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R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor afectate 

de inundaţiile din anul 2005  
 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în fond, în procedură 
obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu propunerea legislativă privind 
sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor afectate de inundaţiile din anul 2005, trimisă cu 
adresa nr. Pl.x 323 din 18 aprilie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr. 1616/10.11.2005 - favorabil) 
• Consiliului Economic şi Social (nr. – 2596a/23.11.2005 - negativ) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr. – 280/18.05.2006 - negativ) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr. – 31/515/17.05.2006 - negativ) 
• Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

(nr. 26/880/10.05.2006 - negativ) 
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr. 158/13.01.2006 - negativ). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare sprijinirea persoanelor singure şi a 
familiilor afectate de inundaţiile din anul 2005, prin acordarea de ajutoare sociale speciale, 
constând în ajutoare băneşti de 100 lei lunar, alimente, precum şi suportarea cheltuielilor de 
încălzire, acordarea de material lemnos şi alte materiale. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât, 
potrivit legislaţiei în vigoare, se poate acorda de la bugetul de stat sprijin financiar şi material 
prin bugetele mai multor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, nefiind 
necesar un act normativ distinct. Astfel: 
- În temeiul prevederilor art. 28 alin (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 50 şi 52 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1099/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, la propunerea Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenţă 
familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, 
incendiilor, accidentelor, precum şi a altor situaţii stabilite prin lege. 

- Pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor produse în anul 2005, au fost aprobate o serie de 
hotărâri de Guvern privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor 
afectate de inundaţii, ajutoare ce se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în 
bugetul Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
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- În temeiul art. 14 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de 
calamităţi naturale în agricultură, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, Guvernul a promovat Hotărârea Guvernului nr. 1227/2005 privind 
declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în 
toamna anului 2004 şi în primăvara anului 2005, pentru culturile de viţă-de-vie şi pomi 
fructiferi, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie – septembrie 2005, 
precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire. 

- De asemenea, potrivit alin. (4) al art.286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate 
acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei 
pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construcţie sau o reducere a 
acestora. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor 

art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

3. La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu prevederile art.55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitate d-na Mihaela Grecu – 
directorul Direcţiei Politici Asistenţă Socială şi d-na Cecilia Sebe – expert în cadrul Direcţiei 
pentru Relaţia cu Parlamentul. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 membri ai comisiei. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 aprilie 2006. 

 
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat.  
 
 În urma votului exprimat s-a înregistrat următorul rezultat: 6 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri. 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 6 septembrie 2006, Comisia constată că propunerea 
legislativă privind sprijinirea persoanelor singure şi a familiilor afectate de inundaţiile din anul 
2005 nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptare, iar pe cale de consecinţă iniţiativa 
legislativă a fost respinsă. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Stelian DUŢU    Karoly KEREKES 
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