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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 685/2015 din 19 octombrie 2015, cu 
dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.887/19.08.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1281/27.10.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-6/365/3.11.2015) 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2015, prin care sunt aduse modificări 
cadrului legal privind activitatea de licenţiere a serviciilor sociale, de către 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin 
autorităţile subordonate. Procesul de licenţiere vizează atât furnizori cât şi 
servicii sociale destinate copiilor, persoanelor cu dizabilităţi şi victimelor 
violenţei domestice. Modificările aduse au scopul de a asigura o mai bună 
coordonare a procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenţei de 
funcţionare, prin instituirea unor atribuţii specifice pentru fiecare dintre 
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autorităţile coordonatoare desemnate la nivel central pentru domeniile 
proprii de competenţă. 

 
La dezbaterile care a avut loc în şedinţa comisiei din 23 februarie 

2016 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Mihaela Ungureanu – 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 

octombrie 2015. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 

 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

             
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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