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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.104 din
Legea asistenţei sociale nr.292/2011

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost
sesizată, prin adresa nr. PLx 71/2017 din 1 februarie 2017, cu
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru
completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011.

•
•
•
•
•

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.549/02.06.2016)
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1978/17.05.2016)
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.4c-11/189/15.02.2016)
avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului (nr.4c-6/31/22.02.2016)
punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1154/16.06.2016).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea
art.104 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul instituirii în sarcina Ministerului Muncii şi
Justiţiei Sociale a obligaţiei de a adopta şi publica, anual, un raport
referitor la stadiul serviciilor sociale din România.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 4 aprilie 2017
au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Mihaela Bujor – manager public,
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din
totalul de 21 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot
împotrivă şi 3 abţineri).
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22
decembrie 2016, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia
României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor respingerea proiectului de lege din următoarele considerente:
1. Organizarea unui sistem de evidenţă a serviciilor sociale care
cuprinde datele şi informaţiile referitoare la serviciile sociale se
organizează potrivit art.43 alin.(2) din Legea asistenţei sociale
nr.292/2011, iar modalitatea de organizare, administrare şi funcţionare a
acestui sistem se aprobă prin ordin al ministrului muncii. În acest sens,
atribuţiile principale ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sunt
prevăzute la art.106 din Legea nr.292/2011. Printre aceste atribuţii, se
regăsesc:
o colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor referitoare la
beneficiari, furnizori şi serviciile sociale acordate, la nivel naţional
o elaborarea standardelor de cost pentru serviciile sociale şi
monitorizarea respectării acestora de către furnizorii publici,
o elaborarea criteriilor, indicatorilor de performanţă şi standardelor
de calitate privind serviciile sociale, monitorizarea şi controlarea
respectării acestora de către furnizorii publici şi privaţi,
o elaborarea, finanţarea şi implementarea programelor de interes
naţional destinate dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale.
o monitorizarea
implementării
strategiilor
autorităţilor
administraţiei publice locale privind dezvoltarea de servicii
sociale.
2. Având în vedere că indicatorii naţionali de evaluare a
mecanismului de finanţare din domeniului serviciilor sociale nu sunt
definiţi, iar elaborarea acestora presupune un proces de cercetare
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ştiinţifică (cum ar fi, spre ex., indicator de eficienţă pentru serviciu
rezidenţial în funcţie de gradul de ocupare a locurilor, de capacitate, etc.
sau indicator de eficienţă pentru serviciu de îngrijire la domiciliu în funcţie
de distanţa dintre sediul centrului/domiciliul îngrijitorului/domiciliul
persoanei beneficiare), precum şi faptul că nu este reglementată obligaţia
tuturor furnizorilor de serviciilor sociale de a raporta anual către Ministerul
Muncii costurile serviciilor sociale, atragem atenţia că nu sunt alocate
resurse necesare realizării unei astfel de analize şi nici propunerea
legislativă nu prevede identificarea unei surse de finanţare în acest sens.
3. Menţionăm că art.109 din Legea nr.292/2011 stabileşte faptul că
Observatorul Social Naţional are rolul de colectare şi analiză a datelor
privind politicile publice cu impact în domeniul incluziunii sociale, şi de
elaborare a rapoartelor naţionale în domeniu.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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