Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Bucureşti,
Nr.

11 iunie 2018
4c-7/348

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

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege pentru
completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 a fost
retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa
nr. PLx 71/2017
din 20 martie 2018, în vederea reexaminării şi
întocmirii unui nou raport.
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 elabora şi publica, anual, un raport
referitor la serviciile sociale din România.
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 5 iunie 2018, membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de
lege cu amendamente.
Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu
nr. 4c-7/131 în data de 10 aprilie 2017.

•
•
•

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)
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•
•

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).

La dezbateri a 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 20 de deputaţi, din
totalul de 22 de membri ai comisiei.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
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 adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în
anexa la prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Éva-Andrea Csép

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Titlul legii
Lege pentru completarea art.104 din Legea Lege pentru completarea
asistenţei sociale nr.292/2011
sociale nr.292/2011

Legii

Pentru
asistenţei normelor
legislativă.

respectarea
de
tehnică

Autori: membrii comisiei
2.
Articol unic. - După alineatul (6) al
articolului 104 din Legea asistenţei sociale
nr.292/2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.905 din 20 decembrie
2011, cu modificările ulterioare, se introduce
un nou alineat, alin.(7), cu următorul
cuprins:

Articol unic. - Legea asistenţei sociale
nr.292/2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.905 din 20 decembrie
2011,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se completează după cum
urmează:

Pentru
corelare
cu
observaţiile
din
avizul
Consiliului Legislativ.
Pentru
normelor
legislativă.

respectarea
de
tehnică

Autori: membrii comisiei
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Nr.
crt.
3.

Text
adoptat de Senat

„(7) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice adoptă şi
publică anual un raport cu privire la stadiul
serviciilor sociale, care să conţină cel puţin
următoarele elemente:

Text propus de Comisie
(autor amendament)
1. La articolul 106 se introduce un nou
alineat,
alineatul
(2),
cu
următorul
cuprins:
„(2) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
elaborează şi publică anual un raport cu privire
la stadiul acordării serviciilor sociale, care să
conţină cel puţin:

Motivare
Pentru
corelare
cu
observaţiile
din
avizul
Consiliului Legislativ.
Pentru
normelor
legislativă.

respectarea
de
tehnică

Lit.a) – c) nemodificate
a) analiza situaţiei serviciilor sociale din
România;
b) prezentarea situaţiei actualizate a accesului
diferitelor categorii de beneficiari la servicii
sociale, dinamica şi evoluţia sectorului, bugetele
alocate, cheltuieli efective cu serviciile sociale la
nivelul judeţelor şi la nivel naţional;
c)
monitorizarea
şi
evaluarea
eficienţei
mecanismului de finanţare din domeniul
serviciilor sociale, pe baza unor indicatori
naţionali;
d) monitorizarea la nivel naţional a procedurii
unitare de evaluare a nevoilor locale de
servicii sociale;
e) reactualizarea standardelor de cost pentru
toate tipurile de servicii sociale;
f) analiza alocării bugetare în raport cu numărul
estimat de beneficiari şi costurile de referinţă
actualizate.”

d) monitorizarea la nivel naţional a procedurii
unitare de evaluare a nevoilor sociale la nivel
local;
e) standardele de cost actualizate pentru toate
tipurile de servicii sociale;
f) analiza alocării bugetare în raport cu numărul
estimat de beneficiari şi costurile standard.”

Pentru
corelare
cu
celelalte
dispoziţii
din
Legea
nr.292/2011
şi
unitate de terminologie.

Autori: membrii comisiei
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Nr.
crt.
4.

Text
adoptat de Senat
Art.115, alineat nou

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

2. La articolul 115, după alineatul (2) se Pentru
introduce un nou alineat, alin.(3), cu normelor
legislativă.
următorul cuprins:

respectarea
de
tehnică

„(3) Datele şi informaţiile prevăzute la
alin.(2) se transmit şi Ministerului Muncii
şi Justiţiei Sociale în scopul elaborării Prevedere necesară.
raportului prevăzut la art.106 alin.(2),
până la data de 31 martie a fiecărui an,
pentru anul anterior, conform modelului
aprobat prin ordin al ministrului muncii şi
justiţiei sociale şi afişat pe site-ul
ministerului, în format editabil.”
Autori: membrii comisiei
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