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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

Întrebare 
 
 
Către:  Doamna Victoria Violeta Alexandru 

Ministrul muncii şi protecției sociale 
 
De la:   Deputat Adrian Dohotaru 
             
 

Obiectul întrebării: Condiții și piedici puse celor care 
solicită beneficii sociale în timp de criză 
 

 
Stimată doamnă ministru Alexandru, 
 
Criza actuală a afectat foarte multe familii sărace din România, iar câteva persoane au sperat să 

găsească în statul român un punct de sprijin. Mi-au fost semnalate recent din mai multe localități 

din țară abuzuri ale autorităților locale atunci când mame singure sau familii rămase fără venituri 

după ce din cauza restricțiilor nu au mai putut munci cu ziua și au solicitat ajutoare sociale din 

partea autorităților. Vă semnalez, pe scurt, câteva cazuri pentru care vă solicit răspunsuri clare și 

punctuale. Amintesc că în sprijinul a sute de mii de români cu venituri mici, în contextul 

COVID-19, am propus mărirea ISR într-un proiect legislativ. Dacă sunt probleme ce țin de  

neclarități în lege, voi depune o altă inițiativă legislativă pentru a le clarifica, astfel încât să 

prevenim probleme de acest tip în viitor iar persoanele care au nevoie de sprijin în situații dificile 

să îl poată accesa rapid și corect. 

 

1. Mamă singură, 31 de ani, localitate mică rurală, 2 copii, fără venituri. Solicită venitul 

minim garantat și alocația pentru susținerea familiei. I se cere la dosar adeverință de la 

casa pensii județeană privind veniturile. Este un drum suplimentar pe care ar trebui să îl 

facă și pe care nu și-l permite, iar în legislație nu este menționat nimic în acest sens. Este 

sau nu este necesară o astfel de adeverință pentru a primi ajutoarele solicitate? 

2. Mamă singură, 42 de ani, localitate rurală, 3 copii, părăsită recent de tatăl celui mai mic 

copil, rămasă fără venituri, în imposibilitatea de a se angaja întrucât are grijă de copilul 
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ce abia a împlinit 2 ani. Solicită venitul minim garantat și alocația pentru susținerea 

familiei. I se solicită actele de identitate ale taților celor trei copii (cei doi mai mari au un 

tată aflat în altă localitate, pe care îl văd rar și care nu îi susține material, iar cazul celui 

mai mic a fost menționat anterior) precum și adeverințele de venit ale acestora, chiar dacă 

nu locuiesc niciunul dintre ei cu familia și nu îi susțin material în niciun fel. Mama este 

disperată întrucât nu poate asigura hrană suficientă pentru copii doar din alocațiile lor. Au 

dreptul autoritățile, în acest context, să îi solicite acele actele taților, pe care bineînțeles 

că nu le poate aduce? 

3. Familie formată din doi adulți și trei copii, localitate rurală. Solicită venitul minim 

garantat și alocația pentru susținerea familiei. I se refuză acordarea ajutorului social 

întrucât soții au muncit în luna februarie ca zilieri, deși legea 416/2001 exclude veniturile 

din activitatea de zilier din calculul pentru stabilirea cuantumului la care au dreptul 

solicitanții. Ce pot răspunde autorităților? 

4. Bărbat singur, fără adăpost, 58 de ani, oraș. Solicită venitul minim garantat. I se refuză 

dosarul întrucât are datorii la bugetul local sub forma unor amenzi neachitate. Cuantumul 

total al amenzilor este mult prea mare pentru a putea fi plătit vreodată de cineva aflat în 

situația lui, fiind o țintă a polițiștilor care-l vizitează aproape zilnic. Legea 416/2001 nu 

prevede nicio obligație privind achitarea datoriilor, pot refuza autoritățile persoanele care 

au datorii din amenzi? 

5. Familie formată din doi adulți și doi copii, localitate rurală. Solicită venitul minim 

garantat și alocația pentru susținerea familiei. I se refuză dosarul întrucât nu și-au achitat 

impozitele/taxele pe locuința și terenul pe care îl dețin. Art. 16.1 din legea 416/2001 a 

fost abrogat acum mai bine de 4 ani, însă autoritățile locale refuză în continuare să acorde 

ajutor social familiilor, chiar dacă acestea trec printr-o situație temporară dificilă. Au 

dreptul autoritățile să refuze solicitarea în acest caz? 

 

În contextul amenzilor record acordate în perioada pandemiei și luând în considerare 

numeroasele abuzuri comise de agenții de poliție - fapt recunoscut chiar de colegul dvs. 

Ministrul de interne Marcel Vela - este esențial ca oamenii să știe dacă le poate fi refuzată 

solicitarea ajutorului social pentru că au amenzi neplătite sau dacă autoritățile le pot suspenda 

ajutorul pentru că au primit amenzi. 

 

De altfel, pentru a evita astfel de situații nedrepte precum cele cinci exemplificate mai devreme, 

vă solicit, doamnă ministru, să comunicați o listă clară cu condițiile de eligibilitate pentru 

ajutorul social acordat pentru asigurarea venitului minim garantat și pentru alocația pentru 

susținerea familiei, precum și o listă completă cu actele doveditoare necesare a fi atașate 

solicitării pentru cele două ajutoare menționate. 

 

Totodată, legea 416/2001 prevede că autoritățile locale pot acorda ajutoare sociale din fondurile 

proprii. Vă rog să clarificați dacă în cazul acestor beneficii acordate prin hotărâri de consiliu 
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local autoritățile au dreptul să refuze acordarea ajutoarelor pentru neplata datoriilor la bugetul 

local (fie că vorbim de taxe/impozite sau de amenzi) sau dacă au dreptul să impună condiții 

suplimentare, alte decât cele prevăzute de legea 416/2001. 

 

Orice neclarități în acest sens trebuie lămurite urgent, fie printr-o inițiativă depusă în Parlament 

de către mine, fie printr-o ordonanță de urgență dată de dvs.  

 
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris. 

 
Cu respect,                                                                                    13.05.2020 
Deputat 
Adrian Dohotaru 
 

 
 
 

 




