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A V I Z 
asupra 

Propunerii legislative privind modificarea şi completarea articolelor 61 şi 62din 
Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat 

 
              În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea articolelor 61 şi 62din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim 
garantat, trimisă cu adresa nr. Plx. 134 din 13 martie 2019, înregistrată în cadrul Comisiei 
juridice sub nr. 4c-13/233/2019.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 
75 din  Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin. (9) pct. 2 din  
Regulamentul  Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 11 martie 2019.  
            Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.416/2001, în sensul stabilirii, în sarcina primarilor, a obligaţiei de a întocmi 
Registrul Zilierilor, cu scopul valorificării forţei de muncă a persoanelor beneficiare de 
ajutor social, precum şi instituirea în sarcina acestora din urmă, a obligaţiei de a se înscrie 
în „Registrul Zilierilor” în termen de 10 zile de la data emiterii dispoziţiei de acordare a 
venitului minim garantat de către primar, refuzul fiind sancţionat cu încetarea dreptului la 
ajutor social.  

În şedinţa din data de 2 aprilie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă supusă avizării şi au avut în vedere punctul de vedere al Guvernului nr. 62 din 
21.01.2019 prin care nu se susţine adoptarea iniţiativei legislative, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr. 1138 din 29.11.2018 şi punctul de vedere favorabil al Consiliului 
Economic si Social nr. 5596 din 06.11.2018 
           În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative în forma prezentată. 
           În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
           
               PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 
              Nicușor HALICI                                                         Aida Cristina CĂRUCERU 
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