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RAPORT  SUPLIMENTAR 
asupra proiectului Legii asistenţei sociale 

 
 

În şedinţa din data de 15 noiembrie 2011, membrii comisiei au hotărât întocmirea unui raport suplimentar, având 

în vedere hotărârea plenului Camerei Deputaţilor. 

 

La lucrări au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri  ai comisiei. 

Raportul suplimentar a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune adoptarea următoarelor amendamente: 
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I. Amendamente admise 
 

 
Nr. 
crt. Text proiect de lege Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1.  
Art.3. - (1) Responsabilitatea privind dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea 
activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine 
fiecărei persoane, precum şi familiei acesteia, autorităţile 
statului intervenind prin crearea de oportunităţi egale şi, 
în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă 
socială şi servicii sociale adecvate. 
(2) Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale, îşi asumă responsabilitatea de realizare a 
măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative 
privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile 
sociale. 
(3) Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor 
sociale, contribuie la promovarea, respectarea şi 
garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă 
independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea 
participării acestora la viaţa socială, economică, politică 
şi culturală. 
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale asigură 
elaborarea cadrului legislativ în domeniul asistenţei 
sociale, pentru susţinerea categoriilor defavorizate, 
combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, 
dezvoltarea politicilor de susţinere a familiei pe 
parcursul întregului ciclu de viaţă a membrilor acesteia, 
precum şi transferul către autorităţile administraţiei 
publice locale şi societatea civilă, inclusiv către 
instituţiile de cult recunoscute de lege, a atribuţiilor şi 
mijloacelor financiare necesare acţiunilor de asistenţă 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text proiect de lege Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

socială, prevăzute prin legile speciale. 
 

2.  
Art.135 alin.(4) 
 
(4) Modul de alocare a sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea serviciilor 
sociale, în condiţiile alin.(2) şi limita procentuală a 
acestora se stabilesc prin legile speciale. 
 
 

 
 
 
(4) Sumele fundamentate se alocă din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru finanţarea serviciilor sociale, în 
condiţiile alin.(2), şi se realizează în următoarea ordine 
de priorităţi: 
a) serviciile sociale adresate copilului separat de părinţi 
care necesită protecţie specială; 
b) serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, 
în funcţie de tipul serviciilor; 
c) serviciile destinate copilului şi familiei, precum şi 
pentru persoanele vârstnice, în funcţie de tipul 
serviciilor; 
d) serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost şi 
persoanelor aflate în risc de excluziune socială, în funcţie 
de tipul serviciilor. 
 
Autori: deputaţi Claudia Boghicevici, Victor Paul Dobre, 
Răzvan Ţurea, Pal Arpad, Dorel Covaci 
 

 
 
 
pentru a detalia ordinea de 
priorităţi a alocării sumelor la 
nivel local, lăsând la latitudinea 
autorităţilor locale alocarea 
sumelor, în funcţie de necesităţi. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Victor Paul DOBRE     KEREKES Karoly 

         
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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