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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  

 
Bucureşti, 4 iunie 2018 

Nr. 4c-7/70 
 

 

RAPORT 

asupra propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr.Plx 22/2018 din 12 februarie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.844/12.10.2017) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.4637/26.09.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/46/22.02.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/58/06.03.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/95/06.03.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr. 1942/08.12.2017). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.416/2001 cu un nou articol, care să prevadă că în situaţia în care 
persoanele beneficiare ale unui ajutor social, sub forma venitului minim 
garantat, optează pentru munca sezonieră reglementată de Legea 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, venitul minim garantat să fie cumulat cu veniturile 
obţinute din munca de zilier. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa din 23 mai 2018 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, domnul 
Nicea Mergeani, Secretar de Stat şi doamna Mihaela Grecu, director. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 

totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 

februarie 2018. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune respingerea 
iniţiativei legislative întrucât măsurile propuse se regăsesc deja în Legea 
nr. 416/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 18/2014 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru 

modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, în sensul că, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după 
caz, al unei persoane singure, sunt exceptate veniturile obţinute din 
activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în condiţiile Legii 
nr.52/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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