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                     Stimate domnule Preşedinte, 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru 

industrii și servicii și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre 

dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 219/2015 

privind economia socială, transmis cu adresa nr. PL-x 78 din 28 februarie 2022, înregistrată 

sub nr. 4c-1/68 din 1 martie 2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Vă informăm că membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au examinat această iniţiativă legislativă și documentele care o însoțesc în 

şedinţa din 19 aprilie 2022 şi au întocmit raportul preliminar pe care îl înaintăm, 

alăturat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

                                 Costel Neculai DUNAVA      
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  RAPORT PRELIMINAR 

asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 din  

Legea nr. 219/2015 privind economia socială 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea art. 6 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, transmis cu adresa                 

nr. PL-x 78/2022 din 28 februarie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/68 din 1 martie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                         

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din 21 februarie 2022. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 960 din 6 decembrie 2021, a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ,                 

conform avizului nr. 7761 din 16 noiembrie 2021.                

Consiliul Concurenței a transmis cu adresa nr. 13851 din 20 decembrie 2021 

punctul de vedere asupra inițiativei legislative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1016 din                                         

16 februarie 2022, a menţionat că nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
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Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr. 4c-13/139 din 8 martie 2022.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-6/121 din 9 martie 2022.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 

favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-7/88 din 22 martie 2022.  

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 

art. 6 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul redefinirii ,,grupului vulnerabil”, prin 

includerea în această categorie şi a persoanelor sau familiilor care prezintă riscul de a-şi 

pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai ,,în conformitate cu strategiile 

naţionale aferente diferitelor domenii care vizează grupuri vulnerabile sau 

dezavantajate/defavorizate în ocupare, educaţie, sănătate, locuire sau alte asemenea”. 

Totodată, se propune ca apartenenţa la grupul vulnerabil să poată fi dovedită prin 

acte eliberate inclusiv de ,,structurile independente de exercitare a profesiei de asistent 

social”. 

În ședința din data de 5 aprilie 2022 membrii Comisiei pentru industrii și servicii 

au examinat iniţiativa legislativă şi au întocmit un raport preliminar de respingere a 

proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 219/2015 privind economia 

socială, pe care l-au înaintat celorlalte două Comisii sesizate în fond. 

Potrivit reglementărilor art. 62, art. 64, art. 54 alin. (3) teza I, art. 131 alin. (1) și 

ale art. 1311 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 aprilie 2022, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri, 

precum şi raportul preliminar de respingere a proiectului de lege, transmis de Comisia 

pentru industrii și servicii. 

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare au participat la dezbateri 16 deputaţi. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate cu prilejul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât 

modificarea definiţiei grupului vulnerabil prin adăugarea sintagmei „sau în conformitate cu 

strategiile naţionale aferente diferitelor domenii care vizează grupuri vulnerabile sau 

dezavantajate/defavorizate în ocupare, educaţie, sănătate, locuire sau alte asemenea” 

determină lipsa de previzibilitate a normei. 

De asemenea, expresia „sau alte asemenea” nu conferă suficientă precizie şi 

predictibilitate normei preconizate. 
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Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                                                 

(5 voturi împotrivă), să înainteze Comisiei pentru industrii și servicii și                                

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială un raport preliminar de respingere a 

proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 219/2015 privind economia 

socială.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                                                                SECRETAR 

                                                                                                                                                                                                     

         Costel Neculai DUNAVA                                                               Bogdan-Alin STOICA     
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