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AVIZ 
 
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 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind 
economia socială,  trimis cu  adresa  nr. PL x 78 din 28 februarie 2022 și 
înregistrat cu nr. 4c-13/139 din 1 martie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completăril e ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege la data de 21 februarie 2022. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Guvernul României nu susține adoptarea proiectului de lege. 
Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia a dezbătut 
proiectul de lege în ședința desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 
8 martie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.6 
din Legea nr.219/2015, în sensul ca definiţia grupului vulnerabil să se refere în 
mod expres şi la persoanele sau familiile 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 altele asemenea. Totodată, se preconizează ca apartenenţa la 
grupul vulnerabil să poată fi dovedită prin acte eliberate inclusiv de structurile 
independente de exercitare a profesiei de asistent social. 
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Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
Expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului 
Economic și Social și punctul de vedere al Guvernului. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege   face 
parte din categoria legilor ordinare.  
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