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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 101 din 28 februarie 2007 cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1248/18.09.2006) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/203/14.03.2007) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/1458/13.03.2007) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/89/20.03.2007) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.3127/18.10.2006). 

 

Bucureşti, 23.07.2008 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

unor măsuri de prevenire a marginalizării sociale pentru tinerii proveniţi 

din centrele de plasament care au împlinit vârsta de 18 ani, în sensul 

facilitării accesului la un loc de muncă, la o locuinţă, la educaţie, având în 

vedere implicarea redusă a autorităţilor administraţiei publice locale cu 

atribuţii în aceste domenii. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

• condiţiile prevăzute de către iniţiatori privind constituirea fondurilor 

necesare amenajării de locuinţe pentru aceste persoane, administrarea 

lor, cât şi modul de atribuire a locuinţei prin contract de închiriere sau 

de comodat, crează un paralelism legislativ cu Legea locuinţei 

nr.114/1996; 

• referitor la dreptul pentru o bursă de studii pentru învăţământul 

universitar, postuniversitar sau doctoral, acesta este reglementat prin 

Legea învăţământului; 

• iniţiatorii nu au identificat sursele de finanţare pentru susţinerea 

aplicării măsurilor preconizate în propunerea legislativă, aşa cum 

prevede art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 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 comisiei din 1 iulie 2008 a 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, d-l Dumitru Călinoiu, director general în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu 16 voturi pentru şi o abţinere. 
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 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

februarie 2007. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu   Kerekes Károly  
         
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Monica Rallu CURTA 
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