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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 2 octombrie 2012 

Nr. 27/157  
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx 190 din 29 mai 2012, cu dezbaterea pe fond în procedură 
obişnuită, a proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1232/22.11.2011) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/158/31.07.2012) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/414/31.05.2012) 
• avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/132/14.06.2012) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/230/25.06.2012) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2804/08.12.2011). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(1) al art.13 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul obligării consiliilor locale de a angaja personal pentru 
îngrijirea persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă 
sociomedicală. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de lege întrucât adoptarea soluţiei legislative propuse ar avea 
impact asupra bugetului general consolidat, determinând majorări ale 
cheltuielilor bugetare, iar iniţiatorii nu au precizat sursele financiare 
suplimentare necesare. 

 



Proiectul de lege 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 octombrie 
2012 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat  
 d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 mai 

2012. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Maria Eugenia Barna    Kerekes Karoly 
    
 
      
 
Şef serviciu, Elena Mesaroş 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena ANGHEL 
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