
 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 
 

1

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/130 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind 

serviciile sociale, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură obişnuită, cu adresa nr.PLx 72/2017 din 1 februarie 2017, 

pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/130 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de lege  pentru modificarea art.533 alin.(2) din 

Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 72/2017 din 1 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită a proiectului de Lege pentru modificarea art.533 
alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(2) al art.533 din Ordonanța Guvernului nr.68/2003, în sensul 
eliminării operatorilor economici cu scop lucrativ, pentru toate serviciile 
sociale organizate în condiţiile legii, cu unele excepţii prevăzute de Legea 
asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
din categoria furnizorilor privaţi de servicii sociale care au acces la sursele 
publice de finanţare, în condiţiile legii. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.550/2.06.2016) 
 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1979/17.05.2016) 
 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/144/05.04.2017) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/190/15.02.2016) 
 avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-6/32/22.02.2016) 
 punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.1885/06.10.2016, 

nr.260/16.03.2017 şi nr.4067/11.05.2021). 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22.12.2016, 
în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată. 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 21 septembrie 

2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Boboc – 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa  21 de deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de lege din următoarele 
considerente: 

La aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2015, prin care a fost 
eliminată restricţia potrivit căreia societăţile comerciale nu pot furniza 
servicii sociale decât prin intermediul fundaţiilor proprii înfiinţate în acest 
scop, au fost avute în vedere mai multe argumente. Astfel, statistic, s-a 
constatat că cererea de servicii sociale, inclusiv din partea beneficiarilor 
care doresc şi au posibilitatea să plătească aceste servicii, oferta serviciilor 
sociale este insuficientă. În condiţiile în care principala sursă de finanţare 
a serviciilor sociale acordate de furnizorii privaţi este contribuţia 
persoanelor beneficiare, restricţia impusă nu se justifică, din contră, ar 
reprezenta o încălcare a drepturilor omului, deoarece persoanele care 
doresc să plătească pentru serviciile sociale de care au nevoie nu au acces 
la acestea. 

Pe de altă parte, persoanele care realizează venituri au obligaţia de 
a contribui la costurile serviciilor sociale de care beneficiază, iar dacă nu 
au venituri şi nici susţinători legali sunt acordate gratuit, costurile aferente 
fiind susţinute din bugetele publice. 
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S-a apreciat că scopul principal al unui operator economic de a 
obţine profit nu este o motivaţie suficientă pentru ca acesta să nu poată 
beneficia de fonduri publice pentru a presta servicii sociale, câtă vreme 
sumele respective sunt utilizate în mod exclusiv pentru oferirea unor 
servicii de acest gen, ceea ce creează posibilitatea asigurării unui nivel 
ridicat de confort pentru beneficiarii acestora. 

Adoptarea măsurii propuse de iniţiatori va duce la scăderea 
capacităţii centrelor publice şi ale persoanelor juridice fără scop lucrativ 
(asociaţii, fundaţii, culte) de a răspunde cererilor de servicii sociale ale 
persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse, ale persoanelor care, deşi 
se află în incapacitatea de a se îngriji singure, sunt dispuse să plătească 
serviciile de îngrijire, având posibilitatea să acceseze aceste servicii de pe 
piaţa furnizorilor privaţi cu scop lucrativ. 

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR 
Oana Silvia Ţoiu                   Eugen Neaţă   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu  
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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