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Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de 

coronavirusul SARS-CoV-2, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială în procedură de urgenţă, cu adresa nr.Plx.358/2020 din 

10.06.2020, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 12 mai 2021 

Nr. 4c-9/454 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind sprijinul pentru un trai decent 

în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 
 
 
 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
nr.Plx.358/2020 din 10.06.2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură de 
urgenţă, a propunerii legislative privind sprijinul pentru un trai decent în 
contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 
 
       Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea sprijinului 
pentru un trai decent, sub forma unui ajutor acordat de stat cetăţenilor 
români cu vârsta de peste 18 ani, în contextul pandemiei provocate de 
coronavirusul SARS-Cov-2, în vederea asigurării unui venit minim garantat 
lunar de 1500 lei. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.421/30.04.2020) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3738/18.05.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-

10/182/23.06.2020) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/329/16.06.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/313/16.06.2020) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.4771/23.06.2020). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 mai 2021 a 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
dl Cătălin Boboc – Secretar de Stat – Ministerul 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. 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 03 

iunie 2020. 
 

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 iniţiativei legislative întrucât măsurile 
preconizate în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-
Cov-2 sunt deja adoptate prin acte normative aflate în vigoare. 
 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
             Oana Silvia Ţoiu          Eugen Neață 
 

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Adriana Breazu 


