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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr. 
292/2011 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu proiectul de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, trimis cu 
adresa nr. P.l. x. 71 din 1 februarie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/189 din 2 februarie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a adoptat proiectul de lege în �edin�a din 22 decembrie 2016. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 15 februarie 2017. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat, alin.7 a art.104 din 

Legea nr.292/2011, în sensul instituirii în sarcina Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice a obligaţiei de a adopta şi publica anual un raport referitor la stadiul serviciilor 
sociale din România, care va conţine, printre altele, următoarele: situaţia actualizată a accesului diferitelor 
categorii de beneficiari la servicii sociale, dinamica şi evoluţia sectorului, bugetele alocate, cheltuielile 
efective cu serviciile sociale la nivelul judeţelor şi la nivel naţional, monitorizarea şi evaluarea eficienţei 
mecanismului de finanţare din domeniul serviciilor sociale, pe baza unor indicatori naţionali, monitorizarea 
la nivel naţional a procedurii unitare de evaluare a nevoilor locale de servicii sociale, analiza alocării 
bugetare în raport cu numărul estimat de beneficiari, precum şi reactualizarea standardelor de cost pentru 
toate tipurile de servicii sociale. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.549/02.06.2016.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

 

                                PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                        Eugen NICOLICEA                                    Costel Neculai DUNAVA 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
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