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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 20 septembrie 2012 

Nr. 27/494 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 

15 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 575/2011 din 31 octombrie 2011, cu 

dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art. 15 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor 

social. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.459/19.04.2011) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1168/28.04.2011) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.466/09.11.2011) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1008/02.11.2011) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.25/654/01.11.2011) 

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

bărbaţi (nr.37/621/09.11.2011) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1270/26.05.2011). 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.15 

din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, în sensul 

stabilirii şi indexării, anuale, în funcţie de indicele de inflaţie, prin hotărâre 

a  Guvernului, a cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pe persoană pentru 

cantinele de ajutor social. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege din următoarele considerente: 

• formularea din textul în vigoare al art.15 din legea mai sus menţionată, 

conform căreia „cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pe persoană se 

stabileşte şi se indexează prin hotărâre a Guvernului” face referire 

tocmai la rata indicelui de inflaţie deoarece indexarea se realizează 

numai cu acest indice; 

• indexarea „anuală” presupune existenţa resurselor financiare la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice locale, care, conform legii, finanţează 

din bugetul local, alocaţia de hrană; 

• Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al 

alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile 

publice de asistenţă socială oferă posibilitatea administraţiei publice 

locale de a stabili, prin hotărâre a consiliului judeţean/local, un 

cuantum mai mare decât cel stabilit de lege, în limita bugetului 

aprobat. Pe cale de consecinţă, legislaţia în vigoare, permite acordarea 

unei alocaţii de hrană în cuantumul decis de fiecare autoritate a 

administraţiei publice locale. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor organice. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din data de 19 

septembrie 2012 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Georgeta Bratu, Secretar de 

Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, din totalul de   

23 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă). 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 

octombrie 2011, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

Deputaţilor.  

 
 

VICEPREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
Dan Mircea POPESCU     Adrian SOLOMON 

      
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş     Întocmit, 
        Consilier parlamentar Monica Rallu Curta 
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