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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat 
 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 
modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
trimisă cu adresa nr. P.l.-X 433 din 30 iunie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ şi 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum 
şi punctul de vedere al Guvernului. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 4 din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, în sensul majorării cuantumului lunar al 
acestuia pe categorii de familie. 
 
Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

1. Majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat, în sensul practic al dublării 
acestuia faţă de cel stabilit prin H.G. nr.1431/2003, ar conduce, pe de o parte, la 
încurajarea nemuncii, iar pe de altă parte ar perturba raportul faţă de celelalte 
măsuri de asistenţă socială cu caracter financiar, prevăzute de reglementările 
actuale. 

2. Măsurile preconizate prin prezenta iniţiativă legislativă nu pot fi susţinute financiar, 
întrucât ele vor genera implicaţii asupra bugetului de stat. De asemenea, nefiind 
identificate sursele de finanţare, propunerea intră în contradicţie atât cu dispoziţiile 
art.138 alin.(5) din Constituţie, cât şi cu prevederile art.15 din legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. 
 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţie, republicată, şi a fost respinsă de Senat în şedinţa 
din 29 iunie 2004. 
 

3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 21 membri ai 
comisiei. 
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La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-l Dumitru Călinoiu, director general 
în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
 

4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
  

În urma dezbaterii în şedinţa comisiei din 8 septembrie 2004, propunerea legislativă 
a fost respinsă, cu 10 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU   Pavel TODORAN 
      
 
 
 
 
 
  

 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 


