Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Bucureşti,
Nr.

26 iunie 2018
4c-7/584

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare
de urgenţă
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 396/2018
din 25 iunie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind unele măsuri
referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru aplicarea unor măsuri
referitoare la sumele acordate ca ajutoare de urgenţă, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul exonerării persoanelor care au beneficiat de aceste ajutoare de
la restituirea unor sume ca urmare a constatării, de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control,
a înregistrării unor prejudicii.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 iunie 2018.
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•
•

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.323/13.04.2018)
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1461/03.04.2018)

La lucrările comisiei care au avut loc în data de 26 iunie 2018 şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din
totalul de 22 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri).
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)
Constituţia României, republicată.

din

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege
cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

Titlul legii
Lege privind unele măsuri referitoare la sumele Nemodificat
acordate reprezentând ajutoare de urgenţă
2.
Art.1 – Prezenta lege se aplică persoanelor care
au beneficiat de ajutoare de urgenţă în temeiul
art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare,
precum
şi
al
Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările
ulterioare,
aprobate
prin
Hotărârea
Guvernului nr.1010/2006, şi al Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat,
aprobate
prin
Hotărârea
Guvernului nr.50/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art.1 – Prezenta lege se aplică persoanelor care au
beneficiat de ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare în
temeiul art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare.
Autor: senator
comisiei

Cristian

Resmeriţă

şi

Trimiterea la norme
nu este necesară,
întrucât
ajutoarele
sunt
acordate
în
temeiul
legii,
iar
normele de aplicare a
membrii legii doar detaliază
procedura
de
acordare.
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Nr.
crt.
3.

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

Art.2. - (1) Se aprobă exonerarea de la plată
pentru
sumele
nerecuperate
reprezentând
ajutoare de urgenţă acordate persoanelor
prevăzute la art.1, pe care acestea trebuie să le
restituie unităţilor administrativ teritoriale drept
consecinţă a constatării unor prejudicii de către
Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de
control.
(2) Se exonerează de la plată sumele
nerecuperate de către instituţiile publice şi
accesoriile la acestea, reprezentând ajutoare de
urgenţă acordate persoanelor prevăzute la art.1,
prin hotărâri ale consiliilor locale, pe care cetăţenii
unităţilor administrativ teritoriale trebuie să le
restituie drept consecinţă a constatării unor
prejudicii de către Curtea de Conturi sau alte
instituţii cu atribuţii de control.

Art.2. - (1) Se aprobă exonerarea de la plată pentru
sumele nerecuperate reprezentând ajutoare de
urgenţă şi/sau ajutoare acordate potrivit art.1, pe
care persoanele beneficiare trebuie să le restituie
unităţilor administrativ teritoriale drept consecinţă a
constatării unor prejudicii de către Curtea de Conturi
sau alte instituţii cu atribuţii de control.
Evitarea unei duble
reglementări
–
prevederile
referitoare la sume se
regăsesc în cuprinsul
alin.(1).
membrii Corelare
cu
terminologia folosită
în domeniu.

(2) Se exonerează de la plată și obligațiile fiscale
accesorii sumelor prevăzute la alin.(1), consecință
a constatării Curții de Conturi sau a altor instituţii cu
atribuţii de control, a unor prejudicii.
Autor: senator
comisiei

Cristian

Resmeriţă

şi

4.
Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei legi
încetează plata de către persoanele prevăzute la
art.1 a sumelor reprezentând ajutoare de urgenţă
pentru care Curtea de Conturi sau alte instituţii cu
atribuţii de control au constatat că au fost
acordate cu crearea de prejudicii.

Art.3 - La data intrării în vigoare a prezentei legi,
încetează plata de către persoanele prevăzute la
art.1 a sumelor reprezentând ajutoare de urgenţă
şi/sau ajutoare pentru care Curtea de Conturi sau
alte instituţii cu atribuţii de control au constatat că Pentru
au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum şi textului.
orice formă de recuperare a acestora.
Autor: senator
comisiei

Cristian

Resmeriţă

şi

precizia

membrii
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