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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 18 decembrie 2019 

Nr. 4c-9/816 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social 

în România nr.466/2004, retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, cu adresa nr. PLx 384/2019 din 11 decembrie 2019, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Menţionăm că proiectul de lege a fost retrimis comisiei în temeiul 

art. 103 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 18 decembrie 2019 

Nr. 4c-9/816 
 
 

RAPORT  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

statutului asistentului social în România nr.466/2004 

 
 
 

În temeiul art.103 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în 

România nr.466/2004 a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, prin adresa nr. PLx 384/2019 din 11 decembrie 2019, în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui 

nou cadru legal privind statutul profesiei de asistent social în România, 
preconizându-se, printre altele, eliminarea din cadrul juridic actual a 
obligaţiilor asistenţilor sociali de a deveni membri în Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali şi de a se înregistra în Registrul naţional al asistenţilor 
sociali, obligaţii stabilite în prezent prin Legea nr.466/2004 şi care trebuie 
îndeplinite pentru a li se elibera avizul de exercitare a profesiei. Rolul 
Colegiului Asistenţilor Sociali se urmăreşte a fi restrâns la înregistrarea şi 
monitorizarea societăţilor civile profesionale şi a cabinetelor individuale, 
iar în Registru urmează a fi înscrise numai entităţile juridice menţionate 
anterior, nu toţi asistenţii sociali. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 

 
 



 

3/3 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 17 decembrie 
2019 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
d-na Ioana Constantin - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 
 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din 
totalul de 24 de membri ai comisiei. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 

septembrie 2019, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 
 

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 membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (6 abţineri), menţinerea soluţiei anterioare, de 

respingere a proiectului de lege, exprimată în raportul cu nr. 4c-9/556 
depus în data de 7 octombrie 2019. 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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