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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

                  Bucureşti, 05.04.2022 
                                                             Nr.4c-3/141/2022 

 
 

CĂTRE: 

COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ȘI 
PRIVATIZARE 
DOMNULUI PREȘEDINTE DUNAVĂ COSTEL NECULAI 
 
COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE SOLOMON ADRIAN  

 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

78/2022 din  28 februarie 2022. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1)  din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 

Bucureşti, 05.04.2022 
                                                                Nr.4c-3/141/2022 

 

 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia 

socială 
 
 

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

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii împreună cu Comisia 

pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost 

sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.6 din Legea 

nr.219/2015 privind economia socială, transmis cu adresa nr.P.L.x.78/2022 din 28 februarie 2022, 

înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/141 din 01 martie 2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.960/06.12.2021, avizează favorabil propunerea legislativă, 

cu observaţii şi propuneri. 

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.7761/16.11.2021, avizează favorabil proiectul de 

act normativ. 

 Consiliul Concurenței, cu adresa nr.13851 din 20.12.2021 menționează faptul că măsurile 

propuse nu implică acordarea unor ajutoare de stat. 

 Guvernul României nu susține adoptarea acestei inițiativei legislative.   

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în ședința din 

22 februarie 2022, avizează favorabil proiectul de lege. 

 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința din 22 februarie 

2022, avizează favorabil proiectul de lege. 

 Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 8 martie 2022, avizează favorabil 

proiectul de lege. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 din Legea nr.219/2015, în 

sensul ca definiţia grupului vulnerabil să se refere în mod expres şi la persoanele sau familiile care 

prezintă riscul de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu 

strategiile naţionale aferente diferitelor domenii care vizează grupuri vulnerabile sau 

dezavantajate/defavorizate în ocupare, educaţie, sănătate, locuire sau altele asemenea. Totodată, se 
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preconizează ca apartenenţa la grupul vulnerabil să poată fi dovedită prin acte eliberate inclusiv de 

structurile independente de exercitare a profesiei de asistent social. 

  În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei pentru industrii și servicii au 

examinat proiectul de lege în ședința din 05 aprilie 2022. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 24 deputați membri ai 

comisiei. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât respingerea 

proiectului de lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1)  din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga
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