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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

Bucureşti, 2 octombrie 2012 
Nr. 27/259 

 
 

 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 320 din 10 septembrie 2012, cu dezbaterea 

pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de lege privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul Consiliului Legislativ (nr.299/10.04.2012) 

• avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/676/18.09.2012) 

• punctul de vedere al Guvernului transmis prin adresa nr.4264/DRP din 

27.06.2012. 

 
 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea procesului de 

evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 

asistenţei sociale nr.292/2011. 



 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat, întrucât este necesar 

un cadru legal unitar în ceea ce priveşte calitatea serviciilor sociale, 

aplicabil furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, care funcţionează 

pe teritoriul României.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 1 octombrie 

2012 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat 

 d-na Mihaela Grecu – director. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 

septembrie 2012. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Maria Eugenia Barna    KEREKES Karoly 
      
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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