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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative din domeniul 

beneficiilor de asistență socială, referitoare la constatarea contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Adoptarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011, a creat cadrul legal şi instituţional care definește 

reforma în domeniu. Principiile, valorile şi regulile generale reglementate de aceasta conturează 

sistemul naţional de asistenţă socială cu cele două componente majore, respectiv sistemul de 

beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. 

Actele normative din domeniul principalelor beneficii de asistenţă socială (venitul minim 

garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei, măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, alocaţia de stat pentru copii, 

beneficiile pentru persoanele cu dizabilităţi) reglementează stabilirea, acordarea, plata acestora, 

precum şi constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. 

Referitor la sistemul de sancţiuni din cele 6 acte normative care reglementeaza beneficiile de 

asistenţă socială, 5 acte normative prevăd aplicarea sancţiunilor, cu execeţia Legii 61/1993, 

privind alocaţia de stat pentru copii. În ceea ce priveşte Legea 448/2006 aceasta nu prevede 

sancţiuni pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind beneficiile de asistenţă socială 

acordate persoanelor cu handicap, cu exceptia încălcării criteriilor medico-psiho-sociale, pe 

baza cărora se acordă certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap. 

Sistemul de sancțiuni nu este unitar nici în ceea ce priveşte contravenienţii (persoanele, 

instituţiile sancţionate), cuantumurile amenzii, modul de achitare, persoanele care stabilesc şi 

aplică sancţiunile, creând dificultăţi inspectorilor sociali, în desfăşurarea actului de control. 

Referitor la contravenienţi legile din domeniul beneficiilor de asistenţă socială, prevăd 

sancţionarea atât a persoanelor responsabile  de stabilirea, acordarea şi plata beneficiilor, cât şi a 

unor instituţii, persoane juridice implicate în acest proces. 

Astfel, dintre persoanele responsabile primarul, este sancţionat în toate cele patru acte normative 
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care reglementează beneficiile de asistenţă socială, respectiv VMG, ASF, ICC, INCALZIRE; 

Secretarul unităţii administrative-teritoriale, care răspunde de legalitatea dispoziţiilor, 

hotărârilor elaborate, nu este sancţionat decât de Legea 416/2001; 

Personalul Serviciului public de asistenţă socială şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială, 

deşi au un rol important în stabilirea dreptului, nu sunt sancţionate decât de Legea 416/2001 si 

OUG 70/2011 . 

Dintre instituţiile şi persoanele juridice implicate, sunt sancţionate doar AJOFM(VMG) si 

Primăria(ICC) şi Angajatorul (ICC). 

Titularii sunt sancţionati doar de Legea 416/2001 si OUG 70/2011, dar de către primar şi nu de 

persoanele cu atribuţii de control, respectiv inspectorii sociali. 

Referitor la cuantumul amenzii cel mai mic cuantum al amenzilor aplicat este pe ASF (500 lei-

1.000 lei), restul cuantumurilor amenzilor variind între 200 lei - 5000 lei. Cel mai mare cuantum 

este prevăzut de Legea 448/2006, fiind cuprins între 5.000-10.000 lei. De menţionat că pentru 

ICC, cuantumul variază între 1.000 şi 2.500 lei, fiind acelaşi pentru toţi cei sancţionaţi. 

Referitor la persoanele care stabilesc şi aplică sancţiunea doar în Legea 448/2006, se specifică 

faptul că sancţiunea este aplicată de inspectorii sociali. Celelalte acte normative prevăd că 

sancţiunea este aplicată de personalul cu atribuţii de control din MMFPS(VMG), organele de 

control din cadrul MMFPSPV (ASF, ICC, INCALZIRE). 

De remarcat că primarii pot sancţiona atât titularii de beneficii de asistenţă socială 

(VMG,INCALZIRE), cât şi personalul cu atribuţii de asistenţă socială (INCALZIRE), fapt ce 

diminuează puterile de control ale Inspectorilor Sociali. 

Referitor la achitarea amenzii doar în Legea 416/2001, se prevede în mod expres posibilitatea 

achitării a jumătate din minimul amenzii dacă se achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de 

ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia. În 

celelalte acte normative , nu se specifică în mod expres această posibilitate, amenda fiind 

achitată în integralitate. 

Totodată, potrivit Acordului de împrumut (proiectul privind modernizarea sistemului de 

asistenţă socială) între România şi Banca pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, unul dintre 

indicatorii de rezultat care condiţionează acordarea împrumutului, prevede ca fiecare lege pentru 

următoarele programe de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, VMG, indemnizaţiile 

pentru persoanele cu dizabilităţi, alocaţia pentru susţinerea familiei, indemnizaţia pentru 

creşterea copilului şi ajutoarele de încălzire să conţină un set uniform de sancţiuni, atât în ceea 

ce privește persoanele şi institutiile ce pot fi sancţionate, același cuantum al amenzilor, pentru 

aceleaşi prevederi încălcate, creşterea puterii de sancţionare a inspectorilor sociali, care vor 

putea amenda şi titularii şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială. 

2. Schimbări preconizate 

          Prin acest proiect de Lege s-au adus următoarele modificări: 

 

1. Referitor la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

a) Eliminarea sancțiunilor aplicate secretarului unităţii administrativ-teritoriale, acesta 

exercitând atribuțiile date de consiliul local sau de primar, conform Legii nr. 215/2001- 

Legea administrației publice locale; 

b) Modificarea cuantumului amenzii aplicate primarului, stabilirea cuantumului între 1.000 

lei şi 5.000 lei; 
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c) Modificarea cuantumului amenzii aplicate personalului serviciului public de asistenţă 

socială, agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, stabilirea cuantumului între 

500 lei şi 2.000 lei; introducerea sancţiunii în acelaşi cuantum şi pentru inspectoratul 

teritorial de muncă; 

d) Modificarea cuantumului sancţiunii aplicate titularului ajutorului social, stabilirea 

cuantumului între 500 lei şi 2.000 lei; 

e) Stabilirea persoanelor care constată şi aplică contravenţii, respectiv organele de control 

ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, inspectorii 

sociali, primarii;  

f) Sancţionarea titularilor nu doar de către primari ci şi de către inspectorii sociali şi 

organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice. 

 

2. Referitor la Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu 

modificările şi completările ulterioare 

a) Modificarea cuantumului amenzii aplicate primarului, stabilirea aceluiaşi cuantum al 

amenzii ca la ajutorul social, respectiv 1.000 lei şi 5.000 lei; 

b) Introducerea de sancţiuni pentru personalul serviciului public de asistenţă socială, 

inspectoratul şcolar judeţean în acelaşi cuantum ca la ajutorul social, respectiv 500 lei şi 

2.000 lei;  

c) Introducerea sancţiunii pentru beneficiarii alocaţiei pentru susţinerea familiei în acelaşi 

cuantum ca pentru ajutorul social, respectiv 500 lei şi 2.000 lei; 

d) Stabilirea persoanelor care constată şi aplică contravenţii, respectiv organele de control 

ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, inspectorii 

sociali, primarii;  

e) Sancţionarea titularilor nu doar de către primari ci şi de către inspectorii sociali şi 

organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice; 

f) Introducerea de prevederi comune cu cele de la ajutorul social privind achitarea de către 

contravenient a amenzii, completarea dispoziţiilor referitoare la contravenţii cu  

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, depunerea în fotocopie a proceselor-verbale la primarul 

comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, 

neaplicarea a două sancţiuni pentru aceeaşi faptă de către organele de control comune; 

 

3. Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare 

a) Modificarea cuantumului amenzii aplicate primarului, stabilirea aceluiaşi cuantum al 

amenzii ca la ajutorul social şi alocaţia pentru susţinerea familiei, respectiv 1.000 lei şi 

5.000 lei;  

b) Modificarea cuantumului sancţiunii pentru personalul serviciului public de asistenţă 

socială, în acelaşi cuantum ca la ajutorul social şi alocaţia pentru susţinerea familiei, 

respectiv 500 lei şi 2.000 lei;  

c) Modificarea cuantumului sancţiunii pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei în acelaşi cuantum ca pentru ajutorul social şi alocaţia pentru susţinerea 

familiei, respectiv 500 lei şi 2.000 lei; 
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d) Stabilirea persoanelor care constată şi aplică contravenţii, respectiv organele de control 

ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, inspectorii 

sociali, primarii;  

e) Sancţionarea titularilor nu doar de către primari ci şi de către inspectorii sociali şi 

organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice; 

f) Introducerea de prevederi comune cu cele de la ajutorul social şi alocaţia pentru 

susţinerea familiei privind achitarea de către contravenient a amenzii, completarea 

dispoziţiilor referitoare la contravenţii cu  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea în fotocopie a 

proceselor -verbale la primarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului 

municipiului Bucureşti, după caz, neaplicarea a două sancţiuni pentru aceeaşi faptă de 

către organele de control commune, actualizarea prin hotărâre a Guvernului a 

cuantumului amenzilor contravenţionale; 

 

4. Referitor la Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 111/2010  privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare 

a) Modificarea cuantumului amenzii aplicate primarului, stabilirea aceluiaşi cuantum al 

amenzii ca la ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei, respectiv 1.000 lei şi 5.000 lei;  

b) Modificarea cuantumului sancţiunii pentru angajator, cuantum cuprins între 5.000 lei şi 

10.000 lei;  

c) Modificarea cuantumului sancţiunii pentru beneficiari în acelaşi cuantum ca pentru 

ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

respectiv 500 lei şi 2.000 lei;  

d) Stabilirea persoanelor care constată şi aplică contravenţii, respectiv organele de control 

ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, inspectorii 

sociali;  

e) Introducerea de prevederi comune cu cele de la ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea 

familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, privind achitarea de către contravenient a 

amenzii, completarea dispoziţiilor referitoare la contravenţii cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

depunerea în fotocopie a proceselor-verbale la primarul comunei, al oraşului, al 

municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, neaplicarea a două 

sancţiuni pentru aceeaşi faptă de către organele de control commune, actualiarea prin 

hotărâre a Guvernului a cuantumului amenzilor contravenţionale; 

 

5. Referitor la Legea nr. 61/1993  privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi 

completările ulterioare 

a) Introducerea de sancţiuni pentru instituţiile responsabile (serviciile de stare civilă, 

inspectoratul şcolar judeţean, unităţi de învăţămâ6nt) în acelaşi cuantum ca pentru 

ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, 

indemnizaţia pentru creşterea copilului, respectiv 500 lei şi 2.000 lei; 

b) Introducerea de sancţiuni pentru persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru 
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copii  în acelaşi cuantum ca şi pentru celelalte beneficii în cuantum de 500 lei la 2.000 

lei;  

c) Introducerea de prevederi comune cu cele de la ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea 

familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, indemnizaţia pentru creşterea copilului 

privind achitarea de către contravenient a amenzii, completarea dispoziţiilor referitoare 

la contravenţii cu  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, depunerea în fotocopie a proceselor -verbale la 

primarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, 

după caz, neaplicarea a două sancţiuni pentru aceeaşi faptă de către organele de control 

commune, actualiarea prin hotărâre a Guvernului a cuantumului amenzilor 

contravenţionale;  

d) Introducerea de prevederi privind persoanele care care constată şi aplică contravenţii, 

respectiv organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, inspectorii sociali;  

 

6. Referitor la Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap 

a) au fost introduse sancţiuni, în acelaşi cuantum, pentru DGASPC, Comisia de Evaluare, 

primărie, serviciul public de asistenţă socială, unităţile protejate, consiliul judeţean în 

cazul în care încalcă prevederile legale referitoare la respectarea şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; 

 

3. Alte informaţii. 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social: 

Prin introducerea acestor modificări se crează un sistem unitar de sancţiuni pentru beneficiile de 

asistenţă socială care va duce la responsabilizarea instituţiilor, persoanelor care stabilesc şi 

acordă beneficiile de asistenţă socială, precum şi a beneficiarilor. Sistemul unitar de sancţiuni va 

descuraja fraudarea sistemului şi focalizarea resurselor către persoanele afectate de sărăcie şi a 

celor aflate în situaţie de vulnerabilitate. 

4. Impact asupra mediului: 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

5. Alte informaţii. 

Nu este cazul. 
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Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- în mii lei (RON) – 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani  

1 2 3 4 5 6 7 

       

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

      

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

 

7. Alte informaţii. 

Nu este cazul.  
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Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ:  

1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2010  privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 61/1993  privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: 

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură 

organizatorică internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente: 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

6. Alte informaţii: 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate: 

Prezentul act normativ prezentat a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

Prezentul act normativ a fost elaborat cu consultarea experţilor Băncii Mondiale. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 
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modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ: 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative: 

Proiectul de act normativ a fost transmis, spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din 

România, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei 

Comunelor din România şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ şi de Consiliul Economic şi Social. 

7.Alte informaţii: 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ: 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republictă. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii: 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Alte informaţii. 

Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

prevederilor unor acte normative din domeniul beneficiilor de asistență socială, referitoare la 

constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului. 

 

 

 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 

Claudia-Ana COSTEA 
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Ministrul Dezvoltării  Regionale şi 

Administraţiei Publice 

 

 

Vasile DÎNCU 

 

Ministrul Finanţelor Publice 

 

 

 

Anca Dana DRAGU 
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