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pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I: Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.401 din 20 iulie 2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifcă şi se completează, după cum urmează: 

1. După articolul 27 se introduce un non articol, art.27', cu următorul 

cuprins: 
„Art.271.- (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecliei 

Sociale, poate acorda ajutoare de urgenlă, în bani sau în natură, familiilor sau 
persoanelor care se află în situalii de necesitate cauzate de calamităli naturale, 
incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situalii deosebite 
datorate stării de sănătate on altor cauze care pot conduce la aparilia sau sporirea 
riscului de excluziune socială, precum şi in alte situalii stabilite prin hotărâre a 
Guvernului; hotărârea va cuprinde şi metodologia de acordare a ajutoarelor de 
urgenlă. 

(2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenlă 
acordat de Guvern, prevăzut la alin.(1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi Protecliei Sociale. 

(3) Ajutoarele de urgenlă acordate în temeiul alin.(1) nu sunt 
supuse impozitului pe vent şi nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi de 
asistenlă socială acordate de la bugetul de stat." 
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2. Articolu128 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.28.- (1) Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, în 

bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situalii de necesitate 
apărute ca urmare a unor calamită#i naturale, incendii, accidente, epidemii, 
epizootii, precum şi în alte situajii deosebite care pot spori sau conduce la aparilia 
riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în lară sau în străinătate, 

stabilite prin hotărâre a consiliului local. 
(2) Prin metodologia aprobată prin hotărâre a consiliului local 

potrivit alin.(1) se pot stabili sume orientative sau forfetare. 
(3) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenjă are la bază 

cererea şi declaralia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a 
persoanei singure, precum şi ancheta socială punctuală prin care se certifică 

existenla situaliilor de necesitate ori, după caz, a situaliilor deosebite în care se află 

familiile sau persoanele singure. 
(4) Ajutoarele de urgenlă acordate în temeiul alin.(1) nu se iau 

în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenlă socială acordate de la bugetul 
local. 

(5) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor prevăzute la 
alin.(1) şi (2) se suportă din bugetul local şi pot fl acordate şi în completarea celor 
prevăzute la art.27'." 

ACt.II: În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Guvernul actualizează Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvemului 
nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 mai 2020, cu 
respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitu(ia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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