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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat §i a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune

Senatul adopta prezentul proiect de lege

I. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica $i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Art.6 alin.(l) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
(1) De la 1 ianuarie 2022, pentru stimularea unei vie^i active §i a 

participarii pe pia^a muncii, in situa^ia in care un membru al familiei realizeaza 

venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau a altei 
forme legale de angajare, sau desfa§oara activita^i independente ori agricole, 
inregistrand venituri pana la nivelul salariului de baza minim brut pe ^ara garantat 
in plata, beneficiaza de ajutorul social, pentru o perioada de 3 luni de la semnarea 

contractului, o singura data pe an.

2. Art.7^ lit.(d) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
d) este incadrata in munca, cu excep^ia persoanelor care desfa§oara 

activita^i in calitate de zilieri in condi|iile Legii nLr.52/2011 privind exercitarea unor 

activita^i cu caracter ocazional desfa§urate de zilieri, republicata, cu modificMle §i 
completarile ulterioare.
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3. Art.lO alin.(l) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
(1) Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria 

raspundere se inregistreaza electronic sau se depun pe suport de hartie la primaria 

localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul.

4. Dupa art.ll alin.(4) se adauga 6 noi alineate, alin.(4^)-(4^), dupa cum
urmeaza:

(4^) Ancheta sociala va confine, pe langa informa^ii privind veniturile §i 
componen^a familiei solicitante, §i informa^ii cu privire la dificultalile in integrarea 

pe pia^a muncii a persoanelor apte de munca.
(4^) Modelul anchetei sociale aprobat prin normele metodologice de 

aplicare a prezentei legi se va actualiza in conformitate cu prevederile alin.(4').
(4^) Integrarea pe pia^a muncii a persoanelor beneficiare de ajutor social, 

apte de munca, constituie indicator de evaluare a performan^elor anuale la nivelul 
personalului agen^iilor teritoriale pentru ocuparea forlei de munca precum §i la 

nivelul personalului serviciului public de asisten^a sociala din subordinea 

consiliului local sau, dupa caz, la nivelul persoanelor cu atribulii in domeniul 
asisten^ei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului. Indicatorii de 

evaluare vor fi reglementap prin ordin al ministrului muncii §i protec^iei sociale.
(4"^) Eviden^a beneficiarilor de ajutor social, ap^i de munca, va fi publica, 

cu respectarea prevederilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, 
atat in pagina de internet a unita^ilor administrativ-teritoriale cat §i pe pagina de 

internet a agen^iei teritoriale pentru ocuparea for^ei de munca §i va confine 

informa^ii privind profilul de angajare al persoanelor.
(4^) Eviden^a beneficiarilor de ajutor social se va |ine in format electronic 

in vederea integrarii informaliilor in cadrul Sistemului National Informatic pentru 

Asisten^a Sociala prevazut in Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de 

incluziune.
(4^) Prin derogare de la art.58 alin.(3) din Legea nr.76/2002 privind 

sistemul asigurarilor pentru §omaj §i stimularea ocuparii for^ei de munca, agen^ia 

teritoriala pentru ocuparea forjei de munca va indruma persoanele beneficiare de 

ajutor social, pe parcursul procesului de integrare socioprofesionala la noul loc de 

munca, dupa incadrarea in munca pe o perioada de 3 luni, cu acordul angajatorului.

5. Art.15 alin.(l) se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
(1) Pentru mentinerea dreptului la ajutorul social, persoanele apte de 

munca din familiile beneficiare, se prezinta, ori de cate ori sunt solicitate din 

agenda teritoriala pentru ocuparea fortei de munca in a carei evidenta sunt 
inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, in vederea medierii pentru
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incadrare in munca sau a participarii la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei 
de munca si au obligatia de a face dovada, lunar, ca nu au incheiat un contract 
individual de munca, ca nu au reftizat un loc de munca ori participarea la serviciile 

pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de 

catre agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

II. Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. Art.ll se modifica §\ va avea urmatorul cuprins:
Pentru stimularea unei vie|i active §i a participarii pe pia^a muncii, in 

situa^ia in care un membru al familiei realizeaza venituri in baza unui contract 
individual de munca, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau 

desfa§oara activita^i independente ori agricole, inregi strand venituri pana la nivelul 
salariului de baza minim brut pe ^ara garantat in plata, beneficiaza de ajutorul de 

incluziune, pentru o perioada de 3 luni de la semnarea contractului, o singura data 

pe an.

2. Art.64 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
(1) in vederea verificarii indeplinirii obliga^iei prevazute la art.58 

alin.(l), pana la data de 5 a fiecarei luni, agentiile teritoriale pentru pla^i §i 
inspec^ie sociala inregistreaza in cadrul Sistemului National Infonnatic pentru 

Asisten^a Sociala persoanele apte de munca din familiile aflate in plata.
(2) Pana la data de 10 a fiecarei luni, agentiile teritoriale pentru 

ocuparea forfei de munca inregistreaza in cadrul Sistemului National informatic 

pentru Asisten^a Sociala persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care 

s-au incadrat in munca, inclusiv cele care au plecat cu contract de munca in 

strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau participarea la un program de 

formare profesionala.
(3) Modalitatea de inregistrare a informa^iilor prevazute la alin.(l) 

§i (2) in Sistemul National Informatic pentru Asisten^a Sociala va fi reglementat 
prin ordin al ministrului muncii §i protec^iei sociale.

3. Art.42 alin.(l) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
(1) Dupa acordarea venitului minim de incluziune, agen^ia 

na^ionala pentru pla^i §i inspec^ie sociala efectueaza, lunar, verificari electronice in 

cadrul Sistemului National Informatic pentru Asisten^a Sociala privind men^inerea 

condi^iilor care au condus la acordarea dreptului, precum §i analize de rise asupra
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma ini^iala, in 

condi^iile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.
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