
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 

20 iulie 2001, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i 
se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27\ cu 

urmatorul cuprins:
„Art. 27l - (1) Guvemul, la propunerea Ministerului Muncii §i 

Protectiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgen^a, in bani sau in 

natura, familiilor sau persoanelor care se afla in situatii de necesitate 

cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, 
precum §i pentru alte situa^ii deosebite determinate de starea de sanatate 

ori altor cauze care pot conduce la apari^ia sau sporirea riscului de 

excluziune sociala, precum in alte situatii stabilite prin hotarare a 

Guvemului; hotararea va cpprinde §i metodologia de acordare a 

ajutoarelor de urgen^a.
(2) Fondurile necemic, pentru plata ajutorului de urgen^a 

acordat de Guvem, prevazut liaiadm. (1), se asigura de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muiiiejii^i Protectiei Sociale.
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(3) Ajutoarele de urgen|a acordate potrivit alin. (1) nu sunt 

supuse impozitului pe venit §i nu se iau in considerare la stabilirea alter 

drepturi de asisten^a sociala acordate de la bugetul de stat.”

2. Articolul 28 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 28. - (1) Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de 

urgen^a, in bani sau in natura, familiilor sau persoanelor care se afla in 

situa^ii de necesitate aparute ca urmare a unor calamitati naturale, incendii, 
accidente, epidemii, epizootii, precum §i in alte situatii deosebite care pot 

duce la apari^ia sau sporirea riscului de excluziune sociala, inclusiv in caz 

de deces in ^ara sau in strainatate, stabilite prin hotarare a consiliului local, 
care va cuprinde §i procedura §i/sau condifiile de acordare.

(2) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza 

cererea §i declara^ia pe propria raspundere a unui membru de familie sau 

a persoanei singure, precum §i ancheta sociala prin care se certifica 

existen^a situatiilor de necesitate ori, dupa caz, a situa^iilor deosebite in 

care se afla familiile sau persoanele singure.
(3) In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de 

ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii 

pot dispune acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu 

inmormantarea. Ajutorul se acorda unei singure persoane, care poate fi, 
dupa caz, soful supraviefuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, 
mo§tenitorul in condifiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana 

care dovede§te ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.
(4) Ajutoarele de urgenfa acordate in temeiul alin. (1) nu se iau 

in considerare la stabilirea altor drepturi de asistenfa sociala acordate de 

la bugetul local.
(5) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor prevazute la alin. (1) 

§i (3) se suporta din bugetul local si pot fi acordate §i in completarea 

celor prevazute la art. 27F”
A

Art. II. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, Guvemul, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei 

Sociale, va modifica Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 

Hotararea Guvemului nr. 50/2011, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 ale art. 16 alin. (1) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.
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