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**) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMł:
Potrivit alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013, convenŃiile încheiate potrivit
prevederilor Legii nr. 116/2002, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei
legi, îşi produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate.
Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAP. 1
DispoziŃii generale
ART. 1
Caracterul social al statului roman, prevăzut în ConstituŃie, impune instituirea unor
măsuri pentru evitarea degradării nivelului de trai şi păstrarea demnităŃii tuturor
cetăŃenilor.
ART. 2
Obiectul prezentei legi îl constituie garantarea accesului efectiv, în mod deosebit al
tinerilor, la drepturi elementare şi fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de munca, la
o locuinŃa, la asistenta medicală, la educaŃie, precum şi instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a marginalizarii sociale şi mobilizarea instituŃiilor cu atribuŃii în
domeniu.

ART. 3
Marginalizarea socială, în sensul prezentei legi, se defineşte prin poziŃia socială
periferica, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice,
politice, educaŃionale şi comunicationale ale colectivităŃii; ea se manifesta prin absenta
unui minimum de condiŃii sociale de viaŃa.
ART. 4
(1) Armonizarea politicilor destinate cunoaşterii şi prevenirii situaŃiilor care determina
marginalizarea socială se realizează cu participarea instituŃiilor publice, a comunităŃilor
locale, a reprezentanŃilor organizaŃiilor patronale şi sindicale şi a reprezentanŃilor
societăŃii civile.
(2) InstituŃiile publice centrale şi locale au obligaŃia sa stabilească măsuri şi sa
realizeze acŃiuni de combatere a marginalizarii sociale.
(3) Statul, prin instituŃiile sale, asigura informarea completa şi accesul real la drepturile
fundamentale ale cetăŃenilor.
CAP. 2
Garantarea accesului la drepturi elementare şi fundamentale
SECłIUNEA 1
Abrogată.
--------SecŃiunea 1 cuprinzând articolele 5-12 a fost abrogată de alin. (1) al art. IV din
LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24
iulie 2013.
ART. 5
Abrogat.
--------Art. 5 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.
ART. 6
Abrogat.
--------Art. 6 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.
ART. 7
Abrogat.
--------Art. 7 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.
ART. 8
Abrogat.

--------Art. 8 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.
ART. 9
Abrogat.
--------Art. 9 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.
ART. 10
Abrogat.
--------Art. 10 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.
ART. 11
Abrogat.
--------Art. 11 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.
ART. 12
Abrogat.
--------Art. 12 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.
SECłIUNEA a 2-a
Accesul la o locuinŃa
ART. 13
(1) In scopul facilitării accesului la o locuinŃa al persoanelor în vârsta de pana la 35 de
ani, aflate în imposibilitatea cumpărării unei locuinŃe numai cu forte proprii, la nivelul
consiliilor judeŃene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se pot constitui
sume din următoarele surse:
a) sume sau cote defalcate din veniturile ce se cuvin bugetului de stat, stabilite anual
prin legea bugetului de stat;
b) o cota-parte stabilită anual din bugetul propriu al consiliului judeŃean, respectiv al
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
c) o taxa stabilită anual, prin lege, pentru persoanele fizice deŃinătoare de locuinŃe
neinchiriate, altele decât cele de domiciliu;
d) donaŃii, sponsorizări sau alte asemenea surse, acceptate conform prevederilor legale.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se administrează de consiliul judeŃean, respectiv de
Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
ART. 14

(1) Din sumele prevăzute la art. 13 consiliul judeŃean, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, va acoperi integral valoarea estimată a avansului ce urmează sa
fie plătit pentru dobândirea unei locuinŃe sau chiria pe o perioada de pana la 3 ani pentru
o locuinŃa închiriată.
(2) Modalitatea de acoperire a avansului, respectiv a chiriei suportate de consiliul
judeŃean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va fi stabilită prin
normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) Valoarea avansului prevăzut la alin. (1) se stabileşte la începutul fiecărui an de
către consiliul judeŃean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în
funcŃie de prevederile actelor normative care reglementează construcŃia de locuinŃe, şi
poate fi ajustata periodic în raport cu evoluŃia preŃurilor de consum sau, după caz, a
costurilor unei locuinŃe.
(4) In sensul prezentei legi, prin dobândirea unei locuinŃe se înŃelege atât construirea
unei locuinŃe noi, cat şi cumpărarea unei locuinŃe de pe piaŃa libera, caz în care suma
prevăzută la alin. (3) trebuie sa reprezinte cel puŃin o treime din valoarea contractului de
vânzare-cumpărare.
(5) Persoanele care au beneficiat de avans potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) pot
beneficia şi de celelalte prevederi legale referitoare la subvenŃionarea dobânzii în cazul
cumpărării unei locuinŃe.
ART. 15
Consiliul judeŃean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va stabili
criteriile de acordare a sumelor prevăzute la art. 13, Ńinând seama de următoarele
prioritati:
a) tineri proveniŃi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul
serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecŃiei
copiilor;
b) familişti în vârsta de pana la 35 de ani cu copii în întreŃinere;
c) familişti în vârsta de pana la 35 de ani fără copii în întreŃinere;
d) alte persoane în vârsta de pana la 35 de ani.

SECłIUNEA a 3-a
Accesul la asistenta de sănătate
ART. 16
Accesul la asistenta de sănătate pentru persoanele care au dreptul la venitul minim
garantat se confirma de către consiliile locale şi se asigura în condiŃiile stabilite de
legislaŃia privitoare la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele care au calitatea
de asigurat, fără plata contribuŃiei pentru asigurările sociale de sănătate.
ART. 17
(1) Personalul medical din unităŃile de asistenta de sănătate publica este obligat sa
asigure pentru persoanele prevăzute la art. 16 asistenta medicală de urgenta şi curativă,
pentru cazurile stabilite în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) Cheltuielile pentru serviciile prevăzute la alin. (1) se suporta de la bugetul
asigurărilor sociale de sănătate.
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 16 consiliile locale au obligaŃia sa asigure

condiŃii pentru accesul acestora la toate formele de asistenta de sănătate, inclusiv prin
organizarea unor unităŃi de asistenta socială în care sa fie ingrijite pana la reinsertia lor
socială.
ART. 18
Măsurile suplimentare şi cu specific local privind accesul persoanelor defavorizate la
asistenta medicală se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale.

SECłIUNEA a 4-a
Accesul la educaŃie
ART. 19
(1) Persoanele de vârsta şcolară care fac parte din familii care au dreptul la venitul
minim garantat şi au 2 sau mai mulŃi copii şi s-au înscris în învăŃământul obligatoriu
prevăzut de lege beneficiază de bursa de şcolarizare.
(2) Nivelul bursei de şcolarizare se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului şi
reprezintă o suma indexabila, acordată din bugetul de stat alocat Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale.
(3) In vederea pregătirii copiilor aflaŃi în situaŃia prevăzută la alin. (1), în luna august a
fiecărui an se acorda acestora, prin reprezentanŃii lor legali, 40% din cuantumul anual al
bursei de şcolarizare. Aceasta suma este destinată pentru cumpărarea unor articole de
îmbrăcăminte, incaltaminte şi rechizite şcolare.
(4) DiferenŃa de 60% din bursa de şcolarizare se acorda în transe lunare sau, după caz,
trimestriale, cu condiŃia frecventarii orelor de curs şi obŃinerii baremurilor de promovare.
(5) In cazul abandonului şcolar sumele acordate potrivit prevederilor alin. (3) şi (4),
pentru anul şcolar în care acesta s-a înregistrat, se recuperează de la reprezentantul legal
al copilului care le-a încasat, în conformitate cu dispoziŃiile specifice executării silite a
creanŃelor bugetare.
ART. 20
(1) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării elaborează şi aplica programe teritoriale pentru
alfabetizarea adulŃilor.
(2) ParticipanŃii la aceste programe pot beneficia de bursa de alfabetizare, al carei
cuantum va fi stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, plata acesteia fiind asigurata din
bugetele locale.
ART. 21
(1) AbsolvenŃii învăŃământului obligatoriu, care îşi continua studiile în unităŃile de
învăŃământ preuniversitar şi în instituŃiile de învăŃământ superior, ale căror familii
îndeplinesc condiŃiile prevăzute la art. 19 alin. (1), beneficiază lunar de bursa pentru
continuarea studiilor.
(2) Nivelul bursei pentru continuarea studiilor se stabileşte anual prin hotărâre a
Guvernului şi reprezintă o suma indexabila care sa acopere cel puŃin contravaloarea
cazării, respectiv a mesei în cămine, internate şi cantine, acordată din bugetul de stat
alocat Ministerului EducaŃiei şi Cercetării sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare
anuale.
(3) Acordarea bursei pentru continuarea studiilor este condiŃionată de frecventarea
orelor de curs şi de obŃinerea baremurilor de promovare.

ART. 22
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, din sumele alocate din bugetul de stat, va asigura
accesul gratuit în tabere de odihna sau de instruire pentru beneficiarii burselor de
şcolarizare şi ai burselor pentru continuarea studiilor, care au obŃinut rezultate deosebite
în procesul de învăŃământ.

CAP. 3
Măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale
ART. 23
Nivelul venitului net lunar pe o persoana, pana la care o persoana este considerată ca
fiind marginalizata, se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, înaintea depunerii la
Parlament a proiectului legii bugetului de stat.
ART. 24
In funcŃie de nivelul venitului stabilit la art. 23 consiliile locale au obligaŃia sa
identifice persoanele şi familiile care se găsesc în aceasta situaŃie şi sa stabilească măsuri
individuale în vederea prevenirii marginalizarii sociale a acestora.
ART. 25
(1) In funcŃie de nivelurile veniturilor stabilite în temeiul prevederilor art. 23 consiliile
locale au obligaŃia de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate,
identificate potrivit art. 24, la locuinŃa şi la serviciile publice de stricta necesitate, cum
sunt: apa, energie electrica, gaze naturale, termoficare etc.
(2) In scopul materializarii intervenŃiei prevăzute la alin. (1) consiliile locale pot
încheia convenŃii cu furnizorii de servicii, prin care se angajează sa suporte o parte din
datoriile pe care le au persoanele şi familiile prevăzute la art. 24.
(3) Sumele necesare menŃionate în convenŃiile încheiate cu furnizorii de servicii
potrivit alin. (2) se asigura din bugetul de stat alocat Ministerului AdministraŃiei Publice
sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale.
ART. 26
Consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite de prezenta lege
se asigura gratuit de către instituŃiile de stat abilitate şi de aparatul de lucru specializat al
primăriilor.
ART. 27
(1) Guvernul are obligaŃia de a prezenta anual în Parlamentul României Raportul
privind situaŃia persoanelor şi familiilor marginalizate, precum şi programul pentru
combaterea marginalizarii sociale a acestora.
(2) Consiliile locale au obligaŃia de a analiza trimestrial modul în care au fost aplicate
măsurile pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, prevăzute în programul
acestora.

CAP. 4
DispoziŃii tranzitorii şi finale
ART. 28

AcŃiunile, căile de atac şi actele procedurale în legătura cu soluŃionarea litigiilor având
ca obiect drepturi sau obligaŃii prevăzute de prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.
ART. 29
In termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în structura Ministerului Muncii şi SolidarităŃii Sociale se va înfiinŃa
un compartiment de specialitate care va supraveghea şi va monitoriza aplicarea măsurilor
privind combaterea marginalizarii sociale.
ART. 30
In termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale împreună cu ministerele şi
celelalte organe ale administraŃiei publice centrale care au atribuŃii în aplicarea măsurilor
stabilite prin prezenta lege vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.
ART. 31
(1) Guvernul este autorizat ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, sa instituie măsurile necesare pentru prevenirea evacuării din locuinŃe a
persoanelor defavorizate care au datorii la asociaŃiile de locatari/proprietari.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) cuprind şi modificarea sau îmbunătăŃirea procedurii
de vânzare a locuinŃelor, în scopul eliminării posibilitatii de achiziŃionare a locuinŃelor la
un preŃ mult mai mic decât cel practicat pe piaŃa libera, situaŃie determinata de lipsurile
materiale cu care se confrunta vânzătorul.
ART. 32
Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
ART. 33
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispoziŃii contrare.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinŃa din 18 februarie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin.(1) din ConstituŃia României.
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