Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Legii asistenței sociale nr.292/2011
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea asistenței sociale nr.292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905
din 20 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Literele a), aa), ii) și ll) ale articolului 6, se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) acreditarea furnizorului de servicii sociale și licențierea serviciilor sociale reprezintă un
proces de evaluare și certificare a îndeplinirii de către furnizori şi serviciile sociale acordate
a criteriilor şi a standardelor de calitate reglementate pentru fiecare tip de serviciu;
aa) persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale,
intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot
îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu
ceilalţi;
ii) serviciile comunitare sunt serviciile sociale de interes local, organizate într-o unitate
administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraş, municipiu adresate exclusiv
cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
ll) standardul minim de cost este costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării
serviciilor sociale, calculat pentru un beneficiar pe tipuri de servicii sociale, potrivit
standardelor minime de calitate;”
2. Litera i) a articolului 6, se abrogă.
3. Alineatul (9) al articolului 9, se abrogă.
4. Articolul 10 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:
”Art.10 - (1) În funcţie de beneficiarul acestora, beneficiile de asistenţă socială pot avea:
a) caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri din
familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită
intervenţie individualizată;
b) caracter familial, acordate pentru creşterea calităţii vieţii în familie şi menţinerea
unui mediu familial propice realizării funcţiilor de bază ale acesteia.
(2) În funcție de bugetul din care acestea sunt susținute, beneficiile de asistență
socială pot fi:
a) cu caracter general, susținute de la bugetul de stat și reglementate prin legi
speciale;
b) cu caracter comunitar, susținute din bugetele locale și reglementate prin hotărâri
ale consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.”
5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.14 - Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială, precum și
modalitatea de actualizare a acestora se stabilesc prin legile speciale.”
6. Alineatele (1), (3) și (4) ale articolului 16, se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite,
a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite sau din oficiu
în condițiile reglementate prin legile speciale.

(3) Cererea este însoţită de documentele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile
realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum şi de orice alte documente
privind situaţia membrilor familiei, prevăzute de lege.
(4) Pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat se utilizează
formulare de cerere care se stabilesc prin legislația specială.”
7. Alineatele (2) și (4) ale articolului 17, se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2) Pentru beneficiile de asistenţă socială plătite din bugetul de stat, prevăzută la alin.(1), se
transmite până pe data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, la structura sau, după caz,
la serviciul deconcentrat din subordinea plătitorului dreptului. Modalitatea de transmitere se
stabilește prin legile speciale.
(4) Pe măsură ce se dezvoltă schimbul electronic de date, sistemul informatic integrat va
asigura atât primirea electronică a cererilor, cât și verificarea datelor înscrise în cerere, precum
şi a altor informaţii referitoare la solicitant şi situaţia socioeconomică a acestuia.”
8. Alineatul (5) al articolului 17, se abrogă.
9. Alineatele (1) și (2) ale articolului 20, se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Plata beneficiilor sociale se poate efectua, în funcţie de specificul acestora şi opţiunea
titularului, prin mandat poştal, în cont bancar, în tichete sociale sau altă formă de plată,
conform legii. Modalitatea de acordare a tichetelor sociale se stabileşte, în funcție de bugetul
din care se suportă beneficiu, fie prin legile speciale, fie prin hotărâri ale consiliilor județene ori
consiliilor locale.
(2) Plata beneficiilor de asistenţă socială se efectuează în luna curentă pentru luna anterioară,
cu excepția situațiilor în care legea specială prevede altfel.”
10. Alineatele (3) și (4) ale articolului 21, se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(3) În cazul achitării drepturilor prin mandat poştal, comisionul prevăzut la alin. (1) se
stabilește prin legea bugetară anuală.
(4) Condiţiile de plată şi fluxul financiar al plăţilor se stabilesc prin Convenţia/Contractul
încheiată/încheiat între părţi.”
11. Articolul 25 se abrogă.
12. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3) care va avea
următorul cuprins:
”(5) Responsabilitatea inițierii programelor de acţiune comunitară destinate prevenirii şi
combaterii riscului de marginalizare şi excluziune socială revine serviciului de asistență
comunitară din cadrul serviciul public de asistență socială organizat potrivit prevederilor
art.113 alin.(2) –(4).”
13. Litera a) a alineatului (2) al articolului 37, se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) serviciile publice de asistență socială organizate potrivit prevederilor art.113 alin.(2) –
(4);”
14. Litera e) a alineatului (3) al articolului 37, se modifică și va avea următorul cuprins:
”e) operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale
organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art.
77, precum şi a celor prevăzute la art. 83.”
15. Alineatele (2) și (3) ale articolului 38 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2) Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt licențiate în
condiţiile legii.
(3) Acreditarea furnizorilor, precum şi licențierea serviciilor sociale acordate de aceştia se
reglementează prin lege specială.”
16. Alineatul (4) al articolului 40, se modifică și va avea următorul cuprins:
”(4) În situaţia în care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenţi sociali sau achiziţiona
serviciile acestora, furnizorii de servicii sociale pot angaja tehnician asistență socială sau
lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență pentru realizarea unor activităţi
de implementare a măsurilor de asistență socială prevăzute în planul inițial de intervenție.”
17. După alineatul (4) al articolul 40, se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6) cu următorul
cuprins:
”(5) Activitatea tehnicianului asistență socială sau lucrătorului social pentru persoane cu
probleme de dependență este coordonată/supervizată de asistentul social.
(6) Furnizorii de servicii sociale publici poate asigura respectarea prevederilor alin.(5), în
funcție de resursele de care dispun și prin una din următoarele forme/opțiuni:
a) prin încheierea de contracte de prestări de servicii pentru activitatea de supervizare, în
condițiile legii;
b) în cadrul acordurilor de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în
scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, la
nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică sau prin
asociaţii de dezvoltare intercomunitară înfiinţate potrivit legii, cu respectarea modeluluicadru aprobat prin Ordinul nr. 232/2477 din 15 octombrie 2010 privind aprobarea
modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi
în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice
locale.”
18. După alineatul (3) al articolului 42, se introduce un nou alineat, alin. (31) cu următorul
cuprins:
”(31) În aplicarea prevederilor alin.(2) și (3) serviciile sociale pot fi furnizate în comun prin
asociațiile de dezvoltare intercomunitară înființate în condițiile Legii administrației publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
19. Alineatul (4) al articolului 42, se modifică și va avea următorul cuprins:
”(4) În scopul dezvoltării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale pot
încheia contracte de parteneriat public-privat, în condiţiile legii speciale”.
20. Alineatul (1) al articolului 47, se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Evaluarea iniţială şi planul de intervenţie sunt realizate de asistentul social din cadrul
serviciului public de asistenţă socială din subordinea autorităţilor administraţiei publice
locale sau, după caz de asistentul social ale cărui servicii sunt contractate în condițiile art.
122 alin.(2).”
21. După alineatul (5) al articolului 47, se introduce un alineat nou, alin. (6) cu următorul
cuprins:
”(6) Coordonarea și integrarea tuturor activităților prevăzute în planul de intervenție revine
asistentului social care a realizat evaluarea inițială și a elaborat și revizuit, după caz, planul
de intervenție.”
22. După articolul 49 se introduce un nou articol, art. 491, cu următorul cuprins:

”Art. 491 (1) Rezultatul evaluării complexe se comunică, în scris, în toate cazurile, în termen
de 5 zile lucrătoare, de la data întocmirii documentului, serviciului public de asistenţă
socială din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale care a efectuat evaluarea
iniţială.
(2) Pe baza rezultatelor evaluării complexe serviciul public de asistenţă socială din
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale completează sau, după caz, revizuieşte,
în termen de 5 zile lucrătoare, planul de intervenţie.
23. La articolul 50, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin.(4)-(6), care vor avea
următorul cuprins:
”(4) Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a transmite serviciului public de asistenţă
socială în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul, în extras, raportul cu privire la
rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire.
(5) Pe baza raportului prevăzut la alin.(4) serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază
teritorială locuieşte beneficiarul monitorizează respectarea interesului superior al
beneficiarului.
(6) Modelul raportului prevăzut la alin.(4) precum și indicatorii pentru monitorizarea
interesului superior al beneficiarului, potrivit prezentei legi și legislației speciale, se aprobă
prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.”
24. După alineatul (2) al articolul 51, se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4) și vor avea
următorul cuprins:
”(3) Modalitatea de colaborare/raportare către serviciul public de asistență socială în a cărui
rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana beneficiară se stabilesc prin legislația
specială.
(4) Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a informa serviciul public de asistenţă
socială locală în a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana beneficiară
asupra admiterii/scoaterii din evidență a cazului.”
25. Alineatul (2) al articolului 53, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:
”(2) Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, prin
politicile publice iniţiate, statul instituie măsuri de sprijin conform nevoilor particulare ale
persoanelor, familiilor şi grupurilor defavorizate, în vederea respectării unor drepturi
fundamentale, cum ar fi:
a) accesul la educație, prin acordarea de burse și alte forme de sprijin material
pentru elevii și studenții cursanți în învățământul public, prin asigurarea
accesului gratuit în internatele școlare, în conformitate cu prevederile Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) accesul la servicii de sănătate prin acordarea de facilități, în condițiile legii și
prin asistența medicală comunitară reglementată prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.180/2017;
c) participarea pe piaţa muncii prin facilități prevăzute de Legea nr.76/2002
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările și completările ulterioare;
d) accesul la locuințe sociale potrivit prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau la alte
servicii/facilități de cazare pentru studenți/tineri;
26. Alineatul (3) al articolului 55 se abrogă.
27. Alineatul (2) al articolului 59, se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(2) În scopul prevenirii şi combaterii riscului ca tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a
copilului să devină persoane fără adăpost, precum şi pentru promovarea integrării sociale a
acestora, autorităţile administrației publice locale pot înfiinţa centre care asigură condiţii de
locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată.”
28. Articolul 77 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:
”Art. 77 - (1) Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a
violenței împotriva femeii pot fi organizate în regim rezidențial, în regim de zi sau cu
program continuu, cu sau fără personalitate juridică, de interes local sau județean.
(2) Servicii sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței
împotriva femeii organizate în regim rezidențial, cu găzduire pe perioadă determinată sunt:
a) centre de primire în regim de urgență̆ a victimelor violenței domestice;
b) centre de recuperare pentru victimele violentei domestice;
c) locuința protejată.
(3) Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței
împotriva femeii organizate în regim de zi sunt:
a) centre pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice;
b) centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populației;
c) centre de asistență destinate agresorilor.
(4) Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței
împotriva femeii cu program continuu sunt:
a) servicii de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice de tip linie
telefonică de urgență (help-line);
b) servicii integrate de urgență destinate victimelor violenței sexuale;
(5) Serviciile sociale destinate agresorilor prevăzuți la art. 76 alin. (3) sunt organizate în
centre de zi care au ca obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea
unor măsuri de educație și consiliere. În condițiile legii, centrele pot monitoriza tratamentul
adicțiilor.
(6) Serviciile sociale specializate pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a
violenței împotriva femeii sunt oferite în mod gratuit victimelor.
29. Articolul 78 și 85 se abrogă.
30. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.88 - Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, cu prioritate,
servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în centre de
zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale.”
31. Alineatul (1) al articolului 102, se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii au obligaţia de a plăti o contribuţie
lunară pentru asigurarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliu şi pentru asistarea şi
îngrijirea în centre rezidenţiale, stabilită de către autorităţile administraţiei publice locale sau
furnizorii privaţi care le administrează, cu respectarea condiţiei prevăzute la art.93 alin. (2).”
32. Alineatul (3) al articolului 108 se completează și va avea următorul cuprins:
”(3) În realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), inspectorii sociali efectuează evaluarea,
monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale,
monitorizarea şi controlul respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora
se acreditează furnizorii şi licențiază serviciile sociale, constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.”

33. Literele c) și m) ale alineatului (3) al articolul 112, se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
”c) inițiază și, după caz, coordonează și monitorizează măsurile de prevenire și combatere a
marginalizării sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale acordate de furnizorii de
servicii sociale, de educație, de sănătate, de ocupare, direct, sau prin servicii comunitare
integrate;
m) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de
lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;”
34. După alineatul (4) al articolului 113 se introduc două noi alineate, alin. (41) și (42) și vor
avea următorul cuprins:
”(41) ”Prin excepție la prevederile de la alin. (3) și (4), serviciile publice de asistenţă socială
se pot organiza la nivel de direcție generală respectiv la nivel de direcție în situația în care
numărul locuitorilor din unitatea administrativ teritorială depășește pragul minim prevăzut
de Anexa 2 din Legea 351 din 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a IV-a - Rețeaua de localități;
(42) Autorităţile administraţiei publice locale pot decide înființarea în condițiile Legii
administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, de
asociații de dezvoltare intercomunitară în vederea organizării și furnizării în comun a
serviciilor publice de asistență socială;”
35. Literele a) și c) ale alineatului (2) al articolului 114, se modifică și vor avea următorul
cuprins:
”a) colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor
şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în vederea înfiinţării şi organizării
serviciilor sociale, în concordanţă cu nevoile şi situaţiile de dificultate identificate, pentru a
se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului;
c) înfiinţarea şi administrarea bazei de date referitoare la toţi furnizorii publici şi privaţi de
servicii sociale de la nivel judeţean precum şi serviciile administrate de aceştia, transmiterea
acesteia către serviciile publice de asistență socială de la nivelul comunelor, oraşelor şi
municipiilor de pe raza administrativ-teritorială a judeţului, precum și publicarea ei pe
pagina de internet proprie .”
36. După litera d) a alineatului (2) al articolului 116, se introduce o literă nouă, lit. e), cu
următorul cuprins:
”e) înfiinţarea şi administrarea bazei de date referitoare la toţi furnizorii publici şi privaţi de
servicii sociale din Municipiului București precum şi serviciile administrate de aceştia,
transmiterea acesteia către serviciile publice de asistență socială de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti, precum și publicarea ei pe pagina de internet proprie.”
37. Articolul 125, se modifică și va avea următorul cuprins:” Autoritatea administraţiei publice
locale angajează personalul în cadrul serviciului public de asistenţă socială cu respectarea
raportului de 2 angajați la maxim 1.500 de locuitori și a raportului prevăzut la art.122
alin.(2).”
38. Litera g) a alineatului (1) al articolului 133 se completează și va avea următorul cuprins:
” g) cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, precum și
cheltuielile prevăzute la art.33 alin.(1) lit. b), în condiţiile legii;”
39. După alineatul (5) al articolul 134, se introduce un alineat nou, alineatul (6) care va avea
următorul cuprins:

”(6) Finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii sociali responsabili de activitățile
prevăzute la art.47, din cadrul serviciilor publice de asistență socială, care nu au angajat un
asistent social sau nu au semnat un contract de prestări servicii în acest sens, se asigură prin
bugetele locale din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual cu
această destinaţie, prin legea bugetului de stat, la propunerea fundamentată a Ministerului
Muncii și Justiției Sociale, în limita normativului de personal prevăzut la art.125.”
40. Litera a) a alineatului (1) al articolul 136, se modifică și va avea următorul conținut:
”a) finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate în condiţiile legii,
ori cofinanţate în baza contractelor de parteneriat;”
41. După litera a) a alineatului (1) al articolului 136, se introduce o literă nouă literă, lit. a1) cu
următorul cuprins:
”a1) subvenționarea serviciilor sociale acordate de furnizorii privați;”
42. Alineatul (1) al articolului 139, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:
”(1) Asociaţiile şi fundaţiile, precum şi cultele recunoscute de lege, în calitate de furnizori
privaţi de servicii sociale, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat şi de la bugetele
judeţene, bugetele locale, bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ca formă de
sprijin în vederea înființării, dezvoltării, diversificării şi asigurării continuităţii serviciilor
sociale acordate de aceştia.”
43. După Capitolul VII se introduce un capitol nou, Capitolul VII1 care va avea următorul
cuprins:
”Capitolul VII1 Răspunderea juridică
Art. 1421 (1) Constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii, încât,
potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează nerespectarea
prevederilor prezentei legi, după cum urmează:
a) nerespectarea de către serviciul public de asistență socială a dispoziţiilor art. 35 alin.
(2) și (3), art. 40 alin (5), art.47 alin.(1), art.491 alin. (2), art.50 alin.(3) și (5), art.120
lit. b) și ale art.122, cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei;
b) nerespectarea de către furnizorii de servicii sociale a dispoziţiilor art.44 alin.(3),
art.45 alin.(1), art.491 alin. (1), art.50 alin.(2) și (4), art.51 alin.(4) și ale art.122
alin.(1), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor art. 114
alin (2) lit. c), art. 115 alin. (2) și art. 116 alin. (2) lit. e) cu amenda între 2000-12000.
(2) Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către inspectorii
sociali şi de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, în
cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii și justiției
sociale.”
Art. 1422 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 1421 le sunt aplicabile dispoziţiile 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.
(2) Contravenientul poate achita 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, jumătate din
minimul amenzilor prevăzute la art. 1421 alin. (1), inspectorul social făcând menţiune
despre această posibilitate în procesul-verbal de contravenție.”
Art. II Prevederile alineatului (6) al art. 134 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Art. III
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
1. Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003;
2. Hotărârea Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
3. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 193 din 21 martie 2002;
4. Hotărârea Guvernului nr.1149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial nr.795 din 1 noiembrie 2002.

Art. IV
Legea asistenței sociale nr.292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905
din 20 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin
prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.

