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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului 

nr. 9/2019 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 61/1993 

privind alocatia de stat pentru copii, precum §i pentru modificarea 

art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecfia §i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 9 

din 19 februarie 2019 pentru modificarea §i completarea Legii 

nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum §i pentru 

modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protec^ia §i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 din 22 februarie 2019, 
urmatoarele modified:

cu

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3 se 

modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. - (1) Alocatia de stat pentru copii se stabile§te in

cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 

3 ani, in cazul copilului cu handicap;
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b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani §i 18 ani, 
precum §i pentru tinerii prevazu^i la art. 1 alin. (3);

c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani §i 18 ani, 
in cazul copilului cu handicap.”

2. La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 3 se 

modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Cuantumurile alocatiei de stat pentru copii, prevazute la 

alin. (1), se majoreaza anual prin hotarare a Guvernului.”

Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare la data de intai a lunii 

urmatoare celei in care aceasta se publica in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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