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RAPORT
la

Propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii

(L266/2021)

în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L266/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului, asupra Propunerii legislative pentru modţ^carea şi completarea Legii nr,61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, iniţiată de Berea Cristinel-Gabriel • senator USR.PLUS; Bordei 
Cristian - senator USR_PLUS; Darău Ambrozie-Irineu - senator USR_PLUS; Chica Cristian - senator 
USR.PLUS; Ivan Dan - senator USR_PLUS; Mureşan Claudiu-Marinel - senator USR_PLUS; Negoi 
Eugen-Remus - senator USR_PLUS; Pălărie Ştefan - senator USR_PLUS; Poteraş Cosmin-Marian - 
senator USR_PLUS; Spătaru Elena-Simona - senator USR.PLUS; Vicol Costel - senator USR_PLUS; Zob 
Alexandru-Robert - senator USR.PLUS; Berescu Monica-Elena - deputat USR.PLUS; Botez Mihai- 
Cătălin - deputat USR.PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS: Hangan Pollyanna-Hanellore 
- deputat USR_PLUS: Havârneanu Filip - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei - deputat 
USR_PLUS; Molnar Radu-lulian - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena - deputat USR.PLUS; Rizea 
Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Seidier Cristian-Gabriel - deputat USR,PLUS; Stoica Diana - 
deputat USR.PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat 
USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 aUn.(3} si a art.3 
alin.(l] din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul acordării alocaţiei de stat pentru copii si tinerilor care au împlinit 
18 ani şi care urmează cursurile învăţământului special, pana la terminarea acestora.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 468/23.06.2021.
Consiliul Economic şi Social a transmis avizul favorabil cu nr. 4330/02.06.2021.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi şi Comisia pentru 

buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital au transmis avize favorabile.
In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost adoptate şi se 

regăsesc în anexa nr.l ce face parte integrantă din prezentul raport.
Menţionăm că amendamentele cuprinse în anexa 1 sunt de competenţa decizională a 

Camerei Deputaţilor.
în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, au participat reprezentanţi 
ai Guvernului României.

în urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 8 septembrie a.c., Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială a hotărât cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenţi, 
întocmirea unui raport de admitere cu amendamente.
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în consecinţă. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre dezbatere şi 
adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(l} din Constituţia 
României, republicată.

Potrivit art.75 alin.(l} din Constituţia României, republicată, şi ale-arL92 alin.(7).pct.*2_din_ 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul este primă 
Cameră sesizată.

Preşedinte,

Senator Ştefan PĂLĂRIE

Secretar,

Senator Sorin VLAŞIN
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Anexa 1 la Raportul nr. XXVll/150/2021

AMENDAMENTE ADMISE la
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 
_______ L266/2021

Nr. Textul iniţiativei legislative - Amendament Observaţii
crt.

Titlu:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: Modificare 
efectuată ca 
unnare a 
avizului 
Consiliului 
Legislativ.

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

Amendament admis cu unanimitate de voturi

Sen. Ştefan Pălărie

2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins: Modificare 
efectuată ca 
urmare a 
avizului 
Consiliului 
Legislativ.

Articol unic. - Legea nr. 61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 

din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:

Art. I. ‘ Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează:

Amendament admis cu unanimitate de voturi

Sen. Ştefan Pălărie

3. Reformulare 
efectuată 
conform cu

Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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1. Alineatul (3) al articolului 1 se modifică şi va 

avea următorul cuprins:
recomandarea
avizului
Consiliului
Legislativ.

1. articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi 
tinerilor care au împlinit IS ani, care urmează 

cursurile învăţământului; a) liceal, b) profesional 
sau c) special, organizate în condiţiile legii, până 

la terminarea acestora.

(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care 

au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile 

învăţământului liceal sau profesional, precum 

tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care 

urmează cursurile învăţământului special gimnazial, 
liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până 

la terminarea acestora.'’

şi

Amendament admis cu unanimitate de voturi

Sen. Ştefan Pălărie

4. Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Modificare de 
formulare 
efectuată ca 
urmare a 
avizului | 
Consiliului 
Legislativ.

2. Alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va 

avea următorul cuprins:
2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:

„ An. 3. > (1) începând cu drepturile aferente lunii 
ianuarie 2022, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte 

în cuantum de:

„ Art. 3. - (1) Alocaţia de stat pentru copii se 

stabileşte în cuantum de: Modificare 
cuantum alocaţii 
conform OUG 
56/2021 
(L246/2021)

a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani 
sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu 

handicap;

a) 486 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de 

până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
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b) 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 

ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) 
care urmează cursurile învăţământului de masă;

b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 

ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la 

art. l alin. (3) Ut. a) şi b);

c) 486 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 

ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi pentru 

tinerii prevăzuţi la art 1 alin (3) care urmează 

cursurile învăţământului special.

c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 

ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, 
precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art 1 
alin (3) Ut c).

Amendament admis cu unanimitate de voturi

Sen. Ştefan Pălărie

Modificare 
efectuată ca 
urmare a 
avizului : 
Consiliului 
Legislativ.

După Art. 1, se introduce un nou articol, Art. 11, care va 
avea următorul cuprins:

5.

“Art II. - în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, la propunerea Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Guvernul va modifîca şi completa 
Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.“

Amendament admis cu unanimitate de voturi

Sen. Ştefan Pălărie
Modificare 
efectuată ca 
urmare a 
avizului 
Consiliului 
Legislativ.

6. După Art. II, se introduce un nou articol, Art. III, care va 
avea următorul curpins:

^*Art. III. • Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii, republicată, în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu 
modificările şi completărUe ulterioare, precum şi cu
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modificările aduse prin prezenta lege, va 11 republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-$e 
textelor o nouă numerotare.^

Amendament admis cu unanimitate de voturi

Sen. Ştefan Pălărie
7. După art. 111 se introduce următoarea formulă de atestare 

a legalităţii adoptării legii:
Modificare 
efectuată ca 
urmare a 
avizului 
Consiliului 
Legislativ.

'"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României 
cu respectarea prevederilor art. 7S, alin. (5) Ut p şi ale 
art 75, alin (1) din Constituţia României, republicată.'*

Amendament admis cu unanimitate de voturi

Sen. Ştefan Pălărie
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