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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia 

de stat pentru copii

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii nr.61/1993 privind alocada de stat pentru 
copii (b219/24.05.2021), transmisa de Secretarul General al Senatului 
cu adresa nr.XXXV/2812/25.05.2021 si inregistrata la Consiliul Legislativ 

cunr.D441/26.05.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata si ^46(2) din 

Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect modificarea art.l alin.(3) 

si a art.3 alin.(l) din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru 

copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul 

acordarii alocatiei de stat pentru copii si tinerilor care au implinit 18 

ani si care urmeaza cursurile invatamantului special, pana la 

terminarea acestora.
Prin obiectul sau de reglementare, prezenta propunere se 

incadreaza in categoria legilor organice, fiind incidente dispozitiile 

art.73 alin.(3) lit.p) din Constitutia Romaniei, republicata, iar in 

aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentals, prima 
Camera sesizata este Senatul.

2. Precizam ca prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.



3. Semnalam ca Secretarul General al Senatului a transmis 

Consiliului Legislativ, cu aceeasi adresa, propunerea legislativa 

nr.b442 din 24.05.2021, prin care se preconizeaza modificarea art.6 

din Legea nr.61/1993 republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, aflata in prezent in curs de avizare.
In vederea evitarii dezbaterii in paralel a mai multor proiecte 

care vizeaza intervenitii asupra aceluiasi act normativ, sugeram 

dezbaterea concomitenta a acestora si adoptarea unui singur act 
normativ.

4. Intrucat propunerea legislativa implica modificarea 

prevederilor bugetului de stat, fara a se preciza sursele de acoperire. 
sunt aplicabile dispozitiile art.lll alin.(l) teza a doua din Constitutia 

Romaniei, republicata, fiind necesar a se solicita §i o informare din 

partea Guvernului.
Totodata, sunt incidente prevederile art. 15 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind fmantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, referitoare la obligativitatea intocmirii unei fise fmanciare, 
cu respectarea conditiilor prevazute de art.21 din Legea 

responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata.
5. Mentionam ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare §i motivare, prevazuta la art.31 din 

Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, neexistand referiri la impactul socio-economic, la impactul 
fmanciar asupra bugetului general consolidat pe termen lung (pe 5 

ani), la impactul juridic si nici la consultarile derulate in vederea 

elaborarii propunerii §i masurile de implementare necesare.
Instrumentul de motivare nu are precizat titlul, care sa ateste 

legatura cu propunerea legislativa pe care o insoteste.
Cu privire la referinta, din cuprinsul primului alineat, la art. 6 

alin.(l) din Legea nr.1/2011, precizam ca aceasta este eronata, fiind 

probabil vizate prevederile art. 16 alin.(l), teza a doua, iar titlul actului 

normativ este redactat incorect si incomplet, acesta urmand a fi redat 
astfel „Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare”.

In acelasi sens, este necesara revederea si reformularea unor 

exprimari, dintre care indicam, cu titlu de exemplu: „absenta 

mentiunii (dnvatamdnt special» creeaza un vid legislativ, care are 

efecte nu doar incorecte si imorale. dar si profund discriminatorii
asupra copiilor cu dizabilitdti care implinesc 18 ani cu mult inainte de

2



terminarea liceului, in cazul car or a se retine obli^atia de a mer2e la 

scoala pdna in clasa a 12-a, fara a exista in cazul lor dreptul 

corelativ la alocatie de slat, care sd le ofere si acelor elevi 

posihilitatea de a merge la scoala pdna in clasa a 12-a'\ ,Jn absenta 

unei sincronizdri intre dreptul la alocatie si obli^atia de a merge la
scoala, a vriviri strict cinic cd atingerea vdrstei majoratului 
presupune automat dobdndirea capacitdtii de a obtine venituri din 

surse vroDrii reprezintd o vrezumtie eronatd, existdnd in practicd 

exceptii de la aceastd re2uld” ori ,pisadar, pentru simetrie de formd, 
propunem ca alocatia (...) sd fie acordatd in oglindd cu alocatia (...) 

plus aiutorul acordat copilului cu handicap'\
Cu referire la implicatiile asupra legislatiei in vigoare, este de 

analizat necesitatea interventiei legislative asupra Hotararii Guvernului 
nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocafia de stat pentru copii, 
precum §i pentru reglementarea modalitatilor de stabilire §i plata a 

alocafiei de stat pentru copii, cu modificarile ulterioare.
Precizam ca, potrivit considerentelor exprimate in Decizia Curtii 

Constitutionale nr.682 din 27 iunie 2012, „dispozitiile art. 6 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd, republicatd [...], 
cu modificdrile si completdrile ulterioare instituie obligatia 

fundamentdrii actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentdri 

temeinice a actului normativ in discutie determind, [...], incdlcarea 

prevederilor din Constitute cuprinse in art.l alin.(5)
Drept urmare, propunem revederea intregului instrument de

motivare.
6. La titlu, pentru corecta reflectare a naturii evenimentului 

legislativ, este necesara eliminarea sintagmei „si completarea”.
Observatia este valabila si pentru partea introductiva a 

articolului unic.
/V

7. Intrucat natura interventiei legislative este precizata in cadrul
partii introductive a articolul unic, partile dispozitive ale pct.l si 2
vor fi redactate astfel:

„1. La articolul 1, alineatul (3) al va avea urmatorul cuprins:
(se va reda textul propus pentru aceasta litera);

2. La articolul 3, alineatul (1) al va avea urmatorul cuprins:
(se va reda textul propus pentru aceasta litera)”.
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8. La pct.l, referitor la textul propus pentru alin.(3) al art.(l) din 

actul de baza, pentru respectarea uzantelor normative, o enumerare m 

cuprinsul unui alineat, daca nu este marcata distinct, nu va fi precedata 

de litere, fiind necesara eliminarea marcajelor „a)”, „b)” si „c)”.
in consecinta, la pct.2, la textul preconizat pentru alin.(l) al 

art.3, sintagma „art.l alin.(3) lit.a) si b)” de la lit.b) si sintagma „art.l 

alin.(3) lit.c)” de la lit.c), si se vor inlocui cu sintagma „art.l 

alin.(3)”.
De asemenea, pentru precizia normei, este necesara inlocuirea 

sintagmei „organizate in conditiile legii” cu o trimitere la normele 

vizate.
Precizam ca, in conformitate cu prevederile art.48 alin.(l) din 

Legea nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

„Invatdmdntul special si special integrat, organizat pentru persoanele 

cu cerinte educationale speciale sau alte tipuri de cerinte 

educationale, stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetdrii, 
se realizeazd pentru toate nivelurile de mvdtdmdnt, diferentiat, in
functie de tipul si gradul de deficientd”. De asemenea, in acelasi act
normativ, la art.49 alin.(4), se prevede ca „Durata scolarizdrii copiilor

, cu cerinte educationale speciale poate fi mai mare decdt cea precizatd
prin prezenta lese si se stabileste, in functie de nevoile individuale, de
gradul si tipul dizabilitdtii, prin ordin al ministrului educatiei §i
cercetdrir, iar la art.61 alin.(2), teza a doua, ca ,,Pentru mvdtdmdntul
special liceal si special postliceal, reteaua scolard se organizeazd de
cdtre consiliul judetean, respectiv de cdtre consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, cu consultarea partenerilor
sociali si cu avizul conform al Ministerului Educatiei si Cercetdrii.”.

in concluzie, recomandam revederea si completarea normei.
9. intrucat pentru punerea in aplicare a solutiilor preconizate prin

prezentul proiect va fi necesara si modificarea si/sau completarea
Hotararii Guvemului nr.5 77/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind
aloca^ia de stat pentru copii, precum §i pentru reglementarea
modalita|ilor de stabilire §i plata a aloca|iei de stat pentru copii, cu
modificarile ulterioare, este necesara completarea propunerii cu un
nou articol, care va reglementa acest aspect si va stabili un termen
pentru aprobarea de catre Guvern.

/\
In consecinta, „articolul unic” va fi marcat ca „Art.I”.
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10. Avand in vedere numeroasele interventii legislative aduse 

actului normativ de baza, in conformitate cu prevederile art.70 alin.(l) 

din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, potrivit carora ,,actul normativ modificat sau completat in 

mod substantial se republicd avand la baza dispozitia cuprinsd in 

actul de modificare, respectiv de completare’\ propunem inserarea in 

finalul proiectului a unui articol distinct, respectiv art.III, al carui 

continut sa prevada republicarea Legii nr.61/1993, inclusiv cu 

modificarile aduse prin prezentul proiect, avand urmatoarea 

formulare:
„Art.III. - Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru 

copii, republicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.767 din 14 noiembrie 2012, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, precum §i cu modificarile aduse prin prezenta lege, va 

fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se 
textelor o noua numerotare”.

11. Totodata, semnalam ca, potrivit art.46 alin.(5) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

finalul actului este necesara inserarea formulei de atestare a legalitatii 
adoptarii legii.

Bucure§ti
Nr.
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hO¥^-fEVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 233/28 sep. 1993L. nr. 61/1993
Lege privind alocaiia de stat pentru copii

republicare cu 
renumerotare

1 M. Of. nr. 767/14 nov. 2012
Lege privind alocatia de stat pentru copii

2 modificari prin L. nr. 125/2015
Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenja a Guvemului 
nr. 65/2014 pentru modificarea ?i completarea unor acte 
normative

M. Of. nr. 383/2 iun. 2015 modified art. 3 alin. (1) lit. b) fi c)

O.U.G. nr. 82/2016 M. Of. nr. 965/29 nov. 2016
OrdonantS de urgenja pentru aprobarea Statutului special al J ianuarie 2017) 
funcliei publice specifice de inspector social §i pentru 
modificarea ?! completarea unor acte normative

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018

3 completat prin introduce art. 10_1 (se aplied de la data de

aprobata prin L. nr. 16/2018

modificari prin L. nr. 16/2018
Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvemului 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funejiei 
publice specifice de inspector social §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 aprobd O.U.G. nr. 82/2016

s modificari prin O.U.G. nr. 9/2019 M. Of. nr. 143/22 feb. 2019 modified art. 3 alin. (1); 
Ordonanfa de urgenfa pentru modificarea ?i completarea Legii introduce alin. (4) la art. 3 
nr. 61/1993 privind alocafia de stat pentru copii, precum §1 
pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 
privind proteefia §i promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

aprobata cu modificari prin L. nr. 14/2020 M. Of. nr. 22/14 ian. 2020

® completat prin L. nr. 214/2019
Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind 
alocajia de stat pentru copii

M. Of. nr. 924/15 nov. 2019 introduce alin. (1_1) la art. 3

7 modificari prin L. nr. 14/2020
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenja a Guvemului 
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 
proteefia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 22/14 ian. 2020 modified art. 3 alin. (1) fi art. 3 alin. (4)

8 modificari prin O.U.G. nr. 2/2020
OrdonantS de urgenfS pentru prorogarea intrSrii Tn vigoare a 
art. I pet. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 9/2019 pentru 
modificarea ?i completarea Legii nr. 61/1993 privind alocafia 
de stat pentru copii, precum §1 pentru modificarea art. 58 alin. 
(1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia ?i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

respinsa prin L. nr. 160/2020

M. Of. nr. 31/16 ian. 2020 prorogd intrarea in vigoare a art. i alin. 
(1), astfel cum a fast modificat prin L. nr. 
14/2020, pdnd la data de 1 august 2020

M. Of. nr. 680/30 iul. 2020
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sfirioi modified art. 3inr* ini liuisiit^an ^1

Ordonanta de urgenja pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 
61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

!*
’i
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