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Propunerea legisiativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/î993 privind alocaţia de
stat pentru copii 

(L267/202Î}

în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L267/202Î, a fost sesizată de către Biroul permanent ai Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea 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; Ghica 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 
Aiexandru-Robert - senator USR_PLUS; Apostol Alin-Gabriel - deputat USR.PLUS; Băltăreţu Viorel - 
deputat USR_PLUS: Berescu Monica-Elena - deputat USR_PLUS; Botez Mihai-Cătălin - deputat 
USR_PLUS: Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS; Cristian Brian - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul - deputat USR_PLUS: Miftode Marius- 
Andrei - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Eîena - deputat 
USR.PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS: Seidler Cnstian-Gabnel - deputat USR.PLUS; 
Stoica Diana - deputat USR.PLUS; Teniţă Dragoş-Catălin - deputat USR_PLUS: Terente Eugen - 
deputat USR_PLUS: Toda Daniel-Liviu - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat USR_PLUS; 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela - deputat USR.PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.6 din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
urmărindu-se, pe de o parte, reglementarea depunerii cererii de acordare a alocaţiei de stat pentru 
copii concomitent cu îndeplinirea procedurii de declarare a naşterii copilului, iar, pe de altă parte, 
crearea cadrului legal pentru renunţarea de către reprezentantul legal al copilului ori chiar de către 
acesta din urmă, după împlinirea vârstei de 14 ani, la acest drept.

Consiliul Legislativ a transmis avizul negativ cu nr. 469/23.06.2021.
Consiliul Economic şi Social a transmis avizul favorabil cu nr. 4331/02.06.2021.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a transmis un aviz

favorabil.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi şi Comisia pentru 

învăţământ, tineret şi sport au transmis avize favorabile cu amendamente. Amendamentele 
cuprinse in avize au fost adoptate de Comisia pentru muncă.

în 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 art63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, au participat reprezentanţi 
ai Guvernului României.
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In urma fmalizăni dezbaterilor, în şedinţa din data de 16 septembrie &»c., Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială a hotărât cm majoritatea votărilor secatorilor prezenţi, 
întocmirea unui raport de admitere cu amendamente.

în consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre dezbatere şi 
adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere cm amendamente.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art76 alin.(l) din Constituţia 
României, republicată.

Potrivit art75 alin.(l} din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alîn.(7) pct. 2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificăriie 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. XXVM/15U2021
AMENDAMENTE ADMISE fia

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
L267/2021

Nr. Textul legii nr. 61/1993 
privind alocaţia de stat 

pentru copii 

Amendament ObservaţiiTextul iniţiativei ficgislative -
: crt.

(l)Stâbilirea dreptului de 
alocaţie de stat pentru copii 
se face pe baza cererii şi a 
actelor din care rezultă

1. (l)Stabilirea dreptului de alocaţie de stat 
pentru copii se face în baza actelor din 
care rezultă îndeplinirea condiţiilor de 
acordare a acestui drept, depuse de către 
persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) • 
(3) concomitent cu documentaţia 
necesară declarării naşterii prevăzută 
de Legea nr. 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, cu modificărafie şi 
completările ulterioare. 

Se elimină. Amendament 
adoptat cu 
majoritate de voturiAmendament 

Sen. Ştefan Pălărie
îndeplinirea condiţiilor de 
acordare a acestui drept..

Conform
observaţiilor
Consiliului
Legislativ.

I

Amendament 
adoptat cu 
majoritate de voturi

A

(2) ln cazul în care reprezentantul legal 
al copilului prevăzut la art. 4 alin. (1) -
(3) doreşte să renunţe la alocaţia de stat 
pentru copii pentru minorul pe care îl 
reprezintă, acesta formulează în scris o 
cerere in acest sens, adresată primarului 
unităţii administrativ'teritoriale unde s> 
a înregistrat naşterea. Cererea se face, 
în numele copilului, de către persoanele 
prevăzute Da art. 4 alin. (1) - (3).

(2) Cererea se face, în numele 
copilului, de către persoanele 
prevăzute la art. 4 alin. (1) -

Se elimină.

Amendament
(3).

Sen. Ştefan Pălărie ,y/ Comisia pentru 
drepturile omului, egalitate de şan.^e. 
culte şi minorităţi ;

, L-------

Amendament 
adoptat cu 
majoritate de voturi

După alin, (2) al art. 6, se introduce un 
alin. nou, 2', cu următorul cuprins: ;
(2') Cererea se poate depune, în | 
niŢumiefie copilului, cie către persoanele i 
prevăzute la art. 4 alin. (!l) - (3),

1
Pentru corelare cu 
alin. (2), ca urmare



a observaţiilor 
regăsite in avizul 
Consiliului 
Legislativ.

documentaţiaconcomitent 
necesară declarării naşterii prevăzută 
de Legea nr. 319/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, cu modiricările şi

cu

completările ulterioare.

Amendament

Sen. Ştefan Pălărie
(3)După împlinirea vârstei de (3)După împlinirea vârstei de 14 ani, j Se elimină. 
14 ani, cererea se poate face şi cererea de obţinere sau renunţare la: 
de către copil, cu încuviinţarea alocaţia 
reprezentantului său legal.

4. Amendament 
adoptat cu

. majoritate de voturide
stat, după caz, se poate face şi de către 1 
copil, cu încuviinţarea reprezentantului 
său legal.

Amendament 
Sen. Siefan Pălărie

Corectarea unei 
erori materiale.

Amendament 
adoptat cu 
majoritate de voturi

(4) Dreptul la alocaţia de stat 
pentru copii se stabileşte 
începând cu luna următoare 
celei în care s-a născut copilul, 
iar plata drepturilor se face 
începând cu luna următoare 
depunerii cererii.

(4) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii 
se stabileşte începând cu luna următoare 
celei în care s-a născut copilul, iar plata 
drepturilor se face începând cu luna 
următoare.

Se elimină.

Amendament Corectarea unei 
erori materiale.

Sen. Ştefan Pălărie

Amendament 
adoptat cu 
majoritate de voturi

; (5) în cazul în care cererea 
este înregistrată ulterior lunii 
în care s-a născut copilul, plata 
alocaţiei de stat pentru copii se 
poate face şi pentru perioadele 
anterioare, dar nu mai mult dc 
12 luni.

(5) Dreptul la alocaţia de stal pentru copii 
încetează începând cu luna următoare 
celei în care nu mai sunt îndeplinite 
condiţiile de acordare.

Se elimină.

Amendament Corectarea unei 
erori materiale.

Sen. Ştefan Pălărie

Amendament 
; adoptat cu 
1 majoritate de voturi

(6) în cazul în care achitarea drepturilor | Sc elimină, 
de alocaţie de stat pentru copii se face prin i 
mandat poştal, plata acesteia se suspendă !

(6) Dreptul la alocaţia de stat 
pentru copii încetează 
începând cu luna următoare I



celei în care nu mai sunt 
îndeplinite condiţiile de 
acordare.

dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al 
copilului nu a încasat drepturile cu titlu de 
alocaţie de stat. Reluarea în plată, inclusiv 
cu plata drepturilor restante, se face pe 
bază de cerere scrisă întocmită de 
reprezentantul legal al copilului, care sc 
înregistrează la agenţia teritorială.

Corectarea unei 
; erori materiale.Amendament

Sen. Ştefan Pălărie şi ComL^ia pentru 
drepturile omului, egalitate de şanse, 
culte şi minorităţi

Amendament 
adoptat cu
majoritate de voturi \

An. II se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. IL Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale reglementează prin ordin de 
ministru acordarea alocaţiei de stat pentru 
copii, în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. !L - in termen de 30 zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, la 
propunerea Ministerului Mimeii şi 
Protecţiei SociaSe, Guvermill va 
nrodifica şi completa Hotărârea 
Guvernului nr. 577/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii 61/1993 
privind alocaţia do stat pentru copii.

Conform
observaţiilor
Consiliului
Legislativ.

Amendament

Sen. Ştefan Pălărie


