
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru modificarea completarea Legii nr. 61/1993 privind aloca^ia de stat pentru

copii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

I. - Legea nr. 61/1993 privind alocalia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificarile completarile ulterioare, 
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Stabilirea dreptului de alocatie de stat pentru copii se face in baza actelor din care 

rezulta indeplinirea conditiilor de acordare a acestui drept, depuse de catre 

persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) -(3) concomitent cu documentatia necesara 

declararii na^terii prevazuta de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 

civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) in cazul in care reprezentantui legal al copilului prevazut la art. 4 alin. (1) - (3) 
doreste sa renunte la alocatia de stat pentru copii pentru minorul pe care il 
reprezinta, acesta formuleaza in scris o cerere in acest sens, adresata primarului 
unitafii administrativ-teritoriale unde s-a inregistrat na^terea. Cererea se face, in 

numele copilului, de catre persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) - (3).

(3) Dupa implinirea varstei de 14 ani, cererea de obtinere sau renuntare la alocatia de 

stat, dupa caz, se poate face si de catre copii, cu incuviinfarea reprezentantului sau 

legal.



(4) Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabile§te mcepand cu luna urmatoare celei in 

care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare.

(5) Dreptul la alocatia de stat pentru copii mceteaza incepand cu luna urmatoare celei in 

care nu mai sunt mdeplinite conditiile de acordare.

(6) In cazul m care achitarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii se face prin mandat 
postal, plata acesteia se suspenda daca timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului 
nu a incasat drepturile cu titlu de aloca^ie de stat. Reluarea in plata, inclusiv cu plata 

drepturilor restante, se face pe baza de cerere scrisa intocmita de reprezentantul legal 
al copilului, care se inregistreaza la agenda teritoriala.

II. Ministerul Muncii Protec^iei Sociale reglementeaza prin ordin de ministru 

acordarea alocafiei de stat pentru copii, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare 

a prezentei legi.
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