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Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, iniţiată de domnul 
senator USR PLUS Ştefan Pălărie împreună cu un grup de parlamentari 
USR PLUS (Bp.220/2021, L267/2021).

I. Principalele reglementări

Prin iniţiativa legislativă se propune modificarea şi completarea art. 6 

din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează;

- stabilirea dreptului la alocaţia de stat să se realizeze în baza 

documentelor depuse concomitent cu documentaţia necesară declarării 
naşterii prevăzută de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare',

- reprezentantul legal al copilului/copilul, după împlinirea vârstei de 

14 ani, să poată renunţa la alocaţia de stat în baza unei cereri adresată 

primarului unităţii administrativ teritoriale (UAT) unde s-a înregistrat 
naşterea.



II. Observaţii
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L Cu priyire...la depunerea_documentelor_în-y.edere-Stabilirii-dreptului— 
la alocaţia de stat concomitent cu cele necesare pentru declararea naşterii, 
subliniem faptul că persoanele care sunt obligate să declare naşterea, 
potrivit art. 16 din Legea nr. 119/1996 sunt oricare dintre părinţi, iar 

dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine 

medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social 
sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea 

sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat 
cunoştinţă despre naşterea copilului, persoane neidentificabile cu 

reprezentantul legal al copilului care poate solicita alocaţia de stat, 
conform art. 4 alin.(l) - (3) din Legea nr. 61/1993.

De asemenea, întocmirea actului de naştere se face, potrivit art. 14 

din Legea nr. 119/1996, de personalul cu atribuţii.de stare civilă din cadrul 
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau din cadrul 

primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs 
evenimentul, ori, după caz, de către şeful misiunii diplomatice sau al 
oficiului consular de carieră, ceea ce de foarte multe ori este diferit de 

primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află 
domiciliul/reşedinţa reprezentantului legal al copilului care, potrivit legii, 
este îndreptăţit să solicite alocaţia de stat.

2. In ceea ce priveşte cererea de renunţare la alocaţia de stat, 
menţionăm faptul că alocaţia de stat este un beneficiu de asistenţă socială 
care se acordă fără discriminare tuturor copiilor până la împlinirea vârstei 
de 18 ani.

Conform art. 16 şi art. 17 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la beneficii de asistenţă 

socială se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a 
reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei 
îndreptăţite, iar cererea, însoţită de documentele justificative, se depune şi 
se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază 

teritorială domiciliază, îşi are reşedinţa sau, după caz, locuieşte/trăieşte 

familia ori persoana singură care solicită beneficii de asistenţă socială.
In ceea ce priveşte reglementarea drepturilor de asistenţă socială, 

respectiv beneficiile de asistenţă socială, legislaţia în vigoare nu prevede 
''renunţarea la drept", opţiunea persoanei de a beneficia sau nu de un



astfel de drept fiind prezumată prin existenţa cererii acesteia depuse la 
instituţia/autoritatea competentă.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

FloriitC-iFasililiiTUl

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preşedintele Senatnlui
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