
Parlamentul României

Senat

Comisia pentru învăţământ, 
tineret şi sport

Nr. XXVllI/226/15.09.2021

AVIZ
la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind

alocaţia de stat pentru copii

Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport, prin adresa nr. L267/2021, a fost 
sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, iniţiatori: 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 Alexandru-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-lulian - deputat USR.PLUS; Neagu Denisa- 
Elena - deputat USR.PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR.PLUS; Seidler Cristian- 
Gabriel - deputat USR.PLUS; Stoica Diana - deputat USR.PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - 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.

în şedinţa din 15 septembrie 2021, Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport a 
analizat propunerea legislativă şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz favorabil 
cu amendamente admise ce se regăsesc în Anexa ce face parte integrantă din prezentul aviz.

Preşedinte, Secretar,

Senator Monica-Cristina ANISIe Senator Ambrozie-Ii^neii^ARĂU

Domnului Senator Pălărie Ştefan
Preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie social
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ANEXĂ la aviz Nr. XXVIII/226/15.09.2020

AMENDAMENTE ADMISE

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

L267/2021

Text propunere legislativă Amendamente Autor
amendament/motivare

Nr.
Crt.

Autor amendament 
Senator Ştefan Pălărie 

USR

{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 modificările şi 
completările ulterioare.

1.

(l)Se elimină.

[2) în 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 în acest 
sens, adresată primarului unităţii 
administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat 
naşterea. Cererea se face, în numele copilului, 
de către persoanele prevăzute la art. 4 alin.

Autor amendament 
Senator Ştefan Pălărie 

USR

2.

(2)Se elimină.

(1] ■ C3).

După alineat (2) al art. 6, se introduce un alineat 
nou, 2L cu următorul cuprins:

Autor amendament 
Senator Ştefan Pălărie 

USR

3.

(2^) Cererea se poate depune, în numele
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copilului, de către persoanele prevăzute la 
art. 4 alin. (1) 
documentaţia necesară declarării naşterii 
prevăzută de Legea nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(3), concomitent cu

(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.

Autor amendament 
Senator Ştefan Pălărie 

USR

4.
(4) Se elimină

Autor amendament 
Senator Ştefan Pălărie 

USR

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

(5) Se elimină

(6) în cazul în care achitarea drepturilor de 
alocaţie de stat pentru copii se face prin 
mandat poştal, plata acesteia se suspendă 
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 se înregistrează la 
agenţia teritorială.

Autor amendament 
Senator Ştefan Pălărie 

USR

6.
(6) Se elimină

Art. II se modifică şi va avea următorul cuprins: Autor amendament 
Senator Ştefan Pălărie 

USR

Art. II. 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

7.

Art. II. - în termen de 30 zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, la propunerea
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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._______________________

Conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

a prezentei legi.

4


