
Biroul permanent a! Senatului
L.S6S_,... lA^.:P.L?r9M.....I

Consiliul Fiscal al Romaniei

Opinia Consiliului Fiscal asupra propunerii legislative pentru modificarea $i 
completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii republicata -

bS24/2021

Tn data de 3 decembrie 2021, Consiliului Fiscal i>a fost remisa adresa Senatului Romaniei nr. 
XXX\//5602 din 15.11.2021, prin care i se solicita, Tn conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) 
lit. e) al Legii nr. 69/2010 a responsabilitStii fiscal bugetare republicate (LRFB), opinia cu privire la 
o propunere legislativa pentru modificarea $i completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de 

stat pentru copii republicata - b524/2021.

Potrivit articolului de lege la care se face trimitere, atributiile Consiliului Fiscal sunt:

e) analiza elaborarea de opinii recomandari, atat inainte de aprobarea de cdtre Guvern, cat 
tnainte de transmiterea catre Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificarilor 

bugetare, precum asupra altar initiative legislative care pot avea un impact asupra volumului 
cheltuielilor bugetare, precum fi evaluarea conformitatii acestora cu principiile $i regulile fiscale 
prevazute de prezenta lege.

Scurtd descriere a propunerii iegisiative

Propunerea legislativa supusa examinarii Consiliului Fiscal are Tn vedere modificarea $i 
completarea Legii nr. 61/1993 privind alocafia de stat pentru copii prin dublarea alocatiei pentru 
fiecare copii cu varsta de pana la 18 ani, Tn cazul familiilor ce au Tn cre$tere $i Tntrefinere 2 sau 
mai mulfi copii minoh. Astfel, se propune ca Tncepand cu luna ianuarie 2022 nivelul alocafiei de 

stat pentru copii sa fie stabilit la;

a) 600 lei

pentru copiit cu varsta de pana la 2 ani $i Tn cazul copiilor cu handicap pana la 18 ani;

- pentru fiecare copii cu varsta de pana la 18 ani, Tn cazul familiilor ce au Tn cre^tere $i 
Tntretinere 2 sau mai mulfi copii minori.

b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa Tntre 2 ani $i 18 ani.

Tn favoarea acestei propuneri, autorii initiative! legislative menfioneaza Tn expunerea de motive 
faptui ca de 31 de ani Romania se confrunta cu un declin demografic accentuat, pe fondul unui 
nivel scdzut de trai relatlv la media europeana, respectiv al unei rate ridicate de saracie, mai ales
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in randul copiilor, iar o majorare a alocatiei pentru ace^tia este de nature creascS rata 
natalitStii sa reduca riscul de saracie m randul copiilor.

ImpactuI bugetar a/ propunerii

De^i propunerea legislativa nu este msotita de fi§a financiara m care sa fie prezentat impactui 
acesteia asupra bugetului general consolidate ?n expunerea de motive ata§ata se mentioneaza ca 
acesta ar fi de 375.000 mii lei/ luna^ pentru majorarea aloca^iei de la 300 la 600 lei pentru copii 
din familii care au 2 $i peste 2 copii.

In prezent, conform Legii nr. 61/1993 modificata prin OUG nr. 126/15 decembrie 2021^ de la 1 
lanuarie 2022^ alocatia de stat pentru copii este stabilita la:

a) 600 lei pentru copii cu varsta de pana la 2 ani $i m cazul copiilor cu handicap cu varsta 
intre doi $118 ani;

b) 243 lei pentru copiii cu varsta cuprins^ intre 2 ani ji 18 ani.

Pornind de la nivelul alocatiilor stabilite Tncepand de la 1 ianuarie 2022 conform legii m vigoare, 
datele statistice privind persoanele cu handicaps publicate de Autoritatea Na^ionala pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilit^tie Copii 5i Adoptii, datele INS privind structure demograficS 
la 1 iulie 2021, CF estimeazS un impact bugetar generat de propunerea legislativa de 575.000 mii 
lei/lun3, respectiv de circa 6,9 mid. lei/an. Cea mai mare parte a impactului bugetar are drept 
sursa majorarea substanfiala propusa a aloca^iilor in cazul familiilor ce au Tn crejtere $i tntretinere 
2 sau mai multi copii minori (cre^tere propusS de circa 147%).

Aprecieri ale Consiliului Fiscal privind propunerea legislativa

• Tn ceea ce priveste oportunitatea proiectului legislativ, Consiiiul Fiscal nu are atributii in a se 
pronunta, in conditiile in care stabilirea alocatiilor pentru copii reprezinta apanajul 
Parlamentului, Guvernului sau al altor institutii abilitate ?n acest sens.

• Propunerea legislativa nu este fnsotita de fi$a financiara in care sa fie prezentat impactui 
acesteia asupra bugetului general consolidat. EfortuI bugetar suplimentar aferent modificarii 
legislative este semnificativ (6,9 mid. lei pentru anul 2022) Tn opinia CF afecteaza 
semnificativ tintele bugetare pe anul in curs $i pe termen mediu.

Avand ?n vedere faptui ca impactui financiar asupra bugetului general consolidat al masurii este 
semnificativ, $i tn absenta fi^ei financiare sau a unel proiectii bugetare complete din care sa 
rezulte ca propunerea nu afecteaza tintele bugetare pe termen mediu, CF apreciazS c3 prezenta

^ Evaiuat de autorii propunerii legislative pornind de la premisa c§ de la 1 ianuarie 2022 nivelul alocatlei 
de stat este de 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsd intre 2 ani $118 ani. 
^http;//andpdca.gov.ro/w/date-statistice-persoane-cu-di2abllitati/
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propunere legislative va afecta negativ bugetui general consolidat cu :circa 6,9::nild. lei 
considerand ca referinte nivelurile prev^zute ale alocatiilor la nivelul anului 2022 $iTn absenta de 
surse de compensare avute m vedere de cStre initiatbni propunerii legislative.

Opiniile $i recomandlrile formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Pre$edintele 
Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicata, 
tn urma msu$irii acestora de catre membrii Consijiului priii ydt, in ^edinfa din data de 21 ianuarie 
2022. ^ ^ ■

21 ianuarie 2022

Pre^edinte Consiliul Fiscal 

Acad. DANIEL DAIANU
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