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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, precum şi a Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

(L52/2022)

în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L52/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi a Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii, iniţiată de Adomnicăi Mirela-Elena - deputat PSD; Bucura-Oprescu 
Simona - deputat PSD; Cambera Oana-Alexandra - deputat USR.PLUS; Cătăniciu Steluţa-Gustica - 
deputat PSD; Cătăuţă Ana-Maria - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin - deputat PSD; Cîtea Vasile - deputat 
PSD; Fădor Angelica - deputat PNL; Florea Daniel - deputat PSD; Florea Oana-Consuela - deputat PSD; 
Floroiu Ionel - deputat PSD; Gavrilescu Graţiela-Leocadia - deputat PSD; Ghiţă Daniel-Florin - deputat 
PSD; Goleac Nicoleta-Matilda - deputat PSD; Huţu Alexandra - deputat PSD; Ilişanu Claudiu-Augustin - 
deputat PSD; Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; Kiss Jânos - deputat PNL; Leoreanu Laurenţiu-Dan - 
deputat PNL; Nagy Szabolcs - deputat UDMR; Oteşanu Daniela - deputat PSD; Paraschiv Rodica - deputat 
PSD; Peţa-Ştefanescu Eliza-Mădălina - deputat PSD; Predescu Ana-Loredana - deputat PSD; Sandu 
Viorica - deputat PSD; Stănescu Vetuţa - deputat PNL; Stoica Elena - deputat PSD; Tănăsescu Alina-Elena 
- deputat PSD; Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina - deputat PSD; Vulpescu loan - deputat PSD.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea artSB din Legea nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violentei domestice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi 
modificarea alin.(l) al art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se reglementarea posibilităţii încasării alocaţiei de 
stat pentru copii de către părintele căruia i s-a încredinţat minorul spre creştere şi educare, în situaţia 
emiterii de către instanţa de judecată a unui ordin de protecţie in caz de violenţă domestică.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 16/6.01.2022.
Consiliul Economic şi Social a transmis avizul favorabil cu nr.8673/21.12.2021.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a transmis un aviz

favorabil.
în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, au participat reprezentanţi ai 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

în urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 01 martie a.c.. Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a hotărât cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenţi, întocmirea unui 
raport de admitere. De asemenea, a fost depus un set de amendamente, care vizează respectarea 
normelor de tehnică legislativă. Amendamentele au fost adoptate cu unanimitate de voturi şi se 
regăsesc în Anexa la prezentul raport.

în consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre dezbatere şi 
adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise şi propunerea 
legislativă.
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în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constituţia 
României, republicată.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) pct. 2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul este primă 
Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Ion Senator Laura GEORGESCU
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Anexă la Raportul cu nr. XXVII/13/01.03.2022Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială

AMENDAMENTE ADMISE
la

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, precum şi a Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - L52/2022

Forma iniţiatorului Amendamente propuse MotivareLegea în vigoareNr.

L52/2022crt.

Lege pentru completarea 
art.38 alin.(l) din Legea 
nr.217/2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei 
domestice, precum şi 
modificarea art.4 alin. (1) din 
Legea nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii

LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii 
217/2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei 
domestice, precum şi a Legii 
nr. 61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii

nr.
în vederea respectării 
normelor de tehnică 
legislativă1.

Amendament propus de 
domnul senator Ion Rotaru şi 
adoptat cu unanimitate de 
voturi

Art.l. La articolul 38 alineatul
(1) din Legea nr.217/2003 

prevenirea

1. După alineatul (j) al 
articolului 38 se introduce un 
nou alineat, alin. (k) cu 
următorul cuprins:

(k) încasarea alocaţiei de stat 
pentru minori de către părintele 
căruia i s-a încredinţat copilul 
spre creştere şi educare sau la

pentru
combaterea

Şl
violenţei 

domestice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.948 din 15 
octombrie 2020, cu modificările 
şi completările ulterioare, după 
litera j) se introduce o nouă

2.

In vederea respectării 
normelor de tehnică 
legislativă
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care s-a stabilit reşedinţa 
acestuia.

literă, lit. k), cu următorul 
cuprins:

Amendament propus de 
domnul senator Ion Rotaru şi 
adoptat cu unanimitate de 
voturi

interdicţia 
agresor de a încasa alocaţia 
de stat pentru copii şi 
încuviinţarea 
acesteia de către părintele 
căruia i s-a încredinţat copilul 
spre creştere şi educare sau la 
care s-a stabilit reşedinţa 
acestuia. Alocaţia va fi 
încasată 
beneficiar al măsurii de

4k) pentru

încasării

de părintele

protecţie pe durata
valabilităţii ordinului de 
protecţie şi atâta timp cât i-a 
fost încredinţat copilul sau 
copilul are stabilită reşedinţa 
la acesta.”

f

Art. 11. - Legea nr. 61/1993 
privind alocaţia de stat pentru 
copii, publicată în Monitorul 
Oficial al României Partea I, 
nr.233 din 28 septembrie 1993, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României Partea I, nr. 767 din 
14 noiembrie 2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

Art.ll. - La articolul 4 din
Legea nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.767 din 
14 noiembrie 2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:

în vederea respectării 
normelor: de tehnică

t
legislativă3.

Amendament propus de 
domnul senator Ion Rotaru şi

1. La articolul 4 alineatul (1)
2
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adoptat cu unanimitate de 
voturi

se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

1. La articolul 4 alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:

(1) Alocaţia de stat pentru copii 
se plăteşte unuia dintre părinţi 
pe baza acordului acestora sau, 
în caz de neînţelegere, pe baza 
deciziei autorităţii tutelare ori a 
hotărârii judecătoreşti, precum şi 
în baza ordinului de protecţie 
emis de instanţă, părintelui 
căruia i s-a încredinţat copilul 
spre creştere şi educare sau la 
care s-a stabilit reşedinţa 
copilului.

Art. 4. -
„[1] Alocaţia de stat pentru 
copii se plăteşte unuia dintre 
părinţi pe baza acordului 
acestora sau, în caz de

(1] Alocaţia de stat pentru 
copii se plăteşte unuia 
dintre părinţi pe baza 
acordului acestora sau, în 
caz de neînţelegere, pe baza 
deciziei autorităţii tutelare 
ori a hotărârii judecătoreşti, 
părintelui căruia i s-a 
încredinţat copilul spre 
creştere şi educare.

neînţelegere, pe baza deciziei 
autorităţii tutelare, 
hotărârii

a
judecătoreşti, 

precum şi a ordinului de 
protecţie emis de instanţa 
judecătorească, părintelui 
căruia i s-a încredinţat copilul 
spre creştere şi educare sau la 
care s-a stabilit reşedinţa 
copilului. Alocaţia va fi 
încasată de părintele 
beneficiar al măsurii de
protecţie pe durata
valabilităţii ordinului de 
protecţie şi atâta timp cât i-a 
fost încredinţat copilul sau 
copilul are stabilită reşedinţa 
la acesta.”
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