
EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea 

si combaterea violentei domestice, precum si a Legii nr. 61/1993 privind
alocatia de stat pentru copii

Prezenta initiativa legislativa are ca obiect modificarea si completarea 
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, precum 
si a Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.

Cadrul normativ actual referitor la prevenirea si combaterea violentei 
domestice si la alocatia de stat pentru copii, se impune de urgenta a fi modificat 
si completat, ca urmare a identificarii unor vulnerabilitati ale legislatiei care au 
drept consecinta dificultati in a asigura aplicabilitatea practica a legii, la 
realitatea sociala, in cazurile de protectie a copilului. Datorita acestor 
vulnerabilitati existente in legislatie, copilul este lipsit de protectia acordata de 
catre stat in situtia in care, minor fiind, este de multe ori victima sau victima 
colaterala a fenomenului de violenta domestica declansat intre parintii sai.

Constitutia Romaniei in art. 49 intitulat - Protectia copiilor si a tinerilor 
mentioneaza in alin. (1) - “Copiii si tinerii se bucura de un regim special de 
protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor” iar in alin. (2) - “Statul 
acorda alocatii pentru copii (...). Alte forme de protectie sociala a copiiilor si a 
tinerilor se stabilesc prin lege.” Cu toate acestea, actualele reglementari ale 
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice si ale 
Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii sunt, in opinia noastra, 
incomplete si deficitare in raport cu ceea ce se intampla in realitatea sociala, in 
viata reala, atunci cand are loc violenta domestica.

Potrivit art. 3 al Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea 
violentei domestice, se defineste violenta domestica ca fiind: “orice inactiune 
sau actiune intentionata de violenta fizica, sexuala, psihologica, economica, 
sociala, spirituala sau cibernetica, care se produce in mediul familial sau 
domestic ori intre soti sau fosti soti, precum si intre actuali sau fosti parteneri, 
indiferent daca agresorul locuieste sau a locuit impreuna cu victima”.

Referitor la alocatia de stat, conceptia legii este ca, aceasta este o forma 
de ocrotire a statului acordata tuturor copiilor, fara discriminare, titular al 
acesteia fiind insusi copilul. insa, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 
privind alocatia de stat pentru copii, aceasta se plateste: ”unuia dintre parinti pe 
baza acordului acestora, sau in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii 
tutelare ori a hotararii judecatoresti, parintelui caruia i s-a incredintat copilul 
spre crestere si educare”.

in realitatea sociala insa, avand in vedere cazuistica in aplicarea Legii nr. 
217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, la nivelul
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Serviciilor Publice de Asistenta Sociala (SPAS), desi victime ale violentei 
domestice pot fi atat femei cat si barbati, s-au constatat de multe ori situatii m 
care victimele violentei m familie sunt femei. In acest caz, victimei violentei 
domestice, respectiv mamei minorilor, pe baza ordinului de protectie emis de 
instanta, i se incredinteaza minorul/ minorii sau se stabileste domiciliul 
acestuia/acestora (la locuinta mamei).

Ca urmare a violentei domestice, cele mai multe astfel de victime sunt 
nevoite sa paraseasca domiciliul familial impreuna cu copiii si sunt ades lipsite 
de mijloace materiale / financiare / locative, motiv pentru care consideram 
necesara modificarea legislative propusa. Aceasta propunere legislative o 
apreciem, m plus, atat legale cat si oportune, fiind o mesure de ajutor si 
protectie oferite minorilor si care respecte principiul 'Hnteresului superior al 
copiluluf' si, in acelasi timp, este o mesure venite m sprijinul perintelui, victime 
a violentei domestice, care are responsabilitatea mgrijirii minorului/minorilor.

Propunerea legislative are ca scop principal asadar, ajutorul oferit de stat 
perintelui care se ocupe efectiv de copii.

in practice s-a constatat faptul ce in cazurile de violente domestice, atunci 
cand mama, victima a violentei domestice, este obligate se pereseasce locuinta 
familiaie impreune cu minorul/minorii, aceasta se adeposteste impreune cu 
copiii la united de asistente sociaie, respectiv Centre (Adeposturi) pentru 
victimele violentei in familie. in aceste situatii. Agenda Nadonaie pentru Pied si 
Inspectie Sociaie (A.N.P.I.S.) refuze de cele mai multe ori se transfere alocatia 
copiilor de pe numele tateiui pe numele mamei deoarece, cu toate ce mama are 
ordin de protectie emis de cetre instanta de judecate prin care i se incredinteaze 
minorul/ minorii sau se stabileste resedinta minorului/minorilor la mame, 
aceasta nu detine si o hoterare judecetoreasce definitive de mcredintare a 
minorului/ minorilor.

Mai mult, Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, prevede 
la art. 7 alin. (1) ce: ’’Persoanele cerora li se face plata alocatiei de stat pentru 
copii sunt obligate se comunice orice schimbare m privinta componentei 
familiei sau a domiciliului/resedintei care poate determina mcetarea sau 
modificarea acorderii drepturilor de alocatie de stat pentru copii, in termen de 
cel mult 15 zile de la aparitia acesteia (...).”

Ori, in practica Serviciilor Publice de Asistente Sociaie s-a observat ce, 
dimpotrive, perintele (agresor in interiorul fenomenului de violente domestice), 
care intre sub incidenta ordinului de restrictie (agresorul), incaseaze in 
continuare alocatia copilului/copiilor (cu titlu necuvenit) si nu comunice 
autoritetilor competente schimbarea componentei familiei sale, aperute ca 
urmare a faptului ce ceieialt perinte (victime in interiorul fenomenului de 
violenta in familie) a peresit locuinta familiaie impreune cu minorul/minorii.

Referitor la ordinul de protectie emis de instanta si sub acest aspect s-a 
constatat faptul ce legislatia existente, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si
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combaterea violentei domestice a reglementat, potrivit art. 38 din lege, doar cu 
privire la: ’’reintegrarea victimei m locuinta familiala, limitarea dreptului de 
folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune, 
cazarea/plasarea victimei mtr-un centru de asistenta, obligarea agresorului la 
pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, interzicerea oricarui 
contact cu victima, incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei 
acestora dar NU a reglementat ce se intampla cu alocatia de stat pentru copii m 
cazul violentei domestice. Astfel, m prezent, ordinal de protectie emis de catre 
instanta de judecata nu prevede ca masura sau obligatie, incasarea alocatiei 
pentru copii de catre cel (parintele) desemnat de catre instanta de judecata sa 
aiba grija efectiv de copii.

Avand m vedere interesul superior al copilului si m considerarea faptului 
ca aceasta propunere legislativa se refera la situatii sociale, vizeaza interesul 
general public, cu repercusiuni directe asupra copiilor care NU primesc alocatia 
de stat m cazurile de violenta in familie identificate, desi li se cuvine de drept, 
apreciem ca se impune de urgenta modificarea legislatiei aplicabile, astfel:

Art. I. - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei 
domestice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 367 din 29 
mai 2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea 1, nr. 948 din 15 
octombrie 2020, cu modificMle si completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

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

„ (k) incasarea alocatiei de stat pentru minori, de catre parintele caruia i 
s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau la care s-a stabilit resedinta 
acestuia. ”

Masura referitoare la incasarea alocatiei de stat pentru minori urmeaza a 
fi dispusa de catre instanta de judecata care a fost sesizata printr-o cerere de 
emitere a ordinului de protectie si stabileste posibilitatea parintelui caruia i s-a 
incredintat copilul/copiii sau in favoarea caruia instanta a stabilit resedinta 
minorului/minorilor, de a incasa alocatia de stat pentru copii, chiar daca la data 
sesizarii instantei de judecata, aceasta era incasata de catre celalalt parinte.

Art. II. - Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.233 din 28 septembrie 
1993, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 767 din 14 
noiembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„ Alocatia de stat pentru copii se plateste unuia dintre pMnti pe baza 
acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii 
tutelare ori a hotarMi judecatoresti, precum si in baza ordinului de protectie
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emis de instanta, parintelui caruia i s-a mcredintat copilul spre erestere si 
educare sau la care s-a stabilit resedinta copilului”.

Prin urmare, aceasta propunere legislativa nu presupune cheltuieli 
bugetare suplimentare, ci se schimba, in cazul violentei domestice, titularul care 
incaseaza alocatia de stat m numele copilului, si anume parintelui caruia i s-a 
incredintat copilul spre erestere si educare sau la care s-a stabilit resedinta 
copilului.

Avand in vedere motivele expuse mai sus, concluzionam ca exista 
premisele necesare adoptarii acestei initiative legislative.

Initiator,

Goleac Nicoleta-Matilda, deputat PSD
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Tabel sustinatori - Propunere legislativa pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, 
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