
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru completarea art.38 alin.(l) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modifîcarea art.4 alin.(l) 

din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- La articolul 38 alineatul (1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea 

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

introduce o nouă literă, lit.k), cu următorul cuprins:

„(k) interdicţia pentru agresor de a încasa alocaţia de stat pentru copii şi 
încuviinţarea încasării 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 de părintele beneficiar al măsurii de protecţie pe durata valabilităţii 
ordinului de protecţie şi atât timp cât i-a fost încredinţat copilul sau copilul are 

stabilită reşedinţa la acesta.”
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Art.II.-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:
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„(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, a 

hotărârii 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 atât 
timp cât i-a fost încredinţat copilul sau copilul are stabilită reşedinţa la acesta.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 7 martie 

2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia 

României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI
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