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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea 

Legii nr.217/2003 pentru prevenirea §i combaterea violentei 

domestice, precum §i a Legii nr.61/1993 privind alocatia
de stat pentru copii

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea §i combaterea 

violentei domestice, precum §i a Legii nr.61/1993 privind alocatia 

de stat pentru copii (b556/8.12.2021), transmisa de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr.XXXV/6150/13.12.2021 si 
inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D1078/14.12.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata si art46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului 

Legislativ, republicat,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect completarea art.3 8 din 

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea §i combaterea violentei 

domestice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum §i 
modificarea alin.(l) al art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de 

stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, urmarindu-se reglementarea posibilitatii incasarii alocatiei 
de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul 

spre crestere si educare, in situatia emiterii de catre instanta de 

judecata a unui ordin de protectie in caz de violenta domestica.



Prin continutul sau normativ, propunerea legislative se 

incadreaza in categoria legilor organice, fiind incidente prevederile 

art.73 alin.(3) lit.p) din Constitutie Romaniei, republicata, iar in 

aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentala, prima 

Camera sesizata este Senatul.
2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate,
3. Referitor la Expunerea de motive, semnalam ca aceasta nu 

respecta structura prevazuta la art.31 din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiind 

prezentate informatii cu privire la consultarile derulate in vederea 

elaborarii proiectului de act normativ, organizatiile si specialistii 
consultati, esenta recomandarilor primate.

In plus, semnalam ca sunt folosite, atat exprimari lipsite de 

semnificatie juridica, neclare sau improprii contextului, cat si 
formulari care nu sunt adecvate instrumentului de prezentare si 
motivare, spre exemplu: Jncomplete si deficitare in raport cu ce se 

intampld in realitatea sociald, in viata reald”, „domiciliul familiar, 

ori „agresor in interiorul fenomenului de violentd domesticd”/„victimd 

in interiorul fenomenului de violentd in familie”.
Fata de cele de mai sus, recomandam re vederea si completarea 

instrumentului de motivare.
4. La titlu, pentru respectarea prevederilor art.41 alin.(l) din 

Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in sensul exprimarii sintetice a obiectului reglementarii si 
pentru o corecta reflectare a interventiilor legislative preconizate, 
propunem urmatoarea formulare;

„Lege pentru completarea art.38 alin.(l) din Legea 

nr.217/2003 pentru prevenirea §i combaterea violentei domestice, 
precum §i modificarea art.4 alin.(l) din Legea nr.61/1993 privind 

alocatia de stat pentru copii”.
5. La art.I, avand in vedere ca se preconizeaza o singura 

interventie legislativa asupra Legii nr.217/2003 pentru prevenirea §i 
combaterea violentei domestice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, constand in introducerea unei noi litere, lit.k), 
in cuprinsul alin.(l) al art.38, pentru respectarea normelor de tehnica 

legislativa, partea introductiva va avea urmatoarea formulare:
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„Art.I." La articolul 38 alineatul (1) din Legea 

nr.217/2003 pentru prevenirea §i combaterea violentei domestice, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.948 din 15 

octombrie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera 

j) se introduce o noua litera, lit.k), cu urmatorul cuprins:”.
/V

In continuare, se va reda intre ghilimele textul preconizat pentru 

lit.(k) a alm.(l) al art.38, iar actualul pct.l va fi eliminat.
Referitor la solutia legislative propusa, semnalam ca potrivit 

art.38 alin.(l) din Legea nr.217/2003, ^Persoana a carei viata, 
integritate fizica sau psihicd ori libertate este pusd in pericol printr- 

un act de violentd din partea unui membru al familiei poate solicita 

instantei ca, in scopul mldturdrii stdrii de pericol, sd emitd un ordin 

de protectie prin care sd se dispund, cu caracter provizoriu, una ori 

mai multe dintre urmdtoarele mdsuri - obligatii sau interdictiF, or, 
fata de formularea actuala a textului de la lit.(k), masura propusa, 
respectiv „incasarea alocatiei de stat pentru copii de catre parintele 

caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau la care s-a 

stabilit resedinta acestuia”, nu are natura unei obligatii sau a unei 
interdictii.

In plus, nu este clar, avand in vedere cele doua conditii 

alternative, daca parintele vizat de textul de la lit.k) este chiar 

agresorul impotriva caruia este emis ordinal de protectie.
In consecinta, recomandam reformularea textului ca interdictie, 

urmand a se preciza ca alocatia va fi incasata de parintele in beneficiul 

caruia se emite ordinal de protectie.
De asemenea, pentru unitate terminologica cu art.l alin.(l) din 

Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, sintagma „alocatiei de stat 
pentru minori” se inlocuieste cu sintagma „alocatiei de stat pentru
copii”.

6. La art.II, avand in vedere ca se preconizeaza o singura 

interventie legislativa asupra Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat 
pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
constand in modificarea alin.(l) al art.4, pentru respectarea normelor 

de tehnica legislativa, partea introductiva va avea urmatoarea 

formulare:
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„Art.II.- La articolul 4 din Legea nr.61/1993 privind 

alocatia de stat pentru copii, republicata m Monitoml Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012, cu modificarile si 
completarile ulterioare, alineatul (1) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:”.
In continuare, se va reda intre ghilimele textul preconizat pentru 

alin.(l) al art.4, iar actualul pct.l va fi eliminat.
Referitor la textul propus pentru alin.(l) al art.4, semnalam 

aceeasi lipsa de claritate cu privire la situatia in care parintele care 

indeplineste una dintre cele doua conditii alternative - i s-a incredintat 

copilul spre crestere si educare sau la care s-a stabilit resedinta 

copilului, - este chiar agresorul, cel impotriva caruia este emis ordinul 

de protectie, sens in care recomandam revederea si reformularea 

normei.
A

In plus, precizam ca in actuala formulare, norma este lipsita de 

claritate si predictibilitate, intrucat aceasta nu reglementeaza cu privire 

la efectuarea platii alocatiei de stat pentru copii in situatiile in care 

ordinul de protectie este emis pentru mai putin de 30 de zile, respectiv 

in cazul ordinului de restrictie provizoriu ori in situatia in care 

intervine impacarea partilor.
De asemenea, norma nu prevede in sarcina cui incumba 

obligatia de informare a autoritatii care efectueaza plata alocatiei de 

stat pentru copii, cu privire la schimbarea persoanei indreptatita sa o 

incaseze respectiva alocatie.
Totodata, este necesar a se preciza ca alocatia va fi incasata de 

parintele beneficiar al masurii de protectie, pe durata valabilitatii 

ordinului de protectie si atat timp cat i-a fost incredintat copilul sau 

copilul are stabilita resedinta la el.
in plus, pentru o exprimare adecvata stilului normativ, 

propunem inlocuirea sintagmei „pe baza deciziei autoritatii tutelare ori 
a hotararii judecatoresti, precum si in baza ordinului de protectie emis 

de instanta” cu sintagma „pe baza deciziei autoritatii tutelare, a 

hotararii judecatoresti, precum si a ordinului de protectie emis de 

instanta judecatoreasca”.
Nu in ultimul rand, pentru o exprimare unitara in cadrul actului 

normativ, respectiv corelarea cu dispozitiile alin.(l) art.7.
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recomandam inlocuirea sintagmei „s-a stabilit resedinta copilului” cu 

sintagma „s-a stabilit domiciliul/resedinta copilului”.
7. Avand in vedere aceasta noua interventie legislative asupra

Legii nr.61/1993, republicata, cu modiflcarile si completarile
ulterioare, care face obiectul prezentei propuneri, este de analizat 

necesitatea modificarii Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, 
precum §i pentru reglementarea modalitatilor de stabilire §i plata a 

alocatiei de stat pentru copii aprobate prin Hotararea Guvernului 
nr.577/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

O dispozitie in acest sens poate fi cuprinsa in proiect printr-un 

nou articol distinct, care va fi marcat cu cifra romana.
8. Avand in vedere numeroasele interventii legislative aduse

Legii nr.61/1993, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, in temeiul art.70 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, recomandam introducerea, 
in fmalul proiectului, a unui articol, care sa cuprinda dispozitia de 

republicare a acestei legi, cu urmatoarea redactare:
„Art.IV. - Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru 

copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767 

din 14 noiembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si cu modificarea adusa prin prezenta lege, va fi republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua 

numerotare”.

Bucure§ti 
Nr. 16/6.01.2022
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M013EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 233/28 sep. 1993L. nr. 61/1993
Lege privind alocapa de stat pentru copii

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 767/14 nov. 2012

Lege privind alocajia de stat pentru copii

2 modificari prin L. nr. 125/2015 M. Of. nr. 383/2 iun. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanjei de urgenja a Guvemului 
nr. 65/2014 pentru modificarea ji completarea unor acte 
normative

modified art. 3 aiin. (I) lit. b) fi c)

M. Of. nr. 965/29 nov. 2016

Ordonanja de urgenfa pentru aprobarea Statutului special al 
funefiei publice specifice de inspector social ?! pentru 
modificarea ji completarea unor acte normative 

aprobatS prin L. nr. 16/2018

O.U.G. nr. 82/2016^completat prin itilroduce art. 10_1 (se aplied de la data de 
I ianuarie 2017)

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018

■* modificari prin L. nr. 16/2018
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenp a Guvemului 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei 
publice specifice de inspector social ?! pentru modificarea ji 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 aprobd O.U.G. nr. 82/2016

5 modificari prin O.U.G. nr. 9/2019 :M. Of. nr. 143/22 feb. 2019 modified art. 3 aim. (1); 
Ordonanfa de urgenja pentru modificarea ?! completarea Legii introduce alin. (4) la art. 3 
nr. 61/1993 privind alocajia de stat pentru copii, precum ?! 
pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 
privind proteejia ?! promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

aprobata cu modificari prin L. nr. 14/2020 M. Of. nr. 22/14 ian. 2020

® completat prin L. nr. 214/2019 M. Of. nr. 924/15 nov. 2019
Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind 
alocajia de stat pentru copii

introduce alin. (I_l) la art. 3

7;modificari prin L. nr. 14/2020 M. Of. nr. 22/14 ian. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanjei de urgenja a Guvernuiui 
nr. 9/2019 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 61/1993 
privind alocajia de stat pentru copii, precum $i pentru 
modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind 
proteejia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

modified art. 3 alin. (1) fi art. 3 alin. (4)

8,modificari prin O.U.G. nr. 2/2020 M. Of. nr. 31/16 ian. 2020
Ordonanja de urgenja pentru prorogarea intrgrii Tn vigoare a 
art. I pet. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea 
Ordonanjei de urgenja a Guvemului nr. 9/2019 pentru 
modificarea ?! completarea Legii nr. 61/1993 privind alocajia 
de stat pentru copii, precum ji pentru modificarea art. 58 alin. 
(1) din Legea nr. 448/2006 privind proteejia ?! promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

respinsa prin L. nr. 160/2020

prorogd intrarea in vigoare a art. 3 alin. 
(I), astfel cum a fast modfiicat prin L. nr. 
14/2020, pdnd la data de 1 august 2020

M. Of. nr. 680/30 iul. 2020
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M. Of. nr. 688/31 iul. 2020
Ordonanfa de urgenfa pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 
61/1993 privind alocafia de stat pentru copii

O.U.G. nr. 123/2020 modifica aii. 3s modificari prin

O.U.G. nr. 56/2021
Ordonanp de urgenja pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 
61/1993 privind alocafia de stat pentru copii

M. Of. nr. 628/25 iun. 2021 modifica art. 3 alin. (1), alin. (3) si alin. (9) 
abroga art. 3 aiin. (2) si alin. (4) - (6)

1“ modificari prin

" modificari prin O.U.G. nr. 126/2021 M. Of. nr. 1189/15 dec. 2021
Ordonanfa de urgenta pentru modificarea Legii nr. 61/1993 
privind alocafia de stat pentru copii, precum §i pentru 
acordarea unei indemnizatii compensatorii pentru persoanele 
cu handicap

modified art. 1 alin. (3) si art. 3
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 367/29 mai 2003L. nr. 217/2003
Lege pentru prevenirea §i combaterea violeniei domestice

M. Of. nr. 948/15 oct. 2020 
Lege pentru prevenirea ?i combaterea violenjei domestice

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 515/18 mai 20212imodificari prin L. nr. 146/2021 sintagma „sistem electronic de 
Lege privind monitorizarea electronica Tn cadrul unor proceduri supraveghere " se tnlociiieste cu 
judiciare §i execufional penale sintagma „dispozitiv electronic de 

supraveghere ”
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