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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 
 
 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

Nr.4c-13/194 
București, 06.12.2022 

Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

Nr.4c-9/207 

   PLx113 
 

BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea art.4 alin.(1) din 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, trimis Comisiei juridice 
de disciplină și imunități și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa 
nr. PLx 113/2022 din 14 martie 2022, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 
 

 
 
 
 

PREȘEDINTE,                                 PREŞEDINTE, 
                       Laura VICOL                            Adrian  SOLOMON 

 

florica.manole
Conform cu originalul
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RAPORT   COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea 

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

stat pentru copii  
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică de disciplină și imunități 
și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 
113/2022 din 14 martie 2022, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru 
completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea art.4 alin.(1) din 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.38 din 
Legea nr.217/2003, precum şi modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.61/1993, 
în sensul instituirii 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 în caz de violenţă 
domestică. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 7 martie 2022. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.16/06.01.2022) 

 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.8673/21.12.2021) 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  
(nr.4c-10/128/05.04.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/177/24.03.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
(nr.4c-20/104/22.03.2022) 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64, din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor 
două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul 
de lege şi documentele conexe în şedinţa din 28 iunie 2022.  

La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform 
listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut proiectul 
de lege în ședința din 6 decembrie 2022. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat 
membrii comisiei conform listei de prezență.  

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către 
membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport 
comun. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 
din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 PREŞEDINTE,                PREȘEDINTE 
 Laura VICOL                               Adrian SOLOMON     

 
 
 
                    SECRETAR,                                        SECRETAR, 
           Ladanyi Laszlo-Zsolt                             Dan-Constantin Şlincu 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consilier parlamentar Florica Manole 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Titlul legii 
 

LEGE 
pentru completarea art.38 alin.(1) 

din Legea nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice, precum şi 
pentru modificarea art.4 alin.(1) 

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

 
Nemodificat 

 

2.  
Art. 38 - (1) Persoana a cărei 
viaţă, integritate fizică sau psihică 
ori libertate este pusă în pericol 
printr-un act de violenţă din partea 
unui membru al familiei poate 
solicita instanţei ca, în scopul 
înlăturării stării de pericol, să 
emită un ordin de protecţie prin 
care să se dispună, cu caracter 
provizoriu, una ori mai multe 
dintre următoarele măsuri - 
obligaţii sau interdicţii: 

 
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:
 
 
 

 
Partea introductivă nemodificată 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie (autor 
amendament) 

Motivare 

 „(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.” 
 

„k) interdicţia pentru agresor de a 
încasa alocaţia de stat pentru copii 
şi încuviinţarea încasării acesteia 
de către părintele/persoana 
căruia/ căreia i s-a încredinţat 
copilul spre creştere şi educare 
sau la care s-a stabilit reşedinţa 
acestuia. Interdicția se 
comunică, de îndată, agenţiei 
judeţene pentru plăţi şi 
inspecţie socială sau a 
municipiului Bucureşti, după 
caz. Alocaţia este încasată de 
părintele/persoana 
beneficiar/beneficiară al/a 
măsurii de protecţie pe durata 
valabilităţii ordinului de protecţie 
şi atât timp cât i-a fost încredinţat 
copilul, sau în situația în care 
copilul are stabilită reşedinţa la 
acesta/aceasta.” 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia 
pentru muncă și protecție socială 
 

 
 
 
 
 
Pentru o prevedere 
acoperitoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru celeritatea 
aducerii la 
îndeplinire a 
interdicției dispuse. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie (autor 
amendament) 

Motivare 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4 - (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. 
 

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: 
„(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.” 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Art. 4. - (1) Alocaţia de stat 
pentru copii se plăteşte unuia 
dintre părinţi pe baza acordului 
acestora, sau a convenției 
autentificate de notar public cu 
ocazia divorțului ori, în caz de 
neînţelegere, pe baza hotărârii 
judecătorești sau a ordinului de 
protecţie emis de instanţa 
judecătorească, 
părintelui/persoanei 
căruia/căreia i s-a încredinţat 
copilul spre creştere şi educare 
sau la care s-a stabilit reşedinţa 
copilului. Alocaţia este încasată 
de părintele/persoana 
beneficiar/beneficiară al/a 
măsurii de protecţie pe durata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
reglementarea 
tuturor situațiilor în 
care apar 
neînțelegeri între 
părinți cu privire la 
plata alocației. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie (autor 
amendament) 

Motivare 

 valabilităţii ordinului de protecţie 
şi atât timp cât i-a fost încredinţat 
copilul, sau în situația în care 
copilul are stabilită reşedinţa la 
acesta/aceasta.” 
Autori:Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia 
pentru muncă și protecție socială 

4.  
__ 

 
__ 

 
Art. III - În termen de 45 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, la propunerea 
Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale, Guvernul 
actualizează normele 
metodologice de aplicare a Legii 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
577/2008 cu modificările 
ulterioare. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia 
pentru muncă și protecție socială 

 
Pentru actualizarea 
normelor 
metodologice. 



 8/8

 


