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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.3 alin.(1) 

lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, 

republicată 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 388/2013 din 21 octombrie 2013, cu dezbaterea pe fond 

în procedură obişnuită a propunerii legislative pentru modificarea art.3 

alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind aloca�ia de stat pentru copii, 

republicată. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.320/23.04.2013) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

11/1157/6.11.2013) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/412/12.11.2013) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.756/16.05.2013). 

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2013 
Nr. 4c-7/585  
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii, republicată, în sensul majorării cuantumului alocaţiei de la 42 lei, 

respectiv 0,084 ISR, cât este în prezent, la 200 lei, respectiv 0,4 ISR, 

pentru copiii între 2 şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit 

vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau 

profesional. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 20 noiembrie 

2013 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice doamna Mihaela Grecu – director. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 25 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi 

(înregistrându-se o abţinere). 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 16 

octombrie 2013. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât aplicarea măsurilor 

propuse ar conduce la un efort bugetar suplimentar, iar iniţiatorii nu 

precizează sursele de finanţare, fiind încălcate astfel prevederile art.138 

alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit cărora „Nicio 
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cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare” 

şi ale art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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