
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 

1/11 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 18 decembrie 2019 

Nr. 4c-9/174 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură 

de urgenţă, cu adresa nr. PLx 124/2019 din 13 martie 2019, pentru 

dezbatere şi examinare în fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 18 decembrie 2019 

Nr. 4c-9/174 
  

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru 

modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

 
 

În temeiul art.94 şi 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 124/2019 din 13 martie 
2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap. 
 



 

3/11

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 

care prevede modificarea şi completarea Legii nr.61/1993, precum şi modificarea art.58 alin.(1) din Legea 
nr.448/2006, urmărindu-se majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, începând cu drepturile aferente 
datei de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2019, precum şi acordarea alocaţiei 
de stat pentru copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, în cuantumul prevăzut de Legea 
nr.61/1993. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 martie 2019. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.107/21.02.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.768/19.02.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/197/06.05.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-13/223/26.03.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-10/92/27.03.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/220/20:03.3019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/115/26.03.2019) 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 17 decembrie 2019 a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
doamna Ioana Constantin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 16 voturi pentru şi 6 abţineri. 
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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.91 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege 

cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.  
__ 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 9/2019 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 

61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii, 

precum şi pentru 
modificarea art. 58 alin. 

(1) din Legea nr. 
448/2006 privind 

protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 

cu handicap 
 

 
Nemodificat 

 

2.  
__ 

 
__ 

 
Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 9 din 19 februarie 
2019 pentru 
modificarea şi 

 
Art.I. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 9 din 19 
februarie 2019 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

completarea Legii nr. 
61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii, 
precum şi pentru 
modificarea art. 58 alin. 
(1) din Legea nr. 
448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 
cu handicap, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
143 din 22 februarie 
2019, cu următoarea 
modificare: 
 

61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii, 
precum şi pentru 
modificarea art. 58 alin. 
(1) din Legea nr. 
448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 
cu handicap, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
143 din 22 februarie 
2019, cu următoarele 
modificări: 
 

3.  
__ 

 
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 
61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii, 
precum şi pentru 
modificarea art. 58 alin. 
(1) din Legea nr. 
448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

drepturilor persoanelor 
cu handicap 
 

4.  
__ 

 
Art. I - 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, 
se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

5.  
Art. 3 - (1) Cuantumul 
alocaţiei de stat pentru 
copii se stabileşte în 
raport cu indicatorul 
social de referinţă, 
denumit în continuare 
ISR, după cum 
urmează: 
a) 0,4 ISR pentru copiii 
cu vârsta de până la 2 
ani (sau de până la 3 
ani, în cazul copilului cu 

 
1. La articolul 3, 
alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"Art. 3 - (1) Alocaţia de 
stat pentru copii se 
stabileşte în cuantum 
de: 
a) 300 lei pentru copiii 
cu vârsta de până la 2 
ani sau de până la 3 

  
1. La articolul I 
punctul 1, alineatul 
(1) al articolului 3 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art.3. - (1) Alocaţia de 
stat pentru copii se 
stabileşte în cuantum 
de: 
a) 600 lei pentru copiii 
cu vârsta de până la 2 
ani sau de până la 3 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

handicap); 
b) 0,084 ISR pentru 
copiii cu vârsta cuprinsă 
între 2 ani şi 18 ani, 
precum şi pentru tinerii 
prevăzuţi la art. 1 alin. 
(3); 
b) 0,168 ISR pentru 
copiii cu vârsta cuprinsă 
între 2 ani şi 18 ani, 
precum şi pentru tinerii 
prevăzuţi la art. 1 alin. 
(3); 
c) 0,168 ISR pentru 
copiii cu vârsta cuprinsă 
între 3 ani şi 18 ani, în 
cazul copilului cu 
handicap, conform 
prevederilor art. 58 alin. 
(1) din Legea nr. 
448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 
cu handicap, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
c) 0,4 ISR pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 
3 ani şi 18 ani, în cazul 

ani, în cazul copilului cu 
handicap; 
 
b) 150 lei pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 
2 ani şi 18 ani, precum 
şi pentru tinerii 
prevăzuţi la art. 1 alin. 
(3); 
 
c) 300 lei pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 
3 ani şi 18 ani, în cazul 
copilului cu handicap." 
 

ani, în cazul copilului cu 
handicap; 
 
b) 300 lei pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 
2 ani şi 18 ani, precum 
şi pentru tinerii 
prevăzuţi la art.1 
alin.(3); 
 
c) 600 lei pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 
3 ani şi 18 ani, în cazul 
copilului cu handicap." 
 
Autor: Adrian Solomon 
deputat PSD 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

copilului cu handicap, 
conform prevederilor 
art. 58 alin. (1) din 
Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu 
handicap, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

6.  
__ 

 
2. La articolul 3, după 
alineatul (3) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
"(4) Cuantumurile 
alocaţiei de stat pentru 
copii, prevăzute la alin. 
(1), se actualizează 
prin hotărâre a 
Guvernului." 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La articolul I, punctul 
2, alineatul (4) al 
articolului 3 va avea 
următorul cuprins: 
 
„(4) Cuantumurile 
alocaţiei de stat pentru 
copii, prevăzute la alin 
(1), se majorează 
anual prin Hotărâre a 
Guvernului.” 

 
2. La articolul I punctul 
2, alineatul (4) al 
articolului 3 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
Alin.(4) nemodificat 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

7.  
__ 

 
Art. II – Prevederile art. 
I pct. 1 se aplică 
începând cu drepturile 
aferente lunii următoare 
intrării în vigoare a Legii 
bugetului de stat pe 
2019. 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 58 – (1) Copiii cu 
handicap, inclusiv copiii 
cu handicap de tip 
HIV/SIDA, beneficiază 
de alocaţie de stat în 
condiţiile şi în 
cuantumul prevăzut de 

 
Art. III - Alineatul (1) al 
articolului 58 din Legea 
nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
1 din 3 ianuarie 2008, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 58 – (1) Copiii cu 
handicap, inclusiv copiii 
cu handicap de tip 
HIV/SIDA, beneficiază 
de alocaţie de stat în 
condiţiile şi în 
cuantumul prevăzut de 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

lege, majorat cu 100%. lege." 
 

9.  
__ 

 
__ 

 
__ 

 
Art.II. – Prezenta lege 
intră în vigoare la data 
de întâi a lunii 
următoare celei în care 
aceasta se publică în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
Autor: Adrian Solomon 
deputat PSD 
 

 
Prevedere 
necesară. 
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