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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 6 februarie 2023 

Nr. 4c-9/575 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra Legii privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2020 pentru 

modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii, retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa  

nr. PLx 469/2020/2021 din 30 iunie 2021, în procedură de urgenţă, în 

vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Menţionăm că Legea a fost retrimisă comisiei ca urmare a hotărârii 

Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. 

Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu  

nr. 4c-9/63 în data de 16 iunie 2021. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 



 
2/10

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 6 februarie 2023 

Nr. 4c-9/575 
  

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

 
 

În temeiul prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2020 pentru 
modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 
copii a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin 
adresa nr. PLx 469/2020/2021 din 30 iunie 2021, în vederea 
reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus 

anterior cu nr. 4c-9/63 în data de 16 iunie 2021. 
 

Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 123/2020, care prevede majorarea graduală a 
cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, începând cu data de 1 august 
2020. De asemenea, se preconizează continuarea procesului de majorare 
a alocaţiei de stat pentru copii, cu rata medie anuală a inflaţiei. 
 

Istoricul procedurii legislative: 
În data de 19.08.2020 a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată, Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, iar la data de 21 08 2020 aceasta a 
fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României. 
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În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare a 
legii transmisă spre promulgare, pentru următoarele considerente:  

Prin Legea nr. 14/2020 privind aprobarea OUG nr. 9/2019, cuantumul 
alocaţiei de stat s-a majorat cu 100%. Prin aplicarea prevederilor Legii  
nr. 14/2020, începând cu luna februarie 2020, impactul bugetar ar fi fost de 
peste 6,6 miliarde de lei. În contextul unor eforturi financiare neprevăzute 
ale statului român în combaterea răspândirii noului coronavirus, chiar 
persoanele vizate de măsurile de creştere a alocaţiilor s-ar putea afla în 
situaţia inevitabilă de a nu beneficia de realizarea drepturilor lor.  

Astfel, o cheltuială bugetară semnificativă ar fi pus în pericol nu doar 
buna funcţionare a întregului sistem de protecţie socială a copiilor, ci chiar 
capacitatea statului român şi a Guvernului de a-şi îndeplini rolul şi atribuţiile. 

O respingere de către Parlament a soluţiei de eșalonare a majorării 
alocației de stat pentru copii ar îngreuna eforturile Guvernului de a asigura 
disponibilităţile surselor bugetare. Potrivit cererii de reexaminare, este 
necesar ca procesul de legiferare să fie marcat de echilibru şi 
responsabilitate în alocarea resurselor bugetare, susţinut de un dialog 
deschis şi eficient dintre executiv şi legislativ. 

 
În urma analizării cererii de reexaminare şi a legii, Senatul, în calitate 

de primă Cameră sesizată, a adoptat Legea cu amendamente în ședința 
din 30 decembrie 2020. 
  
 În data de 15 iunie 2021, Comisia pentru muncă și protecție socială 
a analizat textul legii în raport cu obiecţiile din cererea de reexaminare 
formulată de Preşedintele României, și a hotărât admiterea cererii de 
reexaminare și adoptarea legii în forma prezentată de Senat. 
  

În data de 30 iunie 2021 Legea a fost retrimisă comisiei în vederea 
reanalizării textului, ca urmare a hotărârii Comitetului liderilor grupurilor 
parlamentare. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 31 ianuarie 2023, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, admiterea cererii 
de reexaminare formulată de Preşedintele României și adoptarea Legii 
cu amendamente, în sensul eliminării textelor adoptate de Senat. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 



 
4/10

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- dl Marius Stanciu - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale; 

- d-na Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul ei, Legea 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. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra cererii de reexaminare, a Legii 

şi a documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport de înlocuire, prin care se 
propune admiterea cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României și adoptarea legii cu amendamente, în sensul aprobării 
Ordonanței de urgență în forma prezentată de Guvern. 
Amendamentele se regăsesc în anexa care face parte din prezentul raport. 

 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea Legii cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text adoptat de 
Parlament 

Text 
adoptat de Senat în 
urma reexaminării 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege privind respingerea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.123/2020 
pentru modificarea art.3 
din Legea nr.61/1993 
privind alocația de stat 

pentru copii 
 

 
 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.123/2020 
pentru modificarea art.3 
din Legea nr.61/1993 
privind alocația de stat 

pentru copii 
 

 
 
 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se  
respinge Ordonanța de  
urgență a Guvernului 
nr.123 din 31 iulie 2020 
pentru modificarea art.3 
din Legea nr.61/1993 
privind alocația de stat 
pentru copii, publicată  în  
Monitorul Oficial al  
României, Partea I, 

 
Articol unic. - Se  
aprobă  Ordonanța de  
urgență a Guvernului 
nr.123 din 31 iulie 2020 
pentru modificarea art.3 
din Legea nr.61/1993 
privind alocația de stat 
pentru copii, publicată  în  
Monitorul Oficial al  
României, Partea I, 

 
Articol unic. - Se  
aprobă Ordonanța de  
urgență a Guvernului 
nr.123 din 31 iulie 2020 
pentru modificarea art.3 
din Legea nr.61/1993 
privind alocația de stat 
pentru copii, publicată  în  
Monitorul Oficial al  
României, Partea I, 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text adoptat de 
Parlament 

Text 
adoptat de Senat în 
urma reexaminării 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

nr.688 din 31 iulie 2020. 
 

nr.688 din 31 iulie 2020, 
cu următoarea 
modificare: 
 

nr.688 din 31 iulie 2020. 
 
Autori: membrii comisiei 

3.  
Titlul ordonanței 
 

Ordonanță de urgență 
pentru modificarea art. 3 
din Legea nr. 61/1993 
privind alocaţia de stat 

pentru copii 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

4.  
Articol unic - Articolul 3 
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, 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 

 
__ 

 
- La articolul unic, 
alineatele (4) și (5) ale 
articolului 3 vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evitarea 
retroactivităţii legii. 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text adoptat de 
Parlament 

Text 
adoptat de Senat în 
urma reexaminării 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

sau de până la 3 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. 
(2) Cuantumul prevăzut 
la alin. (1) se aplică 
începând cu drepturile 
aferente lunii iulie 2022. 
(3) Începând cu drepturile 
băneşti aferente lunii 
august 2020, cuantumul 
alocaţiei de stat se 
majorează cu 20 de 
puncte procentuale, 
aplicate sumei rezultate 
din diferenţa dintre 
cuantumul prevăzut la 
alin. (1) şi cuantumul 
acordat anterior, în luna 
iulie 2020. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text adoptat de 
Parlament 

Text 
adoptat de Senat în 
urma reexaminării 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
(4) În perioada 1 
ianuarie 2021 - 1 iulie 
2022, majorarea 
prevăzută la alin. (3) se 
aplică de două ori pe 
an, respectiv începând 
cu drepturile aferente 
lunii ianuarie şi 
drepturile aferente 
lunii iulie a fiecărui an. 
 
(5) Începând cu drepturile 
aferente lunii ianuarie 
2023, cuantumul 
alocaţiei de stat pentru 
copii se indexează anual, 
din oficiu, cu rata medie 
anuală a inflaţiei. 
 
(6) În condiţiile în care 
bugetul de stat poate 
susţine un cuantum mai 
mare al alocaţiei de stat 
pentru copii, prin hotărâre 
a Guvernului se poate 
stabili un nivel mai ridicat 
decât cel prevăzut la 
alin.(5). 
 

 
„(4) Pentru anul 2021, 
majorarea prevăzută la 
alin.(3) se aplică începând 
cu drepturile aferente 
lunii ianuarie. 
 
 
 
 
 
 
(5) Începând cu drepturile 
aferente lunii ianuarie 
2022, cuantumul 
alocației de stat pentru 
copii se indexează anual, 
din oficiu, cu rata medie 
anuală a inflației.” 
 

 
Alin.(4) se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(5) se elimină 
 
 
Autori: membrii comisiei  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text adoptat de 
Parlament 

Text 
adoptat de Senat în 
urma reexaminării 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
(7) Titular al dreptului la 
alocaţia de stat pentru 
copii este copilul. 
(8) Alocaţia de stat 
pentru copii prevăzută la 
alin. (1) lit. a) se 
cumulează cu 
indemnizaţia lunară, 
stimulentul lunar sau 
stimulentul de inserţie, 
prevăzute de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 148/2005 privind 
susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
7/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
respectiv de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea 
copiilor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
132/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(9) Dacă din calculul 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text adoptat de 
Parlament 

Text 
adoptat de Senat în 
urma reexaminării 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

cuantumului alocaţiei de 
stat pentru copii prevăzut 
la alin. (3)-(5) rezultă 
fracţiuni în bani, 
cuantumul se rotunjeşte 
la leu în favoarea 
beneficiarului." 
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