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Cu adresa nr. 597 din 25.02.2003, Biroul Permanent, conform art. 89 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia
pentru Buget, Finanţe şi Bănci cu propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţiile de stat pentru copii. 

In urma examinării, în şedinţa din data de 12.03.2003, Comisia, cu
unanimitate de voturi, a hotărât respingerea din următoarele considerente:

Concepţia unitară la nivelul actelor normative incidente în materie, este
încălcată prin prevederea cuprinsă în noul alineat (6) propus a fi introdus la art. 3 din
lege, potrivit căruia “Alocaţia de stat pentru copii nu intră în calculul venitului mediu
lunar al familiei”, întrucât, conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu completările ulterioare “la stabilirea venitului net lunar al
familiei, şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe
care membrii aceştia le realizează, inclusiv cele care provin din (…) alocaţii de stat
pentru copii”.

Potrivit prevederilor Programului de guvernare 2001 – 2004, cuantumul
alocaţiei de stat pentru copii, în anul 2004 va atinge nivelul de 10% din salariul mediu
pe economie.

În anul 2003 cuantumul alocaţiei de stat pentru copii s-a majorat cu 17% şi
este de 210.000 lei, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1360/2002 privind
stabilirea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii.

Precizăm că potrivit prevederilor alin. (2) al art. 8 din Legea nr. privind
finanţele publice nr. 500/2002, veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei
cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor care au stabilite
destinaţii distincte.
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