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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 17 mai 2010 

Nr. 27/586  
 
 

 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din 

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

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

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

adresa nr. PLx 546 din 2 noiembrie 2009, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al 

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

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.456/11.05.2009) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/610/23.12.2009) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/997/24.11.2009) 

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

bărbaţi (nr.37/700/16.12.2009) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1468/09.06.2009). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

 



republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 

cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii ca procent din salariul 

de bază minim brut pe ţară, în funcţie de venitul lunar al familiei. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege întrucât Legea nr.61/1993 reglementează acordarea 

alocaţiei de stat ca drept universal al copilului, în cuantum unic, indiferent 

de veniturile părinţilor. Acesta este un drept al copilului şi nu al familiei, ce 

trebuie acordat în mod nediscriminatoriu. 

 

Proiectul de lege 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 11 mai 2010 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 d-na Mariana Nedelcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale 

 d-na Carmen Manu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale 

 d-l Gabriel Cristian Alexe – preşedintele Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

 d-na Marcela Dumitraş – consilier juridic, Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 

 d-na Roxana Petrescu – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 

octombrie 2009. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 
      Întocmit, 

Expert parlamentar Sorina SZABO 
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