
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

1/2

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.3 alin.(1) din 

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

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. Plx 83/2015 din 25 februarie 2015, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a propunerii legislative pentru modificarea art. 3 

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

republicată. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.540/08.05.2014) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/220/10.03.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/111/4.03.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr. 4c-2/163/09.09.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-8/73/11.03.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1049/01.11.2016) 
• punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.8575/05.10.2015, 

nr.6540/07.06.2016 şi nr.1802/22.03.2017). 
 
 

Bucureşti, 12 septembrie 2017 
Nr. 4c-7/112  
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art. 3 alin.(1) din Legea nr.61/1993, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul majorării cuantumului alocaţiei de stat pentru copii la 
200 de lei. 

 
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 31 august 
2017 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Mihaela Grecu, director în cadrul 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din 

totalul de 21 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă şi o abţinere). 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 
februarie 2015. 
 

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 măsurile propuse 
implică cheltuieli bugetare suplimentare, iar iniţiatorii nu precizează 
sursele financiare necesare, încălcându-se astfel atât dispoziţiile art. 138 
alin.(5) din Constituţia României, republicată, cât şi pe cele ale art. 15 din 
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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