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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 16 iunie 2021 
Nr. 4c-9/63 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Legii 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, trimisă Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială cu adresa nr. PLx 469/2020 din 1 

februarie 2021, pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, ca 

urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintelui României 

potrivit art.77 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 16 iunie 2021 
Nr. 4c-9/63 

 
RAPORT  

asupra Legii 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 
 
 

 În temeiul prevederilor art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată cu reexaminarea Legii 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, ca urmare a cererii 
Preşedintelui României, trimisă prin adresa nr. PLx 469/2020 din 1 
februarie 2021. 

 
Legea are ca obiect de reglementare respingerea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 123/2020. 
 

Legea a fost adoptată de Senat şi de Camera Deputaţilor cu respectarea 
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 
şi a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 
21.08.2020. 

 
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 faţa unei iminente intrări în vigoare a unui act normativ 
fără stabilirea unor surse de finanţare certe şi în contextul unor eforturi 
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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. 

Prin OUG nr.123/2020, respinsă de Parlament, Guvernul a stabilit o 
aplicare treptată a măsurii impuse de Parlament prin Legea nr. 14/2020 
privind aprobarea OUG nr. 9/2019, identificând resursele necesare acordării, 
de la data de 1 august 2020, a unei creşteri de 20% din mărirea preconizată, 
cuantum de natură să poată fi acoperit prin efortul financiar al statului în 
contextul actual.  

O respingere de către Parlament a acestei soluţii este de natură să 
îngreuneze eforturile Guvernului de a asigura disponibilităţile surselor 
bugetare, fiind 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 cererii de reexaminare Senatul, în calitate de primă Cameră 

sesizată, a adoptat Legea cu amendamente în ședința din 30 decembrie 
2020, în sensul aprobării Ordonanței de urgență nr.123/2020. 

 
La lucrările comisiei, care au avut loc în data de 15 iunie 2021, şi-au 

înregistrat prezenţa 21 de deputaţi din totalul de 21 de membri ai comisiei. 
 
Potrivit prevederilor art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat 
dl Cătălin Boboc, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției 
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, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 În urma reanalizării textului legii în raport cu obiecţiile formulate în 
cererea de reexaminare, în temeiul art.138 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
comisiei au acceptat obiecţiile formulate de Preşedintele României prin 
cererea de reexaminare şi au hotărât, cu majoritate de voturi (8 voturi 
împotrivă), transmiterea către Plenul Camerei Deputaţilor a prezentului 
raport, de adoptare a legii în forma prezentată de Senat. 

  
În cursul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care, supuse 

votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc în anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport.  
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Tudor Polak 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
Titlul legii 
 
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 
 

 
 
 
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 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
1. Legea adoptată de Parlament 
prevede dublarea alocaţiilor de stat 
pentru copii, mai ales acum, în 
această perioadă, în care 
necesităţile şi cerinţele pentru 
şcoală sunt mai mari. Trebuie puse 
în aplicare dispoziţiile prin care s-
au dublat aceste alocaţii, şi nu 
eşalonarea majorărilor pe 
parcursul a trei ani. 
 
2. Ordonanţa de urgenţă trebuie 
aprobată în vederea eşalonării 
efortului bugetar necesar dublării 
cuantumului alocaţiilor de stat 
pentru copii. 
 
 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 



 
 

6 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

2.  
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, nr.688 din 31 iulie 2020, 
cu următoarea modificare: 
 
 
 

 
Art.I. - 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, nr.688 din 31 
iulie 2020. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 
 
 

 
1. Legea adoptată de Parlament 
prevede dublarea alocaţiilor de stat 
pentru copii, mai ales acum, în 
această perioadă, în care 
necesităţile şi cerinţele pentru 
şcoală sunt mai mari. Trebuie puse 
în aplicare dispoziţiile prin care s-
au dublat aceste alocaţii, şi nu 
eşalonarea majorărilor pe 
parcursul a trei ani. 
 
2. Ordonanţa de urgenţă trebuie 
aprobată în vederea eşalonării 
efortului bugetar necesar dublării 
cuantumului alocaţiilor de stat 
pentru copii. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

3.  
Art.3 
 
 
 
 
 
 
(11) Cuantumul alocaţiei de stat 
pentru copii se majorează anual cu 
100% din rata medie anuală a 

 
Art.II. – Articolul 3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocația de stat 
pentru copii, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
1. Alineatul (11) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“(11) Cuantumul alocaţiei de stat 
pentru copii se majorează anual, 
prin hotărâre a Guvernului, cu 
100% din rata medie anuală a 

 
1. Având în vedere propunerea de 
respingere a ordonanţei de 
urgenţă, este necesar a se 
reglementa modalitatea de 
majorare a alocaţiei de stat pentru 
copii. 
 
2. Respins la vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

inflaţiei, începând cu data de 1 
ianuarie 2020. 

..................... 
 

(4) Cuantumurile alocaţiei de stat 
pentru copii, prevăzute la alin.(1), 
se majorează anual prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

inflaţiei, începând cu data de 1 
ianuarie 2022.” 
 
2. Alineatul (4) se abrogă. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

4.  
__ 

 
Art.III. - Începând cu luna 
următoare a celei în care intră în 
vigoare prezenta lege, alocaţia de 
stat pentru copii se plăteşte în 
cuantumul prevăzut la art.3 
alin.(1) din Legea nr.61/1993 
privind alocația de stat pentru 
copii, cu modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv cu cele aduse 
prin prezenta lege. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Având în vedere propunerea de 
respingere a ordonanţei de 
urgenţă, este necesar a se 
reglementa modalitatea de 
majorare a alocaţiei de stat pentru 
copii. 
 
2. Respins la vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

5.  
(text adoptat de Senat) 
 
- La articolul unic, alineatele 
(4) și (5) ale articolului 3 vor 
avea următorul cuprins: 
„(4) Pentru anul 2021, 
majorarea prevăzută la alin.(3) se 
aplică începând cu drepturile 
aferente lunii ianuarie.” 
 

 
„(4) Pentru anul 2021, majorarea 
prevăzută la alin.(3) se aplică 
începând cu drepturile aferente 
lunii iulie 2021. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 
 

 
1. Pentru evitarea retroactivităţii 
legii. 
 
2. Respins la vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
 
 


