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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea art.3 din Legea nr.61/1993
privind alocatiile de stat pentru copii

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa pentru
modificarea si completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatiile de stat pentru copii, trimisa cu
adresa nr.597 din 25 februarie 2003.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul
Legislativ, punctul de vedere al Guvernului si avizele de la urmatoarele comisii:
1. Comisia juridica, de disciplina si imunitati;
2. Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale.
Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în
procedura obisnuita.
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor
constitutionale, si are ca obiect de reglementare completarea articolului 3 din Legea nr.61/1993 privind
alocatia de stat pentru copii, republicata, vizând acordarea pentru copiii ce provin din familiile sarace, a
unei alocatii suplimentare, în luna decembrie a fiecarui an calendaristic, denumita “alocatia de Mos
Craciun”.
Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din urmatoarele considerente:
1. alocatia de stat pentru copii este un drept universal al copilului si nu al familiei. Instituirea unei
alocatii pentru copii în functie de veniturile familiei este discriminatorie, încalcându-se prin aceasta
caracterul universal al alocatiei de stat pentru copii
2. potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completarile ulterioare,
“alocatia de stat pentru copii intra în calculul venitului mediu lunar al familiei”, si prin urmare
propunerea trebuia sa modifice întâi aceasta lege.
3. o alocatie sau ajutor anual nu poate face obiectul modificarii Legii nr.61/1993 care reglementeaza
alocatii lunare.
La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat ca invitati: d-na director Mihaela Grecu
si d-na expert Adriana Ion, din partea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
La lucrarile comisiei au fost prezenti 18 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei.
În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 10 iunie 2003, Comisia propune
respingerea acesteia cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotriva si 2 abtineri.
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