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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 16 septembrie 2019 

Nr. 4c-9/400 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială cu adresa nr. Plx 527/2013 din 4 aprilie 2016, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei în 

temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 16 septembrie 2019 

Nr. 4c-9/400 
  

 
RAPORT SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 
prin adresa nr. Plx 527/2013 din 4 aprilie 2016, în vederea reexaminării 
şi întocmirii unui nou raport. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, în 
sensul majorării cuantumului alocaţiei de stat pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta 
de 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, 
organizate în condiţiile legii. 

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 11 septembrie 2019, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei 
de respingere a propunerii legislative exprimată în raportul cu nr.693 
depus în data de 15 septembrie 2015. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 21 

de membri ai comisiei. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 septembrie 
2019 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

• dl Marius-Constantin Budăi – ministru, Ministerul Muncii ș i Justiției 
Sociale 

• dl Cătălin-Marian Tutilescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii ș i 
Justiției Sociale 

• d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• d-na Carmen Cîrstea – consilier, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 
noiembrie 2013. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât aceasta a rămas 
fără obiect, ca urmare a majorării alocaţiei de stat pentru copii prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 
precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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