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            Majorarea alocaţiilor de stat pentru copii a avut o serie de consecinţe care nu au fost 

avute în vedere în momentul luării acestei decizii. În acest sens, prezentul proiect de lege se 

referă la faptul că dublarea alocaţiei de stat face ca o bună parte a populaţiei să nu se mai 

încadreze în prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. În aceste condiţii, 

impactul pozitiv al majorării alocaţiilor de stat se diminuează, beneficiarii primind în realitate 

mai puţini bani decât înaintea dublării alocaţiei de la 42 la 84 lei. Astfel, din luna august, un 

singur soţ cu cinci copii va primi doar 420 lei, faţă de 320 lei venit minim garantat şi 210 lei, 

alocaţiile copiilor. În total, cu 110 lei mai puţin decât primea înaintea dublării alocaţiei de stat.  

 

Concret, dublarea alocaţiei înseamnă: 

- pierderea venitului minim garantat şi implicit a asigurării medicale  

- pierderea ajutoarelor alimentare 

- eliminarea, în unele cazuri, a alocaţiei pentru susţinerea familiei 

 

Deşi este o măsură intens dezbătută, venitul minim garantat (VMG), este unul din cele mai 

importante programe de promovare a incluziunii sociale și de combatere a sărăciei. Potrivit 

Legii 416/2001, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, care 

se calculează ca diferență între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege și venitul net 

lunar al familiei sau al persoanei singure. Legea nr.416/2001 a fost modificată în luna mai 

2013 în sensul majorării nivelului venitului minim garantat cu 8,5% începând cu drepturile 

aferente lunii iulie 2013 și cu 4,5% începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2014. 

Majorarea nivelului venitului minim garantat a determinat creșterea, comparativ cu anul 

anterior, atât a numărului de beneficiari cât și a sumelor plătite.  

 

Conform datelor prezentate de Ministerul Muncii, numărul mediu lunar de familii beneficiare 

de VMG a fost în 2014 de 240.617, în timp ce alocaţia de stat s-a acordat unui număr de peste 

3,7 milioane de copii, dintre care:  



 

 

333.196 copii care au vârsta mai mică de 2 ani și nu au un handicap (8,9% din total); 

4.755 copii care au vârsta mai mică de 3 ani și au un handicap (0,1% din total); 

3.334.692 copii care au vârsta mai mare de 2 ani și nu au un handicap (89,5% din total);  

55.216 copii care au vârsta mai mare de 3 ani și au un handicap (1,5% din total). 

 

Cei mai mulți copii beneficiari, peste 111.000, se găseau în județele Bihor, Timiș, Dolj, 

Constanța, Prahova, Bacău, Suceava și Iași, iar valoarea maximă s-a înregistrat în Municipiul 

București, unde se aflau 293.573 copii beneficiari (7,9% din totalul național).  

Sumele plătite în anul 2014 ca alocații de stat pentru copii au fost de 2.684.862.102 lei, fiind 

mai mici cu 33.629.445 lei (1,2%) față de cele plătite în anul 2013, scăderea fiind determinată 

de reducerea numărului de copii beneficiari: media lunară calculată pentru anul 2014 a fost 

mai mică cu 52.035 copii (1,4%) decât cea calculată pentru anul 2013.  

 

Prezentul proiect de lege subliniază faptul că eliminarea alocaţiei de stat din criteriile 

acordării venitului minim garantat este decizia corectă în condiţiile în care suma pe care o 

primesc copii nu poate fi luată în considerare la veniturile părinţilor.  

Alocaţia este un drept fundamental, constituţional, şi care are ca direct beneficiari copii. În 

acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională, prin decizia Curţii Constituţionale a 

României nr.277/2006 privind art.1 din Legea nr.61/1993, în care se menţionează extrem de 

clar faptul că: “norma constituţională înscrisă în cap.ÎI privind drepturile şi libertăţile 

fundamentale nu prevede şi nu permite, în definirea subiecţilor dreptului la alocaţiile acordate 

de stat, nici o altă condiţie în afara aceleia ca beneficiarii să fie copii. Această consacrare a 

dreptului copiilor la ocrotire specială, sub forma alocaţiilor acordate de stat fără nici o 

discriminare, corespunde principiilor generale care stau la baza statului român, prevăzute în 

art. 1 alin. (2) din Constituţia României, şi prevederilor privind ocrotirea copiilor, cuprinse în 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale şi în alte pacte şi tratate la care România este parte. (…) aceste 

obiective sunt independente în raport cu scopul de ocrotire specială a copiilor avut în vedere 

de Constituţie prin consacrarea dreptului la alocaţii acordate de stat. Curtea Constituţională 

reţine în acest sens că atingerea de către stat a unor obiective, chiar şi atunci când acestea sunt 



de interes general şi necesare, nu se poate face cu încălcarea Constituţiei, a cărei respectare 

este, potrivit art. 1 alin. (5), obligatorie”. 

În plus, pentru aprobarea prezentului proiect de lege există şi un precedent, când din criteriile 

acordării venitului minim garantat s-a exceptat alocaţia pentru susţinerea familiei. 

 

Prin prisma tuturor acestor argumente, vă supun spre aprobare proiectul de lege de modificare 

a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru eliminarea alocaţiei de stat pentru 

copii de pe lista criteriilor de acordare a ajutorului social lunar.  

 

Iniţiator, 

Deputat Petru Movilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARLAMENTUL ROMANIEI 

 

CAMERA DEPUTATILOR                                                  SENATUL 

 

LEGE 

pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garatat 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol unic: 

Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, 

nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) Alineatul (1) al articolului 8 se modifica dupa cum urmeaza: 

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în 

considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii 

cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, 

indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, 

obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei de stat pentru copii 

şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal 

complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor 

de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru 



reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a 

burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea 

Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar 

ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările 2 şi completările ulterioare.  

 

 


