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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 9 martie 2009 

Nr. 27/271  
 
 

 
 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru completarea pct.1 al Art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocaţia 

de stat pentru copii şi elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani 

 
  

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr.Plx 456 din 23 iunie 2008 cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită a propunerii legislative pentru completarea pct.1 al Art.I din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocaţia de stat 

pentru copii şi elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.251/05.03.2008) 

• avizul nefavorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/659/10.09.2008) 

• avizul nefavorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi (nr.37/400/23.09.2008) 

• punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.1227 din 27.05.2008 şi 

nr.91/552/DRP din 10.02.2009). 

 

 



 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, în 

sensul introducerii posibilităţii acordării alocaţiei şi după împlinirea vârstei 

de 18 ani pentru tinerii care urmează cursurile învăţământului liceal sau 

profesional, până la terminarea acestora, cu condiţia ca aceştia să nu 

repete anul şcolar. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative întrucât a rămas fără obiect, prin apariţia Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, conform căreia s-a 

acordat alocaţia de stat şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi 

care urmează cursurile învăţământului liceal sau postliceal, până la 

terminarea acestora, mai puţin tinerilor care repetă anul şcolar, cu 

excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat 

medical. 

Ulterior, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 

au fost preluate în Legea nr.174/2008 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. După preluarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 în legea mai 

sus amintită, OUG nr.16/2008 a fost respinsă prin Legea nr.175/2008, 

pentru o mai bună structurare legislativă. 

 

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 4 martie 2009 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale: 

 d-l Marius Lazăr, Secretar de Stat 

 d-na Mihaela Grecu, director. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 
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Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 

iunie 2008 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre   Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Sorina Steliana SZABO 
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