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Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 
temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii, 
iniţiată de domnul deputat PSD Ion Marcel Ciolacu împreună cu un grup 
de parlamentari PSD (Bp.291/2021).

I. Principalele reglementări

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui set 
de măsuri menite a contribui la stimularea natalităţii, axat pe sprijinirea 
familiilor cu venituri reduse, respectiv creşterea alocaţiei de stat şi a 
stimulentului educaţional.

II. Observaţii

1. Iniţiativa legislativă modifică mai multe acte normative în 
vigoare, respectiv Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
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In ceea ce priveşte Legea nr. 61/1993, modificările şi completările 
se referă la majorarea cuantumului alocaţiei de stat la 600 lei pentru copiii 
cu vârsta de până la 2 ani sau cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani, în cazul 
copilului cu handicap şi 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 
18 ani, precum şi pentru tinerii peste 18 ani care urmează cursurile liceale 
sau profesionale, precum şi modalitatea de actualizare a cuantumului 
acesteia.

Referitor la Legea nr. 248/2015, modificările şi completările se 
referă la majorarea valorii stimulentului educaţional de la 100 lei la 1000 
lei/lună pentru copiii cu vârsta între 0-3 ani şi 1500 lei pentru copiii cu 
vârsta între 3 şi 6 ani.

De asemenea, se propune modificarea limitei până la care sunt luate 
în considerare veniturile pe persoană în stabilirea dreptului la stimulentul 
educaţional, respectiv de până la 1000 lei/lună, faţă de nivelul maxim 
actual de 530 lei, precum şi introducerea acordării tichetului social pentru 
copiii de până la 6 ani înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, 
conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, respectiv în 
creşe şi grădiniţe publice şi private.

Se reglementează şi alte prevederi care fac referire la introducerea 
cererii de solicitare a stimulentului educaţional de către unul din părinţi, 
depusă la direcţia judeţeană de asistenţă socială şi protecţia copilului, 
precum şi la cele legate de condiţionarea acordării stimulentului 
educaţional (absenţe motivate, învoiri).

în ceea ce priveşte Legea nr. 227/2015, modificările şi completările 
se referă la introducerea unor prevederi legate de deduceri din venitul brut 
lunar din salarii a unei sume sub formă de deduceri personale pentru 
contribuabilii care au copii minori în întreţinere.

Raportat la cele propuse prin iniţiativa legislativă, precizăm că, în 
ceea ce priveşte majorarea alocaţiei de stat pentru copii, a fost aprobată 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2021 pentru modificarea art. 3 
din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, prin care s-au 
adus reglementări pentru a se asigura o majorare sustenabilă a 
cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, dar şi modalitatea de 
actualizare a acesteia.

Astfel, cuantumul alocaţiei de stat se majorează, începând cu luna 
ianuarie 2022, astfel:

- 486 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 
ani, în cazul copilului cu handicap;



- 243 Iei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum 
şi cu tinerii peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale;

- 486 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în 
cazul copilului cu handicap.

Totodată, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, 
cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual din oficiu cu 
rata medie a inflaţiei, indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru 
anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Prin modificările legislative amintite s-a avut în vedere o creştere 
graduală a alocaţiei începând cu luna august 2020 ţinându-se cont că, din 
bugetul anului 2021, trebuie să fie acoperite cheltuielile pentru susţinerea 
măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială pentru 
combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
de necesitatea încadrării în limita de deficit bugetar.

Raportat la aceste elemente, apreciem că sunt create premisele 
afectării procesului de sistematizare, unificare şi coordonare a legislaţiei, 
contravenindu-se astfel principiului securităţii raporturilor juridice, 
degajat la nivelul jurisprudenţei Curţii Constituţionale pe terenul art. 1 
alin. (5) din Legea fundamentală. Mai mult, considerăm că măsurile 
propuse sunt de natură să genereze o nedorită instabilitate legislativă, 
aspect care se poate răsfrânge negativ asupra beneficiarilor normei 
juridice, precum şi asupra autorităţilor implicate.

2. Referitor la art. II, considerăm că modificările completările 
propuse pentru art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, determină 
majorarea cheltuielilor bugetelor locale şi, implicit, a sumelor defalcate 
din TVA destinate finanţării acestora, cu impact asupra bugetului general 
consolidat, motiv pentru care este necesară respectarea prevederilor art. 15 
din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

3. în ceea ce priveşte art. III, se preconizează abrogarea art. II şi III 
din Legea nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
248/2015. Considerăm că o asemenea soluţie legislativă nu este riguroasă 
din punct de vedere juridic, având în vedere că prin art. II s-a stabilit data 
de intrare în vigoare a Legii nr. 49/2020 (1 ianuarie 2021), iar art. III 
conţine o normă tranzitorie vizând copiii care aveau drepturi stabilite la



data intrării în vigoare a acestei legi. Or, art. II şi III au produs efecte 
juridice, care nu ar putea fi anihilate prin abrogarea preconizată.

4. Referitor la art. IV din iniţiativa legislativă, considerăm că prin 
modificarea art. 77 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, se elimină posibilitatea ca 
deducerea personală, reglementată în forma actuală a art. 77, să se acorde 
pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, altele decât copiii 
minori ai acestuia (soţul/soţia contribuabilului, alţi membri de familie 
până la gradul al doilea, respectiv).

De asemenea, textul nu face precizări cu privire la situaţia în care 
copilul minor este întreţinut de mai mulţi contribuabili, respectiv ca, în 
acest caz, deducerea personală să se atribuie unui singur contribuabil, 
conform înţelegerii între părţi.

Menţionăm că în Expunerea de motive nu sunt precizate 
considerentele pentru care se doreşte eliminarea acordării deducerilor 
personale în cazul contribuabililor care au persoane în întreţinere, altele 
decât copiii minori.

Considerăm că forma actuală a art. 77 din Legea nr. 227/2015 
reglementează că „persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi 
alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei 
sume sub formă de deducere personală”. Deducerea se acordă pentru 
fiecare lună a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii la 
locul unde se află funcţia de bază, persoanele fizice care realizează 
venituri brute lunare din salarii de până la 3600 lei inclusiv, luând în 
considerare numărul de persoane pe care acestea le au în întreţinere.

5. Aplicarea prevederilor iniţiativei legislative implică majorarea 
cheltuielilor bugetului general consolidat, precum şi reducerea veniturilor 
bugetare.

în acest context, menţionăm că Guvernul are obligaţia de a conduce 
politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele, 
obligaţiile bugetare şi riscurile fiscale, iar adoptarea iniţiativei legislative 
ar influenţa negativ ţinta de deficit bugetar asumată în anul 2021 de 7% 
din PIB, stabilitatea macroeconomică şi ratingul de ţară în relaţia cu 
organismele financiare internaţionale.



III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate la pct. II, Guvernul nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

Florij»-Vasile)CÎŢU 

PRIMrMIl

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preşedintele Senatului
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