
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
         Nr.27/295 
         17.05.2006 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.61/1993 privind 

alocaţiile de stat pentru copii 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu 
propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţiile de 
stat pentru copii, trimisă cu adresa nr.P.L.X nr.295  din 12 aprilie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1708/5.12.2005 - favorabil) 
• Consiliului Economic şi Social (nr.2799/15.12.2005 - negativ) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.258/9.05.2006 - favorabil) 
• Comisiei juridice,de disciplină şi imunităţi (nr.476/27.04.2006 - negativ) 
• Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale (nr.331/4.05.2006 - favorabil), 
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.360/27.01.2006 - negativ). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.56 din 8 februarie 1999, în sensul acordării alocaţiei de stat 
şi copiilor instituţionalizaţi şi celor aflaţi în îngrijirea asistenţilor maternali. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele considerente: 
a) Creşterea şi îngrijirea copiilor instituţionalizaţi este asigurată integral de către 
stat, aici incluzându-se atât sumele necesare întreţinerii, cât şi şcolarizării acestora. 
b) Alocarea alocaţiei de stat şi copiilor instituţionalizaţi, precum şi celor aflaţi în 
plasament ar greva bugetul de stat cu sume suplimentare pentru acoperirea acestor 
cheltuieli. Potrivit fişei financiare, pentru anul 2006, pentru 1000 de beneficiari, ar 
fi nevoie de o sumă suplimentară de 288 mii RON. 
c) Iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele financiare necesare 
acordării sprijinului financiar propus, încălcându-se astfel dispoziţia art.138 
alin.(5) din Constituţia României, care prevede că „Nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 
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2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 
3. La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
a) din partea Guvernului:  
- Dl Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei 
c) invitaţi: 
- Dna Mihaela Grecu – Director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 
- Dna Cecilia Sebe – Expert, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 6 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o 

abţinere. 
 

5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 aprilie 
2006. 
 

6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 16 mai 2006, Comisia propune  
respingerea propunerii legislative. 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
          
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Sorina Steliana SZABO 
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