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A V I Z  
asupra 

Propunerii legislative pentru sprijinirea familiilor cu copii 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu Propunerea legislativă 
pentru sprijinirea familiilor cu copii, trimisă cu adresa nr. Plx. 478 din 18 octombrie 2021, 
înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/852 din 19 octombrie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă, în ședința din 
11 octombrie 2021. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 din Legea 
nr.61/1993, modificarea unor prevederi din Legea nr.248/2015, abrogarea art.II şi III din Legea 
nr.49/2020, precum şi modificarea art.77 din Legea nr.227/2015. Potrivit expunerii de motive, 
intervenţiile legislative urmăresc introducerea unor măsuri pentru stimularea natalităţii, prin 
sprijinirea familiilor cu venituri reduse. Iniţiativa vizează acordarea de urgenţă a alocaţiei de stat 
pentru copii, la nivelul de 600 de lei, pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi 300 de lei pentru 
copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, creşterea deducerilor acordate salariaţilor care au copii, 
îndeosebi pentru lucrătorii cu salarii mici şi medii, de până la 5000 de lei net, acordarea de tichete 
sociale pentru stimularea participării copiilor cu vârsta de până la 6 ani la învăţământul preşcolar, 
public şi privat, în creşe şi grădiniţe. De asemenea, se propune acordarea unui stimulent educaţional 
sub forma de tichete sociale în valoare de 1000 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 0 şi 3 ani 
şi de 1500 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 3 şi 6 ani. 

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 9 noiembrie 2021, potrivit art. 62 și 131 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 
vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.597 din 23 iulie 2021, 
avizul nefavorabil al Consiliul Economic si Social, transmis prin adresa cu nr.5318 din 13 iulie 
2021 și punctul de vedere negativ al Guvernului, transmis cu nr.1648/30.08.2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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