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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea şi 

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

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 228 din 22 aprilie 2008, cu dezbaterea pe 

fond în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea 

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

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

 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul Consiliului Legislativ (nr.203/27.02.2008) 

• avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/377/12.05.2008). 

 

 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii, republicată, astfel încât alocaţia de stat să fie acordată şi tinerilor 
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care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului 

liceal sau profesional, până la terminarea acestora, cu condiţia ca aceştia 

să nu repete anul şcolar, cu excepţia celor care repetă din motive de 

sănătate, dovedite cu certificat medical. 

 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege, întrucât prevederile acestuia, împreună cu unele 

amendamente ale comisiei au fost cuprinse în raportul de înlocuire asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii.   

 Astfel au fost reglementate următoarele aspecte: 

- alocaţia de stat să fie acordată şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 

ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional; 

- modul în care se acordă alocaţia de stat în cazul copiilor aflaţi în 

instituţiile de asistenţă socială;  

- posibilităţile de utilizare a sumelor capitalizate în conturile deschise 

pentru copii aflaţi în instituţiile de asistenţă  socială; 

- persoanele responsabile pentru deschiderea conturilor în cazul copiilor 

aflaţi în instituţiile de asistenţă socială. 

 

 Proiectul de lege 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 1 iulie 2008 a 

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

Deputaţilor, d-l Ion Gibescu, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

  

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 aprilie 

2008. 

 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

Deputaţilor.  

 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu   Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Adriana Emilia BREAZU 
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