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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modiflcarea 

si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia 

de stat pentru copii

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru 
copii (b220/24.05.2021), transmisa de Secretarul General al Senatului 

cu adresa nr.XXXV/2812/25.05.2021 si inregistrata la Consiliul 

Legislativ cu nr.D442/26.05.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata, §i al art46(3) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza negativ propunerea legislativa, pentru urmatoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativa are ca obiect, in fapt, modificarea art.6 

din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, urmarindu-se, pe de o parte, 
reglementarea depunerii cererii de acordare a alocatiei de stat pentru 

copii concomitent cu indeplinirea procedurii de declarare a nasterii 

copilului, iar, pe de alta parte crearea cadrului legal pentru renuntarea 

de catre reprezentantul legal al copilului ori chiar de catre acesta din 

urma, dupa implinirea varstei de 14 ani, la acest drept.
Prin obiectul sau de reglementare, prezenta propunere se 

incadreaza in categoria legilor organice, fiind incidente dispozitiile 

art.73 alin.(3) lit.p) din Constitutia Romaniei, republicata, iar in 

aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentals, prima 

Camera sesizata este Senatul.
2. Precizam ca prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
3. Semnalam ca Secretarul General al Senatului a transmis 

Consiliului Legislativ, cu aceeasi adresa, propunerea legislativa nr.b219 

din 24.05.2021, prin care se preconizeaza modificarea art.art.l alin.(3) si



a art.3 alin.(l) din Legea nr.61/1993 republicata, cu modificarile si 
completarile ylterioare, aflata in prezent in curs de avizare.

in vederea evitarii dezbaterii in paralel a mai multor proiecte care 

vizeaza intervenitii asupra aceluiasi act normativ, sugeram dezbaterea 

concomitenta a acestora si adoptarea unui singur act normativ.
4. intrucat propunerea legislative poate implica modificarea 

prevederilor bugetului de stat, sunt aplicabile dispozitiile art.lll 

alin.(l) teza a doua din Constitutia Romaniei, republicata, fiind 

necesar a se solicita §i o informare din partea Guvernului.
Totodata, sunt incidente prevederile art. 15 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, referitoare la obligativitatea intocmirii unei fise fmanciare, 
cu respectarea conditiilor prevazute de art.21 din Legea 

responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata.
in acest sens, precizam ca, in considerentele Deciziei 

nr.331/2019, Curtea Constitutionala a retinut ca, Jipsind fisa fmanciard 

(initiald si reactualizatd) nu se poate trage decdt concluzia cd la 

adoptarea legii s-a avut in vedere o sursd de finantare incertd, generald 

si lipsitd de un caracter obiectiv si efectiv, nefiind asadar reala’\
5. Mentionam ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare §i motivare, prevazuta la art.31 din 

Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, neexistand referiri la impactul socio-economic, la impactul 
juridic si nici la consultarile derulate in vederea elaborarii propunerii 
§i masurile de implementare necesare.

De asemenea, semnalam ca sunt folosite, atat exprimari lipsite 

de semnificatie juridica, neclare sau improprii contextului, cat si 
formulari care nu sunt adecvate instrumentului de prezentare si 
motivare, spre exemplu: „momentul TO de referintd la care ambele 

puncte se raporteazd — obligatia de nastere a copilului si dreptul la 

alocatia de stat ambele apar la nasterea copiluluf \ „debirocratizarea 

procesului de obtinere a alocatiei de stat pentru copii si includerea 

acestei proceduri in cadrul dosarului de declarare a nasterii 

(prevdzutd astdzi la m (...) astfel cd pdrintii nu vor mai pierde timp 

(...) simplificdnd astfel contactul dintre autoritdtile statului §i 
beneficiarii alocatiei de stat pentru copii. Beneficiul (...) este 

usurarea sarcinilor care incumbd persoanelor Jizice(...). ”, 
„procesarea a doua dosare de cdtre doud institutii ale statului roman 

cu privire la aceeasi categoric de persoane, care are atat un drept cat 

§i o obligatie care intervin simultan, este o muncd dublata nenecesar
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(...) cererea de obtinere a alocatiei(...) poate fi concomitentd cu 

declararea obligatorie a nasterii copilului”, „beneficiu 

constitutional” ori „un impact de usurare si eficientizare a 

formalitdtilor administrative ”.
Totodata, semnalam ca proiectul vizeaza reglementarea 

posibilitatii de renuntare la alocatia de stat pentru copii, care poate fi 
solicitata atat de reprezentantul legal al copilului ori chiar de catre 

acesta din urma, dupa implinirea varstei de 14 ani, cu incuviintarea 

reprezentantului legal, solutie normativa care nu este precizata in 

instrumentul de prezentare si motivare.
Cu referire la implicatiile asupra legislatiei in vigoare, semnalam 

necesitatea interventiei legislative asupra Hotararii Guvernului 
nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, 
precum §i pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a 

alocatiei de stat pentru copii, cu modificarile ulterioare.
Precizam ca, potrivit considerentelor exprimate in Decizia Curtii 

Constitutionale nr.682 din 27 iunie 2012, „dispozitiile art.6 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd, republicatd [...], 
cu modificarile si completdrile ulterioare instituie obligatia 

fundamentarii actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentdri 

temeinice a actului normativ in discutie determind, [...], incdlcarea 

prevederilor din Constitutie cuprinse in art.l alin.(5) [...]”.
Pentru aceste considerente, ar fi fost necesara revederea 

intregului instrument de motivare.
6. Analizand prezenta propunere, semnalam ca, in actuala 

redactare, textul preconizat pentru alin.(l) al art.6 din Legea 

nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, nu respecta prevederile art.6 

alin.n) din Legea nr.24/2000. republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, deoarece nu instituie reguli necesare, suficiente 

§i posibile care sa conduca la o cat mai mare stabilitate §i eficienta 

legislativa, iar solutiile pe care le cuprinde nu sunt temeinic 

fundamentate.
A

In acest context, precizam ca potrivit art.4 din actul de baza:
„(1) Alocatia de stat pentru copii se pldtefie unuia dintre pdrinti 

pe baza acordului acestora sau, in caz de nemtelegere, pe baza 

deciziei autoritdtii tutelare ori a hotdrdrii judecdtoresti, pdrintelui 

cdruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare.
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(2) Alocatia de stat pentru copii se pldteste si tutorelui, 
curatorului, persoanei cdreia i-a fost dat in plasament familial 

copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei cdreia i-a fost 

mcredintat copilul in vederea adoptiei, in conditiile legii.
(3) Pentru copiii pentru care s-a stabilit mdsura de protectie 

speciald prevdzutd la art.58 alin.(l) lit.c) din Legea nr.272/2004 

privind protectia §i promovarea drepturilor copilului, cu modificdrile 

ulterioare, alocatia de stat pentru copii se pldte§te numai in cont 

personal, in cuantumurile prevdzute la art. 3”.
Dupa cum se poate observa, potrivit art.4 alin.(l) si (2), 

solicitarea alocatiei presupune, m vederea asigurarii platii acesteia 

catre un parinte sau o alta persoana, si existenta. acordului parintilor 

sau, in caz de neintelegere, o decizie autoritatii tutelare ori a hotararii 
judecatoresti, respectiv instituirea tutelei, curatelei sau stabilirea unei 
masuri de protectie speciala a copilului, constand in plasamentul la o 

familie, persoana sau la asistentul maternal sau incredintarea copilului 
in vederea adoptiei,

Potrivit art.4 alin.(3), alocatia de stat pentru copii se plateste 

numai in cont personal, in cazul instituirii masurii de protectie 

speciala prevazuta la art.58 alin.(l) lit.c) din Legea nr.272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare.
In plus, cererea pentru acordarea alocatiei trebuie insotita, 

potrivit art.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum §i 
pentru reglementarea modalitdtilor de stabilire §i platd a alocatiei de 

stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.577/2008, cu 

modificarile ulterioare, de urmatoarele documente, dupa caz:
1) originalul si copia certificatului de nastere al copilului si a 

actului de identitate al reprezentantului legal;
2) documentele din care rezulta situatia juridica a copilului fata 

de reprezentantul legal, eliberate in conditiile legii, se prezinta in 

copie si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) livretul de familie;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului, in caz de

divert;
c) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;
d) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei;
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e) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei 

pentm protectia copilului pentru masura de protectie speciala a 

plasamentului;
f) dispozitia directorului general/directomlui executiv al directiei 

generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, 
hotararea judecatoreasca pentru masura de protectie speciala a 

plasamentului in regim de urgenta;
g) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, 

dispozitia autoritatii tutelare, emisa pana la 31 decembrie 2004;
h) dispozitia autoritatii tutelare de instituire a curatelei;
i) actul de deces al unuia dintre parinti;
j) alte documente, la solicitarea directiei teritoriale;
3) copia certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de 

handicap;
4) documentele din care rezulta identitatea reprezentantului legal, 

pentru cetateanul strain sau apatrid, domiciliul sau resedinta acestuia 

si a copiilor sai pe teritoriul Romaniei, precum si situatia juridica a 

copiilor, eliberate de autoritatile din tara de origine, traduse si 
confirmate de autoritatile romane, si/sau, dupa caz, cele eliberate de 

autoritatile romane.
Prin urmare, documentatia de stabilire a dreptului la alocatia de

stat pentru copii si cererea de acordare a acesteia nu se pot depune 

concomitent cu documentatia declararii nasterii, intrucat cele doua 

evenimente nasterea copilului si realizarea acordului 

parintilor/emitere unei decizii a autoritatii tutelare/pronuntarea unei 
hotarari judecatoresti, respectiv instituirea tutelei, curatelei sau 

incredintarea in plasament - nu se petrec in acelasi timp.
In plus, precizam ca in proiect, alin.(4) si (6) sunt identice cu 

textele de lege lata din actul de baza, nefiind insa inclusa si norma in 

vigoare de la alin.(5)* al art,6, astfel incat lipsa de diligenta a 

reprezentantului legal va conduce la neacordarea alocatiei 
beneficiarului, acesta urmand a fi efectiv lipsit de drept.

Astfel, prin reglementarea solutiei depunerii concomitente a 

celor doua documentatii, ramane nereglementata ipoteza in care nu 

pot fi depuse concomitent cele doua documentatii, acestea fiind 

intocmite la momente diferite.

^ Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru'copii, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, la art.6 alin.(5), prevede ca: „/« cazul in care cererea este inregistrata 
ulterior lunii in care s-a ndscut copilul, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face §i 
pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.'\
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in consecinta, solatia juridica propusa pentru alm.(l) al art.(6) 

din Legea nr.61/1993 republicata, cu modificarile si completmle 

ulterioare, nu respecta nici prevederile art.24 aliii.(2) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
potrivit carora „Pentru ca solutiile sa fie pe deplin acoperitoare se vor 

lua in considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi in activitatea de 

aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situatiilor 

avute in vedere, fie formuldri sintetice sau formuldri-cadru de 

principiu, aplicabile oricdror situatii posibile.
Avand m vedere cele expuse supra, semnalam ca propunerea 

legislative, aduce atingere prevederilor art.l alin.(5) din Constitutie.
in acest context, amintim ceea ce a statuat Curtea Constitutionala 

la paragraful 35 din considerentele Deciziei nr.22/2016, publicata: 
„(...)orice act normativ trebuie sd mdeplineascd anumite conditii 

calitative, printre acestea numdrdndu-se previzibilitatea, ceea ce 

presupune ca acesta trebuie sd fie suficient de clar §i precis pentru a 

putea fi aplicat. (...) de aceea, respectarea prevederilor Legii 

nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative se constituie intr-un veritabil criteria de
constitutionalitate prin prisma aplicarii artl alin.(5) din Constitutie
(ad similis, a se vedea Decizia nr.l din 10 ianuarie 2014, precitatd, sau 

Decizia nr. 17 din 21 ianuarie 2015, publicatd in Monitorul Oficial al 
Romdniei, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2015, paragrafele 95 §i 96)”.

1. Referitor la textul propus pentru alin.(2) al art.(6) din Legea 

nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin care se reglementeaza 

dreptul reprezentantului legal al minorului de a renunta la alocatia de 

stat pentru copii pentru acesta, semnalam ca alocatia de stat pentru 

copii reprezinta un drept fundamental al copilului, consacrat de 

art.49 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata, care prevede 

ca „Statul acorda alocatii pentru copii si ajutoare pentru mgrijirea 

copilului bolnav ori cu handicap”.
Fata de acest aspect, precizam ca, potrivit art.3 alin.(7) din actul 

de baza, „Titular al dreptului la alocatia de stat pentru copii este 
copiluL”.

In plus, renuntarea este actul unilateral prin care titularul unui 
drept i^i manifests vointa in sensul stingerii acestui drept, respectiv 

este o modalitate de exercitare a prerogativei pe care o are persoana de 

a dispune din punct de vedere juridic de un drept al sau.
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in concluzie, renuntarea la un drept este un act de dispozitie, 
prerogativa a capacitatii de exercitiu, defmita la art.37 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 

ulterioare, ca „aptitudinea persoanei de a incheia singurd acte 

juridice civile.
Potrivit art.38 din acelasi act normativ, capacitatea de exercitiu 

deplina incepe la data cand persoana devine majora, respectiv la 

implinirea varstei de 18 ani.
in ceea ce priveste actele facute de persoana lipsita de capacitate 

de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa. altele decat cele 

prevazute, in acelasi act normativ, la art.41 alin.(3) si la art.43 alin.(3), 
precum si actele facute de tutore fara autorizarea instantei de tutela, 
atunci cand aceasta autorizare este ceruta de lege, art.44 prevede ca 

acestea sunt anulabile, chiar fara dovedirea unui prejudiciu.
Precizam ca renuntarea la dreptul la alocatia de stat, nu este 

un act in beneficiului minorului.
Referitor la actele de dispozitie care il privesc pe minor, in 

privinta donatiilor, la art. 144 alin.(l) din Codul civil se stabileste ca 

tutorele nu poate, in numele minorului, sa faca donatii si nici sa 

garanteze obligatia altuia.
Potrivit art. 144 alin.(2). tutorele nu poate, fara avizul 

consiliului de familie si autorizarea instantei de tutela, sd facd acte 

de instrdinare, impdrteald, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini 
reale a bunurilor minorului, sa renunte la drepturile patrimoniale ale 

acestuia, precum si sd incheie in mod valabil orice alte acte ce 

depdsesc dreptul de administrare.
In privinta actelor minorului care a implinit varsta de 14 ani. 

art. 146 alin.(l) din Codul civil prevede ca minorul care a implinit 

varsta de 14 ani incheie actele juridice cu incuviintarea scrisd a 

tutorelui sau, dupd caz, a curatorului. Potrivit alin.(2) al aceluiasi 

articol, dacd actul pe care minorul care a implinit varsta de 14 ani 

urmeazd sd il incheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le 

poate face decdt cu autorizarea instantei de tutela si cu avizul 

consiliului de familie, va fi necesara atdt autorizarea acesteia, cat si 
avizul consiliului de familie.

Referitor la donatii. art. 146 alin.(3) prevede ca minorul nu 

poate sa faca donatii, altele decat darurile obisnuite potrivit starii 
lui materiale, si nici sa garanteze obligatia altuia.
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In plus, potrivit art. 144 alin.(3) si 146 alin.(4) din Codul civil, 
actul de dispozitie, inclusiv actul de renuntare la un drept 

patrimonial al minorului, facut de tutore ori chiar de minorul care a 

implinit varsta de 14 ani, fara avizul consiliului de familie si 
autorizarea instantei de tutela, este anulabil.

In concluzie, semnalam ca norma preconizata pentru alin.(2) al 
art.(6) din actul de baza, este neconstitutionala intrucat incalca 

prevederile art.44 alin.(l) din Constitutia Romaniei cu privire la 

dreptul de proprietate privata si ale art.49 alin.(2) teza I, solutia 

normativa neputand fi promovata.
Observatiile sunt valabile si pentru textul preconizat 

pentru alin.(3) al art.6 din proiect.
8. Referitor la textul preconizat pentru art.II, semnalam ca 

acesta aduce atingere principiului ierarhiei actelor juridice §i 
contravine normelor de tehnica legislativa.

In acest sens, semnalam ca Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele:
„Art.4. - (1) Actele normative se elahoreazd in functie de 

ierarhia lor, de categoria acestora de autoritatea publicd 

competentd sd le adopte.
(2) Categoriile de acte normative §i normele de competentd 

privind adoptarea acestora sunt stabilite prin Constitute si prin 

celelalte legi.
(3) Actele normative date in executarea legilor, ordonantelor 

sau a hotdrdrilor Guvernului se emit in limitele si potrivit normelor 

care le ordondC;
„Art.77.- Ordinele cu caracter normativ, instructiunile §i alte 

asemenea acte ale conducdtorilor ministerelor si ai celorlalte organe 

ale administratiei pub lice centrale de specialitate sau ale autoritdtilor 

administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea 

legilor, a hotdrdrilor si a ordonantelor Guvernului.
In formula introductivd a acestor acte normative vor fi cuprinse 

toate temeiurile juridice prevdzute la art. 42 alin. (4)
„ Art. 78.- Ordinele, instructiunile si alte asemenea acte trebuie 

sd se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea 

cdrora au fast emise si nu pot confine solutii care sd contravind 

prevederilor acestora.”.
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Prin urmare, norma propusa la art.II nu ar putea contine solutii 
care sa contravina prevederilor anterior citate din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, precizam ca, potrivit art.II din actul de baza, „/« 

aplicarea prezentei legi, precum pentru reglementarea 

modalitatilor de stabilire platd a drepturilor, se emit norme
metodologice, care se aprobd prin hotdrdre a Guvernului”.

In consecinta, semnalam ca acordarea alocatiei de stat pentru 

copii este reglementata prin Legea nr.61/1993, neputand fi 
reglementata prin ordin de ministru, iar actele normative de nivel 
inferior legii pot cuprinde numai masuri pentru punerea in aplicare a 

unui act normativ de nivel superior.
9. In concluzie, prezenta propunere legislativa nu poate fi 

promovata in forma supusa analizei Consiliului Legislativ, intrucat 
incalca prevederile art.l alin.(5), art.44 alin.(l) si ale art.49 alin.(2) 

teza I, din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucure§ti
Nr.
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b0¥t2EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 233/28 sep. 1993L. nr. 61/1993
Lege privind alocaiia de stat pentru copii

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 767/14 nov. 2012
Lege privind alocafia de stat pentru copii

2 modificari prin M. Of. nr. 383/2 iun. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvemului 
nr. 65/2014 pentru modificarea §i completarea unor acte 
normative

L. nr. 125/2015 modified art. 3 alin. (1) lit. b) §i c)

3completat prin M. Of.nr. 965/29 nov. 2016
Ordonant§ de urgent^ pentru aprobarea Statutului special al 
funefiei publice specifice de inspector social ?! pentru 
modificarea §i completarea unor acte normative 

aprobata prin L. nr. 16/2018

O.U.G. nr. 82/2016 introduce art. 10_I (se aplied de la data de 
1 ianuarie 2017)

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018

modificari prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenSa a Guvemului 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei 
publice specifice de inspector social §i pentru modificarea ji 
completarea unor acte normative

aprobd O.U.G. nr. 82/2016

5modificari prin O.U.G. nr. 9/2019 M. Of. nr. 143/22 feb. 2019 modified art. 3 alin. (1); 
Ordonanta de urgenfa pentru modificarea $i completarea Legii introduce alin. (4) la art. 3 
nr. 61/1993 privind alocafia de stat pentru copii, precum $i 
pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 
privind proteefia 5i promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

aprobata cu modificari prin L. nr. 14/2020 M. Of. nr. 22/14 ian. 2020

Scompletat prin L. nr. 214/2019 M. Of. nr. 924/15 nov. 2019
Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind 
alocafia de stat pentru copii

introduce alin. (1_1) la art. 3

7 modificari prin L. nr. 14/2020 M. Of. nr. 22/14 ian. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenja a Guvemului 
nr. 9/2019 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 61/1993 
privind alocafia de stat pentru copii, precum §i pentru 
modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind 
proteefia $i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

modified art. 3 alin. (1) §i art 3 alin. (4)

8 modificari prin O.U.G. nr. 2/2020 M. Of.nr. 31/16 ian. 2020
Ordonanja de urgenja pentru prorogarea intrSrii Tn vigoare a 
art. I pet. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea 
Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr. 9/2019 pentru 
modificarea 5i completarea Legii nr. 61/1993 privind alocajia 
de stat pentru copii, precum ?i pentru modificarea art. 58 alin. 
(1) din Legea nr. 448/2006 privind protec^ia ?i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

respinsa prin L. nr. 160/2020

prorogd intrarea in vigoare a art 3 alin. 
(1), astfel cum a fast modificat prin L. nr. 
14/2020, pdnd la data de 1 august 2020

M. Of. nr. 680/30 iul. 2020
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modified art. 39 iticarj ipw
Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 
61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 282/11 nov. 1996L. nr. 119/1996
Lege cu privire la actele de stare civila

republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 339/18 mai 20121

Lege cu privire la actele de stare civila

2modificari prin M. Of. nr. 397/2 iul. 2013
Lege pentru modlflcarea §i completarea Legil nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civila

L. nr. 213/2013 modified art 36 alin. (4), art. 41 aim. (5); 
introduce art. 39_1, alin. (5_1) la art. 41

3 modificari prin L. nr. 295/2015
Lege pentru modificarea ?! completarea Legii nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civila

M. Of. nr. 885/26 nov. 2015 modified art. 3 alin. (3); 
introduce alin. (6_1) la art. 41

4 modificari prin L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedure adopjiei, precum §i a altoracte normative

modified art. 23 alin. (1) ^i (2)

5 modificari prin M. Of. nr. 488/30 iun. 2016
OrdonanfS de urgenja pentru modificarea §1 completarea unor 
acte normative privind actele de stare civila $i actele de 
identitate ale cetafenllor romani 

aprobata cu modificari §i L. nr. 14/2018 
completari prin

O.U.G. nr. 33/2016 modified art. 14, art. 16, art. 30; 
introduce art. 14_1 -14_3, art. 21_1, art. 
21J;
abrogd art. 17, art. 18

M. Of. nr. 50/18 Ian. 2018

6 modificari prin L. nr. 14/2018 M. Of. nr. 50/18 ian. 2018
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 33/2016 pentru modificarea ?i completarea unor acte 
normative privind actele de stare civila §i actele de identitate 
ale cetafenilor romani

modified art. 14_2 alin. (2), art. 41 alin. (5) 
fi (5_1), art. 63 alin. (1) lit. e), modified fi 
mlocuie^te anexele nr. lA fi 2A; 
introduce alin. (2_l)-(2_3) la art. 14_2, 
alin. (5_2)-(5_4), alin. (6_2) fi (6_3) la art. 
41 fi alin. (2) la art. 76

7 modificari prin L. nr. 47/2020 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din 
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

modified art. 24 alin. (2)

8 modificari prin L. nr. 208/2020 M. Of. nr. 869/23 sep. 2020 
Lege privind modificarea §i completarea unor acte normative

modified art. 10 alin. (1)
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