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LEGE Nr. 61 din 22 septembrie 1993 *** Republicata
privind alocatia de stat pentru copii
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 14 noiembrie 2012

*) Republicata in temeiul art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvemului ill. 124/2011 pentru
modificarea ~i completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de
asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ill. 938 din 30 decembrie
2011, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea ill. 166/2012, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, ill. 699 din 11 octombrie 2012, dandu-se textelor 0 noua numerotare.

Legea ill. 61/1993 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ill. 300 din
7 mai 2009.

ART. 1

(1) Se instituie alocatia de stat pentru copii ca forma de ocrotire a statului acordata tuturor
copiilor, lara discriminare.

(2) Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii toti copiii in varsta de pana la 18 ani.
(3) Alocatia de stat pentru copii se acorda ~i tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care

urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la
~erminarea acestora.

(4) Tinerii prevazuti la alin. (3) care repeta anul ~colar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu
exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite cu certificat medical.

ART. 2

Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii ~i copiii cetatenilor straini ~i ai persoanelor lara
cetatenie rezidenti, in conditiile legii, in Romania, daca locuiesc impreuna cu parintii.

ART. 3

(1) Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se stabile~te in raport cu indicatorul social de
referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:

a) 0,4 ISR pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu
handicap);

b) 0,084 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani ~i 18 ani, precum ~i pentru tinerii
prevazuti la art. I alin. (3);

c) 0,168 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani ~i 18 ani, in cazul copilului cu
handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea ill. 448/2006 privind protectia ~i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.

(2) Titular al dreptului la alocatia de stat pentru copii este copilul.
(3) Alocatia de stat pentru copii prevazuta la alin. (1) lit. a) se cumuleaza cu indemnizatia

lunara, stimulentul lunar sau stimulentul de insertie, prevazute de Ordonanta de urgenta a
Guvernului ill. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cre~terii copilului, aprobata cu
modificari ~i completari prin Legea ill. 7/2007, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv
de Ordonanta de urgenta a Guvemului ill. 111/2010 privind concediul ~i indemnizatia lunara pentru
cre~terea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea ill. 132/2011, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.

ART. 4

(1) Alocatia de stat pentru copii se plate~te unuia dintre parinti pe baza acordului acestora sau,
in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare ori a hotararii judecatore~ti, parintelui
caruia i s-a incredintat copilul spre cre~tere ~i educare.

(2) Alocatia de stat pentru copii se plate~te ~i tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat
in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei careia i-a fost incredintat
copilul in vederea adoptiei, in conditiile legii .
. (3) Pentru copiii pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1)
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lit. c) din Legea ill. 272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile
ulterioare, alocatia de stat pentru copii se plate~te numai In cont personal, In cuantumurile previizute
la art. 3.

(4) Dupa lmplinirea v<1rsteide 14 ani, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face direct
titularului, cu lncuviintarea reprezentantului sau legal.

(5) Pentru tinerii previizuti la art. 1 alin. (3), plata alocatiei de stat se face direct acestora, pe
baza de cerere. Procedura de plata se stabile~te prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legi *).

(6) Alocatia de stat pentru copiii prevazuti la alin. (3) se vireaza In conturile personale deschise
pentru ace~tia de catre conducatorul directiei generale de asistenta sociala ~i protectia copilului din
subordinea consiliului judetean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure~ti, denumita In continuare directie general a, inc1usiv pentru copiii lncredintati
organismului privat acreditat ~i licentiat In conditiile legii. Sumele cu titlu de alocatie de stat pentru
copii se capitalizeaza pana la lmplinirea de catre ace~tia a v<1rsteide 14 ani. Dupa lmplinirea de
catre titular a v<1rsteide 14 ani alocatia de stat poate fi platita direct acestuia, cu lncuviintarea
conducatorului directiei generale, sau, In functie de optiunea acestuia, poate fi capitalizata In
continuare In contul personal al acestuia pana la lmplinirea v<1rsteide 18 ani.

(7) Alocatia de stat platita In conditiile previizute la alin. (6) se acorda titularului la lmplinirea
de catre acesta a varstei de 18 ani.

(8) In cazul decesului copilului prevazut la alin. (3) sumele cu titlu de alocatie de stat platite
conform alin. (6) se fac venit la bugetul de stat.

(9) In cazulln care pentru copilul previizut la alin. (3) masura de protectie speciala previizuta la
art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea ill. 272/2004, cu modificarile ulterioare, lnceteaza sau se modifica,
alocatia de stat se va acorda potrivit situatiei In care se afla copilul.

(10) In situatia In care copiii prevazuti la alin. (9) sunt In lntretinerea familiei sau, dupa caz, s-a
instituit masura alternativa a tutelei ori masura de protectie speciala a plasamentului la 0 familie,

persoana sau la asistentul maternal, suma cu titlu de alocatie de stat capitalizata In conditiile alin.
(6) poate fi utilizata de catre reprezentantul legal al copilului In interesul acestuia, prin hotanlrea
comisiei pentru protectia copilului.

(11) Dupa lmplinirea de catre copiii previizuti la alin. (3) a v<1rsteide 18 ani, ace~tia beneficiaza
de alocatie de stat pentru copii In acelea~i conditii ca tinerii previizuti la art. 1 alin. (3).

*) A se vedea nota de subsol de la art. 11.

ART. 5

(1) Lunar, serviciile de stare civila ale consiliilor locale comunale, ora~ene~ti, municipale ~i ale
sectoarelor municipiului Bucure~ti comunica agentiei pentru plati ~i inspectie sociala judetene,
respectiv a municipiului Bucure~ti, denumite In continuare agentii teritoriale, situatia privind copiii
care au decedat.

(2) Pentru tinerii previizuti la art. 1 alin. (3) inspectoratul ~colar judetean, respectiv al
municipiului Bucure~ti, denumit In continuare inspectorat ~colar, transmite agentiilor teritoriale
pana la data de 1 octombrie a fiecarui an situatia centralizatoare privind elevii lnscri~i In anul ~colar.
Situatia va cuprinde ~i elevii lnscri~i In unitatile de lnvatamant private acreditate ori autorizate In
conditiile legii.

(3) Pe parcursul anului ~colar, inspectoratele ~colare transmit lunar agentiilor teritoriale situatia
privind tinerii care au lmplinit varsta de 18 ani ~i care nu mai urmeaza cursurile lnvatamantului
liceal sau profesional organizate In conditiile legii.

(4) Pentru tinerii lnscri~i In unitatile de lnvatamant din subordinea altor autoritati ale
administratiei publice centrale de specialitate, aceste uniHiti de lnvatamant au obligatia de a
transmite agentiilor teritoriale situatiile previizute la alin. (2) ~i (3).

ART. 6

(1) Stabilirea dreptului de alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii ~i a actelor din
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care rezuWi indeplinirea conditiilor de acordare a acestui drept.
(2) Cererea se face, in numele copilului, de ditre persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) - (3).
(3) Dupa implinirea varstei de 14 ani, cererea se poate face ~i de catre copil, cu incuviintarea

reprezentantului sau legal.
(4) Dreptulla alocatia de stat pentru copii se stabile~te incepand cu luna urmatoare celei in care

s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii .
. (5) In cazul in care cererea este inregistrata ulterior lunii in care s-a nascut copilul, plata
alocatiei de stat pentru copii se poate face ~i pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12
luni.

(6) Dreptulla alocatia de stat pentru copii inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu
mai sunt indeplinite conditiile de acordare.

(7) In cazul in care achitarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii se face prin mandat
po~tal, plata acesteia se suspenda daca timp de 3 luni reprezentantullegal al copilului nu a incasat
drepturile cu titlu de alocatie de stat. Reluarea in plata, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face
pe baza de cerere scrisa intocmita de reprezentantul legal al copilului, care se inregistreaza la
agentia teritoriala.

ART. 7

(1) Persoanele carora Ii se face plata alocatiei de stat pentru copii sunt obligate sa comunice
orice schimbare in privinta componentei familiei sau a domiciliului/re~edintei care poate determina
incetarea sau modificarea acordarii drepturilor de alocatie de stat pentru copii, in termen de eel mult
15 zile de la aparitia acesteia, inclusiv situatia in care cetatenii romani i~i stabilesc rezidenta in alta
lara impreuna cu copiii lor.

(2) Sumele platite necuvenit cu titlu de alocatie de stat pentru copii se recupereaza pe baza
deciziei emise de persoana juridica care a efectuat plata alocatiei de stat pentru copii sau prin
angajamentul de plata scris al persoanei care le-a incasat in mod necuvenit.

(3) Decizia prin care se recupereaza sumele incasate necuvenit se comunica celui obligat la
plata in termen de 15 zile de la emitere.

(4) Decizia de recuperare ~i angajamentul de plata constituie titlu executoriu de la data
comunicarii, respectiv de la data semnarii.

ART. 8

Alocatia de stat pentru copii nu este impozabila ~i nu poate fi urmarWi silit decat in vederea
recuperarii sumelor platite necuvenit cu acest titlu.

ART. 9

Contestatiile formulate impotriva modului de stabilire ~i de plata a alocatiei de stat pentru copii
se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.

ART. 10

(1) Fondurile pentru plata alocatiei de stat pentru copii, precum ~i pentru cheltuielile cu
administrarea ~i transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale.

(2) Plata alocatiei de stat pentru copii se realizeaza prin mandat po~tal, cont curent personal sau
cont de card.

(3) In cazul achitarii drepturilor de alocatie de stat in cont curent personal sau cont de card,
agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui
comision bancar.

(4) Comisionul bancar prevazut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate
~i va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, intre agentiile teritoriale ~i unitatile bancare.

ART. 11

In aplicarea prezentei legi, precum ~i pentru reglementarea modalitatilor de stabilire ~i plata a
drepturilor, se emit norme metodologice, care se aproba prin hotarare a Guvemului*).

*) A se vedea Hotararea Guvemului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de
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aplicare a prevederilor Legii or. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum ~i pentru
reglementarea modalWitilor de stabilire ~i plata a alocatiei de stat pentru copii, publicata in
Monitorul Oficial al Romfmiei, Partea I, or. 442 din 12 iunie 2008.

ART. 12

(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare celei in care se publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1**).

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 1 - 17, art. 28 - 30 ~i anexa din
Decretul or. 410/1985***) privind alocatia de stat ~i indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se
acorda mamelor cu mai multi copii ~i sotiilor de militari in termen, precum ~i indemnizatia de
n~tere, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i orice alte dispozitii contrare.

**) Legea or. 61/1993 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romfmiei, Partea I, or. 233 din 28
septembrie 1993.

***) Decretul or. 410/1985 privind alocatia de stat ~i indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se
'acorda mamelor cu mai multi copii ~i sotiilor de militari in termen, precum ~i indemnizatia de
n~tere, publicata in Buletinul Oficial or. 76 din 26 decembrie 1985, a fost abrogat prin Legea or.
7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, or. 9 din 13 ianuarie 1998.
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