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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 3 martie 2020 

Nr. 4c-9/72 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2020 pentru 

prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru 

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

copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, trimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură de urgenţă, cu 

adresa nr. PLx 10/2020 din 5 februarie 2020, pentru dezbatere pe fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 3 martie 2020 

Nr. 4c-9/72 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în 
vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 
 
 

În temeiul art. 94 şi 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx 10/2020 din 5 februarie 2020, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării 
în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru 
modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2020, care prevede amânarea 
intrării în vigoare a prevederilor art.I pct.1 din Legea nr.14/2020, în 
sensul ca norma referitoare la majorarea cuantumului alocaţiei de stat 
pentru copii să se aplice începând cu data de 1 august 2020, şi nu 
începând cu data de 1 februarie 2020. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 februarie 
2020. 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.23/16.01.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/20/11.02.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/32/11.02.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.51/11.02.2020). 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din data de 2 
martie 2020 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
- dl Alin Ignat - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
- d-na Mihaela Grecu - director, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din 

totalul de 24 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (6 voturi 

împotrivă şi o abţinere). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 

 
În cadrul discuţiilor au fost formulate 2 amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse, cu 6 voturi pentru, 12 împotrivă şi o abţinere. 
Amendamentele sunt redate în anexa la prezentul raport. 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA NR.2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
Titlul legii 
 

Lege 
privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.2/2020 
pentru prorogarea intrării în vigoare 
a art. I pct.1 din Legea nr.14/2020 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2019 

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

modificarea art.58 alin.(1) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 

 
 
 

Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.2/2020 

pentru prorogarea intrării în vigoare 
a art. I pct.1 din Legea nr.14/2020 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2019 

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

modificarea art.58 alin.(1) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 

 
Autori: deputaţi PNL Dumitru Oprea, 
Mihăiţă Găină, Elena Hărătău, Dan 
Vîlceanu, Claudiu Răcuci 

 
1. Pentru a respecta scopul 
ordonanţei de urgenţă. 
 
2. Respins la vot 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

2.  
Articol unic. - Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.2 din 16 ianuarie 2020 pentru 
prorogarea intrării în vigoare a art.I 
pct.1 din Legea nr. 14/2020 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii, precum şi pentru 
modificarea art.58 alin.(l) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.31 
din 16 ianuarie 2020. 
 

 
Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.2 din 16 
ianuarie 2020 pentru prorogarea 
intrării în vigoare a art.I pct.l din 
Legea nr. 14/2020 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii, precum 
şi pentru modificarea art.58 alin.(l) 
din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.31 din 16 ianuarie 2020. 
 
Autori: deputaţi PNL Dumitru Oprea, 
Mihăiţă Găină, Elena Hărătău, Dan 
Vîlceanu, Claudiu Răcuci 
 

 
1. Pentru a respecta scopul 
ordonanţei de urgenţă. 
 
2. Respins la vot 
 

Camera 
Deputaţilor 
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