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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENATUL
Comisia pentru munca, familie 

§i protecfie sociala Nr. XXVII/5/28.01.2020

RAPORT
la Proiectul de legeprivind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 

nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. I pet 1 din Legea nr. 14/2020 

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru 

modijicarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de statpentru copii, 
precum si pentru modijicarea art 58 alin.(l) din Legea nr.448/2006privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
(L2/2020)

in confomiitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i protec^ie 

sociala, prin adresa nr. L2/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra Proiectului de lege 

privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.2/2020 pentru 

prorogarea intrarii in vigoare a art. I pet 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2019 pentru modijicarea si completarea 

Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modijicarea 

art 58 alin.(l) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, ini^iat de Guvemul Romaniei.
Proiectul de ordonanta de urgenta are ca obiect de reglementare amanarea 

intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct.l din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea si completarea 

Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea 

art.58 alin.(l) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, urmarindu-se ca norma referitoare la majorarea cuantumului 
alocatiei de stat pentru copii sa se aplice incepand cu data de 1 august 2020, si nu 

incepand cu data de 1 februarie 2020.
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Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 23/16.01.2020.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital a transmis 

un aviz negativ.
in urma fmalizarii dezbaterilor, in §edinla din data de 28 ianuarie a.c., 

Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a hotarat cu unanimitatea 

voturilor senatorilor prezenfi, intocmirea unui raport de admitere a Proiectului de 

lege privind respingerea Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr.2/2020 pentru 

prorogarea intrarii in vigoare a art. I pct.l din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.9/2019 pentm modificarea si completarea 

Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentm copii, precum si pentm modificarea 

art.58 alin.(l) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu amendamentele admise, cuprinse in anexa la 

prezentul raport.
Prin aceste amendamente, adoptate in conformitate cu normele de tehnica 

legislativa, se propune respingerea OUG nr.2/2020.
in urma dezbaterilor, membrii comisiei au considerat ca, prin respingerea 

OUG nr.2/2020, se repune in drepturi legea 14 adoptata de Parlament la data de. 18 

decembrie 2019, inaintea asumarii raspunderii Guvemului pe Legea bugetului de stat 
pe anul 2020, §i, de asemenea, se va produce o influenta directa asupra cre§terii 
nivelului de trai a celor 3,6 milioane de copii ce primesc, in prezent, alocatia de stat.

in consecinla, Comisia pentm munca, familie §i protectie sociala supune spre 

dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente 

admise asupra proiectului de lege privind respingerea Ordonanfei de urgenfd a 

Guvemului nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. Ipct.1 din Legea 

nr.14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.9/2019 

pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru 

copii, precum si pentru modificarea art.58 alin.(l) din Legea nr.448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Prin adoptarea 

acestui raport, se va supune votului Plenului Senatului, proiectul de lege privind 

respingerea OUG nr.2/2020.
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in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) 

din Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 

alin.(7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre§edinte, Secretary

Senator Ion ROTARU Senator Florian-Dorel BODOG
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Comisia pentru munca, familie 
§i protecfie sociala Anexa la Raportul nr. XXVII/5/28.01.2020

AMEND AMENTE ADMISE

La Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art.I pct.l din 
Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 
privind alocafia de stat pentru copii, precum si pentru modiflcarea art.58 alin.(l) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap 
L2/2020

Amendamente admise ObservatiiProiect de legeNr
crt

Tilul Legii:
Lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in 
vigoare a art.I pct.l din Legea nr.14/2020 privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, 
precum §i pentru modificarea art.58 alin.(l) din 
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

Amendament de tehnica 
legislativa (in vederea respingerii 

OUGnr 2/2020)

Tilul Legii:
Lege privind avrobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in 
vigoare a art.I pct.l din Legea nr.14/2020 privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, 
precum si pentru modificarea art.58 alin.(l) din 
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

1.

Articol unic. - Se avroba Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in 
vigoare a art.I pct.l din Legea nr.14/2020 privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, 
precum si pentru modificarea art.58 alin.(l) din 
Legea nr.448/2006 privind protectia §i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap____________

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in 
vigoare a art.I pct.l din Legea nr.14/2020 privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.61/1993 privind alocafia de stat pentru copii, 
precum §i pentru modificarea art.58 alin.(l) din 
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap____________

Amendament de tehnica 
legislativa (in vederea respingerii 

OUGnr 2/2020)

2.


