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A V I Z 

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 conformitate cu prevederile art. 94 şi 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, în procedură de 
urgenţă, cu Proiectul 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, transmis cu adresa 
nr. PLx. 10 din 5 februarie 2020, înregistrat la Comisia juridică sub nr. 4c-13/44/2020.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 din  
Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  91  din  Regulamentul  Camerei Deputaţilor, 
republicat. 
            Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 3 februarie 2020. 
 
            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. 

 În şedinţa din data de 9 martie 2020, potrivit art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării 
şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.23 din 16.01.2020. 
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
         
                 
                PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 
               Nicușor HALICI                                                      Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 
Consilier, Ciprian BUCUR 
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