
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Florin-Vasile Câțu, Ministrul Finanțelor Publice 

      Doamnei Victoria Violeta Alexandru, Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Majorarea alocațiilor copiilor 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimată Doamnă Ministru, 

 

La 22 ianuarie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 14/2020 LEGE nr. 14 din 14 ianuarie                 

2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și             

completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru             

modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea             

drepturilor persoanelor cu handicap. Prin această lege, Parlamentul Românie a votat           

majorarea alocațiilor copiilor, astfel: 

a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu                      

handicap; 

b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii                  

prevăzuți la art. 1 alin. (3); 

c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap. 

Guvernul României, cu încălcarea Deciziei CCR nr. 1221/2008, a adoptat OUG nr.            

2/2020, contrar voinței Parlamentului României, și a prorogat aplicarea majorării alocațiilor           

pentru copii începând cu 1 august 2020. 
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Guvernul a promis majorarea alocațiilor copiilor cu ocazia primei rectificări bugetare,           

care deja a avut loc pe data de 15 aprilie 2020.  

În acest context dificil, în care foarte multe familii au rămas fără venituri sau li s-au                

diminuat veniturile urmare a pandemiei cu Coronavirus, este cu atât mai importantă majorarea             

alocațiilor copiilor, pentru a încerca să suplinim lipsurile de care aceștia au suferit din cauza               

scăderii de venituri. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă și când vor fi majorate alocațiile copiilor, conform sumelor din Legea nr.             

14/2020? 

2. Dacă Guvernul, prin adoptarea OUG nr. 2/2020, este conștient că a încălcat Decizia             

CCR nr. 1221/2008 și a înfrânat voința unicei autorități legiuitoare a țării? 

3. Dacă Ministerul Muncii și Protecției Sociale își menține propunerea privind acordarea           

unor vouchere pentru copii și dacă a făcut o analiză de impact asupra acestei              

proceduri? 

4. Care este impactul bugetar pe anul 2020 cu majorările alocațiilor copiilor? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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