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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 11 martie 2019. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 
decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa 
din 06 mai  2019. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic şi 
Social. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
               În timpul şedinţei, s-a formulat un amendament care, supus la vot, a fost 
respins. Acesta se găseşte în Anexă. 
 

PREŞEDINTE, 
Sorin LAZĂR 

 
                                                                                                                                      Consultant Delia Beatrice Cojocaru 

beatrice.cojocaru
Original



                                                                                                                                                 
Anexă 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt
. 

Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 
(autorul 

amendamentului 
admis) 

Motiva
rea 

admite
rii/resp
ingerii 

Camera 
decizională  

1. 2.După alineatul (3) 
al articolului 3, se 
introduce un nou 
alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins:  
 
 „(4) Cuantumurile 
alocaţiei de stat pentru 
copii, prevăzute la 
alin. (1) se 
actualizează prin 
hotărâre a 
Guvernuluiˮ. 

La articolul I, punctul 
2, alineatul (4) al 
articolului 3 va avea 
următorul cuprins:  
 
 
    „(4) Cuantumurile 
alocaţiei de stat pentru 
copii, prevăzute la alin. 
(1), se majorează anual 
prin hotărâre a 
Guvernuluiˮ. 

La articolul I, 
punctul 2, alineatul 
(4) al articolului 3 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:        
 
„(4) Cuantumurile 
alocaţiei de stat pentru 
copii, prevăzute la 
alin. (1), se indexează 
anual cu rata 
inflaţieiˮ. 
 
Autor amendament: 
Robert-Ionatan 
Sighiartău, deputat 
PNL 

Prin vot. Camera 
Deputaţilor 
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