
	

         

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 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 mod-
ificarea 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 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 16 ianuarie 2020 
Data intrării în vigoare 01-02-2020 
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-02-2020 până la data de 01-08-2020 

Respins de ARTICOL UNIC din LEGE nr. 160 din 30 iulie 2020 la data 02-08-2020 

Având în vedere necesitatea încadrării în limita de deficit bugetar, instituită prin reglementări eu-
ropene (Sistemul European de Conturi - deficit ESA), care nu trebuie să depăşească 3% din PIB, 

ţinând cont de cheltuielile suplimentare de aproximativ 6,6 miliarde lei rezultate din aplicarea preveder-
ilor Legii nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modifi-
carea 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 handi-
cap, 
în vederea asigurării acestui drept constituţional ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, 
fără discriminare, precum şi pentru a asigura sustenabilitatea plăţii sumelor în cuantumul majorat al alo-
caţiei de stat pentru copii conform Legii nr. 14/2020,  

în condiţiile în care Parlamentul este convocat în sesiune extraordinară, 
întrucât cuantumurile alocaţiei de stat prevăzute de Legea nr. 14/2020 sunt aplicabile de la data de 1 feb-
ruarie 2020, în absenţa prevederilor bugetare necesare, sunt afectate drepturile a 3,6 milioane de copii 
pentru care va fi imposibilă efectuarea plăţii acestui drept care constituie o sursă de venituri pentru chel-
tuielile destinate creşterii şi îngrijirii copilului, cu consecinţe sociale negative asupra acestora. 

Aspectele menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei regle-
mentare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de ur-
genţă. 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Articolul I 
Se prorogă intrarea în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de ur-
genţă 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
22 din 14 ianuarie 2020, până la data de 1 august 2020. 
Articolul II 

Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 februarie 2020. 
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 LUDOVIC ORBAN 
 Contrasemnează: 

 Viceprim-ministru,  
 Raluca Turcan 

 Ministrul muncii şi protecţiei sociale, 
 Victoria Violeta Alexandru 

 p. Ministrul finanţelor publice, 
 Sebastian Ioan Burduja, 

 secretar de stat 

Bucureşti, 16 ianuarie 2020. 
Nr. 2. 
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