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RAPORT  PRELIMINAR  

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.84 din 

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru 
completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia 
pentru muncă și protecție socială  și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului şi pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal, transmis cu adresa nr. Plx. 240/2022 din 4 mai 2022, înregistrat cu nr. 
4c-6/305 din 5 mai 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera  Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 
ședința din 2 mai 2022, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituția 
României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat nefavorabil inițiativa legislativă - aviz  
nr.267/18.03.2022. 
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Consiliul Economic si Social a avizat favorabil inițiativa legislativă -  aviz 
nr.1234/01.03.2022. 

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea art.84 din Legea nr.272/2004, precum şi completarea 
art.121 alin.(1) din Legea nr.286/2009. Iniţiativa vizează instituirea obligaţiei 
minorului agresor şi a familiei sale de a participa la programele speciale de consiliere 
psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private, iar în lipsa 
acordului părinţilor, măsura să poată fi dispusă de instanţele judecătoreşti 
competente, în sarcina minorului agresor. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
au dezbătut proiectul de lege, în şedinţa din data de 17 mai 2022. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei de 
prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 
hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), să propună plenului Camerei Deputaților 
un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi 
pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 
(PLX.240/2022), în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
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