
 

 
1/40

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 
Nr.4c-11/838 

             
Nr. 4c-9/630 

  Bucureşti, 17 decembrie 2019 
PLx 457/2019 

 
 
   Către 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, pentru examinare în fond, cu adresa nr. PLx 

457/2019 din 14 octombrie 2019. 

 
 
 
 
     Preşedinte,                                                   Preşedinte, 
  
 Nicuşor HALICI                                          Adrian SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 
 Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
                      Nr.4c-11/838              Nr. 4c-9/630 

    Bucureşti, 17 decembrie 2019 
  PLx 457/2019 

 
 Raport Comun 

asupra  

Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului 

 
În temeiul prevederilor din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de 
urgenţă, a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, transmis prin adresa nr. PLx 457/2019 din 14 octombrie 2019. 
        Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.272/2004, în vederea 
stabilirii mai precise a sensului unor expresii, prevederii posibilităţii desemnării drept persoană care să asigure 
creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la gradul III şi a altor persoane faţă de care acesta a dezvoltat 
relaţii de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie, de asemenea, proiectul prevede redefinirea serviciilor de tip 
rezidenţial, precum şi instituirea unei indemnizaţii lunare de sprijin, în cuantum de 0,8 ISR, pentru familia sau 
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persoana care a primit în plasament sau este tutore al unui copil, pe perioada în care asigură creşterea şi îngrijirea 
copilului. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 octombrie 2019, în condiţiile articolului 75 alineatul 
(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale prevederilor din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

La întocmirea prezentului raportului comun cele două Comisii au avut în vedere:  
 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.485/14.06.2019; 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social nr.2981/11.06.2019; 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie nr.4c-10/295/23.10.2019; 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale nr.4c-

6/614/23.10.2019; 
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului nr. 4c-7/446 28.10.2019. 
 

Cele două Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Astfel, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 22 octombrie 2019, iar Comisia juridică de 
disciplină şi imunităţi în şedinţa din data de 17 decembrie 2019. La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială a participat, în conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
doamna Gabriela Coman - președintele Autorităţii Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopţie - 
Ministerul Muncii şi Justiției Sociale. 

 
          La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi din totalul de 
22 de membri. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi membrii au fost prezenţi conform listei de 
prezenţă. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
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Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu amendamente redate în anexa la prezentul raport. 
 
 Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia 

României, republicată. 
 
 
 
 
             Preşedinte,                                                                          Preşedinte 
  
           Nicuşor HALICI                                                                Adrian SOLOMON 

                 
 

       Secretar,                                                                              Secretar,   
       
           Aida - Cristina CĂRUCERU                                                              Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Sorina Szabo  
Consilier parlamentar, Ciprian BUCUR 
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Anexa  
 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

1.   
Titlul legii 
 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 
 

 
Nemodificat. 

 

2.   
Art.I.- Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.159 
din 5 martie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 

 
Nemodificat. 

 

3.  
Art. 3 - De dispoziţiile prezentei 
legi beneficiază: 
 
d) copiii care solicită sau 
beneficiază de o formă de 
protecţie în condiţiile 
reglementărilor legale privind 
statutul şi regimul refugiaţilor în 
România; 

 
1.La articolul 3, litera d) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„d) copiii solicitanţi de azil sau 
beneficiari ai unei forme de protecţie 
internaţională în condiţiile Legii nr. 
122/2006 privind azilul în România, 
cu modificările şi completările 
ulterioare;” 
 

1.La articolul 3, litera d) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„d) copiii solicitanţi de azil sau 
beneficiari ai unei forme de 
protecție în România, acordată în 
condiţiile Legii nr. 122/2006 privind 
azilul în România, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
Autori:membrii comisiilor. 

Conform 
prevederilor 
art 2 lit a) din 
Legea nr. 122 
forma de 
protecție 
include 
protectia 
internațională 
și protecția 
temporară. 
Reformularea 
are în vedere 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

includerea 
ambelor 
situaţii pentru 
a fi cuprinşi şi 
copiii 
beneficiari ai 
unei forme de 
protecție 
temporară. 

4.  
 
 
 
c) familie extinsă - rudele 
copilului, până la gradul IV 
inclusiv; 
 
 
d) familie substitutivă - 
persoanele, altele decât cele care 
aparţin familiei extinse, inclusiv 
afinii până la gradul IV şi asistenţii 
maternali care asigură creşterea şi 
îngrijirea copilului, în condiţiile 
legii; 
 

 
2. La articolul 4, literele c) şi d) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„c) familie extinsă - rudele copilului, 
până la gradul III inclusiv, cu care 
copilul sau familia acestuia au 
menţinut relaţii personale şi contacte 
directe; 
d) familie substitutivă - persoanele, 
altele decât cele care aparţin familiei 
extinse, inclusiv afinii până la gradul 
III, cu care copilul sau familia 
acestuia au menţinut relaţii 
personale şi contacte directe şi 
asistenţii matemali care asigură 
creşterea şi îngrijirea copilului, în 
condiţiile legii;” 
 
 

 
Nemodificat. 

 

5. __  
3. La articolul 17, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, alin.(6), 
cu următorul cuprins: 
"(6) Programul de relaţii personale 
pentru copilul care a împlinit vârsta 

 
3. La articolul 17, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, 
alin.(6), cu următorul cuprins: 
"(6) Programul de relaţii personale, 
prevăzut la alin (5), pentru 

 
 
 
 
Pentru 
claritatea 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

de 14 ani se stabileşte numai cu 
consimţământul acestuia. În situaţia 
în care copilul refuză să îşi dea 
consimţământul, programul se 
stabileşte de către instanţa 
judecătorească.” 
 

copilul care a împlinit vârsta de 14 
ani se stabileşte numai cu 
consimţământul acestuia. În situaţia 
în care copilul refuză să îşi dea 
consimţământul, programul de 
relaţii personale se stabileşte de 
către instanţa judecătorească.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 

textului. 

6.  
 
 
 
Art. 24 - (1) Misiunile diplomatice 
şi consulare ale României au 
obligaţia de a sesiza Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice cu privire 
la copiii cetăţeni români aflaţi în 
străinătate care, din orice motive, 
nu sunt însoţiţi de părinţi sau de 
un alt reprezentant legal ori nu se 
găsesc sub supravegherea legală a 
unor persoane din străinătate. 
 
 
(2) Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice va lua măsurile necesare 
pentru întoarcerea copilului la 
părinţi sau la un alt reprezentant 
legal, imediat după identificarea 
acestora. În cazul în care 
persoanele identificate nu pot sau 

 
4. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.24.- (1) Misiunile diplomatice şi 
consulare ale României au obligaţia 
de a sesiza autoritatea administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în 
domeniul protecţiei drepturilor 
copilului cu privire la copiii cetăţeni 
români aflaţi în străinătate care, din 
orice motive, nu sunt însoţiţi de 
părinţi sau de un alt reprezentant 
legal ori nu se găsesc sub 
supravegherea legală a unor 
persoane din străinătate. 
 
(2) Autoritatea administraţiei publice 
centrale cu atribuţii în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului ia 
măsurile necesare pentru întoarcerea 
copilului la părinţi sau la un alt 
reprezentant legal, imediat după 
identificarea acestora. În cazul în 
care persoanele identificate nu pot 

 
4. La articolul 24, alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Autoritatea administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în 
domeniul protecţiei drepturilor 
copilului ia măsurile necesare 
pentru întoarcerea copilului la 
părinţi sau la un alt reprezentant 
legal, imediat după identificarea 
acestora. În cazul în care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8/40

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

refuză să preia copilul, la cererea 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, tribunalul de la 
domiciliul copilului sau Tribunalul 
Bucureşti, în situaţia în care acest 
domiciliu nu este cunoscut, va 
dispune plasamentul copilului într-
un serviciu de protecţie specială 
propus de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 

sau refuză să preia copilul, la cererea 
direcţiei generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului, instanţa 
judecătorească de la domiciliul 
copilului, dispune plasamentul 
copilului, în condiţiile prezentei legi.” 
 

persoanele identificate nu pot sau 
refuză să preia copilul, la cererea 
direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, 
instanţa judecătorească de la 
domiciliul copilului dispune 
plasamentul copilului, în condiţiile 
prezentei legi.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 
 
 

 
 
 
Pentru 
corectitudine 
gramaticală. 

7.  
 
Art. 25 - (1) Misiunile diplomatice 
şi consulare străine au obligaţia de 
a sesiza Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Inspectoratul General 
pentru Imigrări despre toate 
situaţiile în care au cunoştinţă de 
copii cetăţeni străini aflaţi pe 
teritoriul României, care, din orice 
motive, nu sunt însoţiţi de părinţi 
sau de un alt reprezentant legal 
ori nu se găsesc sub 
supravegherea legală a unor 
persoane. În cazul în care 
autorităţile române se 
autosesizează, acestea vor 
înştiinţa de urgenţă misiunea 
străină competentă cu privire la 
copiii în cauză. 
 

5. La articolul 25, alineatele (1) şi (2) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.25.- (1) Misiunile diplomatice şi 
consulare străine pot sesiza 
autoritatea administraţiei publice 
centrale cu atribuţii în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului şi 
Inspectoratul General pentru Imigrări 
despre situaţiile în care au cunoştinţă 
de copiii cetăţeni străini aflaţi pe 
teritoriul României, care, din orice 
motive, nu sunt însoţiţi de părinţi sau 
de un alt reprezentant legal ori nu se 
găsesc sub supravegherea legală a 
unor persoane. În cazul în care 
autorităţile române se autosesizează, 
acestea solicită Inspectoratului 
General pentru Imigrări informaţii cu 
privire la statutul copiilor şi dacă nu 
sunt solicitanţi de azil sau beneficiari 
ai protecţiei internaţionale, 

5. La articolul 25, alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.25.- (1) Misiunile diplomatice şi 
consulare străine pot sesiza 
autoritatea administraţiei publice 
centrale cu atribuţii în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului şi 
Inspectoratul General pentru 
Imigrări despre situaţiile în care au 
cunoştinţă de copiii cetăţeni străini 
aflaţi pe teritoriul României, care, 
din orice motive, nu sunt însoţiţi de 
părinţi sau de un alt reprezentant 
legal ori nu se găsesc sub 
supravegherea legală a unor 
persoane. În cazul în care 
autorităţile române se 
autosesizează, acestea solicită 
Inspectoratului General pentru 
Imigrări informaţii cu privire la 
statutul copiilor şi, dacă nu sunt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
(2) În situaţia copiilor prevăzuţi la 
alin. (1), Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, până la 
definitivarea demersurilor legale 
ce cad în competenţa 
Inspectoratul General pentru 
Imigrări, va solicita Tribunalului 
Bucureşti stabilirea plasamentului 
copilului într-un serviciu de 
protecţie specială propus de 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 
 

înştiinţează de urgenţă misiunea 
străină competentă cu privire la copiii 
în cauză. 
 
 
(2) În situaţia copiilor prevăzuţi la 
alin.(1), direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului 
din unitatea administrativ-teritorială 
în care a fost identificat copilul, până 
la definitivarea demersurilor legale ce 
cad în competenţa Inspectoratului 
General pentru Imigrări, va solicita 
instanţei judecătoreşti, stabilirea 
plasamentului copilului în condiţiile 
prezentei legi.” 
 

solicitanţi de azil sau beneficiari ai 
protecţiei internaţionale în 
România, înştiinţează de urgenţă 
misiunea străină competentă cu 
privire la copiii în cauză. 
(2) În situaţia copiilor prevăzuţi la 
alin.(1), direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului din unitatea administrativ-
teritorială în care a fost identificat 
copilul, până la definitivarea 
demersurilor legale ce cad în 
competenţa Inspectoratului General 
pentru Imigrări, va solicita instanţei 
judecătoreşti stabilirea 
plasamentului copilului în condiţiile 
prezentei legi.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 

corectitudine 
gramaticală. 
 
Corelare cu 
modificarea 
de la art.3 
lit.d). 

8.  
 
 
 
(2) Libertatea copilului de a căuta, 
de a primi şi de a difuza informaţii 
de orice natură, care vizează 
promovarea bunăstării sale 
sociale, spirituale şi morale, 
sănătatea sa fizică şi mentală, sub 
orice formă şi prin orice mijloace 
la alegerea sa, este inviolabilă. 

 
6. La articolul 28, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Libertatea copilului de a căuta, 
de a primi şi de a difuza informaţii de 
orice natură, inclusiv în mediul 
online, care vizează promovarea 
bunăstării sale sociale, spirituale şi 
morale, sănătatea sa fizică şi 
mentală, sub orice formă şi prin orice 
mijloace la alegerea sa, este 
inviolabilă.” 
 

 
6. La articolul 28, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Libertatea copilului de a căuta, 
de a primi şi de a difuza informaţii 
de orice natură, inclusiv în mediul 
on-line, care vizează promovarea 
bunăstării sale sociale, spirituale şi 
morale, sănătatea sa fizică şi 
mentală, sub orice formă şi prin 
orice mijloace la alegerea sa, este 
inviolabilă.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

9.  
 
 
 
(2) Dacă, în urma vizitelor 
efectuate potrivit alin. (1), se 
constată că dezvoltarea fizică, 
mentală, spirituală, morală sau 
socială a copilului este 
primejduită, serviciul public de 
asistenţă socială este obligat să 
sesizeze de îndată direcţia 
generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului în vederea luării 
măsurilor prevăzute de lege. 
 

 
7. La articolul 41, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Dacă, în urma vizitelor efectuate 
potrivit alin.(1), se constată că 
dezvoltarea fizică, mentală, 
spirituală, morală sau socială a 
copilului este primejduită, serviciul 
public de asistenţă socială este 
obligat să sesizeze în termen de 24 
de ore, direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului în 
vederea luării măsurilor prevăzute de 
lege.” 
 

 
Nemodificat. 

 

10.  
__ 

 
8. La articolul 55, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alin.(4), 
cu următorul cuprins: 
„(4) La încetarea măsurii de protecţie 
specială, tinerii aflaţi în situaţiile 
prevăzute la alin.(2) şi (3) îşi pot da 
acordul cu privire la monitorizarea 
situaţiei lor după încetarea măsurii 
de protecţie specială, acordul fiind 
exprimat în scris în faţa comisiei 
pentru protecţia copilului, cu 
declararea adresei sau a localităţii 
la/în care va locui.” 

 
Nemodificat. 

 

11.   
9. După articolul 55 se introduce un 
nou articol, art.551, cu următorul 
cuprins: 

 
Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

„Art.551 .-(1) În ultimul an în care 
tinerii prevăzuţi la art.55 alin.(2) şi 
(3) se află în sistemul de protecţie 
specială, direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului 
are obligaţia de a-i sprijini în 
căutarea unui loc de muncă şi a unui 
loc de cazare. 
(2) Pentru tinerii prevăzuţi la art.55 
alin.(2) şi (3), direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului 
are obligaţia să transmită copia 
hotărârii comisiei pentru protecţia 
copilului privind încetarea măsurii de 
protecţie specială, serviciului public 
de asistenţă socială de la domiciliul 
tânărului sau, după caz, din 
localitatea în care acesta declară că 
va locui, cu prilejul exprimării 
acordului prevăzut la art.55 alin.(4), 
însoţită de copii după actele 
doveditoare referitoare la căutarea 
unui loc de muncă şi a unui loc de 
cazare. 
(3) Serviciul public de asistenţă 
socială de la domiciliul tânărului sau, 
după caz, din localitatea în care 
acesta declară că va locui, cu prilejul 
exprimării acordului prevăzut la 
art.55 alin.(4), are obligaţia de a 
urmări semestrial evoluţia acestuia 
pentru o perioadă de doi ani şi de a 
transmite rapoartele întocmite 
direcţiei generale de asistenţă socială 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

şi protecţia copilului care a propus 
încetarea măsurii de protecţie 
specială.” 

12.  
 
 
 
(3) La stabilirea obiectivelor 
planului individualizat de protecţie 
se acordă prioritate reintegrării 
copilului în familie, iar dacă 
aceasta nu este posibilă, se va 
proceda la deschiderea procedurii 
adopţiei interne. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Reintegrarea copilului în 
familie ca obiectiv al planului 
individualizat de protecţie se 
stabileşte cu consultarea 
obligatorie a părinţilor şi a 
membrilor familiei extinse care au 
putut fi găsiţi. 

 
10. La articolul 58, alineatele (3) şi 
(4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(3) La stabilirea obiectivelor planului 
individualizat de protecţie, 
managerul de caz are obligaţia de a 
acorda prioritate reintegrării copilului 
în familie în termenele şi condiţiile 
prevăzute la art.28 alin.(1) şi art.29 
din Legea nr.273/2004 privind 
procedura adopţiei, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, iar dacă aceasta nu este 
posibilă, managerul de caz are 
obligaţia de a stabili ca finalitate a 
planului individualizat de protecţie 
adopţia, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
(4) Reintegrarea copilului în familie 
ca obiectiv al planului individualizat 
de protecţie se stabileşte cu 
consultarea obligatorie a părinţilor şi 
a membrilor familiei extinse.” 

 
Nemodificat. 

 

13.  
__ 

 
11. La articolul 60, după litera e) se 
introduce o nouă literă, lit.f), cu 
următorul cuprins: 
„f) copilul neînsoţit cetăţean străin 
sau fară cetăţenie, inclusiv cel care 

 
11. La articolul 60, după litera e) se 
introduce o nouă literă, lit.f), cu 
următorul cuprins: 
„f) copilul neînsoţit cetăţean străin 
sau fară cetăţenie, inclusiv cel care 
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solicită azil sau beneficiază de o 
formă de protecţie internaţională în 
România, în condiţiile Legii nr. 
122/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 

solicită azil sau beneficiază de 
protecţie internaţională în România, 
în condiţiile Legii nr. 122/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

14.   
12. La articolul 62 alineatul (1), litera 
c) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„c) un serviciu de tip rezidenţial, 
prevăzut la art.123 şi licenţiat în 
condiţiile legii.” 
 
 

 
12. La articolul 62 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„c) un serviciu de tip rezidenţial, 
prevăzut la art.123, şi licenţiat în 
condiţiile legii.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 

15.  
 
 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), se poate dispune 
plasamentul într-un serviciu de tip 
rezidenţial al copilului mai mic de 
7 ani, în situaţia în care acesta 
prezintă handicapuri grave, cu 
dependenţă de îngrijiri în servicii 
de tip rezidenţial specializate. 

 
13. La articolul 64, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1), se poate dispune 
plasamentul într-un serviciu de tip 
rezidenţial pentru copilul cu vârsta 
între 3 ani şi 7 ani neîmpliniţi, pentru 
care nu poate fi asigurată abilitarea-
reabilitarea în alte tipuri de servicii, 
dacă acesta prezintă atât 
deficienţă/afectare funcţională 
complete cât şi limitări de activitate 
şi restricţii de participare complete, 
confirmate de serviciul de evaluare 

 
13. La articolul 64, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1), se poate dispune 
plasamentul într-un serviciu de tip 
rezidenţial pentru copilul cu vârsta 
între 3 ani şi 7 ani neîmpliniţi, 
pentru care nu poate fi asigurată 
abilitarea-reabilitarea în alte tipuri 
de servicii, dacă acesta prezintă 
atât deficienţă/afectare funcţională 
completă cât şi limitări de 
activitate şi restricţii de participare 
complete, confirmate de serviciul de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudine 
gramaticală. 
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complexă din cadrul direcţiei 
generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului.” 
 

evaluare complexă din cadrul 
direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 
 

 

16.  
 
 
 
a) în situaţia copilului prevăzut la 
art. 60 lit. a), precum şi în situaţia 
copilului prevăzut la art. 60 lit. c) 
şi d), dacă se impune înlocuirea 
plasamentului în regim de urgenţă 
dispus de către direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţia 
copilului; 
 

 
14. La articolul 65 alineatul (2), litera 
a) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„a) în situaţia copilului prevăzut la 
art.60 lit.a) şi f), precum şi în 
situaţia copilului prevăzut la art.60 
lit.c) şi d), dacă se impune înlocuirea 
plasamentului în regim de urgenţă 
dispus de către direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului;” 
 

 
Nemodificat. 

 

17.  
 
 
 
(3) Drepturile şi obligaţiile 
părinteşti faţă de copil pe toată 
durata măsurii plasamentului 
dispus de către instanţă în situaţia 
copilului prevăzut la art. 60 lit. a), 
precum şi în situaţia copilului 
prevăzut la art. 60 lit. c) şi d) sunt 
exercitate de către directorul 
direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului. 

 
15. La articolul 66, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Drepturile şi obligaţiile părinteşti 
faţă de copil pe toată durata măsurii 
plasamentului dispus de către 
instanţă în situaţia copilului prevăzut 
la art.60 lit.a) şi f), precum şi în 
situaţia copilului prevăzut la 
art.60 lit.c) şi d) sunt exercitate de 
către directorul direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului.” 
 

 
15. La articolul 66, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Drepturile şi obligaţiile 
părinteşti faţă de copil pe toată 
durata măsurii plasamentului dispus 
de către instanţă în situaţia copilului 
prevăzut la art.60 lit.a), c), d) şi 
f), sunt exercitate de către 
directorul direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
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18.  
Art 68 alin (5) 
 
 
(5) Pe toată durata plasamentului 
în regim de urgență se suspendă 
de drept exercițiul drepturilor 
părintești, până când instanța 
judecătorească va decide cu 
privire la menținerea sau 
înlocuirea acestei măsuri și cu 
privire la exercitarea drepturilor 
părintești. Pe perioada 
suspendării, drepturile și obligațiile 
părintești privitoare la persoana 
copilului sunt exercitate și, 
respectiv, îndeplinite de către 
persoana, familia, asistentul 
maternal sau șeful serviciului de 
tip rezidențial care a primit copilul 
în plasament în regim de urgență, 
iar cele privitoare la bunurile 
copilului sunt exercitate și, 
respectiv, îndeplinite de către 
directorul direcției generale de 
asistență socială și protecția 
copilului. 

 16. La articolul 68, alineatul (5) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
(5) Pe toată durata plasamentului în 
regim de urgență se suspendă de 
drept exercițiul drepturilor 
părintești, până când instanța 
judecătorească va decide cu privire 
la înlocuirea sau încetarea 
acestei măsuri și cu privire la 
exercitarea drepturilor părintești. Pe 
perioada suspendării, drepturile și 
obligațiile părintești privitoare la 
persoana copilului sunt exercitate 
și, respectiv, îndeplinite de către 
persoana, familia, asistentul 
maternal sau șeful serviciului de tip 
rezidențial care a primit copilul în 
plasament în regim de urgență, iar 
cele privitoare la bunurile copilului 
sunt exercitate și, respectiv, 
îndeplinite de către directorul 
direcției generale de asistență 
socială și protecția copilului. 
 
Autori:membrii comisiilor 

 

19. __  
16. La articolul 73, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alin.(31), 
cu următorul cuprins: 
„(31) În situaţia constatării necesităţii 
modificării măsurii de protecţie 
specială, este interzisă mutarea 

 
17 Nemodificat. 
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copilului dintr-un serviciu de tip 
familial într-un serviciu de tip 
rezidenţial. Interdicţia nu se aplică în 
situaţii temeinic motivate de 
managerul de caz, respectiv situaţii 
care pun în primejdie viaţa şi 
securitatea copilului.” 
 

20.  
 
 
Art. 74 - La încetarea măsurilor de 
protecţie specială prin reintegrarea 
copilului în familia sa, serviciul 
public de asistenţă socială, 
organizat la nivelul municipiilor şi 
oraşelor, persoanele cu atribuţii de 
asistenţă socială din aparatul de 
specialitate al primarului, precum 
şi direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, în 
cazul sectoarelor municipiului 
Bucureşti, de la domiciliul sau, 
după caz, de la reşedinţa 
părinţilor, au obligaţia de a urmări 
evoluţia dezvoltării copilului, 
precum şi modul în care părinţii îşi 
exercită drepturile şi îşi 
îndeplinesc obligaţiile cu privire la 
copil. În acest scop, acestea 
întocmesc rapoarte lunare pe o 
perioadă de minimum 6 luni. 
 

 
17. Articolul 74 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.74.- La încetarea măsurilor de 
protecţie specială prin reintegrarea 
copilului în familia sa, serviciul public 
de asistenţă socială, organizat la 
nivelul municipiilor şi oraşelor, 
persoanele cu atribuţii de asistenţă 
socială din aparatul de specialitate al 
primarului, precum şi direcţia 
generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, în cazul 
sectoarelor municipiului Bucureşti, de 
la domiciliul sau, după caz, de la 
reşedinţa părinţilor, au obligaţia de a 
urmări evoluţia dezvoltării copilului, 
precum şi modul în care părinţii îşi 
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc 
obligaţiile cu privire la copil. În acest 
scop, acestea întocmesc rapoarte 
trimestriale pe o perioadă de 
minimum 2 ani, pe care le transmit 
direcţiei   generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului care 
a propus încetarea măsurii de 

 
18 Nemodificat. 
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protecţie specială.” 
 

21.  
 
 
CAPITOLUL IV: Protecţia copiilor 
refugiaţi şi protecţia copiilor în caz 
de conflict armat 

 
18. Titlul Capitolului IV se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„CAPITOLUL IV 
Protecţia copiilor solicitanţi de azil 
şi protecţia copiilor în caz de conflict 
armat” 
 

 
19 Nemodificat. 

 

22.  
 
 
Art. 76 - (1) Copiii care solicită 
obţinerea statutului de refugiat, 
precum şi cei care au obţinut acest 
statut beneficiază de protecţie şi 
asistenţă umanitară 
corespunzătoare pentru realizarea 
drepturilor lor. 
(2) Copiii prevăzuţi la alin. (1) 
beneficiază de una dintre formele 
de protecţie prevăzute de Legea 
nr. 122/2006 privind azilul în 
România, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
19. Articolul 76 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.76.- Copiii solicitanţi de azil, 
precum şi cei care au obţinut o 
formă de protecţie internaţională, în 
condiţiile Legii nr. 122/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, beneficiază de protecţie şi 
asistenţă subsidiară corespunzătoare 
pentru realizarea drepturilor lor.” 
 
 

 
20. Articolul 76 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.76.- Copiii solicitanţi de azil, 
precum şi copiii beneficiari de 
protecţie internaţională, în 
condiţiile Legii nr. 122/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, beneficiază de protecţie 
şi asistenţă subsidiară 
corespunzătoare pentru realizarea 
drepturilor lor.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 

Corelare cu 
modificările 
propuse 
anterior. 

23.  
 
 
 
 
Art. 77 - (1) În situaţia în care 
copilul care solicită statutul de 

 
20. La articolul 77, alineatele (1)-(3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.77.- (1) În situaţia în care 
copilul solicitant de azil este neînsoţit 

 
21. La articolul 77, alineatele (1)-
(3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
nemodificat. 
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refugiat este neînsoţit de către 
părinţi sau de un alt reprezentant 
legal, susţinerea intereselor 
acestuia pe parcursul procedurii de 
acordare a statutului de refugiat 
se asigură de către direcţia 
generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului în a cărei rază 
administrativ-teritorială se află 
organul teritorial al Ministerului 
Afacerilor Interne unde urmează a 
fi depusă cererea. 
(2)Cererea pentru acordarea 
statutului de refugiat al copilului 
aflat în situaţia prevăzută la alin. 
(1) se analizează cu prioritate. 
 
(3)În scopul susţinerii adecvate a 
intereselor copilului prevăzut la 
alin. (1), direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului desemnează o persoană 
cu studii superioare juridice sau de 
asistenţă socială din cadrul 
personalului propriu sau al unui 
organism privat autorizat, care să 
susţină drepturile copilului şi să 
participe, alături de acesta, la 
întreaga procedură de acordare a 
statutului de refugiat. 
 

de către părinţi sau de către un alt 
reprezentant legal, susţinerea 
interesului superior al acestuia pe 
parcursul procedurii de azil se 
asigură de către direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului 
în a cărei rază administrativ-
teritorială se află organul teritorial al 
Ministerului Afacerilor Interne unde 
urmează a fi depusă cererea. 
 
 
(2) Cererea de azil a copilului aflat în 
situaţia prevăzută la alin.(1) se 
analizează cu prioritate. 
 
 
(3) În scopul susţinerii adecvate a 
interesului superior al copilului 
prevăzut la alin.(1), precum şi a 
îndeplinirii obligaţiilor faţă de acesta, 
direcţia generală de asistenţă socială 
şi protecţia copilului numeşte, la 
solicitarea Inspectoratului General 
pentru Imigrări, un reprezentant, 
care să-l asiste pe solicitantul de azil 
minor neînsoţit pe toată perioada 
procedurii de azil, inclusiv pe durata 
procedurii primei ţări de azil, a 
procedurii ţării terţe sigure, a 
procedurii ţării terţe europene sigure 
sau a procedurii de determinare a 
statului membru responsabil, după 
caz. Reprezentantul îl asistă pe copil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat. 
 
 
 
 
(3) În scopul susţinerii adecvate a 
interesului superior al copilului 
prevăzut la alin.(1), precum şi a 
îndeplinirii obligaţiilor faţă de 
acesta, direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului numeşte, la solicitarea 
Inspectoratului General pentru 
Imigrări, un reprezentant, care să-l 
asiste pe solicitantul de azil minor 
neînsoţit pe toată perioada 
procedurii de azil, inclusiv pe durata 
procedurii primei ţări de azil, a 
procedurii ţării terţe sigure, a 
procedurii ţării terţe europene 
sigure sau a procedurii de 
determinare a statului membru 
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şi ulterior dobândirii unei forme de 
protecţie internaţională, respectiv 
până la stabilirea unei măsuri de 
protecţie specială.” 
 
 

responsabil, după caz. 
Reprezentantul îl asistă pe copil şi 
ulterior dobândirii protecţiei 
internaţionale, respectiv până la 
stabilirea unei măsuri de protecţie 
specială.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 

24. __ 21. La articolul 77, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alin.(31), 
cu următorul cuprins: 
 
„(31) Condiţiile de numire, rolul, 
atribuţiile şi cerinţele de pregătire, 
formare şi experienţă profesională 
pentru persoanele desemnate ca 
reprezentanţi se aprobă prin ordin 
comun al ministrului afacerilor 
interne şi al ministrului muncii şi 
justiţiei sociale.” 
 

22. La articolul 77, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alin.(31), cu următorul cuprins: 
 
„(31) Condiţiile de numire, rolul, 
atribuţiile şi cerinţele de pregătire, 
formare şi experienţă profesională 
pentru persoanele desemnate ca 
reprezentanţi, potrivit 
dispoziţiilor alin (3), se aprobă 
prin ordin comun al ministrului 
afacerilor interne şi al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 

 

25.  
 
 
 
Art. 78 - (1) Până la soluţionarea 
definitivă şi irevocabilă a cererii de 
acordare a statutului de refugiat, 
cazarea copiilor prevăzuţi la art. 
77 se realizează într-un serviciu de 
tip rezidenţial prevăzut de 
prezenta lege, aparţinând direcţiei 

 
22. Articolul 78 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.78.- (1) Până la soluţionarea 
definitivă a cererii de azil, protecţia 
copiilor prevăzuţi la art.77 se 
realizează, după caz, într-un serviciu 
de tip familial sau un serviciu de tip 
rezidenţial aparţinând direcţiei 
generale de asistenţă socială şi 

 
23. Articolul 78 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.78.- (1) Până la soluţionarea 
definitivă a cererii de azil, protecţia 
copiilor prevăzuţi la art.77 se 
realizează, după caz, într-un 
serviciu de tip familial sau un 
serviciu de tip rezidenţial 
aparţinând direcţiei generale de 
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generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului sau unui 
organism privat autorizat. 
 
 
(2)Copiii care au împlinit vârsta de 
16 ani pot fi cazaţi şi în centrele 
de primire şi cazare aflate în 
subordinea Inspectoratului General 
pentru Imigrări. 
 
 
 
(3)Copiii prevăzuţi la alin. (1), 
cărora li s-a acordat statutul de 
refugiat, beneficiază de protecţia 
specială a copilului lipsit, temporar 
sau definitiv, de ocrotirea 
părinţilor săi, prevăzută de 
prezenta lege. 
 

protecţia copilului prevăzut de 
prezenta lege, sau a unui furnizor 
privat acreditat. 
 
 
(2) Copiii prevăzuţi la alin.(1) care 
au împlinit vârsta de 16 ani pot fi 
cazaţi şi în centrele de primire şi 
cazare aflate în subordinea 
Inspectoratului General pentru 
Imigrări, cu luarea în considerare a 
opiniei copilului. 
 
(3) Copiii prevăzuţi la alin.(1), cărora 
li s-a acordat o formă de protecţie 
internaţională, beneficiază de 
protecţia specială a copilului lipsit, 
temporar sau definitiv, de ocrotirea 
părinţilor săi, prevăzută de prezenta 
lege.” 
 

asistenţă socială şi protecţia 
copilului prevăzut de prezenta lege, 
sau a unui furnizor privat acreditat. 
 
 
Alin (2) nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
(3) Copiii prevăzuţi la alin.(1), 
cărora li s-a acordat o formă de 
protecţie în condiţiile Legii nr. 
122/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază 
de protecţia specială a copilului 
lipsit, temporar sau definitiv, de 
ocrotirea părinţilor săi, prevăzută 
de prezenta lege.” 
Propunem reformularea astfel 
 
Autori:membrii comisiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul se 
referă şi la  
copiii 
beneficari de 
protectie 
temporara, 
conform legii 
nr.122/2006. 
 

26.  
 
 
 
Art. 79- (1) În situaţia în care 
cererea copilului prevăzut la art. 
76, de acordare a statutului de 
refugiat, este respinsă în mod 
definitiv şi irevocabil, direcţia 
generală de asistenţă socială şi 

 
23. La articolul 79, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.79.- (1) În situaţia în care 
cererea de azil a copilului prevăzut la 
art.76 este respinsă în mod definitiv, 
direcţia generală de asistenţă socială 
şi protecţia copilului sesizează 
Inspectoratul General pentru Imigrări 

 
24 Nemodificat. 
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protecţia copilului sesizează 
Inspectoratul General pentru 
Imigrări şi solicită instanţei 
judecătoreşti stabilirea 
plasamentului copilului într-un 
serviciu de protecţie specială. 

şi solicită instanţei judecătoreşti 
stabilirea plasamentului copilului într-
un serviciu de protecţie specială.” 
 
 

27.  
 
 
 
(2) Tipurile de servicii specializate 
prevăzute la alin. (1), precum şi 
standardele referitoare la 
modalitatea de asigurare a acestor 
servicii se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 

 
24. La articolul 88, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Tipurile de servicii specializate 
prevăzute la alin.(1), se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, iar 
standardele referitoare la 
modalitatea de asigurare a acestor 
servicii sociale se aprobă prin ordin al 
ministrului muncii şi justiţiei sociale.” 
 

 
25 Nemodificat. 

 

28.   
25. La articolul 104, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin.(21), cu următorul cuprins: 
„(21) Părintele care exercită singur 
autoritatea părintească sau la care a 
locuit copilul, care este plecat la 
muncă în străinătate, are obligaţia de 
a transmite de îndată serviciului 
public de asistenţă socială de la 
domiciliu notificarea cu privire la 
desemnarea persoanei care se ocupă 
de întreţinerea copilului pe perioada 
absenţei acestuia.” 
 

 
26. La articolul 104, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin.(21), cu următorul cuprins: 
„(21) Părintele care exercită singur 
autoritatea părintească sau la care 
a locuit copilul, care este plecat la 
muncă în străinătate, are obligaţia 
de a transmite de îndată serviciului 
public de asistenţă socială de la 
domiciliu notificarea cu privire la 
desemnarea persoanei care se 
ocupă de întreţinerea copilului pe 
perioada absenţei sale.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 
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29.  

 
 
 
Art. 105- (1) Persoana desemnată 
conform art. 104 alin. (2) trebuie 
să facă parte din familia extinsă, 
să aibă minimum 18 ani şi să 
îndeplinească condiţiile materiale 
şi garanţiile morale necesare 
creşterii şi îngrijirii unui copil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Instanţa va dispune delegarea 
temporară a autorităţii părinteşti 
cu privire la persoana copilului, pe 
durata lipsei părinţilor, dar nu mai 
mult de un an, către persoana 
desemnată potrivit art. 104 alin. 
(3). 
 
 
 
 
 
 
(5) La cerere se ataşează acte din 

 
26. La articolul 105, alineatele (1), 
(3) şi (5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.105.- (1) Persoana desemnată 
potrivit art.104 alin.(2) trebuie să 
facă parte din familia extinsă sau, 
dintre rudele, altele decât cele de 
gradul al III-lea inclusiv, afinii, 
cunoştinţele sau prietenii familiei 
ori ai familiei extinse a copilului faţă 
de care acesta a dezvoltat relaţii de 
ataşament sau alături de care s-a 
bucurat de viaţa de familie şi să aibă 
minimum 18 ani şi să îndeplinească 
condiţiile materiale şi garanţiile 
morale necesare creşterii şi îngrijirii 
unui copil. 
 
(3) La solicitarea părintelui sau, după 
caz, din oficiu, instanţa va dispune 
delegarea temporară a autorităţii 
părinteşti cu privire la persoana 
copilului, pentru o perioadă de 
maximum un an, către persoana 
desemnată potrivit art.104 alin.(2). 
În situaţia în care părinţii nu revin în 
ţară instanţa poate prelungi succesiv 
delegarea temporară, pe durata 
lipsei acestora, pentru perioade de 
cel mult un an. 
 
(5) La cerere se ataşează acte din 

 
27. La articolul 105, alineatele (1), 
(3) şi (5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.105.- (1) Persoana desemnată 
potrivit art.104 alin.(2) trebuie să 
facă parte din familia extinsă sau 
dintre rudele, altele decât cele de 
gradul al III-lea inclusiv, afinii, 
prietenii familiei ori ai familiei 
extinse a copilului faţă de care 
acesta a dezvoltat relaţii de 
ataşament sau alături de care s-a 
bucurat de viaţa de familie, să aibă 
minimum 18 ani şi să îndeplinească 
condiţiile materiale şi garanţiile 
morale necesare creşterii şi îngrijirii 
unui copil. 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
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care să rezulte îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la alin. (1). 
 

care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin.(1), precum şi 
raportul de anchetă psihosocială 
întocmit de serviciul public de 
asistenţă socială de la domiciliul 
persoanei desemnate.” 
 

 
 
Autori:membrii comisiilor. 

30.  
 
 
 
 
 
a) stabilirea încadrării în grad de 
handicap şi orientarea şcolară a 
copilului; 
 

 
27. La articolul 115 alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„a) stabilirea încadrării în grad de 
handicap a copilului;” 
 

 
28. La articolul 115 litera a) a 
alineatului (1) şi alineatul (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
lit a) nemodificată. 
 
Autori:membrii comisiilor. 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

31.  
 
 
 
(2) Organizarea şi metodologia de 
funcţionare a comisiei pentru 
protecţia copilului se 
reglementează prin hotărâre a 
Guvernului. 

 
28. La articolul 115, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Componenţa, organizarea şi 
metodologia de funcţionare a 
comisiei pentru protecţia copilului, 
precum şi componenţa şi atribuţiile 
serviciului de evaluare complexă 
pentru copii se reglementează prin 
hotărâre a Guvernului.” 
 

 
Partea dispozitiva se elimină. 
 
 
Alin (2) nemodificat. 
 
Autori:membrii comisiilor. 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

32. __  
29. La articolul 115, după alineatul 
(2) se introduc două noi alineate, 
alin.(21) şi (22), cu următorul 
cuprins: 

 
Nemodificat. 
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„(21) Criteriile biopsihosociale de 
încadrare a copiilor cu dizabilităţi în 
grad de handicap şi modalităţile de 
aplicare a acestora se aprobă prin 
ordin comun al ministrului sănătăţii şi 
ministrului muncii şi justiţiei sociale. 
 (22) Metodologia pentru evaluarea şi 
intervenţia integrată în vederea 
încadrării copiilor cu dizabilităţi în 
grad de handicap, a orientării şcolare 
şi profesionale a copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale, precum şi în 
vederea abilitării şi reabilitării copiilor 
cu dizabilităţi şi/sau cerinţe 
educaţionale speciale se aprobă prin 
ordin comun al ministrului sănătăţii, 
ministrului muncii şi justiţiei sociale 
şi ministrului educaţiei naţionale.” 
 

33.  
 
 
 
(2) La stabilirea măsurii de 
plasament la familii şi persoane, 
direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului 
realizează demersuri pentru 
identificarea membrilor familiei 
extinse alături de care copilul s-a 
bucurat de viaţa de familie, în 
vederea consultării şi implicării lor 
în stabilirea/revizuirea obiectivelor 
planului individualizat de protecţie. 

 
30. La articolul 122, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) La stabilirea măsurii de 
plasament la familii şi persoane, 
direcţia generală de asistenţă socială 
şi protecţia copilului realizează 
demersuri pentru identificarea 
membrilor familiei extinse în vederea 
consultării şi implicării lor în 
stabilirea/revizuirea obiectivelor 
planului individualizat de protecţie.” 
 

 
Nemodificat. 
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34.  
 
 
Art. 123 - (1) Serviciile de tip 
rezidenţial sunt acele servicii prin 
care se asigură protecţia, 
creşterea şi îngrijirea copilului 
separat, temporar sau definitiv, de 
părinţii săi, ca urmare a stabilirii în 
condiţiile prezentei legi a măsurii 
plasamentului. 
 
(2) Din categoria serviciilor de tip 
rezidenţial fac parte toate serviciile 
care asigură găzduire pe o 
perioadă mai mare de 24 de ore. 
(3) Sunt considerate servicii de tip 
rezidenţial şi centrele maternale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31. Articolul 123 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.123.- (1) Serviciile de tip 
rezidenţial sunt serviciile prin care se 
asigură protecţia, creşterea şi 
îngrijirea copilului separat, temporar 
sau definitiv, de părinţii săi, ca 
urmare a stabilirii în condiţiile 
prezentei legi a măsurii 
plasamentului. 
 
(2) Din categoria serviciilor de tip 
rezidenţial fac parte toate serviciile 
care asigură găzduire pe o perioadă 
mai mare de 24 de ore. 
 
(3) Sunt considerate servicii de tip 
rezidenţial: casele de tip familial, 
apartamentele, centrele de primire în 
regim de urgenţă şi centrele 
matemale. 
 
(4) Casa de tip familial este locuinţa 
care acoperă necesităţile esenţiale de 
odihnă, preparare a hranei, educaţie 
şi igienă, asigurând exigenţele 
minimale pentru un număr de 
maximum 12 copii, pentru care a fost 
stabilită măsura plasamentului în 
regim de urgenţă sau, după caz, a 
plasamentului, în condiţiile prezentei 
legi. În situaţii excepţionale, numărul 
copiilor poate fi de maximum 16, cu 

 
31. Articolul 123 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.123.- (1) Serviciile de tip 
rezidenţial sunt serviciile prin care 
se asigură protecţia, creşterea şi 
îngrijirea copilului separat, 
temporar sau definitiv, de părinţii 
săi, ca urmare a stabilirii, în 
condiţiile prezentei legi, a măsurii 
plasamentului. 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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respectarea exigenţelor minimale, 
dar numai pe durata existenţei 
situaţiei excepţionale. 
(5) Apartamentul este locuinţa care 
acoperă necesităţile esenţiale de 
odihnă, preparare a hranei, educaţie 
şi igienă, asigurând exigenţele 
minimale pentru un număr de 
maximum 6 copii, pentru care a fost 
stabilită măsura plasamentului în 
regim de urgenţă sau, după caz, a 
plasamentului, în condiţiile prezentei 
legi. 
(6) Centrul de primire în regim de 
urgenţă este structura care asigură 
găzduire provizorie, până la 
maximum 6 luni, fară posibilitate de 
prelungire, şi se organizează cu 
respectarea cerinţelor minimale 
prevăzute la alin.(8) pentru un 
număr de maximum 30 de copii, 
pentru care a fost stabilită măsura 
plasamentului în regim de urgenţă, în 
condiţiile prezentei legi. La nivelul 
fiecărui judeţ pot fi organizate 
maximum 3 centre de primire în 
regim de urgenţă. 
(7) Centrul maternal este structura 
care asigură găzduire provizorie, 
pentru o durată de până la 2 ani şi se 
organizează cu respectarea cerinţelor 
minimale prevăzute la alin.(8) pentru 
un număr de maximum 9 cupluri 
mamă-copil. 

 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 



 

27/40

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Serviciile de tip rezidenţial care 
aparţin autorităţilor administraţiei 
publice se organizează numai în 
structura direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului, în regim de componente 
funcţionale ale acestora, fără 
personalitate juridică. 
(5)Serviciile de tip rezidenţial se 
organizează pe model familial şi 
pot avea caracter specializat în 
funcţie de nevoile copiilor plasaţi. 
 

(8) Pentru serviciile de tip rezidenţial 
prevăzute la alin.(4)-(6) numărul de 
copii este stabilit în funcţie de 
suprafaţa locativă, cu respectarea 
cerinţelor minimale referitoare la 
încăperi sanitare, dotarea minimă a 
încăperilor sanitare, dotarea 
minimă a bucătăriei, dotarea 
minimă cu instalaţii electrice, spaţii şi 
instalaţii de folosinţă comună pentru 
clădiri cu mai multe locuinţe 
aprobate prin anexa nr.1 la Legea 
locuinţei nr. 114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(9) Serviciile de tip rezidenţial care 
aparţin autorităţilor administraţiei 
publice se organizează numai în 
structura direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului, în regim de componente 
funcţionale ale acestora, fară 
personalitate juridică. Acestea pot 
avea caracter specializat în funcţie de 
nevoile copiilor plasaţi.” 
 

(8) Pentru serviciile de tip 
rezidenţial prevăzute la alin.(4)-(6) 
numărul de copii este stabilit în 
funcţie de suprafaţa locativă, cu 
respectarea cerinţelor minimale 
referitoare la încăperi sanitare, 
dotarea minimă a încăperilor 
sanitare, a bucătăriei, dotarea 
minimă cu instalaţii electrice, spaţii 
şi instalaţii de folosinţă comună 
pentru clădiri cu mai multe locuinţe 
aprobate prin anexa nr.1 la Legea 
locuinţei nr. 114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Nemodificat. 
 
 
 
Autori:membrii comisiilor. 

35. __  
32. La articolul 128, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin.(21) cu următorul cuprins: 
„(21) Persoana sau familia care a 
primit în plasament sau a fost 

 
32. La articolul 128, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin.(21) cu următorul cuprins: 
„(21) Persoana sau familia care a 
primit în plasament sau a fost 
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desemnată ori numită tutorele unui 
copil, în condiţiile legii, pe perioada 
în care asigură creşterea şi îngrijirea 
copilului, beneficiază suplimentar 
faţă de alocaţia lunară de plasament 
prevăzută la alin.(1), de o 
indemnizaţie lunară de sprijin, în 
cuantum de 0,8 ISR. Asistentul 
maternal nu beneficiază de 
indemnizaţie.” 
 

desemnată ori numită tutorele unui 
copil, în condiţiile legii, pe perioada 
în care asigură creşterea şi 
îngrijirea copilului, beneficiază 
suplimentar faţă de alocaţia lunară 
de plasament prevăzută la alin.(1), 
de o indemnizaţie lunară de sprijin, 
în cuantum de 0,8 ISR. Asistentul 
maternal nu beneficiază de 
indemnizaţie de sprijin.” 
 
 
Autori:membrii comisiilor. 
 

36.  
 
 
 
(3)Alocaţia de plasament se 
suportă de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
(4) Pentru copiii pentru care s-a 
stabilit măsura plasamentului sau 
s-a instituit tutela, stabilirea 
dreptului la alocaţie prevăzută la 
alin. (1) se face începând cu luna 
următoare celei în care a fost 
emisă dispoziţia conducătorului 
direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului sau 
hotărârea comisiei pentru 
protecţia copilului sau a instanţei 

 
33. La articolul 128, alineatele (3)-
(5) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(3) Alocaţia lunară de plasament şi 
indemnizaţia lunară de sprijin se 
suportă de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale. 
(4) Stabilirea dreptului la alocaţia 
lunară de plasament şi la 
indemnizaţia lunară de sprijin se face 
începând cu luna următoare celei în 
care a fost emisă dispoziţia 
conducătorului direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului 
sau hotărârea comisiei pentru 
protecţia copilului sau a instanţei de 
judecată, după caz şi încetează 
începând cu luna următoare celei în 

 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
(4) Stabilirea dreptului la alocaţia 
lunară de plasament şi la 
indemnizaţia lunară de sprijin se 
face începând cu luna următoare 
celei în care a fost emisă dispoziţia 
conducătorului direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia 
copilului sau hotărârea comisiei 
pentru protecţia copilului ori a 
instanţei de judecată, după caz şi 
încetează începând cu luna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
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de judecată, după caz. 
 
 
(5)Procedura de stabilire şi de 
plată a alocaţiei prevăzute la alin. 
(1) se stabileşte prin ordin al 
ministrului muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice. 
 

care a încetat măsura de protecţie 
specială sau tutela. 
 
(5) Procedura de stabilire şi de plată 
a alocaţiei lunare de plasament şi a 
indemnizaţiei lunare de sprijin se 
stabileşte prin ordin al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale.” 
 

următoare celei în care a încetat 
măsura de protecţie specială sau 
tutela. 
(5) Procedura de stabilire şi de 
plată a alocaţiei lunare de 
plasament şi a indemnizaţiei lunare 
de sprijin se reglementează prin 
ordin al ministrului muncii şi justiţiei 
sociale.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 
 

normelor de 
tehnică 
legislativă 

37.  
 
 
 
 
(3) În cazul copiilor cu handicap, 
infectaţi cu HIV sau bolnavi de 
SIDA, cuantumul sumelor 
necesare acordării drepturilor 
prevăzute la alin. (1) se majorează 
cu 50% în raport cu sumele 
acordate. 
 
(4) Copiii şi tinerii pentru care s-a 
stabilit o măsură de protecţie 
specială, precum şi mamele 
protejate în centre maternale au 
dreptul, la ieşirea din sistemul de 
protecţie specială, la o 
indemnizaţie care se acordă o 
singură dată, egală cu valoarea 
salariului de bază minim brut pe 

 
34. La articolul 129, alineatele (3) şi 
(4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„(3) În cazul copiilor cu dizabilităţi 
încadraţi în grad de handicap pentru 
care s-a stabilit o măsură de 
protecţie specială în condiţiile legii, 
cuantumul sumelor necesare 
acordării drepturilor prevăzute la 
alin.(1) se majorează cu 50% în 
raport cu sumele acordate. 
(4) Copiii pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecţie specială, 
precum şi mamele protejate în 
centre matemale au dreptul, la 
ieşirea din sistemul de protecţie 
specială, la o indemnizaţie care se 
acordă o singură dată, egală cu 
valoarea salariului de bază minim 
brut pe ţară, garantat în plată, 

 
34. La articolul 129, alineatele (3) 
şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„(3) În cazul copiilor cu dizabilităţi 
încadraţi în grad de handicap, 
pentru care s-a stabilit o măsură de 
protecţie specială în condiţiile legii, 
cuantumul sumelor necesare 
acordării drepturilor prevăzute la 
alin.(1) se majorează cu 50%.  
 
(4) Copiii pentru care s-a stabilit 
măsura plasamentului, în 
condițiile legii, precum şi mamele 
protejate în centre matemale au 
dreptul, la ieşirea din sistemul de 
protecţie specială, la o indemnizaţie 
care se acordă o singură dată, egală 
cu valoarea salariului de bază 
minim brut pe ţară, garantat în 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
claritatea 
textului. 
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ţară, garantat în plată, stabilit 
potrivit legii. Indemnizaţia se 
acordă, la ieşirea din sistemul de 
protecţie specială, şi copiilor 
pentru care s-a pronunţat o 
hotărâre definitivă de încuviinţare 
a adopţiei. 
 

stabilit potrivit legii. Indemnizaţia se 
acordă, la ieşirea din sistemul de 
protecţie specială, şi copiilor pentru 
care s-a pronunţat o hotărâre 
definitivă de încuviinţare a adopţiei.” 
 

plată, stabilit potrivit legii. 
Indemnizaţia se acordă, la ieşirea 
din sistemul de protecţie specială, şi 
copiilor pentru care s-a pronunţat o 
hotărâre definitivă de încuviinţare a 
adopţiei.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 

38.   
35. La articolul 129, după alineatul 
(4) se introduc două noi alineate, 
alin.(41) şi (42), cu următorul 
cuprins: 
 
„(41) Tinerii pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecţie specială, în 
condiţiile art.55 alin.(2) şi (3) au 
dreptul, la ieşirea din sistemul de 
protecţie specială la o indemnizaţie 
care se acordă o singură dată, egală 
cu valoarea a trei salarii de bază 
minim brute pe ţară, garantate în 
plată, stabilit potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. La articolul 129, după 
alineatul (4) se introduc patru 
noi alineate, alin.(41) -(44), cu 
următorul cuprins: 
 
”(41) Tinerii pentru care s-a stabilit 
o măsură de protecţie specială, în 
condiţiile art.55 alin.(2) şi (3) au 
dreptul, la ieşirea din sistemul de 
protecţie special, la o indemnizaţie 
care se acordă o singură dată, al 
cărei cuantum reprezintă de trei 
ori valoarea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată, stabilit potrivit legii.  
 
(42) Tinerii care au beneficiat de 
o măsură de protecție specială, 
în condițiile legii, și au împlinit 
vârsta de 18 ani pot opta pentru 
continuarea măsurii de protecție 
specială în condițiile art. 55 alin. 
(2) și (3) sau pentru primirea 
unei indemnizații lunare în 
valoare de 4,8 ISR. Beneficiază 
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(42) Indemnizaţiile prevăzute la 
alin.(4) şi (41) se acordă de direcţia 
generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului care a propus 
măsura de protecţie specială.” 
 

de această indemnizație până la 
împlinirea vârstei de 26 ani 
tinerii care fac dovada că 
urmează o formă de învățământ 
la zi sau au un loc de muncă.” 
 
(43) Indemnizațiile prevăzute la 
alin. (4) și (41) se acordă de direcția 
generală de asistență socială și 
protecția copilului care a propus 
măsura de protecție specială și se 
suportă din bugetul acestei 
instituții, iar cea prevăzută la 
alin. (42) se suportă de la 
bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale. 
 
(44) Procedura de acordare și 
plată a indemnizației prevăzută 
la alin. (42) se stabilește prin 
ordin al ministrului muncii și 
justiției sociale.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 

39.   
36. La articolul 129, după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alin.(71), cu următorul cuprins: 
 
„(71) Prevederile alin.(3) se aplică în 
mod corespunzător şi în cazul copiilor 
cu cerinţe educaţionale speciale, 
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 

 
Nemodificat. 

 



 

32/40

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Proiect de lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

de masă, dacă aceştia sunt încadraţi 
şi în grad de handicap.” 
 

40.   
37. La articolul 142 alineatul (1), 
după litera l) se introduce o nouă 
literă, litera l1) cu următorul cuprins: 
„l1) nerespectarea prevederilor 
art.551;” 
 

 
Nemodificat. 

 

41.  
 
 
 
 
 
c) cu amendă de la 2.500 lei la 
5.000 lei, cele prevăzute la lit. b), 
d), p) şi ţ); 

 
38. La articolul 142 alineatul (2), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„c) cu amendă de la 2.500 lei la 
5.000 lei, cele prevăzute la lit.b), d), 
l1), p) şi ţ);” 
 
 

 
38. La articolul 142 litera c) a 
alineatului (2) şi litera c) a 
alineatului (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
lit c) nemodificată. 
 
 
Autori:membrii comisiilor. 
 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

42.  
 
 
 
c) Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, pentru contravenţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. h), k), 
m), n), r), s), ş), t) şi ţ); 

 
39. La articolul 142 alineatul (3), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„c) Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale prin agenţiile teritoriale 
pentru plăţi şi inspecţie socială, 
pentru contravenţiile prevăzute la 
alin.(1) lit.h), k), l), m), n), r), s), ş), 
t) şi ţ);” 
 
 

 
Partea dispozitiva se elimină. 
 
 
Lit.c) nemodificată. 
 
 
Autori:membrii comisiilor. 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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43.  

 
 
Art. 151. - (1) La angajarea 
personalului de educație, protecție 
și îngrijire din cadrul instituțiilor 
publice și private, care, prin natura 
profesiei, intră în contact cu 
copilul, se va prezenta în mod 
obligatoriu și o expertiză 
neuropsihiatrică. 
 

 39. La articolul 151 alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
“Art. 151 - (1) Furnizorii de servicii 
sociale acreditați au obligația de a 
solicita certificatul de integritate 
comportamentală și documentul de 
evaluare psihiatrică, la angajarea 
personalului din cadrul serviciilor 
prevăzute la art. 119 și din 
structura organizatorică proprie, 
care, prin natura profesiei, intră în 
contact direct cu copilul. Prevederea 
se aplică și la încheierea 
contractelor de voluntariat.” 
 
Autori:membrii comisiilor. 

 
 
 
 
 
Pentru 
detalierea 
condiţiilor ce 
trebuie 
îndplinite la 
încadrarea în 
muncă. 

44.   
40. În tot cuprinsul legii, sintagma 
„organismele private autorizate” se 
înlocuieşte cu sintagma „furnizorii 
privaţi acreditaţi”, sintagma 
„organisme private” se înlocuieşte cu 
sintagma „furnizori privaţi”, sintagma 
„organismele private” se înlocuieşte 
cu sintagma „furnizorii privaţi”, 
sintagma „organisme private 
acreditate” se înlocuieşte cu 
sintagma „furnizori privaţi 
acreditaţi”, sintagma „organismul 
privat autorizat” se înlocuieşte cu 
sintagma „furnizorul privat 

 
40. În tot cuprinsul legii, 
sintagmele „organism privat 
autorizat” și ”organism privat 
acreditat” se înlocuiesc cu sintagma 
„furnizor privat acreditat”, iar 
sintagma „organism privat” se 
înlocuieşte cu sintagma „furnizor 
privat”. 
 
Autori:membrii comisiilor. 
 

 
Sintagmele 
care se 
înlocuiesc 
sunt redate 
la singular şi 
fără articol, 
înlocuirea 
făcându-se 
în funcţie de 
context. 
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acreditat”, iar sintagma „organism 
privat autorizat” se înlocuieşte cu 
sintagma „furnizor privat acreditat”. 
 

45.   
Art.II.- La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă: 
a) Ordinul Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
nr.95/2006 pentru aprobarea 
Metodologiei de lucru privind 
colaborarea dintre direcţiile generale 
de asistenţă socială şi protecţia 
copilului şi serviciile publice de 
asistenţă socială/persoane cu 
atribuţii de asistenţă socială, în 
domeniul protecţiei drepturilor 
copilului, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.305 din 5 
aprilie 2006; 
b) Ordinul Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
nr.219/2006 privind activităţile de 
identificare, intervenţie şi 
monitorizare a copiilor care sunt 
lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe 
perioada în care aceştia se află la 
muncă în străinătate, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.544 din 23 iunie 2006; 
c) Ordinul Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
nr. 145/2005 pentru aprobarea 
formularului-tip al Procesului-verbal 

 
Nemodificat. 
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de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.602 din 12 iulie 2005. 
 

46.   
Art.III.- Cererile în curs de 
soluţionare privind stabilirea unei 
măsuri de protecţie specială 
prevăzute de Legea nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se soluţionează 
conform dispoziţiilor legale în vigoare 
la data introducerii acestor cereri. 
 

 
Art.III.- Cererile privind stabilirea 
unei măsuri de protecţie specială 
prevăzute de Legea nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aflate în curs de 
soluţionare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
soluţionează conform dispoziţiilor 
legale în vigoare la data introducerii 
acestor cereri. 
 
Autori:membrii comisiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
claritatea 
textului. 

47.   
Art.IV.- Cererile în curs de 
soluţionare privind programul de 
relaţii personale la data intrării în 
vigoare a prezentei legi se 
soluţionează conform dispoziţiilor 
legale în vigoare la data introducerii 
acestor cereri. 
 

 
Art.IV.- Cererile privind programul 
de relaţii personale prevăzut la art 
17 alin. (4) din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aflate în curs de 
soluţionare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
soluţionează conform dispoziţiilor 
legale în vigoare la data introducerii 

 
Pentru 
claritatea 
textului. 
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acestor cereri. 
 
Autori:membrii comisiilor. 

48.   
Art.V.- Ordinul comun al ministrului 
afacerilor interne şi al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale prevăzut la 
art.77 alin.(31) din Legea 
nr.272/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aprobă în 
termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

 
Art.V.- Ordinul comun al ministrului 
afacerilor interne şi al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale prevăzut la 
art.77 alin.(31) din Legea 
nr.272/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin prezenta 
lege, se aprobă în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Autori:membrii comisiilor. 
 

 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

49.   
Art.VI.- (1) Începând cu data de 1 
ianuarie 2020, este interzis 
plasamentul copilului în servicii de tip 
rezidenţial care nu sunt organizate 
conform prevederilor art.123 din 
Legea nr.272/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia 
plasamentului în regim de urgenţă în 
centrul de primire în regim de 
urgenţă. 
 
 
 
(2) Constituie contravenţie, dacă nu 
este săvârşită în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii, să fie considerată 

 
Art.VI.- (1) Începând cu data de 1 
ianuarie 2020, este interzis 
plasamentul copilului în servicii de 
tip rezidenţial care nu sunt 
organizate conform prevederilor 
art.123 din Legea nr.272/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, cu 
excepţia plasamentului în regim de 
urgenţă în centrul de primire în 
regim de urgenţă. 
 
Nemodificat. 
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infracţiune nerespectarea obligaţiei 
prevăzute la alin.(1) şi se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 
lei la 5.000 lei. 
(3) Constatarea contravenţiei şi 
aplicarea amenzilor se fac de către 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
prin inspectorii sociali din cadrul 
agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi 
inspecţie socială. 

 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
Autori:membrii comisiilor. 

50.   
Art.VII.- (1) Începând cu data de 1 
ianuarie 2021 este interzisă 
funcţionarea altor servicii de tip 
rezidenţial decât cele prevăzute la 
art.123 din Legea nr.272/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia celor pentru 
care există contracte de finanţare în 
derulare pentru proiecte de închidere 
a căror implementare se finalizează 
după această dată. 
 
 
(2) Conducerea executivă a direcţiei 
generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului are obligaţia 
includerii măsurilor necesare 
organizării serviciilor de tip 
rezidenţial conform prevederilor 
art.123 din Legea nr.272/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, respectiv de închidere a 
centrelor de plasament sau, după 

 
Art.VII.- (1) Începând cu data de 1 
ianuarie 2021 este interzisă 
funcţionarea altor servicii de tip 
rezidenţial decât cele prevăzute la 
art.123 din Legea nr.272/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, cu 
excepţia celor pentru care există 
contracte de finanţare în derulare 
pentru proiecte de închidere a căror 
implementare se finalizează după 
această dată. 
(2) Conducerea executivă a direcţiei 
generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului are obligaţia de a 
include în Planul anual de acţiune 
privind serviciile sociale, elaborat 
conform prevederilor art.118 din 
Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, măsurile 
necesare organizării serviciilor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
claritatea 
textului. 
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caz, de reorganizare a acestora, în 
Planul anual de acţiune privind 
serviciile sociale, elaborat conform 
prevederilor art.118 din Legea 
asistenţei sociale nr.292/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
(3) După aprobarea Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale prin 
hotărâre a consiliului judeţean, 
respectiv a consiliului local al 
sectorului municipiului Bucureşti, 
direcţia generală de asistenţă socială 
şi protecţia copilului are obligaţia 
transmiterii unei copii a acestuia 
instituţiei prefectului, care prin 
comisia teritorială de incluziune 
socială verifică includerea măsurilor 
de închidere a centrelor de 
plasament sau, după caz, de 
reorganizare a acestora şi 
informează prefectul. 
 
(4) Constituie contravenţie, dacă nu 
este săvârşită în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii, să fie considerată 
infracţiune nerespectarea obligaţiei 
prevăzute la alin.(1) şi se 
sancţionează cu amendă de la 3.000 
lei la 10.000 lei. 
 
 

tip rezidenţial, potrivit prevederilor 
art.123 din Legea nr.272/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, 
respectiv măsurile de închidere a 
centrelor de plasament sau, după 
caz, de reorganizare a acestora.  
 
(3) După aprobarea Planului anual 
de acţiune privind serviciile sociale 
prin hotărâre a consiliului judeţean, 
respectiv a consiliului local al 
sectorului municipiului Bucureşti, 
direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului are 
obligaţia transmiterii unei copii a 
acestuia instituţiei prefectului, care 
prin comisia teritorială de incluziune 
socială, verifică includerea 
măsurilor de închidere a centrelor 
de plasament sau, după caz, de 
reorganizare a acestora şi 
informează prefectul. 
 
(4) Constituie contravenţie, dacă nu 
este săvârşită în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii, să fie 
considerată infracţiune, 
nerespectarea obligaţiei prevăzute 
la alin.(1) şi se sancţionează cu 
amendă de la 3.000 lei la 10.000 
lei. 
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(5) Constatarea contravenţiei şi 
aplicarea amenzilor se fac de către 
prefect, în calitatea sa de autoritate 
publică. 
 

Alin (5) nemodificat. 
 
Autori:membrii comisiilor. 

51.   
Art.VIII.- Contravenţiilor prevăzute la 
art.VI alin.(2) şi art.VII alin.(4) le 
sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
Nemodificat. 

 

52.   
Art.IX.- (1) Prevederile art. 142 
alin.(1) lit.l1) din Legea privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului nr.272/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, intră în vigoare la 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
 
 
(2) Prevederile art. 128 alin.(21) şi 
ale art. 129 alin.71) din Legea privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului nr.272/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum au fost 
modificate şi completate prin 
prezenta lege, intră în vigoare la 

 
Art.IX.- (1) Prevederile art. 142 
alin.(1) lit.l1) din Legea privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului nr.272/2004, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, intră în 
vigoare la 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
(2) Prevederile art. 128 alin.(21) şi 
ale art. 129 alin.(41) și alin.(42) din 
Legea privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului 
nr.272/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum au fost 
modificate şi completate prin 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
claritatea 
textului. 
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data de 1 ianuarie 2020, iar cele ale 
art.64 alin.(2) din aceeaşi lege, astfel 
cum au fost modificate prin prezenta 
lege, intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2021. 
 

prezenta lege, intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2020, iar cele ale 
art.64 alin.(2) din aceeaşi lege, 
astfel cum au fost modificate prin 
prezenta lege, intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2021. 
 
Autori:membrii comisiilor. 

53.   
Art.X.- Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.159 
din 5 martie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 
Art.X.- Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.159 
din 5 martie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica, 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autori:membrii comisiilor. 
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