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       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

                                        CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
Bucureşti,29.03. 2022 
Nr.  Pl-x  632/2018/2022 

 COMISIA PENTRU MUNCĂ 
ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 
Nr.4c-9/293 

   
                                                                                  

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR COMUN asupra 
propunerii legislative pentru modificrea și completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, trimisă cu adresa nr. Pl- x 
632/2018.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

 

                    PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE, 
    Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                                  Adrian Solomon 
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RAPORT  SUPLIMENTAR COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi și Comisia pentru  muncă și protecție  socială au fost sesizate, spre dezbatere, în 
fond cu propunerea legislativă pentru modificarea și  completarea Legii nr.272/2004 
privind protecția și  promovarea drepturilor copilului, republicată, trimisă cu adresa nr. 
Pl-x 632 din 25 octombrie 2018 şi  înregistrat cu nr. 4c-13/980  din 25 octombrie 2018. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea legislativă în 
şedinţa din 22 octombrie 2018.  

Guvernul României, prin punctul de vedere transmis nu susține adoptarea acestei 
inițiative legislative. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 661 din 4 iulie 2018, a avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 

Consiliul Economic și Social a transmis un aviz favorabil cu privire la inițiativa 
legislativă.  
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Comisia pentru buget  finanțe și  bănci a transmis un aviz negativ cu nr. 4c-
2/226  din 19 martie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
a transmis un aviz favorabil cu nr. 4c-6/555 din 14 noiembrie 2018. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a transmis un 
aviz negativ cu nr. 4c-6/521 din 20 noiembrie 2019. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Legii nr.272/2004, în sensul creșterii perioadei de acordare a indemnizației de părăsire a 
sistemului de protecție specială, de la o lună la trei luni. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată. 

 
 
Proiectul de lege a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților 

din 29 martie 2021.  
În ședința din 30 martie 2021, cu acordul liderilor grupurilor parlamentare s-

a decis retrimiterea proiectului de lege la comisie pentru întocmirea unui nou 
raport. 
  În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64, din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două 
Comisii au examinat iniţiativa legislativă în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru muncă  și protecție socială au dezbătut propunerea 
legislativă în ședința din 7 decembrie 2021 și  au hotărât, cu majoritate de voturi (3 
abțineri), menținerea soluției inițiale, de respingere a propunerii legislative, prezentată în 
raportul comun cu nr.4c-13/980 din 2 iunie 2020. 

La lucrările comisiei pentru  muncă și protecție  socială și-au înregistrat prezența 
18 deputați, din totalulde 20 de  membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa 
legislativă în sistem mixt (fizic/online) în şedinţa din 29 martie  2022. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți 
conform listei de prezență.  

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii 
celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 
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plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
 

 
                     PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 
          Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                          Adrian Solomon  
    

 
 
 
 
             SECRETAR,               SECRETAR,  

                   Olivia-Diana Morar                              Dan-Constantin Șlincu 
                        
 

 
 
 
 
 
 


		2022-04-06T12:37:59+0300
	Vladescu Lidia-Ana




