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În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind regimul juridic al 
aşezămintelor private de tip familial pentru copii aflaţi în dificultate, trimisă 
cu adresa nr. P.l.-294, din 7 octombrie 2002, înregistrată sub nr. 31/ 882 din  
7 octombrie 2002. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil  propunerea legislativă, 
conform avizului nr. 1286/9.10.2002. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, precum şi Comisia pentru 
buget, finaţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă, conform 
avizelor  nr. 27/250/31.10.2002 şi, respectiv, nr. 491/10.04.2003. 

De asemenea, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au avizat favorabil propunerea legislativă, 
conform avizelor nr. 26/879/16.10.2002 şi, respectiv, nr. 25/594/15.10.2002. 

Guvernul, în punctul său de vedere, transmis sub nr. 
4023/MRP/7.01.2004, a precizat că nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative. 

Propunerea  legislativă are ca obiect de reglementare  înfiinţarea 
aşezămintelor private de tip familial, definite ca unităţi gospodăreşti 
autonome în care o familie substitutivă, denumită familie socială, ocroteşte 
pe termen lung copii aflaţi în dificultate. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă în şedinţa 
din 5 octombrie 2004. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 23 
membri ai comisiei. 
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Analizând propunerea legislativă, membrii comisiei au apreciat că 
aceasta nu poate fi acceptată din următoarele considerente: 

 În concepţia propunerii legislative una dintre cele mai 
importante măsuri de ocrotire, şi anume plasamentul copilului, 
este lăsat aproape exclusiv în seama organizaţiilor 
guvernamentale, eliminând practic rolul statului şi limitând 
rolul autorităţilor publice locale în aprobarea proiectului de 
înfiinţare a aşezământului de tip familial. 

 Propunerea legislativă pune accentul, în mod deosebit, pe 
aspectele economice şi financiare, tratând în mod insuficient 
îndatoririle, răspunderile şi condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească persoanele chemate să lucreze ca „părinţi 
sociali”. 

 în Monitorul Oficial al României, Partea I  nr. 557/23 iunie 
2004 a fost publicată Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care 
cuprinde prevederi referitoare la o serie de aspecte cuprinse în 
iniţiativa legislativă. Ca atare, promovarea acesteia ar conduce 
la existenţa unei duble reglementări în materie.  

 
 
În urma dezbaterii în comisie, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea propunerii legislative privind regimul juridic al 
aşezămintelor private de tip familial pentru copii aflaţi în dificultate. 
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