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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

 
Comisia pentru munca si protectie sociala         Nr.27/196/13 mai 2003 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice 

specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în 
plasament la asistenti maternali profesionisti 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru 
dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, 
mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, trimis comisiei cu adresa nr.281 din 14 
aprilie 2003. 
  

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ si de la urmatoarele comisii: 
1. Comisia juridica, de disciplina si imunitati; 
2. Comisia pentru buget, finante si banci. 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea proiectului de lege mai sus mentionat în procedura de urgenta. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constitutionale. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializatre pentru protectia 
drepturilor copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii dati în plasament asistentilor maternali profesionisti. 

 

Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât el are în vedere atât asigurarea pentru fiecare copil institutionalizat sau dat în plasament 
a unor conditii adecvate nevoilor sale de dezvoltare, cât si stimularea politicii de dezinstitutionalizare prin extinderea retelei de asistenti maternali profesionisti. 

 

 La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitati din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie: d-na Vasilonia 
Botezatu – subsecretar de stat si dl Doru Paunescu – director economic. 
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La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
În urma dezbaterii proiectului de lege în sedinta din data de 6 mai 2003, Comisia propune adoptarea acestuia cu urmatoarele modificari: 

 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text initial 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

propunerii amendamentelor 
0 1 2 3 
 
1 

 
Art.2. – (1) Limitele maxime de cheltuieli aferente 
drepturilor prevazute la art.1 alin.(1) si (2) 
stabilite pe grupe de vârsta, sunt prevazute în 
anexa care face parte integranta din prezenta lege 
si se indexeaza periodic, prin hotarâre a 
Guvernului, în raport cu rata inflatiei. 

 
Se propune reformularea textului dupa cum urmeaza: 
“Art.2. – (1) Limitele maxime de cheltuieli aferente drepturilor 
prevazute la art.1 alin.(1) si (2), stabilite pe grupe de vârsta, 
sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta 
lege si se indexeaza periodic, prin hotarâre a Guvernului, cu 
rata inflatiei.  
(2) Baremurile de dotare cu echipament si cazarmament 

 
Pentru o corecta punctuatie si 
redactare gramaticala. 
 
S-a eliminat sintagma “în raport” 
în vederea asigurarii unor 
venituri reale. 

 (2) Baremurile de dotare cu echipament si 
cazarmament si duratele de utilizare, precum si 
normativele valorice de cheltuieli pentru 
cazarmament, echipament pentru dotare initiala si 
înlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-
sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive, cu 
încadrarea în limitele valorice prevazute în anexa, 
se aproba prin hotarâre a consiliului judetean, 
respectiv a consiliului local al sectorului 
municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor 
formulate de serviciile publice specializate pentru 
protectia copilului. 

si duratele de utilizare, precum si normativele valorice de 
cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare initiala 
si înlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, 
rechizite si materiale cultural-sportive, cu încadrarea în limitele 
valorice prevazute în anexa, se aproba prin hotarâre a 
consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor 
formulate de serviciile publice specializate pentru protectia 
copilului. 
(3) Sumele acordate pentru nevoi personale categoriilor de 
copii si tineri prevazute la art.1 alin.(2), precum si mamelor 
protejate în centrele maternale sunt în cuantum lunar de 
210.000 lei si se indexeaza periodic, prin hotarâre a 

 
 
 
 
 
 
Pentru o corecta formulare. 
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 (3) Sumele acordate pentru nevoi personale 
categoriilor de copii si tineri prevazute la art.1 
alin.(2), precum si mamelor protejate în centrele 
maternale sunt în cuantum lunar de 210.000 lei si 
se indexeaza periodic, prin hotarâre a Guvernului, 
în raport cu rata inflatiei. 
(4) În cazul copiilor cu handicap, infectati HIV 
sau bolnavi SIDA, ocortiti de serviciile publice 
specializate pentru protectia copilului, precum si 
celor încredintati sau dati în plasament la asistenti 
maternali profesionisti, cuantumul sumelor 
necesare acordarii drepturilor se majoreaza cu 
50% în raport cu sumele acordate în conditiile 
prezentei legi, beneficiarilor prevazuti la art.1 
alin.(1). 
 

Guvernului, cu rata inflatiei. 
(4) În cazul copiilor cu handicap, infectati HIV sau bolnavi 
SIDA, ocortiti de serviciile publice specializate pentru protectia 
copilului, precum si al celor încredintati sau dati în plasament la 
asistenti maternali profesionisti, cuantumul sumelor necesare 
acordarii drepturilor se majoreaza cu 50% în raport cu sumele 
acordate în conditiile prezentei legi, beneficiarilor prevazuti la 
art.1 alin.(1).” 
 
Autori: deputatii Paula Ivanescu, Gheorghe Barbu si 
Damian Brudasca. 

 
 
 
Pentru o corecta formulare. 

 
2 

 

Art.4. – Cheltuielile determinate de aplicarea 
prevederilor prezentei legi se suporta din bugetele 
proprii ale judetelor, respectiv din bugetele 
sectoarelor municipiului Bucuresti cu asigurarea 
de sume defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat. 

 

Se propune reformularea textului dupa cum urmeaza:  
“Art.4. – Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor 
prezentei legi se suporta din bugetele proprii ale consiliilor 
judetene , respectiv din bugetele consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, cu asigurarea de sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.” 
 

Autor: deputatii Smaranda Dobrescu 

 

Pentru o corecta formulare, 
întrucât unitatile administrativ 
teritoriale, respectiv judetele si 
sectoarele, nu au bugete, ci 
doar consiliile acestora. 
Pentru respectarea normelor de 
punctuatie. 

 

3 
 

(titlul anexei) 
Anexa 
Limite maxime de cheltuieli aferente drepturilor la 
cazarmament, echipament pentru dotare initiala si 
înlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-
sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive 
acordate copiilor si 

 

Se propune reformularea titlului Anexei dupa cum urmeaza: 
“Limite maxime de cheltuieli aferente drepturilor la 
cazarmament, echipament pentru dotare initiala si înlocuire, 
transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale 
cultural-sportive, precum si cele aferente sumelor de bani 
pentru nevoi personale  

 
Pentru corelare cu prevederile 
art.2 alin.(1) care fac referire la 
cheltuielile pentru dotari, dar si 
pentru nevoi personale. 
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 tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate 
pentru protectia copilului în regim rezidential si 
semi-rezidential, mamelor protejate în centre 
maternale, precum si copiilor încredintati sau dati 
în plasament la asistenti maternali profesionisti 
 

acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice 
specializate pentru protectia copilului în regim rezidential si 
semi-rezidential, mamelor protejate în centre maternale, precum 
si copiilor încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali 
profesionisti” 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 

 

 
 

II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins urmatoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamentul propus si autorul acestuia Motivare  

0 1 2 3 
 
1 

 
Lege privind drepturile de care beneficiaza 
copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice 
specializate pentru protectia copilului, 
mamele protejate în centre maternale, 
precum si copiii încredintati sau dati în 
plasament la asistenti maternali profesionisti 
 

 
D-l deputat Damian Brudasca propune reformularea 
titlului legii dupa cum urmeaza: 
“Lege pentru stabilirea drepturilor de care 
beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice 
specializate în protectia copilului, mamele protejate în 
centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati 
în plasament la asistenti maternali profesionisti” 
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Pentru o mai buna redactare. 
 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât este mai explicit titlul în varianta 
initiatorului, utilizându-se termeni consacrati în 
materie. 
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0 1 2 3 
 
2 

 
Art.1. – Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile 
publice specializate pentru protectia 
copilului, mamele protejate în centre 
maternale, precum si copiii încredintati sau 
dati în plasament la asistenti maternali 
profesionisti au dreptul la cazarmament, 
echipament pentru dotare initiala si înlocuire, 
transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, 
rechizite si materiale cultural-sportive. 
(2) Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile 
publice specializate pentru protectia 
copilului, cei încredintati sau dati în 
plasament la asistenti maternali profesionisti, 
care urmeaza o forma de învatamânt 
recunoscuta de lege, precum si mamele 
protejate în centre maternale beneficiaza de 
sume de bani pentru nevoi personale. 
 

 
D-l deputat Damian Brudasca propune reformularea 
textului dupa cum urmeaza: 
“Art.1. – Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice 
specializate în protectia copilului, mamele protejate în 
centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati 
în plasament la asistenti maternali profesionisti au 
dreptul la transport cazarmament, echipament pentru 
dotare initiala si în înlocuire, transport, jucarii, 
materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale 
cultural-sportive. 
(2) Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice 
specializate în protectia copilului, cei încredintati sau 
dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, 
care urmeaza o forma de învatamânt recunoscuta de 
lege, precum si mamele protejate în centre maternale 
beneficiaza de sume de bani pentru nevoi personale.” 
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Pentru o mai buna redactare. 
 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât sintagma “servicii publice specializate 
pentru protectia copilului” este consacrata. 
Înlocuirea prepozitiei pentru cu prepozitia în ar 
conduce la modificarea titulaturii în toate actele 
normative în materie.  
Celelalte propuneri de reformulare sunt 
irelevante sub aspectul normei juridice. 

 
3 

 
Art.2. – (1) Limitele maxime de cheltuieli 
aferente drepturilor prevazute la art.1 alin.(1) 
si (2) stabilite pe grupe de vârsta, sunt 
prevazute în anexa care face parte integranta 
din prezenta lege si se indexeaza periodic, 
prin hotarâre a Guvernului, în raport cu rata 
inflatiei. 
 

 
D-l deputat Damian Brudasca propune reformularea 
textului dupa cum urmeaza: 
„Art.2. – (1) Limitele maxime de cheltuieli aferente 
drepturilor prevazute la art.1 alin.(1) si (2) stabilite pe 
grupe de vârsta, sunt prevazute în anexa, care face 
parte integranta din prezenta lege, si se indexeaza, 
periodic, prin hotarâre a Guvernului, în raport cu rata 
inflatiei. 
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Pentru îmbunatatire redactionala. 
 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât conform normelor de gramatica 
subordonata atributiva (“care face parte 
integranta din prezenta lege”) nu se desparte 
prin virgula de regenta, daca exprima ceva 
important, cum este situatia prezenta.  
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   De asemenea, complementul circumstantial de 

mod (“periodic”) nu se separa prin virgula de 
verbul determinat (indexeaza) decât daca între 
ele sunt intercalate si alte cuvinte, ceea ce nu 
este cazul. 
 

 (2) Baremurile de dotare cu echipament si 
cazarmament si duratele de utilizare, precum 
si normativele valorice de cheltuieli pentru 
cazarmament, echipament pentru dotare 
initiala si înlocuire, transport, jucarii, 
materiale igienico-sanitare, rechizite si 
materiale cultural-sportive, cu încadrarea în 
limitele valorice prevazute în anexa, se 
aproba prin hotarâre a consiliului judetean, 
respectiv a consiliului local al sectorului 
municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor 
formulate de serviciile publice specializate 
pentru protectia copilului. 
 

(2) Baremurile de dotare cu echipament si 
cazarmament si duratele de utilizare, precum si 
normativele valorice de cheltuieli pentru transport 
cazarmament, echipament pentru dotare initiala si 
pentru înlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-
sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive, cu 
încadrarea în limitele valorice prevazute în anexa, se 
aproba prin hotarâre a consiliului judetean, respectiv a 
consiliului general al municipiului Bucuresti, pe baza 
propunerilor formulate de serviciile publice 
specializate pentru protectia copilului. 
 

Argumente pentru sustinere: 
S-a propus reformularea întrucât s-a considerat 
ca sectoarele municipiului Bucuresti nu sunt 
echivalente ale unor judete, ci, cel mult, doar a 
unor municipii sau orase; asadar, sarcina trebuie 
sa revina consiliului general al municipiului 
Bucuresti, si nu sectoarelor. 
 
Argumente pentru respingere: 
Alin.(2) a fost corect reformulat prin 
amendamentul acceptat la pozitia 1 din raport – 
amendamente admise. 

  (3) Sumele acordate pentru nevoi personale 
categoriilor de copii si tineri prevazute la 
art.1 alin.(2), precum si mamelor protejate în 
centrele maternale sunt în cuantum lunar de 
210.000 lei si se indexeaza periodic, prin 
hotarâre a Guvernului, în raport cu rata 
inflatiei. 
 

(3) Sumele acordate pentru nevoi personale 
categoriilor de copii si tineri prevazute la art.1 alin.(2), 
precum si mamelor protejate în centrele maternale 
sunt în cuantum lunar de 210.000 lei si se indexeaza, 
periodic, prin hotarâre a Guvernului, în raport cu rata 
inflatiei. 
 

Argumente pentru sustinere: 
Pentru o corecta punctuatie. 
 
Argumente pentru respingere: 
Nu se justifica virgulele. 
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 (4) În cazul copiilor cu handicap, infectati 
HIV sau bolnavi SIDA, ocrotiti de serviciile 
publice specializate pentru protectia 
copilului, precum si celor încredintati sau dati 
în plasament la asistenti maternali 
profesionisti, cuantumul sumelor necesare 
acordarii drepturilor se majoreaza cu 50% în 
raport cu sumele acordate în conditiile 
prezentei legi, beneficiarilor prevazuti la art.1 
alin.(1). 

(4) În cazul copiilor cu handicap, infectati HIV sau 
bolnavi SIDA, ocrotiti de serviciile publice specializate 
în protectia copilului, precum si celor încredintati sau 
dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, 
cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor se 
majoreaza cu 50% în raport cu sumele acordate în 
conditiile prezentei legi, beneficiarilor prevazuti la art.1 
alin.(1).” 
 

Argumente pentru sustinere: 
Pentru îmbunatatire redactionala. 
 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât sintagma “servicii publice specializate 
pentru protectia copilului” este consacrata. 
Înlocuirea prepozitiei pentru cu prepozitia în ar 
conduce la modificarea titulaturii în toate actele 
normative în materie.  
 

    

 
4 

 
Art.4. – Cheltuielile determinate de aplicarea 
prevederilor prezentei legi se suporta din 
bugetele proprii ale judetelor, respectiv din 
bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti 
cu asigurarea de sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat. 
 

 
D-nii deputati Paula Ivanescu si Gheorghe Barbu 
propun reformularea textului dupa cum urmeaza: 
“Art.4. – Cheltuielile determinate de aplicarea 
prevederilor prezentei legi se suporta din bugetele 
proprii ale judetelor, respectiv din bugetele 
sectoarelor municipiului Bucuresti cu asigurarea de 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 
care sa asigure integral nivelul acestor 
cheltuieli.” 
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Pentru instituirea obligatiei bugetului de stat de a 
suporta integral nivelul cheltuielilor. 
 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât propunerea nu poate fi sustinuta 
financiar. 

 
5 

 
Art.4. – Cheltuielile determinate de aplicarea 
prevederilor prezentei legi se suporta din 
bugetele proprii ale judetelor, respectiv din 
bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti 
cu asigurarea de sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat. 
 

 
D-l deputat Damian Brudasca propune reformularea 
textului dupa cum urmeaza: 
“Art.4. – Cheltuielile determinate de aplicarea 
prevederilor prezentei legi se suporta din bugetele 
judetelor, respectiv din bugetul general al 
municipiului Bucuresti cu asigurarea de sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat.” 
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Pentru îmbunatatire redactionala. 
 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât reformularea normei adoptata în 
prezentul raport – pozitia 2 de la amendamente 
admise – este cea corecta. 
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0 1 2 3 
 
6 

 
(titlul anexei) 
Anexa 
Limite maxime de cheltuieli aferente 
drepturilor la cazarmament, echipament 
pentru dotare initiala si înlocuire, transport, 
jucarii, materiale iginico-sanitare, rechizite si 
materiale cultural-sportive acordate copiilor 
si tinerilor ocrotiti de serviciile publice 
specializate pentru protectia copilului în 
regim rezidential si semi-rezidential, mamelor 
protejate în centre maternale, precum si 
copiilor încredintati sau dati în plasament la 
asistenti maternali profesionisti 

 
D-nii deputati Paula Ivanescu si Gheorghe Barbu 
propun reformularea textului dupa cum urmeaza: 
“Limita minima de cheltuieli aferente drepturilor la 
cazarmament, echipament pentru dotare initiala si 
înlocuire, transport, jucarii, materiale iginico-sanitare, 
rechizite, materiale cultural-sportive, precum si cele 
aferente sumelor de bani pentru nevoi personale 
acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile 
publice specializate pentru protectia copilului în regim 
rezidential si semi-rezidential, mamelor protejate în 
centre maternale, precum si copiilor încredintati sau 
dati în plasament la asistenti maternali profesionisti” 

 
Argumente pentru sustinere: 
Pentru a se oferi posibilitatea cresterii sumelor 
de cheltuieli în cazul în care se poate sustine 
financiar o majorare a sumelor respective. 
 
Argumente pentru respingere: 
Pentru a nu apare un tratament discriminatoriu 
între beneficiarii drepturilor 
din diferite judete. 

 
Raportul asupra proiectului de lege a fost adoptat cu 11 voturi pentru si 2 abtineri. 

 
 

PRESEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU     Ion MÎNZÎNA  

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 


