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Comisia pentru muncă şi            Comisia juridică, de disciplină şi  
protecţie socială            imunităţi 
 
Bucureşti, 8 februarie 2016 

Nr. 4c-7/191 

  
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, trimis cu adresa  
nr. PLx 194/2015 din 9 martie 2015.  

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1033/19.09.2014). 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/591/10.09.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/412/25.03.2015) 
• punctul de vedere al Guvernului exprimat în cadrul dezbaterilor. 
 

Bucureşti, 8 februarie 2016 
Nr. 4c-11/339  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, în sensul acordării ambilor părinţi a dreptului de a solicita 
serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială să monitorizeze relaţiile 
personale cu copilul.  

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia 

României, republicată. 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în 

şedinţe separate.  
La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 6 octombrie 2015 au fost prezenţi 22 deputaţi 

din totalul de 26 de membri. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, doamna Ramona Minea Niculescu, consilier juridic în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 2 februarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa 23 

deputaţi din totalul de 24 membri. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, doamna Gabriela Coman, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie. 

 
Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 martie 2015. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
 
 
 

PREŞEDINTE,        VICEPREŞEDINTE, 
Adrian Solomon        Ciprian Nicolae Nica 

 

 

 

 

SECRETAR,         SECRETAR,   

Mihăiţă Găină        Sorin Constantin Stragea 

 
 
 
 
 
 
Întocmit,           Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo                                                                          Consilier parlamentar Roxana David 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

Nr.  
crt. 

Text iniţial 
Legea nr. 272/2004  

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
__ 

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

 
Nemodificat 

 

2.  
__ 

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

 
Articol unic. - 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: 
 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

3.  
Art.18, alin.(1) lit.c) 
 
c) găzduirea copilului, pe perioadă 
determinată, de către părintele sau 
de către altă persoană la care 

 
__ 

 
1. La articolul 18 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„c) găzduirea copilului, pe perioadă 
determinată, de către părintele sau 

 
Pentru 
corelare cu 
prevederile 
alin. (61) al 
art. 18 din 
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copilul nu locuieşte în mod 
obişnuit; 
 

de către altă persoană la care 
copilul nu locuieşte în mod 
obişnuit, cu sau fără 
supravegherea modului în care 
relaţiile personale sunt 
întreţinute, în funcţie de 
interesul superior al copilului;” 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  
 

textul adoptat 
de Senat. 

4.  
Art.18 alin.(5) 
 
 
 
(5) În cazul în care părintele la 
care copilul locuieşte împiedică 
sau afectează în mod negativ 
legăturile personale ale copilului cu 
celălalt părinte, prin nerespectarea 
programului stabilit de instanţă sau 
convenit de părinţi, părintele la 
care nu locuieşte în mod 
statornic poate cere serviciului 
public de asistenţă socială sau, 
după caz, persoanelor cu atribuţii 
de asistenţă socială în 
circumscripţia căruia se află 
locuinţa copilului să monitorizeze 
relaţiile personale cu copilul pentru 
o durată de până la 6 luni. 
(6) Monitorizarea permite 
reprezentanţilor serviciului public 
de asistenţă socială sau, după caz, 

 
1. La articolul 18, alineatele (5) 
şi (6) vor avea următorul 
cuprins: 
 
„(5) În cazul în care unul dintre 
părinţi împiedică sau afectează în 
mod negativ legăturile personale 
ale copilului cu celălalt părinte, prin 
nerespectarea programului stabilit 
de instanţă sau convenit de părinţi, 
celălalt părinte poate cere 
serviciului public de asistenţă 
socială sau, după caz, persoanelor 
cu atribuţii de asistenţă socială în 
circumscripţia căruia se află 
locuinţa copilului, să monitorizeze 
relaţiile personale cu copilul pentru 
o durată de până la 6 luni. 
 
 
(6) Monitorizarea permite 
reprezentanţilor serviciului public 
de asistenţă socială sau, după caz, 

 
2. La articolul 18, alineatele (5) şi 
(6) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
Alin.(5) nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Monitorizarea permite 
reprezentanţilor serviciului public 
de asistenţă socială sau, după caz, 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6/8

persoanelor cu atribuţii de 
asistenţă socială să asiste la 
preluarea copilului de către 
părintele la care nu locuieşte în 
mod statornic, la înapoierea 
acestuia, să realizeze 
intervievarea părinţilor, a 
copilului şi a persoanelor cu 
care copilul locuieşte, precum 
şi a altor persoane, în vederea 
întocmirii raportului de 
monitorizare. 

persoanelor cu atribuţii de 
asistenţă socială, să asiste la 
preluarea copilului de către 
părintele la care nu locuieşte în 
mod statornic, la vizitele 
efectuate la domiciliul copilului 
de către părintele care nu 
locuieşte cu acesta, precum şi 
la înapoierea copilului de către 
părintele care nu locuieşte cu 
acesta. Totodată, 
monitorizarea permite 
reprezentanţilor serviciului 
public de asistenţă socială sau, 
după caz, persoanelor cu 
atribuţii de asistenţă socială, să 
asiste şi în timpul găzduirii 
copilului de către părintele la 
care copilul nu locuieşte în mod 
obişnuit, dacă instanţa 
judecătorească a dispus 
monitorizarea printr-o sentinţă 
definitivă. Dispoziţiile tezei I se 
aplică în mod corespunzător şi 
în situaţia prevăzută la art.18 
alin.(1) lit.g).” 

persoanelor cu atribuţii de 
asistenţă socială, să asiste la 
preluarea copilului de către 
părintele la care nu locuieşte în 
mod statornic, la vizitele efectuate 
la domiciliul copilului de către 
părintele care nu locuieşte cu 
acesta, precum şi la înapoierea 
copilului de către părintele care nu 
locuieşte cu acesta. Totodată, 
monitorizarea permite 
reprezentanţilor serviciului public 
de asistenţă socială sau, după caz, 
persoanelor cu atribuţii de 
asistenţă socială, să asiste şi în 
timpul găzduirii copilului de către 
părintele la care copilul nu 
locuieşte în mod obişnuit, dacă 
instanţa judecătorească a dispus 
monitorizarea printr-o sentinţă 
definitivă. Dispoziţiile tezei a II-a 
se aplică în mod corespunzător şi 
în situaţia prevăzută la art.18 
alin.(1) lit.g).” 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corectarea 
unei erori 
materiale. 
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5.  
__ 

 
2. La articolul 18, după 
alineatul (6) se introduce un 
nou alineat, alin.(61), cu 
următorul cuprins: 
„(61) Cu ocazia monitorizării, 
reprezentanţii serviciului public de 
asistenţă socială sau, după caz, 
persoanele cu atribuţii de asistenţă 
socială, pot realiza intervievarea 
părinţilor, a copilului, a persoanelor 
cu care copilul relaţionează în 
situaţiile prevăzute la art.18 
alin.(1) lit.c) şi g), precum şi a 
altor persoane a căror intervievare 
se apreciază a fi utilă în vederea 
întocmirii raportului de 
monitorizare.” 
 

 
Devine pct.3 nemodificat 

 

6.  
Art.20 alin.(1) 
 
Art.20. - (1) În vederea asigurării 
menţinerii relaţiilor personale ale 
copilului cu părinţii săi sau cu alte 
persoane alături de care s-a 
bucurat de viaţa de familie, precum 
şi pentru asigurarea înapoierii 
copilului la locuinţa sa la 
terminarea perioadei de vizită, 
instanţa poate dispune, la cererea 
părintelui interesat sau a altei 
persoane îndreptăţite, una sau mai 
multe măsuri cu caracter 
asiguratoriu sau a unor garanţii. 

 
3. La articolul 20, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) În vederea asigurării 
menţinerii relaţiilor personale ale 
copilului cu părinţii săi sau cu alte 
persoane alături de care s-a 
bucurat de viaţa de familie, precum 
şi pentru asigurarea înapoierii 
copilului la locuinţa sau la 
terminarea perioadei de găzduire, 
precum şi pentru a preveni 
împiedicarea preluării copilului, 
la finalul găzduirii la domiciliul 
părintelui care nu locuieşte cu 

 
4. La articolul 20, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) În vederea asigurării 
menţinerii relaţiilor personale ale 
copilului cu părinţii săi sau cu alte 
persoane alături de care s-a 
bucurat de viaţa de familie, precum 
şi pentru asigurarea înapoierii 
copilului la locuinţa sa la 
terminarea perioadei de găzduire, 
precum şi pentru a preveni 
împiedicarea preluării copilului, la 
finalul găzduirii la domiciliul 
părintelui care nu locuieşte cu 

 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Corectarea 
unei erori 
materiale. 
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 copilul, instanţa poate dispune, la 
cererea părintelui interesat sau a 
altei persoane îndreptăţite, una sau 
mai multe măsuri cu caracter 
asiguratoriu sau a unor garanţii. 
Dispoziţiile tezei I se aplică în 
mod corespunzător şi în 
situaţia prevăzută la art.18 
alin.(1) lit.g).” 
 

copilul, instanţa poate dispune, la 
cererea părintelui interesat sau a 
altei persoane îndreptăţite, una sau 
mai multe măsuri cu caracter 
asiguratoriu sau a unor garanţii. 
Dispoziţiile tezei I se aplică în mod 
corespunzător şi în situaţia 
prevăzută la art.18 alin.(1) lit.g).” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
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