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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI 
PROTECȚIE SOCIALĂ 

 
București,  27.02.2023 

Nr. 4c-13/1160/2022/2023 
Nr.4c-9/1134 

                                          PLx775-2022 
 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, 
trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, cu adresa nr. PLx 775/2022 din 15 decembrie 2022, pentru 
dezbatere şi examinare pe fond. 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Alina-Elena TĂNĂSESCU 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 
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COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI 
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RAPORT  COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.50 alin.(1) din Legea 
nr.273/2004 privind procedura adopţiei 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 
775/2022 din 15 decembrie 2022, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru 
modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 14 decembrie 2022.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 
din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.50 
alin.(1) din Legea nr.273/2004, în sensul prelungirii duratei concediului de 
acomodare, de la maximum un an la maximum doi ani, care include şi perioada 
încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară. 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1222/09.11.2022) 
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6979/08.11.2022) 
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/861/08.02.2023) 
avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

(nr.4c-2/138/21.02.2023) 
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avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/34/08.02.2023). 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 20 februarie 2023, și au  
hotărât cu majoritate de  voturi (2 abțineri) adoptarea proiectului de Lege în forma 
prezentată de Senat.  

La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform 
listei de prezenţă. 
 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat  inițiativa 
legislativă în data de 21 februarie 2023 și au hotărât cu unanimitate de  voturi  
adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de Senat.  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de 
prezență. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două 
Comisii propun  plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Proiectului de 
Lege pentru modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004 privind procedura 
adopției, în forma prezentată de Senat. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Alina-Elena TĂNĂSESCU 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

 
 
 
 

 
SECRETAR, 

Ladanyi Laszlo-Zsolt 
SECRETAR, 

Tudor POLAK 
 
 
 

  

  

 


