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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
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Nr. 4c-9/612 

 
  
 

Către 
Comisia juridică de disciplină și imunități 

Doamnei preşedinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

juridice de disciplină și imunități, cu adresa  

nr. PLx 441/2019 din 8 octombrie 2019, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
ÉVA-ANDREA CSÉP 
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RAPORT   PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

 
În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia juridică de disciplină și imunități, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 
441/2019 din 8 octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, 
a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată. 

 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al 

art.129 din Legea nr.272/2004, urmărindu-se extinderea perioadei de acordare, la 
ieşirea din sistemul de protecţie socială, a indemnizaţiei pentru copiii şi tinerii 
pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi pentru mamele 
protejate în centre maternale, de la o lună la 3 luni. De asemenea, se preconizează 
acordarea unei singure indemnizaţii în valoare egală cu un salariu minim brut pe 
ţară, garantat în plată, stabilit potrivit legii, la ieşirea din sistemul de protecţie 
socială pentru copiii pentru care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de încuviinţare 
a adopţiei. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.375/14.05.2019) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2068/24.04.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/282/16.10.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/601/16.10.2019) 



 

 
3

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
(nr.4c-20/360/21.10.2019) 

 punctele de vedere negative ale Guvernului (nr. 5640/09.07.2020 și 
nr.10240/14.09.2022). 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul de 

lege şi documentele conexe în şedinţa din 18 octombrie 2022 şi au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), respingerea proiectului de lege, din 
următoarele considerente: 

Legea nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a modificat art. 129 în 
întregime, fiind prevăzute măsuri de sprijin mai favorabile atât pentru copiii pentru 
care s-a stabilit măsura plasamentului, în condiţiile legii, pentru mamele protejate 
în centre maternale, cât și pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și optează 
pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform 

listei de prezenţă. 
 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, domnul Bogdan Paraschiv, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 2 octombrie 2019, ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 

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. 
 

 
VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 
ÉVA-ANDREA CSÉP   DAN-CONSTANTIN ŞLINCU  

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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