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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 12 decembrie 2022

Nr. 4c-9/1032 
 

  
Către 

Comisia juridică de disciplină și imunități 
Doamnei Președinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar preliminar asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, retrimisă 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și Comisiei juridice de disciplină 

și imunități cu adresa nr. Plx 632/2018 din 16 noiembrie 2022, în 

vederea reexaminării. 

 
Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiilor în 

temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 12 decembrie 2022

Nr. 4c-9/1032 
 

 

 

RAPORT SUPLIMENTAR PRELIMINAR  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată 
 
 

În temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată a fost retrimisă Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială și Comisiei juridice de disciplină și 
imunități, prin adresa nr. Plx 632/2018 din 16 noiembrie 2022, în 
vederea reexaminării. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
și completarea Legii nr.272/2004, în sensul creșterii perioadei de acordare 
a indemnizației de părăsire a sistemului de protecție specială, de la o lună 
la trei luni. 

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 6 decembrie 2022, 

membrii Comisiei pentru muncă au hotărât, cu unanimitate de voturi 
menținerea soluției de respingere a propunerii legislative, 
exprimată în rapoartele comune depuse anterior în 2 iunie 2020 şi 6 
aprilie 2022, 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 
măsurilor propuse prin iniţiativa legislativă, atât pentru copiii pentru care 
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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 lucrări 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 Eduard Corjescu, director general în cadrul 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 
Propunerea legislativă a fost respins de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 22 octombrie 2018. 
 

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. 

 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
 

 


