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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia juridică  
de disciplină și imunități 

 
Nr. 4c-9/519 Nr. 4c-13/539 

 
Bucureşti, 7 noiembrie 2022 

PLx 360/2022 
 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, trimis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități pentru examinare pe fond, cu adresa nr.PLx 
360/2022 din 14 iunie 2022. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 
 

 



 

 
2

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia juridică  
de disciplină și imunități 

 
Nr. 4c-9/519 Nr. 4c-13/539 

 
 

Bucureşti, 7 noiembrie 2022 
PLx 360/2022 

 
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 

privind procedura adopţiei 
 
 

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 360/2022 din 14 iunie 2022, cu dezbaterea 
pe fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.273/2004, în sensul incriminării faptei părintelui sau a reprezentantului 
legal al unui copil de a pretinde sau de a primi bani ori alte foloase 
materiale în scopul stabilirii, între copil şi terţe persoane, a unor legături 
asemănătoare celor dintre părinţi şi copii, fără a se recurge la procedura 
standard de adopţie. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut 

în vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.425/18.04.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2010/05.04.2022) 
 avizul Consiliului Superior al Magistraturii (nr.7877/16.05.2022) 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/429/22.06.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/324/22.06.2022). 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţe separate. 

 
La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină și imunități din data de 25 

octombrie 2022, au participat deputaţii conform propriei liste de prezenţă.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 
 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 31 

octombrie 2022 au participat deputaţii conform propriei liste de prezenţă.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), respingerea proiectului de 
lege. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- dna Doina Pârcălabu, Secretat de Stat, Ministerul Familiei, 
Tineretului și Egalității de Șanse; 

- dna Mihaela Grecu, director, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 7 iunie 2022. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia 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. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de respingere a 
proiectului de lege întrucât nu este necesară o nouă reglementare a 
faptelor de dare și luare de mită, respectiv primirea de foloase necuvenite, 
care sunt deja incriminate în Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian Solomon 
PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Ladányi László-Zsolt 

Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 

 
Şef serviciu Andrada Armencea 

Consilier parlamentar Florica Manole 
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