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RAPORT 
  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, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 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.PL.x.200 din 29 mai 2012 şi înregistrat cu nr. 
31/424 din 31 mai 2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 
dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 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 şi 
completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
cu modificările ulterioare, în sensul definirii noţiunii de abandon, precum şi al 
incriminării faptei constând în abandonul copilului de către părintele acestuia sau de 
către reprezentantul lui legal. 

 Consiliul Legislativ  a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii 
şi propuneri, conform adresei cu nr.1225 din 18 noiembrie 2011. 

 Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa 
cu nr.2866 din 15 decembrie 2011, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat negativ proiectul de lege, conform adresei cu nr.25/238 din 31 mai 
2012. 

Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă, conform adresei cu nr.28/111 din 14 iunie 2012. 
 



         În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 
august 2012. 

   Din totalul de 22 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au participat la dezbaterea iniţiativei legislative 18 deputaţi  

   La lucrările Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi a participat, în 
calitate de invitat din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
doamna Simona Oproiu – şef serviciu, domnia sa comunicând membrilor Comisiei 
prezenţi la dezbateri faptul că ministerul în cauză nu susţine adoptarea proiectului de 
lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, întrucât 
infracţiunea de abandon de familie beneficiază de o reglementare detaliată în cadrul 
art.305 din codul penal, iar de lege ferenda în cadrul art.378 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal. Prin iniţiativa legislativă se propune dublarea prevederilor legale 
existente în ceea ce priveşte infracţiunea de abandon de familie şi abrogarea unor 
dispoziţii legale adoptate printr-o lege specială ulterioară Codului penal, ceea ce ar 
determina abrogarea implicită a oricăror dispoziţii legale similare din cuprinsul 
Codului penal. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind incidente 
prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din Constituţia României, republicată. 
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