
 1/5 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia juridică de disciplină 
şi imunităţi 

 
Nr. 4c-9/970  Nr. 4c-13/1104 

 
Bucureşti, 16 aprilie 2019 

 
 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, pentru examinare pe fond, cu 
adresa nr. Plx 713/2018 din 21 noiembrie 2018. 

 
 

 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON    NICUŞOR HALICI 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia juridică de disciplină 
şi imunităţi 

 
Nr. 4c-9/970  Nr. 4c-13/1104 

 
Bucureşti, 16 aprilie 2019 

 
  

RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 

 

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 şi imunităţi au fost 

sesizate, prin adresa nr. Plx 713/2018 din 21 noiembrie 2018, cu 

dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.272/2004, cu patru noi articole, art.1081-1084, în sensul 

decontării trimestriale a cheltuielilor de transport dus-întors pentru unul 

dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Totodată, se propune ca 

suma decontată să nu depăşească jumătate din salariul minim brut pe 

ţară garantat în plată din acel an. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 19 

noiembrie 2018. 
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.604/21.06.2018) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3075/05.06.2018) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/943/19.02.2019) 

• avizul negativ al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/446/11.12.2018) 

• avizul negativ al Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării (nr.4c-21/411/11.12.2018) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/640/28.11.2018) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1568/20.08.2018). 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 

propunerea legislativă în şedinţe separate. 

La şedinţa Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, din data de 11 

decembrie 2018, au participat la lucrări deputaţii conform listei de 

prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 

alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, domnul Cristian Anghilina, consilier juridic în 

cadrul Autorităţii Naţionale pentru protecţie Drepturilor Copilului şi 

Adopţie. 

 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 9 

aprilie 2019 şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi din totalul de 22 de 

membri.  
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), respingerea propunerii 

legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 alin 

(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, doamna Ramona Minea Niculescu – consilier 

juridic în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie 

 

Propunerea legislativă 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, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare cuprinde un capitol 

special dedicat copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, 

prin care se asigură un cadru legal unitar care să garanteze respectarea 

drepturilor acestor copii, inclusiv pe perioada în care părinţii sau 

reprezentanţii legali ai acestora nu se află în ţară.  

Monitorizarea acestor copii este un proces care le permite 

specialiştilor să identifice problemele imediate care apar sau potenţialele 

riscuri la care sunt supuşi copiii, fiind în acest sens elaborată o procedură 

de supraveghere a modului de creştere şi îngrijire a copilului ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 
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Măsurile propuse în iniţiativa legislativă nu se justifică în contextul în 

care studiile realizate pe această temă au arătat că dificultăţile cu care se 

confruntă această categorie de copii nu sunt de natură financiară, care să 

justifice acordarea de facilităţi fiscale, ci mai degrabă se impun măsuri de 

consiliere, atât a copiilor cât şi a părinţilor, în sensul reunificării acestor 

familii. 

 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Nicuşor Halici 

 

 

 

 

SECRETAR,      SECRETAR,   

Violeta Răduţ     Aida Cristina Căruceru 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consilier parlamentar Roxana David 
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