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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/408 
 

  
Către 

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

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar preliminar asupra 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, retrimisă Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice de disciplină și imunități, cu 
adresa nr. Plx 713/2018 din 17 mai 2021, pentru dezbatere şi 
examinare pe fond. 

 
Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiilor 

conform hotărârii Comitetului Liderilor Grupurilor Parlamentare, potrivit 
prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 mai 2022 

Nr. 4c-9/408 
 

 
RAPORT  SUPLIMENTAR  PRELIMINAR   

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 
 

În temeiul prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei juridice de disciplină și imunități, prin adresa  
nr. Plx 713/2018 din 17 mai 2021, în vederea reexaminării şi întocmirii 
unui nou raport. 

 
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. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 17 mai 2022, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (două abțineri), respingerea 
propunerii legislative pentru 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.  
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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. 

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. 

 
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, dl Cătălin Boboc – Secretar de Stat 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 respinsă de Senat în şedinţa din 19 
noiembrie 2018. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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