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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

Bucureşti, 16 iunie 2014 
Nr. 4c-7/289 

 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art. 64 

din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, 

prin adresa nr. PLx 280/2014 din 3 iunie 2014, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită, a proiectului de lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale 

art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.141/17.02.2014) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.382/20.02.2014) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/633/04.06.2014) 

• punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.874/08.05.2014). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi 

(2) ale art.64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, în sensul prelungirii vârstei până la care copiii pot beneficia 

de plasament exclusiv în familia extinsă sau substitutivă, respectiv de la 2 la 3 

ani, fiind interzis plasamentul acestora într-un serviciu de tip rezidenţial, cu 



excepţia copiilor cu vârstă de până la 3 ani cu handicap grav, cu dependenţă de 

îngrijiri în servicii de tip rezidenţial specializate. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 iunie 2014 au 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor: 

• d-na Gabriela Coman – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Preşedintele Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

• d-l Levente Horvath Akos – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi, din totalul de 

23 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 iunie 2014. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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