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R A P O R T 

asupra proiectului de lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale 

articolului 64 din Legea 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 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 458/2018 din 11 septembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) şi 

(2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(1) şi (2) ale art.64 din Legea nr.272/2004, în sensul prelungirii la 7 
ani a vârstei minime la care copii pot fi plasaţi în servicii de tip rezidenţial, 
faţă de 3 ani cum este în prezent, cu excepţia celor care prezintă 
handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip rezidenţial 
specializate. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.329/13.04.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1458/03.04.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-

10/318/19.09.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.377/18.09.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.414/19.09.2018) 
• punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.947/21.05.2018). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 25 septembrie 
2018 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

• d-l Adrian Marius Rândunică - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale; 

• d-na Alina Mahera - consilier juridic, Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

• d-na deputat Bîzgan-Gayral Oana-Mioara - în calitate de iniţiator. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 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 

septembrie 2018. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) 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, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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