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Doamnei Natalia-Elena Intotero, 

Președinte, Comisia pentru învățământ 

 

Domnului Adrian Solomon, 

Președinte, Comisia pentru muncă și protecție socială 

 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra propunerii 

legislative pentru înfiinţarea Registrului naţional al gravidelor şi mamelor 

minore, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, trimisă cu adresa nr. PLx. 742/2022 

din 23 noiembrie 2022. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

rozalia.bucur
conf cu originalul
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra propunerii legislative pentru înfiinţarea Registrului naţional al 

gravidelor şi mamelor minore, precum şi 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, Comisia pentru sănătate şi familie, Comisia pentru muncă și protecție 

socială și Comisia pentru învățământ au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu 

propunerea legislativă pentru înfiinţarea Registrului naţional al gravidelor şi 

mamelor minore, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, trimisă cu adresa nr. PLx. 

742/2022 din 23 noiembrie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea unei 

platforme naționale - Registrul național al gravidelor și mamelor minore, precum și 

modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 21 noiembrie 2022. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră Decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 

avizului cu nr. 1128/12.10.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, 

conform avizului cu nr. 6257 din 4 octombrie 2022. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă, potrivit avizului cu nr. 4c-20/698 din 19 decembrie 2022. 



 

Comisia pentru juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil 

propunerea legislativă, potrivit avizului cu nr. 4c-13/1003 din 27 februarie 2023. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

a avizat negativ propunerea legislativă, potrivit avizului cu nr. 4c-6/817 din 7 

decembrie 2022. 

 

 Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a avizat favorabil 

propunerea legislativă, potrivit avizului cu nr. 4c-19/250/2022. 

 

 Guvernul a înaintat un punct de vedere negativ asupra propunerii legislative. 

 

Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților a dezbătut 

propunerea legislativă în ședința desfășurată în data de 20 martie 2023. La lucrările 

comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, 

cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 

legislative, din următoarele considerente: 

-  conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.1103/2014 pentru 

aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților 

administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea 

și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în 

unități sanitare, cu modificările și completările ulterioare, ”Serviciile publice de 

asistență socială sau, după caz, direcțiile generale de asistență socială și protecția 

copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București au obligații pentru 

prevenirea părăsirii copilului în unități sanitare”. De asemenea, conform 

prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.1103/2014, ”Orice persoană care, 

prin natura profesiei sau ocupației sale, lucrează direct cu un părinte sau, după caz, 

ocrotitor legal al copilului, față de care are suspiciuni în legătură cu existența unei 

situații de risc de părăsire a copilului în unitatea sanitară, este obligată să sesizeze 

serviciul public de asistență socială în a cărui rază teritorială a fost identificat cazul 

respectiv”. Pe cale de consecință, există reglementări care vizează aspectele 

propuse a fi reglementate prin punctele 2 și 3 ale propunerii legislative; 

- Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție are 

în implementare proiectul ”Sistem Informatic Național pentru Adopție – SINA” 

finanțat prin programul Operațional Competitivitate, ce propune dezvoltarea, 

instalarea, configurarea și integrarea unui sistem informatic centralizat. Prin 

proiect, informațiile vor fi introduse în sistemul ANPDCA direct de la nivelul local 

al SPAS și DGASPC și vor permite luarea mai rapidă a măsurilor ce se impun 

pentru copiii expuși riscului de separare de familie și pentru cei separați temporar 

sau definitiv de aceasta, fiind în același timp disponibile, în timp real, și tuturor 

factorilor de decizie facilitând, astfel, elaborarea politicilor publice, evaluarea 



 

activităților, implementarea procedurilor specifice și corelarea informațiilor. În 

aceste condiții, nu se justifică o nouă aplicatei, denumită ”Registrul național al 

gravidelor și mamelor minore”. 

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit,  

Maria-Rozalia BUCUR, 

Consilier parlamentar 


