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AVIZ  

asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificări și completări, Comisia pentru tineret și sport  a fost sesizată, 

spre dezbatere și avizare cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, trimisă cu 

adresa nr. PLx. 487/2022 din 19 septembrie 2022, și înregistrată la Comisia pentru 

tineret și sport cu nr. 4c-25/128 din 20 septembrie 2022. 

Conform dispozițiilor art.75 din Constituția României, republicată și ale art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și 

completări, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 

Legii nr.272/2004, astfel încât, în ultimul an în care se află în sistemul de protecție 

specială tinerii să fie sprijiniți în căutarea unui loc de muncă și a unui loc de cazare, prin 

direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, iar la ieșirea din sistemul 

de protecție specială, cu acordul lor, să fie monitorizați pe o perioadă de 2 ani și să 

beneficieze de o indemnizație care se acordă o singură dată, al cărei cuantum reprezintă 

de trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificări și completări, membrii Comisiei pentru tineret și sport au dezbătut 

propunerea legislativă în ședința din 10 octombrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să acorde aviz negativ propunerii legislative, în forma transmisă Comisiei 

pentru tineret și sport de către Biroul Permanent. 

Membrii comisiei au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 

                     

          PREŞEDINTE                                                                       

 

     Oana-Silvia ȚOIU                                                       

 
Referent 
 

bogdan.istratescu
Conform cu originalul


