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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATUL

Comisia pentru munca, familie 
protec^ie sociala

XXVII/273/16.11.2020

RAPORT
asupra

Legii pentru modiflcarea completarea Legii nr.2 72/2004 privind protecfia
promovarea drepturilor copilului,

ca urmare a Cererii de reexaminare formulate de Pre^edintele RomSniei
L318/2019

!n conformitate cu prevederile art.151 alin. (2) din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie ^i protec^ie 
sociala, prin adresa nr.L318/2019 a fost sesizata de catre Biroul Permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Legii pentru modiflcarea ji completarea 
Legii nr.272/2004 privind protecjia §i promovarea drepturilor copilului, ca urmare a 
Cererii de reexaminare formulate de Pre^edintele Romaniei.

Legea are ca obiect de reglementare modiflcarea §i completarea Legii nr.272/2004, in 
vederea stabilirii mai precise a sensului unor expresii, prevederii posibilitafii desemnarii 
drept persoana care sa asigure cre^terea ^i ingrijirea copilului, pe langa rudele pana la gradul 
111 5i a altor persoane faja de care acesta a dezvoltat relajii de ata§ament sau s-a bucurat de 
viaja de familie. De asemenea, legea prevede redefinirea serviciilor de tip rezidenfial, precum 
§i instituirea unei indemnizajii lunare de sprijin, in cuantum de 0,8 ISR, pentru familia sau 
persoana care a primit in plasament sau este tutore al unui copil, pe perioada in care asigura 
cre§terea ingrijirea copilului.

Proiectul de act normativ a fost adoptat de plenul Senatului in §edinja din data de 07 
octombrie 2019, fiind adoptat la data de 03 iunie 2020 de Camera Deputajilor, in calitate de 
Camera decizionala, §i trimis la promulgare.

In data de 26 iunie 2020, Pre^edintele Romaniei a depus o sesizare de 
neconstitutionalitate, invocand incalcarea prevederilor Constitu^iei cuprinse in: art.l alin. 
[3) §i (5) privind trasaturile statului roman §i obligativitatea respectarii Constitufiei, a 
supremajiei sale §i a legilor, art.61 privind rolul §i structura Parlamentului, art.73 alin. (3) 
privind domeniile legilor organice §i art.75 alin. (1], (4) §i (5) privind sesizarea Camerelor; 
Curtea Constitu^ionala respinge obiectiunile de neconstitutionalitate prin Decizia nr.644 

^ din 24 septembrie 2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.lOOl din 29 
octombrie 2020.

In data de 05 noiembrie 2020, in temeiul art. 77 alin. (2) din Constitu^ie, Pre^edintele 
Romaniei a formulat o Cerere de reexaminare, prin care solicits reanalizarea Legii pentru 
modiflcarea ^i completarea Legii nr.272/2004 privind protecpia pi promovarea drepturilor 
copilului, considerand ca «prin introducerea sintagmei „educatie pentru viata, inclusiv 
educajie sanitara”, textul de lege se indeparteaza de principiul „promovarii educajiei pentru 
sanatate" prevazut in art. 3 lit. r] din Legea nr. 1/2011. Practic, reglementate in acest mod.
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programele de educafie pentru sanatate sunt evidenfiate dear prin educafia sanitara, 
componenta de educajie pentru sanatate sexuala fiind, astfel, eliminata sau simplificata la 
transmiterea in mod exclusiv de informafii cu privire la igiena personala.»

Comisia pentru sanatate publica a transmis avizul cu nr. 447-FAVORABlL.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritaji a transmis 

avizul cu nr. 599-FAVORABlL cu un amendament care a fost respins ca urmare a adoptarii 
legii in forma trimisa la promulgare.

Legea trimisa la promulgare a fost luata m dezbatere in §edin]:a online din data de 16 
noiembrie a.c., iar in urma finalizarii dezbaterilor, membrii comisiei au hotarat, cu majoritatea 
voturilor senatorilor prezen^i, respingerea obiec^iilor formulate de Pre§edintele 
Romaniei in Cererea de reexaminare adoptarea unui raport de admitere asupra Legii 
in forma trimisa la promulgare.

In consecini:a, Comisia pentru munca, familie §i proteejie sociala supune spre dezbatere 
§i adoptare plenului Senatului raportul de admitere a Legii pentru modificarea ^i 
completarea Legii nr.272/2004 privind proteepia $i promovarea drepturilor copilului, m 
forma trimisa la promulgare.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor organice §i 
urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.fl) din Constitujia Romaniei, 
republicata.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(7] pct.2 
din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul 
este prima Camera sesizata.

PRE§EDINTE SECRETAR

Florian-Dorel BODOGloirROTARU
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