
r/
ft?; : C3iE3ra E 3>fii[Ovy§
%

fiif 2020

Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala
Nr. XXVII/.f^.^/s^;^...(?r2'.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modiflcarea si completarea Legii nr. 

272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor

L47/2020

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala, 
prin adresa nr. L47/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, 
in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra propunerii legislative 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copiilor, initiatori: Avram Nicolae - senator PSD; 
Ardelean Ben-Oni - deputat PNL; Chereche§ Florica - deputat PNL; Dobrovie 
Matei-Adrian - deputat Independent; Gheorghe Andrei Daniel - deputat PNL; 
Grosaru Andi-Gabriel - deputat RO.AS.IT (minoritati); Mihalescul Dumitru - 
deputat PNL; Neagu Nicolae - deputat PNL; Sighiartau Robert-Ionatan - deputat 
PNL.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea ^i 
completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia ^i promovarea drepturilor 
copilului, cu modificarile §i completarile ulterioare, solutiile legislative urmarind 
sa accelereze, astfel cum rezulta din cuprinsul Expunerii de motive, „reforma 
structurii de protectie a copilului in Romania, ameliorand cadrul de ocrotire a 
acestuia", prin facilitarea §i urgentarea „procedurilor de plasare a copilului 
institutionalizat intr-o familie, cel mai prielnic mediu pentru cre^terea ^i 
dezvoltarea sa personala".
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Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil.
Consiliul Economic Social a analizat propunerea legislativa a

avizat-o favorabil.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte $i 

minoritati a avizat favorabil propunerea legislativa.
In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse 

votului, au fost adoptate §i se regasesc m anexa ce face parte integrants din 
prezentul raport.

Mentionam ca amendamentele cuprinse in anexa sunt de competenta 
decizionala a Camerei Deputatilor.

La dezbaterea propunerii legislative au participat reprezentantii 
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

In ^edinta din data de 25.02.2020, membrii Comisiei pentru munca, 
familie §i protectie sociala au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte 
raport de admitere cu amendamente admise menite sa conduca la o cat mai 
mare stabilitate §i eficienta legislativa cat ^i la respectarea interesului superior 
al copilului.

/s _ _

In consecinta, Comisia pentru munca, familie ^i protectie sociala 
supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu 
amendamente admise precum 5! propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face 
parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativa urmeaza a fi adoptata de Senat in calitate de 
prima Camera sesizata. Camera Deputatilor bind Camera decizionala.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Ion ROTARU Senator BODO& Plorkin-Dorel
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Anexa la raportui cu nr. XXVII

AMENDAMENTE ADMISE

la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copiilor

L47/2020

MotivarePropunere legislativa Amendamente admise de Comisia pentru 
munca, familie §i protectie sociala

Nr.
crt.

Titiul se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 
272/2004 privind protectia si promovarea 
drepturilor copilului

Lege pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copiilor

Conform 

Consiliului Legislativ.

observatiilor1.

2.
Partea introductiva se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: Conform observatiilor

Consiliului Legislativ.

Art. I.
protectia si promovarea drepturilor copiilor, 
republicata, publicata m Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 
2014, se modifica si se completeaza dupa 
cum urmeaza:

Legea nr. 272/2004 privind Art. I. - Legea nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 
5 martie 2014, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 
cum urmeaza;



3.
Partea dispozitiva de la pet. 1-18 se 
reformuleaza dupa cum urmeaza:

observatiilor 

Legislativ, 

opereaza aceste modificari 

care raspund exigentelor 

specifice actelor normative 

de modificare si de 

completare.

Conform

Consiliului

I.La articolul 4, litera d) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

1 .Articolul 4 se modifica si completeaza si 
va avea urmatorul cuprins:

La alineatui (1) al articolului 18, dupa 
litera g) se introduce o noua litera, lit.h), cu 
urmatorul cuprins:

2.Dupa articolul 18 alineatui (1) litera 
g), se introduce o noua litera, litera h), cu 
urmatorul cuprins:

2.

3.La alineatui (1) al articolului 21, litera d) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

3.La articolul 21, alineatui (1) litera d) se 
modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

4.La alineatui (1) al articolului 21, dupa litera 
e) se introduce o noua litera, lit.f), cu 
urmatorul cuprins:

4.La articolul 21, alineatui (1), dupa litera 
e), se introduce o noua litera, lit. (f), cu 
urmatorul cuprins:

5. Alineatui (4) al articolului 27 se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

5.La articolul 27, alineatui (4) se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

6. Alineatui (6) al articolului 58 se modifica 
si va avea urmatorul cuprins:

6. La articolul 58, alineatui (6) se 
modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

7. La articolul 58, dupa alineatui (6) se 
introduc doua noi alineate, 
alineatele (7) si (8), cu urmatorul 
cuprins:

7. Dupa alineatui (6) al articolului 58 se 
introduc doua noi alineate, alin. (7) si 
(8), cu urmatorul cuprins:

8. Articolul 62 se modifica si va avea



8. La articolul 62, alineatele (1) si (2) 
se modifica si completeaza si vor 
avea urmatorul cuprins:

9. La articolul 65, alineatui (2) se 
modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

10. La articolul 66, alineatele (1) si (3) 
se modifica si completeaza si vor 
avea urmatorul cuprins:

11. La articolul 67, dupa alineatui (3) se 
introduc doua noi alineate, 
alineatele (4) si (5), cu urmatorul 
cuprins:

12. La articolul 70, alineatui (1) se 
modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

13. La articolului 72, alineatele (1) si (2) 
se modifica si completeaza si vor 
avea urmatorul cuprins:

14. La articolului 73, alineatele (3) si (4) 
se modifica si completeaza si vor 
avea urmatorul cuprins:

15. Articolul 74 se modifica si 
completeaza si va avea urmatorul 
cuprins:

16. La articolului 100, alineatui (4) se 
modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

17. La articolul 142, dupa litera k) se

urmatorul cuprins:

9. Alineatui (2) al articolului 65, se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

10. Alineatele (1) si (3) ale articolului 66, se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

11. Dupa alineatui (3) al articolului 67 se 
introduc doua noi alineate, alin. (4) si 
(5), cu urmatorul cuprins:

12. Dupa alineatui (1) al articolului 70 se 
introduce un nou alineat, alin. (1^), cu 
urmatorul cuprins:

13. Alineatele (1) si (2) ale articolului 72 se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

14.Alineatele (3) si (4) ale articolului 73 se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

15.Articolul 74 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

16. Dupa alineatui (4) al articolului 100 se 
introduce un nou alineat, alin. (4^), cu 
urmatorul cuprins:

17. Dupa litera k) a articolului 142 se 
introduce o noua litera, lit.k^), cu



introduce o noua litera, litera k^), cu 
urmatorul cuprins:

18. La articolul 142, dupa litera I) se 
introduce o noua litera, lit. P ) cu 
urmatorul cuprins:

urmatorul cuprins:
18. Dupa litera I) a articolului 142 se 

introduce o noua litera, lit.P ) cu 
urmatorul cuprins:

PunctuI 2 al articolului I se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

4.

2.La alineatui (1) al articolului 18, dupa litera 
g) se introduce o noua litera, lit.h), cu 
urmatorul cuprins:

2.Dupa articolul 18 alineatui (1) litera g), 
se introduce o noua litera, litera h), cu 
urmatorul cuprins:

Conform observatiilor

Consiliului Legislativ.

..b) m situatia copilului pentru care s- 
a instituit o masura de protectie speciala, 
vizitarea copilului se va face numai la 
sediul directiei generale de asistenfa 
sociala §i protectia copilului sau la sediul 
structurilor din subordine, la sediul 
furnizorului privat acreditat sau la sediul 
centrelor din subordine, precum si m orice 
ait loc public, m functie de programul zilnic 
al copilului, numai m prezenta 
responsabilului de caz si, daca este cazul, 
a persoanei careia i s-a Tncredintat copilul."

„h) in situatia copilului pentru care s-a 
instituit o masura de protectie speciala, vizitarea 
copilului se va face numai la sediul directiei 
generale de asistenta sociala §i protectia copilului 
sau la sediul structurilor din subordine, la sediul 
furnizorului privat acreditat sau la sediul centrelor 
din subordine, precum si in orice alt loc public, m 
functie de programul zilnic al copilului, numai m 
prezenta responsabilului de caz si, daca este 
cazul, a persoanei careia i s-a Tncredintat copilul."



PunctuI 7 al articolului I se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

5.
Pentru respectarea 

normelor de tehnica 

legislativa si de rigoare 

gramaticala, 
observatiilor Consiliului 

Legislativ.

7.La articolul 58, dupa alineatui (6) se 
introduc doua noi alineate, alineatele (7) 
si (8), cu urmatorul cuprins:

7.Dupa alineatui (6) al articolului 58 se 
introduc doua noi alineate, alin. (7) si (8), cu 
urmatorul cuprins:

conform
„(7) In cazul m care o persoana sau 

o famine solicita directiei generale de 
asistenta sociala §i protectia copilului sa 
primeasca Tn plasament un copil pentru 
care s-a dispus anterior plasamentui la un 
serviciu rezidential, directia generala de 
asistenta sociala §i protectia copilului sau 
furnizorul privat acreditat va evalua 
persoana sau familia si, Tn termen de 30 
zile de la primirea cererii, va formula o 
cerere de modificare a masurii catre

„(7) In cazul Tn care o persoana sau o 
famine solicita directiei generale de asistenta 
sociala §i protectia copilului sa primeasca Tn 
plasament un copil pentru care s-a dispus 
anterior plasamentui la un serviciu de tip 
rezidential, directia generala de asistenta sociala 
§i protectia copilului sau furnizorul privat acreditat 
va evalua persoana sau familia si, Tn termen de 
30 zile de la primirea solicitarii, va Tnainta 
comisiei pentru protectia copilului sau 
instantei judecatoresti, dupa caz, o cerere de 
modificare a masurii, tinandu-se cont de:

a) prioritatea integrarii copilului Tntr-un 
mediu familial fata de un mediu rezidential;

b) opinia copilului.

(8) in cazul Tn care reintegrarea copilului 
Tn famine ca obiectiv al planului individualizat de 
protectie nu este posibila, se impune deschiderea 
procedurii de adoptie interna ca finalitate a 
planului individualizat de protecWe, Tn termenele 
prevazute la art. 28 alin.(1) din Legea nr. 
273/2004 privind procedure adoptiei, 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare."

comisia pentru protectia copilului sau 
instanta judecatoreasca, dupa caz, 
tinandu-se cont de:

a) Prioritatea integrarii copilului Tntr- 
un mediu familial fata de un mediu 
rezidential;

b) Opinia copilului.

(8) In cazul Tn care reintegrarea 
copilului Tn familie ca obiectiv al planului 
individualizat de protectie nu este posibila, 
se impune deschiderea procedurii de 
adoptie interna ca finalitate a planului 
individualizat de protecWe, Tn termenele 
prevazute la articolul 28 alineatui (1) din 
Legea nr. 273 din 21 iunie 2004,



republicata, privind procedura adoptiei."

PunctuI 8 al articolului I se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

Pentru
terminologica,

observatiilor

Legislativ.

corectitudine

conform

Consiliului

6.

8.La articolul 62, alineatele (1) si (2) se 
modifica si completeaza si vor avea 
urmatorul cuprins:

8.Articolul 62 se modifica si va avea urmatorui 
cuprins:

Alineatul (1) al articolului 62 

se elimina, astfel ramane in 

varianta din actul normativ de 

baza

„(1) PlasamentuI copilului constituie 
0 masura de protectie speciala, avand 
caracter temporar, care poate fi dispusa, Tn 
conditiile prezentei legi, dupa caz, Tn 
urmatoarea ordine de prioritati, la :

a) o persoana sau familie;
b) un asistent maternal;
c) serviciu rezidential cu familie 

sociala, licentiat Tn conditiile legii;
d) alte servicii rezidentiale, licentiate

Alin. (1) ai art. 62 se eiimina

conform legii.

2) Persoana sau familia care primeste un 
copil Tn plasament trebuie sa aiba 
domiciliul Tn Romania si sa fie evaluata de 
catre directia generala de asistenta sociala 
si protectia copilului sau, dupa caz, de un 
furnizor privat acreditat cu privire la 
garantiile morale si conditiile materiale pe 
care trebuie sa le Tndeplineasca pentru a 
primi un copil Tn plasament._____________

2) - nemodificat



PunctuI 11 al articolului I se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:

Art.V alin.(l) din Legea 

nr.129/2018 prevede ca 

Legea nr. 677/2001, cu 

modificarile si completarile 

ulterioare, a fost abrogata, 
iar trimiterile facute la acest 

act normativ trebuie sa se 

faca dupa abrogare la 

Regulamentul general 

privind protectia datelor si la 

legislatia de punere in 

aplicare a acestuia.

7.

11.Dupa alineatui (3) al articolului 67 se 
introduc doua noi alineate, alin. (4) si (5), cu 
urmatorul cuprins:

11.La articolul 67, dupa alineatui (3) se 
Introduc doua noi alineate, alineatele (4) 
si (5), cu urmatorul cuprins:

„(5) Cauzele prevazute de prezenta 
lege privind stabilirea masurilor de protectie 
specials sunt solutionate, cu respectarea 
confidentialitatii si a dispozitiilor Legii nr. 
677/2001 pentru protectia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date, 
cu modificarile si completarile ulterioare."

(5) Cauzele prevazute de prezenta lege 
privind stabilirea masurilor de protectie speciala 
sunt solutionate, cu respectarea confidentialitatii 
si a dispozitiilor Regulamentului general privind 
protectia dateior si a legislatiei de punere Tn 
apiicare a acestuia, potrivit alin.(2) al art.V din 
Legea nr.129/2018.

8. PunctuI 12 al articolului I se
12.La articolui 70, alineatui (1) se 
modifica si completeaza si va avea 
urmatorui cuprins:

elimina, astfel alin. (1) al art 
70 ramane in varianta din actulPunctuI 12 al articolului I se elimina.

normativ de baza
„(1) in situatia plasamentului m 

regim de urgenja dispus de catre 
directorul directiei generale de asisten^a 
sociala §i protectia copilului, aceasta este 
obligata
judecatoreasca in termen de 5 zile de la 
data la care a dispus aceasta masura. Cu 
titlu de exceptie, doar in situatia in care 
nu exista suficiente informatii privind

sa instantssesizeze



domiciliul/resedinta parintilor pentru a se 
realiza citarea corespunzatoare a partilor 
ori este nevoie de alte informatii necesare 
pentru sesizarea instantei, acest termen 
se prelungeste pana la cel mult 10 zile de 
la data la care directia generala de 
asistenta sociala §i protectia copilului a 
dispus masura plasamentului Tn regim de 
urgenta."

Conform observatiilor

Consiliului Legislativ, se 

reformuleaza enuntui, 

pentru un plus de precizie 

normative.

PunctuI 13 ai articolului I se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:

9.

IS.AIineatele (1) si (2) ale articolului 72 se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

13.La articolului 72, alineatele (1) si (2) 
se modifica si completeaza si vor avea 
urmatorul cuprins:

(2) In cazul Tn care Tmprejurarile prevazute 
la alin. (1) s-au modificat, fie prin depunerea 
unei cereri de plasament de catre o persoana 
sau familie, fie dintr-un alt motiv, directiile 
generale de asistenta sociala §i protectia copilului 
sau, dupa de caz, furnizorii privaW acreditaW sunt 
obligati sa sesizeze, Tn termen de 30 zile, comisia 
pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta 
judecatoreasca, Tn vederea modificarii sau, dupa 
caz, a Tncetarii masurii."

(2) In cazul Tn care Tmprejurarile 
prevazute la alin. (1) s-au modificat, 
inclusiv prin depunerea unei cereri de 
plasament de catre o persoana sau familie, 
directiile generale de asistenta sociala §i 
protectia copilului sau, dupa de caz, 
furnizorii privati acreditati sunt obligati sa 
sesizeze, Tn termen de 30 zile, comisia 
pentru protectia copilului sau, dupa caz, 
instanta judecatoreasca, Tn vederea 
modificarii sau, dupa caz, a Tncetarii 
masurii."



corectitudinea
cnform

Consiliului

PunctuI 14 al articolului I se modifica va 
avea urmatorul cuprins:

Pentru
redactarii,

observatiilor

Legislativ.

10.

14.Alineatele (3) si (4) ale articolului 73 se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

14.La articolului 73, alineatele (3) si (4) 
se modifica si compieteaza si vor avea 
urmatorul cuprins:

(3) In situatia in care se constata, pe baza 
raportului intocmit potrivit alin. (2), 
necesitatea modificarii sau, dupa caz, a 
Tncetarii masurii, directiile generate de 
asistenta sociala si protectia copilului sau, 
dupa caz, furnizorii privafi acreditati sunt 
obligati sa sesizeze Tn termen de 30 zile, 
comisia pentru protectia copilului sau, dupa 
caz, instanta judecatoreasca.

(3) nemodificat

(4) Propunerea de incetare a 
masurii de protectie §i reintegrarea Tn 
familie este Tnsotita, Tn mod obligatoriu, de 
documente din care sa reiasa participarea 
parintilor la minim 10 §edinte de consiliere 
Tn vederea dezvoltarii de abilitati parentale, 
astfel Tncat reintegrarea sa se realizeze Tn 
cele mai bune conditii."

(4) Propunerea de Tncetare a masurii de 
protectie §i reintegrarea Tn familie este Tnsotita, Tn 
mod obligatoriu, de documente din care sa reiasa 
participarea parintilor la minimum 10 §edinte de 
consiliere Tn vederea dezvoltarii de abilitati 
parentale, astfel Tncat reintegrarea sa se 
realizeze Tn cele mai bune conditii."



11.

16.La articolului 100, alineatui (4) se 
modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

Punctul 16 al articolului I se elimina. Alineatui (4) al articolului 

100 se elimina, astfel 
ramane m varianta din actui„(4) in termen de 5 zile de la data 

executarii ordonantei pre§edintiale prin 
care s-a dispus plasamentui in regim de 
urgenta, directia generala de asistenta 
sociala §i protectia copilului sesizeaza 
instanta judecatoreasca pentru a decide cu 
privire la: Tnlocuirea plasamentului in regim 
de urgenta cu masura plasamentului, 
decaderea din exercitiul drepturilor 
parinte§ti, precum §i cu privire la 
exercitarea drepturilor parinte§ti. Instanta 
se pronunta §i cu privire la obligarea 
parintilor copilului de a se prezenta la 
§edinte de consiliere. Cu titlu de exceptie, 
dear m situatia m care nu exista suficiente 
informatii privind domiciliul/resedinta 
parintilor pentru a se realize citarea 
corespunzatoare a partilor ori este nevoie 
de alte informatii necesare pentru 
sesizarea instantei, acest termen se 
prelungeste pana la cel mult 10 zile de la 
data executarii ordonantei presedintiale 
prin care s-a dispus masura plasamentului 
in regim de urgenta."__________________

normativ de baza.



obsen/atiilorArt. II se modifica §1 va avea urmatorul 
cuprins:

Conform 

Consiliului Legislativ.
12.

Art.ll

Art. II. - In termen de 30 de zile de la data 
intrarii Tn vigoare a prezentei leg! m Monitorulin termen de 30 de zile de la data publicarii 

prezentei legi Tn Monitorul Oficial al 
Romaniei, Guvernul va aproba prin 
hotarare modificarile si completarile 
corespunzatoare 
metodologice de aplicare, la propunerea 
Ministerului Muncii §i Justitiei Sociale.

Oficial al Romaniei, Guvernul va aproba prin 
hotarare completarile
corespunzatoare ale normelor metodologice de 
aplicare, la propunerea Ministrului Muncii §i 
Protectiei Sociale.

modificarile si

ale normelor


