
«3MÂN,d

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Comisia pentru muncă, familie 
şi protecxie socială 

SENATUL 

RAPORT 

Nr. XXVII/122/12.05.2020 

la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al 

articolului 129 din Legea nr.272/2004 privind protecyia,si promovarea 

drepturilor copilului 

(L253/2020) 

În conformitate Cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, Cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială, prin adresa nr. L253/2020, a fost sesizată de către Biroul 
permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra 
Propunerif legislative pentru modificarea ,si completarea alin.(1) al 
articolului 129 din Legea nr.272/2004 privind protecjia şi promovarea 
drepturilor copilului, inixiatori Antal Istvăn-Janos - deputat UDMR; Apjok 
Norbert - deputat UDMR; Bende Sândor - deputat UDMR; Benedek Zacharie - 
deputat UDMR; Csoma Botond - deputat UDMR; Erdei-Dol6czki Istvân - deputat 
UDMR; Farago Petru - deputat UDMR; Kulcsăr-Terza Jozsef-Gyorgy - deputat 
UDMR; Marton Ârpâd-Francisc - deputat UDMR; Sebestyen Csaba-Istvân - 
deputat UDMR; Seres Denes - deputat UDMR; Szabo Odon - deputat UDMR; Vass 
Levente - deputat UDMR. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 
al art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecjia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se 
includerea în categoria cheltuielilor care pot fi asigurate din alocaxia lunară de 
plasament plătită furnizorilor de servicii sociale, în scopul asigurării unor 

- 

i 



drepturi sociale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 
protecxie specială 

on pentru mamele aflate în centre maternale, a cheltuielilor 
legate de îngrijire socială şi pedagogică, a cheltuielilor pentru plata salariilor şi 

combustibil, precum şi a celor de întrexinere - încălzire, apă caldă, energie 
electrică. 

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil, cu nr. 338/14.04.2020. 
Consiliul Economic şi Social a transmis avizul cu nr. 2462/04.05.2020 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a 

transmis avizul cu nr. 230-FAVORABIL. 
În urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 12 mai at, 

membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor exprimate, întocmirea 
unui raport de admitere, având în vedere o distribuire mai eficientă a 
cheltuielilor pentru beneficiarii alocaţiilor de plasament. 

În consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune 
spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere a 
propunerii legislative. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituxia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(7) pct. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul 

este primă 
Cameră sesizată. 

Preşedinte, 

Senator Jon ROTARU 

Secre tar, 

Senator Florian-Dorel BODOG 
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