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PUNCTE DE VEDERE 

C

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

alin.(1) al articolului 129 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (b102/10.03.2020) 

În temeiul art. 2 alin (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funclionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funclionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modifiearea şi completarea aim . (1) 

al articolului 129 din Legea nr. 27272004 privind proteclia şi promovarea drepturilor 

copilului (b102/10.03.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi func(ionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

19 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funclionare, în şedinka din data de 3.04.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr. 37/18.03.2020, părlile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere: 

➢ reprezentan#ii asocialiilor şi fundaliilor neguvernamentale ale societălii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de âct normativ; 

➢ reprezentanlii părlii patronale şi reprezentanlii părlii sindicale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

. "Propunerea de modificare a articolului 129 din Lg.272 privind proteclia şi 

promovarea drepturilor copilului, nu tine cont de art.127 al aceleiasi legi care 



precizeaza sursele de finantare: „a) bugetul de stat; b) bugetul judejului, respectiv al 

sectorului municipiului Bucureşti; c) bugetul local al comunelor, oraşelor şi 

municipiilor; d) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribujii băneşti, 

permise de lege" si, in acelasi timp, pine pe umerii furnizorilor de servicii sociale toata 

povara cheltuielilor, acest lucru contravenind chiar art. 127 din Legea 272"; 

• "Nu se precizeaza impactul bugetar. Muta toata presiunea finantarii pe furnizorul de 

servicii sociale. Acum art.127 al aceleiasi legi prevede finantare de la bugetul de stat, 

bugetul judetului, bugetul local, donatii si sponsorizari' ; 

• "Propunerea legislativă prevede ca din aceeasi sumă de bani să poată fi acoperite mai 

multe tipuri de costuri. Consider că includerea mai multor tipuri de costuri ar trebui să 

fie propor#ional cu creşterea sumei alocate pentru fiecare copil, făcându-se 

diferenţa între suma alocată pentru hrană, îmbrăcăminte etc şi suma alocată plăxii 

utilităţilor, salariilor"; 

• "Nu se precizeaza impactul bugetar. Muta toata presiunea finantarii pe furnizorul de 

servicii sociale. Acum art. 127 al aceleiasi legi prevede frnantare de la bugetul de stat, 

bugetul judetului, bugetul local, donatii si sponsorizari"; 

• Conform actualei legi, sursele de finanţare sunt: a)bugetul de stat: b)bugetul judeţului, 

respectiv al sectorului Municipiului Bucureşti; c) bugetul local al comunelor, oraşelor 

şi municipiilor; d) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, 

permise de lege; 

• Modul de formulare al articolului nu susţine intenţia argumentată în expunerea de 

motive; 

• "Nu tine cont de art 127, furnizorii de servicii sociale suporta toate cheltuielile"; 

• "Nu se justifică transferarea cheltuielilor către prestatorii de servicii sociale, existând 

în acelaşi timp un conflict cu art. 127 din lege"; 

• "Dezavantajeaza furnizorii de servicii sociale". 
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