








Parlamentul României 
Senat

Bucureşti, 10 octombrie 2022
Nr.L500/2022

PREŞEDINTE

Domnului
Senator CRISTIAN-AUGUSTIN NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ 

PREŞEDINTELE COMISIEI JURIDICE, DE NUMIRI, DISCIPLINĂ, 
IMUNITĂŢI ŞI VALIDĂRI

în temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 

ulterioare, în şedinţa din 10 octombrie 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea spre 

reexaminare a propunerii legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (L500/2022-procedurâ de urgenţă), în 

vederea întocmirii unui raport suplimentar împreună cu Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi.

în acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinţei Senatului din data de 

10 octombrie 2022.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 
Senat

Bucureşti, 10 octombrie 2022
Nr.L500/2022

PREŞEDINTE

Domnului
Senator ION ROTARU

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU MUNCĂ, FAMILIE 

ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

în temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 

ulterioare, în şedinţa din 10 octombrie 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea spre 

reexaminare a propunerii legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (L500/2022‘procedurâ de urgenţă), în 

vederea întocmirii unui raport sup//mentar împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi.

în acest sens; vă anexăm extras din stenograma-şedinţei Senatului din data de 

10 octombrie 2022.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 
Senat

Bucureşti, 10 octombrie 2022
Nr.L500/2022

PREŞEDINTE

Doamnei
Senator ANCA DANA DRAGU

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU DREPTURILE OMULUI, EGALITATE 

DE ŞANSE, CULTE ŞI MINORITĂŢI

în temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 

ulterioare, în şedinţa din 10 octombrie 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea spre 

reexaminare a propunerii legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (L500/2022-procedură de urgenţă), în 

vederea întocmirii unui raport suplimentar împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială.
în acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinţei Senatului din data de 

10 octombrie 2022.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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EXTRAS
din stenograma şedinţei Senatului din 10 octombrie 2022

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:
Dacă nu mai sunt aspecte...

Pe procedură, liderul Grupului PNL, vă rog.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Mulţumesc, doamna preşedintă.

Stau şi mă gândesc că la fiecare început de sesiune liderul USR ne spunea; am 

intrat 25, suntem 25. Mă gândesc la domnia-sa. Va fi mai complicat în septembrie să... va 

trebui să schimbe puţin poezia.

Lăsând gluma la o parte, eu sunt alături de el, ştiu ce-nseamnă să-ţi plece oamenii şi 

chiar empatizez cu durerea lui internă.

Aş vrea să solicit extinderea, pe complexitate, a L500 şi L501, care sunt pe poziţia 

9 şi, respectiv, poziţia 13, şi să solicit retrimiterea la comisii, cu termen o săptămână. Deci 

este vorba de poziţia 9 şi poziţia 13, L500 şi L501 - extinderea perioadei de la 45 Ia 60 de 

zile şi retrimiterea la comisie pentru două săptămâni, ca să putem face o treabă bună.

Mulţumesc mult.

(...)

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:
Voi supune votului dumneavoastră solicitările pe procedură ale liderului Grupului 

PNL, şi anume la punctul 9, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (L500/2022)

Aţi solicitat, domnule lider, prelungirea termenului la 60 de zile.

Rog, vot.
Cu 103 voturi pentru, niciun vot împotrivă, o singură abţinere, propunerea de 

extindere a termenului a fost aprobată.

Supun votului dumneavoastră acum propunerea de retrimitere la comisie - două 

săptămâni - a acestei iniţiative legislative.

Rog, vot.

97 de voturi pentru, împotrivă - unul, abţineri - una.

Retrimitere la comisie, două săptămâni, pe punctul 9.
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