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RAPORT    
asupra propunerii legislative  pentru completarea şi modificarea 

 Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a 
 abandonului de copii 

 
 
               În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
completarea şi modificarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea 
judecătorească a abandonului de copii, trimisă cu adresa nr. Pl-x 31 din 2 
februarie 2009 şi  înregistrată cu nr.31/99 din  3 februarie 2009.   
               Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această  
propunere legislativă  în şedinţa din data de 29 octombrie 2008. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.601 din 20.05.2008, a avizat 
negativ propunerea legislativă. 

Guvernul, prin punctul de vedere trimis cu adresa nr.2106 din 
05.09.2008, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative, deoarece Legea nr. 
47/1993 a fost abrogată prin Legea nr. 273/2004. 

Comisia pentru sănătate şi familie a avizat negativ propunerea 
legislativă, prin avizul nr.28/13/12.02.2009. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a avizat negativ propunerea legislativă, prin avizul nr. 
25/46/26.02.2009. 
                Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare modificarea art. 1 din Legea nr. 47/1993 cu privire la declararea 
judecătorească a abandonului de copii, în scopul simplificării procesului de 
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adopţie, prin declararea ca abandonat a copilului ai cărui părinţi s-au 
dezinteresat de el în mod vădit, pe o perioada de 6 luni. 
                 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, 
în şedinţa din 25 februarie 2009.  
                 În urma dezbaterilor, a examinării propunerii legislative şi a 
punctului de vedere al Guvernului, s-a constatat că  Legea nr. 47/1993 a fost 
abrogată de Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. 
                 Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să  propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii.           
               La dezbateri au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
                În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
                                                                                     
 
 

 
PREŞEDINTE,                          SECRETAR,        
      
 Daniel BUDA                            Gabriel ANDRONACHE           
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      Expert,  
Roxana Şerban 
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