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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                Bucureşti, 10 martie 2015 

                  Nr. Plx.  116/2015 
 

A V I Z  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului trimisă cu 

adresa nr. Plx. 116 din 2 martie 2015, înregistrată în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c-11/255/2015 din 3 martie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 25 februarie 2015, în calitate de primă Cameră 

sesizată.  

Iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.128 din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, în sensul majorării cuantumului alocaţiei lunare de plasament 

acordată familiilor care primesc în plasament copii, pentru asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie socială a acestor 

categorii. 

În şedinţa din data de 10 martie 2015, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus 

avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr. 

1014 din data de 19.09.2014. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde 

aviz negativ propunerii legislative, aceasta rămânând fără obiect, întrucât majorarea alocaţiei pentru copilului aflat în 

plasament s-a realizat prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, cuantumul prevăzut de Ordonanţă (1,20 ISR) fiind mai mare decât cel prevăzut în propunerea legislativă 

(0,252 ISR). 

Întrucât propunerea legislativă implică modificarea bugetului de stat, este obligatorie informarea din partea 

Guvernului, conform art.111 alin. (1) teza a doua din Constituţie.  

În plus, sunt încălcate dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 138 alin. 

(5) din Constituţia României, nefiind precizate sursele de finanţare.  

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de reglementare, proiectul de act 

normativ se încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin (3) lit. p) din Constituţia 

României, republicată. 

  

      PREŞEDINTE,                                                                                      SECRETAR, 

  Bogdan Liviu CIUCĂ                                                   Gabriel ANDRONACHE 

   

   Consilier parlamentar,                                                                                 Avizat, 

   Alina GRIGORESCU                                                                       Şef serviciu, Ciprian BUCUR          
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