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A V I Z  

referitor la Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă 
casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare 

cu Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii 

şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie, trimisă cu adresa nr. 

Plx. 520 din 4 decembrie 2017, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi sub nr.4c-11/1176 din 5 decembrie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa legislativă, în 

şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal 

pentru înfiinţarea şi funcţionarea, pe lângă casele de copii şi centrele de plasament a 

atelierelor sau centrelor de ucenicie destinate exclusiv învăţării şi practicării unor 

meserii, cu preponderenţă tradiţionale, de către copiii aflaţi în aceste centre, cu vârste 

cuprinse între 16 şi 18 ani. Coordonarea acestor activităţi urmează să fie făcută de 

persoane specializate, angajate în cadrul Casei de Copii sau a Centrului de Plasament 

pe postul de „coordonator curs”, însă fără să fie obligate să deţină atestatul de 
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formator. După absolvire, cursanţilor li se eliberează o diplomă sau un certificat de 

calificare, care să ateste competenţele dobândite de aceştia, fără să mai fie nevoie de 

obţinerea unor alte certificări prin cursuri acreditate de Autoritatea Naţională pentru 

Calificări, care să funcţioneze pe lângă, în scopul învăţării şi asigurării unor meserii 

pentru tinerii din respectivele instituţii, pe baza cărora aceştia să aibă posibilitatea, 

ulterior împlinirii vârstei de 18 ani, de a se integra în societate.  

În şedinţa din data de 11 februarie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă supusă 

avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, transmis prin adresa cu nr.513 din 5 iulie 2017. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 
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