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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

 

                                                                                                       București, 8 noiembrie 2022 
                                                                                                               

                                                                                                PLx. 242/2021 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Proiectului de Lege pentru 

completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, transmis comisiilor sesizate în fond cu 

adresa nr. PLx. 242/2021. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 
      

 
 

PREȘEDINTE, 

Laura VICOL 
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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 

ȘI IMUNITĂȚI 
 

                                                                                                      București, 8 noiembrie 2022 
                                                                                                                                                  

PLx. 242/2021 

 

RAPORT PRELIMINAR  

asupra  Proiectului de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și 

completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia juridică, 

de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru transporturi au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art.53 

din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, transmis cu adresa nr. PLx. 242/2021. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a 

din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 106/2021, a avizat favorabil proiectul 

de lege, cu observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 2255/2021, a avizat favorabil 

inițiativa. 

Guvernul a transmis Parlamentului un punct de vedere favorabil, cu 

observații și propuneri. 
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Inițiativa are ca obiect de reglementare completarea art.53 din Legea 

nr.272/2004 cu un nou alineat, alin.(4), potrivit căruia, din spaţiile de parcare de 

pe lângă clădirile de utilitate publică vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin 

marcaje distinctive cel puţin 5% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu 

mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a femeilor gravide sau a 

vehiculelor care transportă copii. Totodată, se preconizează completarea unor 

dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, astfel încât 

administratorul drumului public, împreună cu autorităţile administraţiei publice 

locale, cu avizul poliţiei rutiere, să stabilească care sunt spaţiile special amenajate 

şi semnalizate, pe toate laturile de acces ale unităților de învățământ sau ale 

unităților de educație timpurie antepreșcolară, pentru îmbarcarea sau 

debarcarea copiilor.  

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege 

în ședința din data de 8 noiembrie 2022. Membrii comisiei au fost prezenți la 

lucrări conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, Comisia juridică, de disciplină 

și imunități a hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită celorlalte comisii 

sesizate în fond un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu 

amendamentele admise, redate în Anexa 1 și amendamentele respinse, redate 

în Anexa 2, anexe ce fac parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

                                                               
PREȘEDINTE, 

Laura VICOL 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Consilier parlamentar, 

     Alina Grigorescu 
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 PLx. 242/2021 
ANEXA 1 

Tabel centralizator amendamente admise 

 

Nr. 

crt. Text adoptat de Senat 

Text amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

 

Motivare 

1 

 

 

LEGE  

pentru completarea art.53 din Legea 

nr.272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului și 

pentru modificarea și completarea O.U.G. 

nr.195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice 

 

 

LEGE  

pentru completarea Legii nr.272/2004 

privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, precum și a 

Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice 

 

 

Pentru a reda in extenso 

propunerile de modificare a 

actului normativ 

2 Art. I. - După alin.(3) al art.53 Legea nr.272 din 

21 iunie 2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 05 

martie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare, se introduce un nou alineat, 

alin.(4), cu următorul cuprins: 

Nemodificat 

 

 

3. „(4) În spațiile de parcare de pe lângă clădirile 

de utilitate publică vor fi adaptate, rezervate și 

semnalizate prin marcaje distinctive cel puțin 

5% din numărul total al locurilor de parcare, 

dar nu mai puțin de două locuri, pentru 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. Text adoptat de Senat 

Text amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

 

Motivare 

parcarea gratuită a femeilor gravide sau a 

vehiculelor care transportă copii în vârstă de 

până la 2 ani.” 

4. Art.II.- Ordonanța de urgență nr. 195 din 12 

decembrie 2002 privind circulația pe 

drumurile, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 din 03 august 2006, 

cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează și va avea 

următorul cuprins: 

 

Art.II.- Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile, 

republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu 

modificările și completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

 

Tehnică legislativă 

5. 1. La alin.(2) al art.63, după litera b) se 

introduce o nouă literă, lit.c), cu următorul 

cuprins: 

1. La articolul 63 alineatul (2), după litera 

b) se introduce o nouă literă, lit.c), cu 

următorul cuprins: 

 

Tehnică legislativă 

6. ,,c) imobilizarea vehiculului, pe o durată de cel 

mult 20 minute, pentru îmbarcarea sau 

debarcarea preșcolarilor și școlarilor în 

spațiile special amenajate și semnalizate de 

administratorul drumului public.” 

c) imobilizarea vehiculului, pe o durată de cel 
mult 20 minute, pentru îmbarcarea sau 
debarcarea antepreșcolarilor, preșcolarilor 
și elevilor în spațiile special amenajate și 
semnalizate de administratorul drumului 
public. 

 

Autor amendament: 

Robert SIGHIARTĂU – deputat PNL 

 

Modificări necesare ca urmare a 

observațiilor de tehnică legislativă 

propuse de Consiliul Legislativ. 
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Nr. 

crt. Text adoptat de Senat 

Text amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

 

Motivare 

7 2. După art.63 se introduce un nou 

articol, art.631, cu următorul cuprins: 

 

2. Nemodificat 

 

 

8. „Art.631.- (1) Administratorul drumului 

public va stabili, împreună cu autoritățile 

administrației publice locale, cu avizul poliției 

rutiere, care sunt spațiile special 

amenajate și semnalizate, pe toate laturile 

de acces ale unităților de învățământ, 

pentru îmbarcarea sau debarcarea 

preșcolarilor și școlarilor. 

 

Art. 631 – (1) Administratorul drumului 

public, împreună cu autoritățile administrației 

publice locale, cu avizul poliției rutiere, 

amenajează sau stabilește în apropierea 

unităților de învățământ sau ale unităților 

de educație timpurie antepreșcolară, în 

afara benzii de circulație, spații destinate 

îmbarcării și debarcării în/din vehicule a 

antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor, 

marcate și semnalizate corespunzător. 

 

Autor amendament: 

Robert SIGHIARTĂU – deputat PNL 

 

Modificări necesare ca urmare a 

observațiilor de tehnică legislativă 

propuse de Consiliul Legislativ. 

9. (2) Se interzice staționarea vehiculelor 

nedestinate îmbarcării și debarcării 

preșcolarilor și școlarilor, pe toate laturile 

de acces ale unităților de învățământ, în 

intervalul orar 07.00-20.00.” 

Se elimină 

 

Autor amendament: Comisia juridică 
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Nr. 

crt. Text adoptat de Senat 

Text amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

 

Motivare 

10. 3. La alin.(1) al art.100, după punctul 

14 se introduce un nou punct, punctul 

15, cu următorul cuprins:  

 

 

SE ELIMINĂ 

 

Autor amendament: 

Robert SIGHIARTĂU – deputat PNL 

 

 

11. „15. Staționarea vehiculelor nedestinate 

îmbarcării și debarcării preșcolarilor și 

școlarilor în perimetrele prevăzute de art.631, 

în intervalul orar 07.00-20.00.” 

 

 

SE ELIMINĂ 

 

Autor amendament: 

Robert SIGHIARTĂU – deputat PNL 

 

Sancțiunea pentru staționarea 

neregulamentară este deja 

prevăzută de art.108 alin.(1) lit.b) 

pct. 7 din OUG nr.195/2002. 

    
 

Consilier parlamentar, 

   Alina Grigorescu 
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PLx. 242/2021 
ANEXA 2 

Tabel centralizator amendamente respinse 

 

Nr. 

crt. Text adoptat de Senat 

Text amendamente  

(autorul amendamentelor) 

 

Motivare 

1 

 

 

LEGE  

pentru completarea art.53 din Legea 

nr.272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului și 

pentru modificarea și completarea O.U.G. 

nr.195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice 

 

 

 

 

 

2 Art. I. - După alin.(3) al art.53 Legea nr.272 din 

21 iunie 2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 05 

martie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare, se introduce un nou alineat, 

alin.(4), cu următorul cuprins: 

Art. I. – După art.50 din Legea nr. 272 din 21 

iunie 2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.159 din 5 

martie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare, se introduce un nou articol, 

art.501, cu următorul cuprins: 

 

Autor amendament:  

Robert SIGHIARTĂU – deputat PNL 

 

Modificări necesare ca urmare a 

observațiilor de tehnică legislativă 

propuse de Consiliul Legislativ. 
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Nr. 

crt. Text adoptat de Senat 

Text amendamente  

(autorul amendamentelor) 

 

Motivare 

3 „(4) În spațiile de parcare de pe lângă clădirile 

de utilitate publică vor fi adaptate, rezervate și 

semnalizate prin marcaje distinctive cel puțin 

5% din numărul total al locurilor de parcare, 

dar nu mai puțin de două locuri, pentru 

parcarea gratuită a femeilor gravide sau a 

vehiculelor care transportă copii în vârstă de 

până la 2 ani.” 

Art.501 - În spațiile de parcare de pe lângă 

clădirile de utilitate publică vor fi adaptate, 

rezervate și semnalizate prin marcaje 

distinctive cel puțin 5% din numărul total al 

locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două 

locuri, pentru parcarea gratuită a 

mijloacelor de transport folosite de femei 

gravide sau a vehiculelor care transportă 

copii în vârstă de până la 2 ani. 

 

Autor amendament: 

Robert SIGHIARTĂU – deputat PNL 

 

Modificări necesare ca urmare a 

observațiilor de tehnică legislativă 

propuse de Consiliul Legislativ. 

4. Art. 63 (2) Se interzice staționarea 

vehiculelor nedestinate îmbarcării și 

debarcării preșcolarilor și școlarilor, pe 

toate laturile de acces ale unităților de 

învățământ, în intervalul orar 07.00-20.00.” 

 

Art. 63 (2) Se interzice staționarea 

vehiculelor care nu sunt folosite pentru 

îmbarcarea și debarcarea 

antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor, 

pe toate laturile de acces ale unităților de 

învățământ, sau ale unităților de educație 

timpurie antepreșcolară, în intervalul orar 

07.00-20.00. 

 

Autor amendament: 

Robert SIGHIARTĂU – deputat PNL 

 

Modificări necesare ca urmare a 

observațiilor de tehnică legislativă 

propuse de Consiliul Legislativ. 

 

Serviciile de educație timpurie 
antepreșcolară desemnează 
servicii integrate de educație, 
îngrijire și supraveghere oferite 
copiilor antepreșcolari, pe timpul 
zilei, în 4 tipuri de unități/instituții 
de educație timpurie 
antepreșcolară: 
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Nr. 

crt. Text adoptat de Senat 

Text amendamente  

(autorul amendamentelor) 

 

Motivare 

a) creșe arondate unei unități de 
învățământ preșcolar cu 
personalitate juridică, cu program 
prelungit (creșa este un serviciu 
public sau privat cu misiunea de a 
oferi, pe timpul zilei, servicii 
integrate de educație, îngrijire și 
supraveghere copiilor cu vârste 
cuprinse între 0 și 3 ani). 

b) creșe arondate unei unități de 
învățământ preuniversitar cu 
personalitate juridică care are în 
componență nivel preșcolar, 
inclusiv creșele confesionale care 
solicită arondarea prin decizie a 
inspectoratelor școlare 
județene/al municipiului 
București; 

c) creșe nearondate unei unități 
de învățământ pentru care 
autoritățile administrației publice 
locale au calitatea de persoană 
juridică fondatoare și care devin 
unități de învățământ cu 
personalitate juridică și sunt 
coordonate metodologic de 
inspectoratele școlare 
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Nr. 

crt. Text adoptat de Senat 

Text amendamente  

(autorul amendamentelor) 

 

Motivare 

județene/Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București; 

d) centre de zi cu grupe de 
antepreșcolari (centrele de zi nu 
au statut de unități de 
învățământ, ci fac parte din 
categoria serviciilor sociale fără 
cazare oferite de furnizorii de 
servicii sociale acreditați, publici și 
privați, cu misiunea de a asigura 
menținerea, refacerea și 
dezvoltarea capacităților copilului 
și ale părinților săi). 

Unitățile de educație 
antepreșcolară pot fi înființate și 
organizate în sistem public și 
privat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(Sursa: 

https://www.edu.ro/comunicat_p

resa_28_2022_aprobare_metodolo

gie_crese) 

 


