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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 Comisia juridică de disciplină şi 
imunităţi 

 
Bucureşti, 4 decembrie 2018 

Nr. 4c-9/862  
 

  
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea 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 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 629/2018 din 24 octombrie 
2018, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.541/06.06.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/552/14.11.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.4c-11/319/06.11.2018) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1554/20.08.2018). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.272/2004, în sensul interzicerii implicării copiilor şi 
elevilor, în manifestări publice artistice, culturale sau sportive, dedicate 
unor demnitari, oficialităţi sau oameni politici, de către cadre didactice, 
instructori, personal didactic auxiliar şi administrativ. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi din data de 20 
noiembrie 2018 au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. În 
urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 27 

noiembrie 2018 şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi din totalul de 23 
de membri. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), respingerea 
propunerii legislative. 

 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

• d-l Adrian Marius Rîndunică - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale; 

• d-l Cristian Anghelina - consilier juridic, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

octombrie 2018. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, reglementează la art.280 obligaţia personalului 
didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, 
de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar de a răspunde 
disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit 
contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de 
comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii 
sau instituţiei, conform legii. 
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- măsurile propuse cuprind reglementări care aparţin domeniului 
educaţiei, respectiv al resurselor umane din educaţie, reglementate de 
Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Ca atare, 
prevederi referitoare la drepturi, obligaţii sau interdicţii corespunzătoare 
personalului didactic şi didactic auxiliar nu pot face obiectul Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
 

 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Nicuşor Halici 

 

 

 

 

SECRETAR,      SECRETAR,   

Violeta Răduţ     Aida-Cristina Căruceru 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo     Consilier parlamentar Roxana David 
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