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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
   

  
 
 

                                                                         
                                                                                          Bucureşti, 11 decembrie 2018 

                                                                 Nr.4c-21/411 
 
 
 

AVIZ 
asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.272/2004  

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
  

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

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre dezbatere în avizare 

cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, trimisă prin adresa Plx 713/2018 din 21 noiembrie 2018, înregistrată cu 

numărul 4c-21/411 din  22 noiembrie 2018. 

 
    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge propunerea legislativă în 

şedinţa din 19 noiembrie 2018. 

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată,  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării a dezbătut Propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  11 decembrie 2018. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

intervențiile legislative vizând, potrivit Expunerii de motive, “ca unui singur părinte să i se 

deconteze cheltuielile unui transport dus-întors în țară, trimestrial, pentru a-și vedea 

copilul/copii, dar nu mai mult de jumătate din salariul de bază minim brut pe țară garantat în 

plată din acel an “. 
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Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil al Consiliului Economic și Sociale, avizul favorabil cu observații și 

propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.604/21.06.2018, precum și punctul 

de vedere al Guvernului care nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

     

                În urma examinării Propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi,  avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 

 
 

 

 

 

 
 Consilier parlamentar, 

                                                                                                Mona-Valentina ALESANDRU
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