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Comisia pentru muncă şi    Comisia pentru sănătate şi 
protecţie socială     familie 
 
Bucureşti, 26 august 2008 

Nr. 27/142 
 
 

  
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative privind protecţia minorilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi din ţară 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa nr. 

Plx 190 din 14 aprilie 2008, cu dezbaterea pe fond a propunerii 

legislative privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi din 

ţară.    

 

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul Consiliului Legislativ (nr.1498/30.10.2007) 

• avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/318/12.05.2008) 

• avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/2303/13.05.2008) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.3117/22.11.2007). 

 

Bucureşti, 4 iulie 2008 
Nr. 28/320  
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

instituirea unor măsuri pentru protecţia copiilor ai căror părinţi 

părăsesc România pentru o perioadă mai mare de 6 luni. 

 

Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente:  

• măsurile propuse pentru protecţia copiilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi din ţară nu sunt suficient de clare şi precise; 

• există un cadru legislativ privind protecţia copilului, reprezentat 

de Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului 

copilului şi de Ordinul Secretarului de Stat al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Copilului nr.219/2006 privind activităţile de 

identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi 

de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă 

în străinătate. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul 

de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 1 

iulie 2008 au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 15 membri, iar 

la şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 2 

iulie 2008 au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 membri ai 

acesteia. 

Raportul comisiilor a fost adoptat cu 30 de voturi pentru şi 2 

voturi împotrivă. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 

8 aprilie 2008.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 

 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Gheorghe Barbu   Acad.prof.univ.dr. Mircea 
Ifrim 
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