
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILORSENATUL

LEGE

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l59 
din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

Articol unic.

1. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), 
cu următorul cuprins:

„(4) La încetarea măsurii de protecţie specială, tinerii aflaţi în situaţiile 
prevăzute la alin.(2] şi (3] îşi pot da acordul cu privire la monitorizarea 
situaţiei lor după încetarea măsurii de protecţie specială şi după informarea 
lor obligatorie de către managerul de caz cu privire la acest drept. Acordul 
este exprimat în scris în faţa comisiei pentru protecţia copilului, cu 
declararea adresei sau a localităţii la/în care va locui.”

2. După articolul 55 se introduce un nou articol, art.55i cu următorul 
cuprins;

„Art.55L-[l] în ultimul an în care tinerii prevăzuţi la art.55 alin.(2) şi [3] se 
află în sistemul de protecţie specială, direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului are obligaţia de a-i sprijini în căutarea unui loc de munca şi 
a unui loc de cazare.

[2] Pentru tinerii prevăzuţi la art.55 alin.(2) şi [3], direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului are obligaţia să transmită copia hotărârii 
comisiei pentru protecţia copilului privind încetarea măsurii de protecţie
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specială, serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul tânărului sau, 
după caz, din localitatea în care acesta declară că va locui, cu prilejul 
exprimării acordului prevăzut la art.55 alin.[4], însoţită de copii după actele 
doveditoare referitoare la căutarea unui loc de muncă şi a unui loc de cazare.

(3) Serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul tânărului sau, 
după caz, din localitatea în care acesta declară că va locui, cu prilejul 
exprimării acordului prevăzut la art.55 alin. [4), are obligaţia de a urmări 
semestrial evoluţia acestuia pentru o perioada de 2 ani şi de a transmite 
rapoartele întocmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului care a propus încetarea măsurii de protecţie specială."

3. La articolul 129, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4] Copiii pentru care s-a stabilit măsura plasamentului, în condiţiile legii, 
precum şi mamele protejate în centre maternale au dreptul, la ieşirea din 
sistemul de protecţie specială, la o indemnizaţie care se acordă o singură dată, 
egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
stabilit potrivit legii. Indemnizaţia se acordă, la ieşirea din sistemul de 
protecţie specială, şi copiilor pentru care s-a pronunţat o hotărâre definitivă 
de încuviinţare a adopţiei."

4. La articolul 129, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, 
alin.(4^-4'*^), cu următorul cuprins:

„(41) Tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în 
condiţiile art.55 alin.[2) şi [3} au dreptul, la ieşirea din sistemul de protecţie 
specială, la o indemnizaţie care se acordă o singură dată, al cărei cuantum 
reprezintă de trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, stabilit potrivit legii.

(42) Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială, în condiţiile 
legii, şi au împlinit vârsta de 18 ani pot opta pentru continuarea măsurii de 
protecţie specială în condiţiile art.55 alin.(2] şi [3] sau pentru primirea unei 
indemnizaţii lunare în valoare de 4,8 ISR. Beneficiază de această indemnizaţie 
până la împlinirea vârstei de 26 ani tinerii care fac dovada că urmează o formă 
de învăţământ la zi sau au un loc de muncă.

[4^] Indemnizaţiile prevăzute Ia alin.[4] şi [41) se acordă de direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţia copilului care a propus măsura de protecţie 
specială şi se suportă din bugetul acestei instituţii, iar cea prevăzută la alin.[42] 
se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii 
Sociale.

(4'^) Procedura de acordare şi plată a indemnizaţiei prevăzută la alin.(42] se 
stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale."
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5. La articolul 142 alineatul (1), după litera 1) se introduce o nouă literă, cu 
următorul cuprins:

„11) nerespectarea prevederilor art.SSi;"

6. La articolul 142 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„c) cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), U), p) şi
ţ);

7. La articolul 142 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

„c) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin agenţiile teritoriale pentru 
plăţi şi inspecţie socială, pentru contravenţiile prevăzute la alin.(l) lit. h), k), 1), P), 
m),n), r), s),ş), t) şiţ);"

Această lege a fast adoptată de Parlamentul României, în şedinţa din 
cu respectarea prevederilor ort. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată.

2022,

PREŞEDINTELE
SENATULUI

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN-VASILE CÎTU lON-MARCEL CIOLACU
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