DREPTURILE COPILULUI
™I T¬N√RULUI
Volumul II

Documente interne

INSTITUTUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE OMULUI

Coordonatori:

Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zl„tescu,
Emil Marinache,
dr. Rodica ™erb„nescu

Redactare:

Ioana Marinache,
Ana Maria Bojian,

Traducere documente:

Irina Patrulius, Valeriu Rendec,
Milena St„ncescu

Tehnoredactare

Eugen Mantu

© 2002 INSTITUTUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE OMULUI
Bucure∫ti 1, Pia˛a Charles de Gaulle, nr. 3
telefon: 222.72.29
Fax: 222.42.87
e–mail: irdo@itcnet.ro

ISBN—973—9316—43—3

CUV¬NT ŒNAINTE
Diferite calitativ de cele ale adul˛ilor, drepturile copilului fac obiectul
unei preocup„ri constante at‚t pe plan interna˛ional c‚t ∫i pe plan intern.
Reperul fundamental al oric„ror reglement„ri interne dintr-un stat de
drept Ól reprezint„ interesul major al copilului.
Œn virtutea acestuia, toate raporturile juridice, mai pu˛in cele strict civile
sau comerciale, trebuie orientate Ón interesul major al copilului, toate
normele care privesc condi˛ia copilului (juridic vorbind — a minorului)
trebuie interpretate Ón interesul acestuia.
Aceasta presupune dou„ premise. Prima este vulnerabilitatea copilului ce
reclam„ sprijin special de care el are nevoie pentru a se bucura de drepturile
acordate prin lege. A doua const„ Ón caracterul deplin al drepturilor copiilor
— orice ∫tirbire fiind exclus„ — ∫i Ón egalitatea complet„ a acestora, Óntre ei
sau Ón raporturile cu adul˛ii.
O astfel de abordare ilustreaz„ ideea pre˛ioas„ c„ prin copil„rie nu se
Ón˛elege doar o simpl„ perioad„ de tranzi˛ie c„tre via˛a matur„, copil„ria
av‚nd valoare de sine st„t„toare, ci o anumit„ epoc„ din via˛a omului, Ón care
el trebuie s„ se bucure de drepturile ∫i obliga˛iile specifice acestei v‚rste.
Legisla˛ia rom‚n„, cuprins„ Ón volumul de fa˛„, este, Óntr-o propor˛ie
cov‚r∫itoare, de dat„ recent„, ceea ce reflect„ preocuparea pentru asumarea
principiilor, normelor ∫i standardelor interna˛ionale Ón materie ∫i pentru
garantarea efectiv„ a drepturilor copilului ∫i t‚n„rului. La data public„rii,
procesul legislativ dedicat consacr„rii drepturilor copilului printr-un
ansamblu coerent ∫i complet de reglement„ri este Ón plin„ desf„∫urare, dup„
cum o deosebit„ aten˛ie este Óndreptat„ spre aplicarea legisla˛iei existente, a
Strategiei guvernamentale Ón materie ∫i spre optimizarea sistemului
institu˛ional.
Ca institu˛ie na˛ional„, investit„ cu atribu˛ii de cercetare, informare ∫i
consultan˛„, Institutul Rom‚n pentru Drepturile Omului rezerv„ acestei
problematici o parte Ónsemnat„ a activit„˛ii sale.
Expresie a acestei preocup„ri, prezenta culegere de documente interne,
selectate dup„ criteriul relevan˛ei lor Ón raport cu tema drepturilor copilului
∫i t‚n„rului, vine s„ Óntregeasc„ lucrarea îDrepturile copilului ∫i t‚n„rului“,
al c„rei prin volum, ce cuprinde documentele interna˛ionale, a v„zut lumina
tiparului cu c‚teva luni Ón urm„.
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Adres„m lucrarea tuturor celor implica˛i Ón adoptarea ∫i aplicarea
legisla˛iei, a strategiilor ∫i m„surilor concrete de protec˛ie ∫i garantare a
acestor drepturi, cadrelor didactice ∫i acelei p„r˛i a societ„˛ii civile ce
sprijin„ efectiv exercitarea lor Ón beneficiul tinerei genera˛ii dar ∫i al Óntregii
societ„˛i rom‚ne∫ti.
Prof.univ.dr. IRINA MOROIANU ZL√TESCU
Directorul Institutului Rom‚n pentru Drepturile Omului
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DOCUMENTE INTERNE*
CONSTITUﬁIA ROM¬NIEI
— extrase —
ARTICOLUL 5

Cet„˛enia
1. Cet„˛enia rom‚n„ se dob‚nde∫te, se p„streaz„ sau se pierde Ón condi˛iile
prev„zute de legea organic„.
2. Cet„˛enia rom‚n„ nu poate fi retras„ aceluia care a dob‚ndit-o prin
na∫tere.
ARTICOLUL 32

Dreptul la Ónv„˛„tur„
1. Dreptul la Ónv„˛„tur„ este asigurat prin Ónv„˛„m‚ntul general
obligatoriu, prin Ónv„˛„m‚ntul liceal ∫i prin cel profesional, prin Ónv„˛„m‚ntul
superior, precum ∫i prin alte forme de instruc˛ie ∫i de perfec˛ionare.
2. Œnv„˛„m‚ntul de toate gradele se desf„∫oar„ Ón limba rom‚n„. Œn
condi˛iile legii, Ónv„˛„m‚ntul se poate desf„∫ura ∫i Óntr-o limb„ de circula˛ie
interna˛ional„.
3. Dreptul persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale de a Ónv„˛a limba
lor matern„ ∫i dreptul de a putea fi instruite Ón aceast„ limb„ sunt garantate;
modalit„˛ile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
4. Œnv„˛„m‚ntul de stat este gratuit, potrivit legii.
5. Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt, inclusiv cele particulare, se Ónfiin˛eaz„ ∫i Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón condi˛iile legii.
6. Autonomia universitar„ este garantat„.
7. Statul asigur„ libertatea Ónv„˛„m‚ntului religios, potrivit cerin˛elor
specifice fiec„rui cult. Œn ∫colile de stat, Ónv„˛„m‚ntul religios este organizat
∫i garantat prin lege.
ARTICOLUL 34

Dreptul de vot
1. Cet„˛enii au drept de vot de la v‚rsta de 18 ani, Ómplini˛i p‚n„ Ón ziua
alegerilor inclusiv.
*Acest capitol a fost Óntocmit pe baza legisla˛iei Ón vigoare la data de 11 noiembrie 1998.
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ARTICOLUL 38

Munca ∫i protec˛ia social„ a muncii
1. Dreptul la munc„ nu poate fi Óngr„dit. Alegerea profesiei ∫i alegerea
locului de munc„ sunt libere.
2. Salaria˛ii au dreptul la protec˛ia social„ a muncii. M„surile de protec˛ie
privesc securitatea ∫i igiena muncii, regimul de munc„ al femeilor ∫i al
tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul s„pt„m‚nal,
concediul de odihn„ pl„tit, prestarea muncii Ón condi˛ii grele, precum ∫i alte
situa˛ii specifice.
3. Durata normal„ a zilei de lucru este, Ón medie, de cel mult 8 ore.
4. La munc„ egal„, femeile au salariu egal cu b„rba˛ii.
5. Dreptul la negocieri colective Ón materie de munc„ ∫i caracterul
obligatoriu al conven˛iilor colective sunt garantate.
ARTICOLUL 44

Familia
1. Familia se Óntemeiaz„ pe c„s„toria liber consim˛it„ Óntre so˛i, pe
egalitatea acestora ∫i pe dreptul ∫i Óndatorirea p„rin˛ilor de a asigura cre∫terea,
educa˛ia ∫i instruirea copiilor.
2. Condi˛iile de Óncheiere, de desfacere ∫i de nulitate a c„s„toriei se
stabilesc prin lege. C„s„toria religioas„ poate fi celebrat„ numai dup„
c„s„toria civil„.
3. Copiii din afara c„s„toriei sunt egali Ón fa˛a legii cu cei din c„s„torie.
ARTICOLUL 45

Protec˛ia copiilor ∫i a tinerilor
1. Copiii ∫i tinerii se bucur„ de un regim special de protec˛ie ∫i de asisten˛„
Ón realizarea drepturilor lor.
2. Statul acord„ aloca˛ii de stat pentru copii ∫i ajutoare pentru Óngrijirea
copilului bolnav ori handicapat. Alte forme de protec˛ie social„ a copiilor ∫i a
tinerilor se stabilesc prin lege.
3. Exploatarea minorilor, folosirea lor Ón activit„˛i care le-ar d„una
s„n„t„˛ii, moralit„˛ii sau care le-ar pune Ón primejdie via˛a ori dezvoltarea
normal„ sunt interzise.
4. Minorii sub v‚rsta de 15 ani nu pot fi angaja˛i ca salaria˛i.
5. Autorit„˛ile publice au obliga˛ia s„ contribuie la asigurarea condi˛iilor
pentru participarea liber„ a tinerilor la via˛a politic„, social„, economic„,
cultural„ ∫i sportiv„ a ˛„rii.
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CODUL FAMILIEI*
LEGEA Nr. 4/1954
Art. 1. — Œn Rom‚nia statul ocrote∫te c„s„toria ∫i familia; el sprijin„, prin
m„suri economice ∫i sociale, dezvoltarea ∫i consolidarea familiei.
Statul ap„r„ interesele mamei ∫i copilului ∫i manifest„ deosebit„ grij„
pentru cre∫terea ∫i educarea tinerei genera˛ii.
Familia are la baz„ c„s„toria liber consim˛it„ Óntre so˛i.
Œn rela˛iile dintre so˛i, precum ∫i Ón exerci˛iul drepturilor fa˛„ de copii,
b„rbatul ∫i femeia au dreptul egale.
Drepturile p„rinte∫ti se exercit„ numai Ón interesul copiilor.
Art. 2. — Rela˛iile de familie se bazeaz„ pe prietenie ∫i afec˛iune reciproc„ Óntre
membrii ei, care sunt datori s„-∫i acorde unul altuia sprijin moral ∫i material.
TITLUL I
C„s„toria
CAPITOLUL I
Œncheierea c„s„toriei
Art. 3. — Numai c„s„toria Óncheiat„ Ón fa˛a delegatului de stare civil„1 d„
na∫tere drepturilor ∫i obliga˛iilor de so˛i prev„zute Ón prezentul cod.
Art. 4. — B„rbatul se poate c„s„tori numai dac„ a Ómplinit v‚rsta de
optsprezece ani, iar femeia numai dac„ a Ómplinit v‚rsta de ∫aisprezece ani.
Cu toate acestea, pentru motive temeinice, se poate Óncuviin˛a c„s„toria femeii
care a Ómplinit cincisprezece ani. Œncuviin˛area se poate da de Comitetul executiv
al Consiliului popular al municipiului Bucure∫ti sau al jude˛ului Ón cuprinsul c„ruia
Ó∫i are domiciliul femeia ∫i numai Ón temeiul unui aviz dat de un medic oficial.
Art. 5. — Este oprit s„ se c„s„toreasc„ b„rbatul care este c„s„torit sau
femeia care este c„s„torit„.
* Publicat Ón îBuletinul Oficial“ nr. 1 din 4 ianuarie 1954;
Revizuit ∫i modificat conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului Rom‚niei nr. 25/1997
(publicat Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997), redat„ Ón acest
volum, Legii nr. 59/1993, pentru modificarea Codului de procedur„ civil„, a Codului familiei, a
Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 ∫i a Legii nr. 94/1992 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii de Conturi (îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 177 din 26 iulie
1993) ∫i Legii nr. 65 din 1993 privind completarea Legii nr. 59/1993 (îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 241 din 7 octombrie 1993).
1 Primarul Óndepline∫te func˛ia de ofi˛er de stare civil„ cf. art. 43 lit. t din Legea nr. 69/1991
a administra˛iei locale (publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 238 din 28
noiembrie 1991 ∫i republicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 79/18 aprilie
1996) modificat„ ∫i completat„ prin O.U.G. nr. 22/1997 (publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 105 din 29 mai 1997).
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Art. 6. — Este oprit„ c„s„toria Óntre rudele Ón linie dreapt„, precum ∫i Óntre
cele Ón linie colateral„ p‚n„ la al patrulea grad inclusiv.
Pentru motive temeinice, c„s„toria Óntre rudele Ón linie colateral„ de gradul
al patrulea poate fi Óncuviin˛at„ de Comitetul executiv al Consiliului popular
al municipiului Bucure∫ti sau al jude˛ului2 Ón cuprinsul c„ruia cel care cere
aceast„ Óncuviin˛are Ó∫i are domiciliul.
Art. 7. — Este oprit„ c„s„toria:
a) Óntre cel care adopt„ sau ascenden˛ii lui, de o parte, ∫i cel adoptat ori
descenden˛ii acestuia, de alta;
b) Óntre copiii celui care adopt„, de o parte, ∫i cel adoptat sau copii
acestuia, de alta;
c) Óntre cei adopta˛i de aceea∫i persoan„.
Pentru motive temeinice, c„s„toria Óntre persoanele prev„zute la lit. b) ∫i
c) de mai sus poate fi Óncuviin˛at„ potrivit dispozi˛iilor art. 6 alin. 2.
Art. 8. — Œn timpul tutelei, c„s„toria este oprit„ Óntre tutore ∫i persoana
minor„ ce se afl„ sub tutela sa.
Art. 9. — Este oprit s„ se c„s„toreasc„ alienatul mintal, debilul mintal,
precum ∫i cel care este lipsit vremelnic de facult„˛ile mintale, c‚t timp nu are
discern„m‚ntul faptelor sale.
Art. 10. — C„s„toria nu se va Óncheia dac„ viitori so˛i nu declar„ c„ ∫i-au
comunicat reciproc starea s„n„t„˛ii lor. Œn cazul Ón care, prin lege special„, este
oprit„ c„s„toria celor suferinzi de anumite boli, se vor aplica dispozi˛iile
acelei legi.
Art. 11. — C„s„toria se Óncheie Ón fa˛a delegatului de stare civil„ al
Consiliului popular al comunei, ora∫ului, municipiului sau sectorului
municipiului Bucure∫ti3, Ón cuprinsul c„ruia se afl„ domiciliul sau re∫edin˛a
oric„ruia dintre viitori so˛i.
Art. 12. — Cei care vor s„ se c„s„toreasc„ vor face, personal, declara˛ia de
c„s„torie la serviciul de stare civil„ la care urmeaz„ a se Óncheia c„s„toria.
Dac„ unul dintre viitori so˛i nu se afl„ Ón localitatea unde urmeaz„ a se
Óncheia c„s„toria, el va putea face declara˛ia de c„s„torie Ón localitatea unde se
afl„, la serviciul de stare civil„, care o va transmite, din oficiu ∫i f„r„
Ónt‚rziere, serviciului de stare civil„ competent pentru Óncheierea c„s„toriei.
Art. 13. — Œn declara˛ia de c„s„torie, viitori so˛i vor ar„ta c„ nu exist„ nici
o piedic„ legal„ la c„s„torie. O dat„ cu declara˛ia de c„s„torie, ei vor prezenta
dovezile cerute de lege.
Art. 14. — Orice persoan„ poate face opunere la c„s„torie, dac„ exist„ o
piedic„ legal„ ori dac„ alte cerin˛e ale legii nu sunt Óndeplinite.
2 Consiliile locale, Consiliul municipiului Bucure∫ti, consilii jude˛ene ∫i primari cf. Legii
nr. 69/1991 a administra˛iei publice locale (îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 238 din
28 noiembrie 1991).
3) A se vedea nota 1.
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Opunerea la c„s„torie se va face numai Ón scris, cu ar„tarea dovezilor pe
care ea se Óntemeiaz„.
Art. 15. — Delegatul de stare civil„ va refuza s„ constate Óncheierea
c„s„toriei dac„, Ón temeiul verific„rilor ce este dator s„ fac„, al opunerilor
primite sau al informa˛iilor ce are, g„se∫te c„ cerin˛ele legii nu sunt
Óndeplinite.
Art. 16. — C„s„toria se Óncheie prin consim˛„m‚ntul viitorilor so˛i.
Ace∫tia sunt obliga˛i s„ fie prezen˛i, Ómpreun„ Ón fa˛a delegatului de stare
civil„, la sediul serviciului de stare civil„, pentru a-∫i da consim˛„m‚ntul
personal ∫i Ón mod public.
Cu toate acestea, Ón cazurile ar„tate de legea special„, delegatul de stare
civil„ va putea Óncheia c„s„toria ∫i Ón afara sediului serviciului de stare civil„,
cu respectarea condi˛iilor prev„zute Ón alineatul precedent.
Art. 17. — Delegatul de stare civil„ lu‚nd consim˛„m‚ntul viitorilor so˛i,
va Óntocmi de Óndat„ Ón registrul actelor de stare civil„ actul de c„s„torie, care
se semneaz„ de so˛i ∫i de delegat.
Art. 18. — C„s„toria nu poate fi dovedit„ dec‚t prin certificatul de
c„s„torie, eliberat pe baza actului Óntocmit Ón registrul actelor de stare civil„.
CAPITOLUL II
Nulitatea c„s„toriei
Art. 19. — Este nul„ c„s„toria Óncheiat„ cu Ónc„lcarea dispozi˛iilor
prev„zute Ón art. 4, 5, 6, 7 lit. a), 9 ∫i 16.
Art. 20. — C„s„toria Óncheiat„ Ómpotriva dispozi˛iilor privitoare la v‚rsta
legal„ nu va fi declarat„ nul„ dac„, Óntre timp, acela dintre so˛i care nu avea
v‚rsta cerut„ pentru c„s„torie a Ómplinit-o ori dac„ so˛ia a dat na∫tere unui
copil sau a r„mas Óns„rcinat„.
Art. 21. — Anularea c„s„toriei din aceste cauze poate fi cerut„ de cel al
c„rui consim˛„m‚nt a fost viciat, Ón termen de ∫ase luni de la Óncetarea
violen˛ei ori de la descoperirea erorii sau a vicleniei.
Art. 22. — Œn cazul Ón care so˛ul unei persoane declarate moart„ s-a
rec„s„torit ∫i, dup„ aceasta, hot„r‚rea declarativ„ de moarte este anulat„,
c„s„toria cea nou„ r„m‚ne valabil„.
Prima c„s„torie este desf„cut„ pe data Óncheierii noii c„s„torii.
Art. 23. — So˛ul care a fost de bun„-credin˛„ la Óncheierea c„s„toriei,
declarat„ nul„ sau anulat„, p„streaz„, p‚n„ la data c‚nd hot„r‚rea instan˛ei
judec„tore∫ti r„m‚ne definitiv„, situa˛ia unui so˛ dintr-o c„s„torie valabil„.
Declararea nulit„˛ii c„s„toriei nu are nici o urmare Ón privin˛a copiilor care
Ó∫i p„streaz„ situa˛ia de copii din c„s„torie.
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Art. 24. — Œn cazul prev„zut Ón art. 23 alin. 1 cererea de Óntre˛inere a
so˛ului de bun„-credin˛„ ∫i raporturile patrimoniale dintre b„rbat ∫i femeie
sunt supuse, prin asem„nare, dispozi˛iilor privitoare la divor˛.
Tot astfel, Ón cazul prev„zut Ón art. 23 alin. 2 se vor aplica, prin asem„nare,
dispozi˛iile prev„zute la divor˛, Ón ce prive∫te drepturile ∫i obliga˛iile dintre
p„rin˛i ∫i copii.
CAPITOLUL III
Efectele c„s„toriei
SECﬁIUNEA I

Drepturile ∫i obliga˛iile personale ale so˛ilor
Art. 25. — B„rbatul ∫i femeia au drepturi ∫i obliga˛ii egale Ón c„s„torie.
Art. 26. — So˛ii hot„r„sc de comun acord Ón tot ce prive∫te c„s„toria.
Art. 27. — La Óncheierea c„s„toriei, viitorii so˛i vor declara, Ón fa˛a
delegatului de stare civil„, numele pe care s-au Ónvoit s„-l poarte Ón c„s„torie.
So˛ii pot s„-∫i p„streze numele lor dinaintea c„s„toriei, s„ ia numele unuia
sau altuia dintre ei sau numele lor reunite.
Art. 28. — So˛ii sunt obliga˛i s„ poarte Ón timpul c„s„toriei numele comun
declarat.
Dac„ so˛ii s-au Ónvoit s„ poarte Ón timpul c„s„toriei un nume comun ∫i lau declarat la Óncheierea c„s„toriei potrivit dispozi˛iile art. 27 din codul de
fa˛„, fiecare din so˛i nu va putea cere schimbarea acestui nume, pe cale
administrativ„, dec‚t cu consim˛„m‚ntul celuilalte so˛.
SECﬁIUNEA A II-A

Drepturile ∫i obliga˛iile patrimoniale ale so˛ilor
Art. 29. — So˛ii sunt obliga˛i s„ contribuie, Ón raport cu mijloacele
fiec„ruia, la cheltuielile c„sniciei.
Art. 30. — Bunurile dob‚ndite Ón timpul c„s„toriei, de oricare dintre so˛i,
sunt de la data dob‚ndirii lor, bunuri comune ale so˛ilor.
Orice conven˛ie contrar„ este nul„.
Calitatea de bun comun nu trebuie s„ fie dovedit„.
Art. 31. — Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiec„rui so˛:
a) bunurile dob‚ndite Ónainte de Óncheierea c„s„toriei;
b) bunurile dob‚ndite Ón timpul c„s„toriei prin mo∫tenire, legal sau
dona˛ie, afar„ numai dac„ dispun„torul a prev„zut c„ ele vor fi comune;
c) bunurile de uz personal ∫i cele destinate exercit„rii profesiunii unuia
dintre so˛i;
10

d) bunurile dob‚ndite cu titlu de premiu sau recompens„, manuscrisele
∫tiin˛ifice sau literare, schi˛ele ∫i proiectele artistice, proiectele de investi˛ii ∫i
inova˛ii, precum ∫i alte asemenea bunuri;
e) indemniza˛ia de asigurare sau desp„gubire pentru pagube pricinuite
persoanei;
f) valoarea care reprezint„ ∫i Ónlocuie∫te un bun propriu sau bunul Ón care
a trecut aceast„ valoare.
Art. 32. — So˛ii r„spund cu bunurile comune pentru:
a) cheltuielile f„cute cu administrarea oric„ruia dintre bunurile lor comune;
b) obliga˛iile ce au contractat Ómpreun„;
c) obliga˛iile contractate de fiecare dintre so˛i pentru Ómplinirea nevoilor
obi∫nuite ale c„sniciei;
d) repararea prejudiciului cauzat prin Ónsu∫irea de c„tre unul dintre so˛i a
unor bunuri proprietate socialist„, dac„ prin aceasta au sporit bunurile comune
ale so˛ilor.
Art. 33. — Bunurile comune nu pot fi urm„rite de creditorii personali ai
unuia dintre so˛i.
Cu toate acestea, dup„ urm„rirea bunurilor proprii ale so˛ului debitor,
creditorul s„u personal poate cere Ómp„r˛irea bunurilor comune, Óns„ numai Ón
m„sura necesar„ pentru acoperirea crean˛ei sale.
Œn acest din urm„ caz, bunurile atribuite prin Ómp„r˛ire fiec„rui so˛ devin
proprii.
Art. 34. — Creditorii comuni vor putea urm„ri ∫i bunurile proprii ale
so˛ilor, Óns„ numai dup„ urm„rirea bunurilor comune.
Art. 35. — So˛ii administreaz„ ∫i folosesc Ómpreun„ bunurile comune ∫i
dispun tot astfel de ele.
Oricare dintre so˛i, exercit‚nd singur aceste drepturi, este socotit c„ are ∫i
consim˛„m‚ntul celuilalt so˛. Cu toate acestea, nici unul dintre so˛i nu poate
Ónstr„ina ∫i nici nu poate greva un teren sau o construc˛ie ce face parte din
bunurile comune, dac„ nu are consim˛„m‚ntul expres al celuilalt so˛.
Art. 36. — La desfacerea c„s„toriei, bunurile comune se Ómpart Óntre so˛i,
potrivit Ónvoielii acestora. Dac„ so˛ii nu se Ónvoiesc asupra Ómp„r˛irii bunurilor
comune, va hot„rÓ instan˛a judec„toreasc„.
Pentru motive temeinice, bunurile comune, Ón Óntregime sau numai o parte
dintre ele, se pot Ómp„r˛i prin hot„r‚re judec„toreasc„ ∫i Ón timpul c„s„toriei.
Bunurile astfel Ómp„r˛ite devin bunuri proprii. Bunurile neÓmp„r˛ite, precum
∫i cele ce se vor dob‚ndi ulterior, sunt bunuri comune.
4) Art. 37 alin. 2 a fost modificat prin Legea nr. 59/1993 (îMonitorul Oficial al Rom‚niei“,
Partea I, nr. 17 din /26 iulie 1993).
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CAPITOLUL IV
Desfacerea c„s„toriei
Art. 37. — C„s„toria Ónceteaz„ prin moartea unuia dintre so˛i sau prin
declararea judec„toreasc„ a mor˛ii unuia dintre ei.
C„s„toria se poate desface prin divor˛4.
Art. 38. — Instan˛a judec„toreasc„ poate desface c„s„toria prin divor˛
atunci c‚nd, datorit„ unor motive temeinice, raporturile dintre so˛i sunt grav
v„t„mate ∫i continuarea c„s„toriei nu mai este posibil„.
Divor˛ul poate fi pronun˛at ∫i numai pe baza acordului ambilor so˛i, dac„
sunt Óndeplinite urm„toarele condi˛ii:
a) p‚n„ la data cererii de divor˛ a trecut cel pu˛in un an de la Óncheierea
c„s„toriei;
b) nu exist„ copii minori rezulta˛i din c„s„torie.
Oricare dintre so˛i poate cere divo˛ul atunci c‚nd starea s„n„t„˛ii sale face
imposibil„ continuarea c„s„toriei.
La solu˛ionarea cererilor accesorii divor˛ului, referitoare la Óncredin˛area
copiilor minori, obliga˛ia de Óntre˛inere ∫i folosirea locuin˛ei, instan˛a va ˛ine
seama de interesele minorilor5.
Art. 39. — C„s„toria este desf„cut„ din ziua c‚nd hot„r‚rea prin care s-a
pronun˛at divor˛ul a r„mas irevocabil„6.
Fa˛„ de cel de-al treilea, efectele patrimoniale ale c„s„toriei Ónceteaz„ la
data c‚nd s-a f„cut men˛iune despre hot„r‚rea de divor˛ pe marginea actului
de c„s„torie sau de la data c‚nd ei au cunoscut divor˛ul pe alt„ cale.
Art. 40. — La desfacerea c„s„toriei prin divor˛, so˛ii se pot Ónvoi ca so˛ul
care, potrivit art. 27, a purtat Ón timpul c„s„toriei numele de familie al
celuilalte s„ poarte acest nume ∫i dup„ desfacerea c„s„toriei.
Instan˛a judec„toreasc„ va lua act de aceast„ Ónvoial„ prin hot„r‚re de
divor˛. Instan˛a, pentru motive temeinice, poate s„ Óncuviin˛eze acest drept
chiar Ón lipsa unei Ónvoieli Óntre so˛i.
Dac„ nu a intervenit o Ónvoial„ sau dac„ instan˛a nu a dat Óncuviin˛area,
fiecare dintre fo∫tii so˛i va purta numele ce avea Ónainte de c„s„torie.
Art. 41. — P‚n„ la desfacerea c„s„toriei Ón condi˛iile prev„zute de art. 39,
so˛ii Ó∫i datoreaz„ Óntre˛inere. So˛ul divor˛at are dreptul la Óntre˛inere, dac„ se
afl„ Ón nevoie din pricina unei incapacit„˛i de munc„ survenite Ónainte de
c„s„torie, ori Ón timpul c„s„toriei; el are drept la Óntre˛inere ∫i atunci c‚nd
incapacitatea se ive∫te Ón decurs de un an de la desfacerea c„s„toriei, Óns„
5) Art. 38 alin. 1 a fost modificat prin Legea nr. 59/1993 (îMonitorul Oficial al Rom‚niei“,
Partea I, nr. 177 din 26 iulie1993).
6) Art. 30 alin. 1 a fost modificat prin Legea nr. 59/1993 (îMonitorul Oficial al Rom‚niei“,
Partea I, nr. 177 din 26 iulie1993).
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numai dac„ incapacitatea se datoreaz„ unei Ómprejur„ri Ón leg„tur„ cu
c„s„toria.
Œntre˛inerea datorat„ potrivit dispozi˛iilor alin. 2 poate fi stabilit„ p‚n„ la o
treime din venitul net din munc„ al so˛ului obligat la plata ei, potrivit cu
nevoia celui care o cere ∫i cu mijloacele celui ce urmeaz„ a o pl„ti. Aceast„
Óntre˛inere, Ómpreun„ cu Óntre˛inerea datorat„ copiilor, nu va putea dep„∫i
jum„tate din venitul net din munc„ al so˛ului obligat la plat„.
C‚nd divor˛ul este pronun˛at numai din vina unuia dintre so˛i, acesta nu va
beneficia de prevederile alin. 2 ∫i 3 dec‚t timp de un an de la desfacerea
c„s„toriei.
Œn toate cazurile, dreptul la Óntre˛inere Ónceteaz„ prin rec„s„torirea so˛ului
Óndrept„˛it s„ o primeasc„.
Art. 42. — Instan˛a judec„toreasc„ va hot„rÓ, o dat„ cu pronun˛area
divor˛ului, c„ruia dintre p„rin˛i vor fi Óncredin˛a˛i copiii minori. Œn acest scop,
instan˛a va asculta p„rin˛ii ∫i autoritatea tutelar„ ∫i, ˛in‚nd seama de interesele
copiilor, pe care, de asemenea, Ói va asculta dac„ au Ómplinit v„rsta de zece
ani, va hot„rÓ pentru fiecare dintre copii, dac„ va fi Óncredin˛at tat„lui sau
mamei.
Pentru motive temeinice, copiii pot fi Óncredin˛a˛i unor rude ori unor alte
persoane, cu consim˛„m‚ntul acestora, sau unor institu˛ii de ocrotire.
Totodat„, instan˛a judec„toreasc„ va stabili contribu˛ia fiec„rui p„rinte la
cheltuielile de cre∫tere, educare, Ónv„˛„tur„ ∫i preg„tire profesional„ a copiilor.
Œnvoiala p„rin˛ilor privitoare la Óncredin˛area copiilor ∫i la contribu˛ia
fiec„rui p„rinte la cheltuielile de cre∫tere, educare, Ónv„˛„tur„ ∫i preg„tire
profesional„ a acestora va produce efecte numai dac„ a fost Óncuviin˛at„ de
instan˛a judec„toreasc„.
Art. 43. — P„rintele divor˛at, c„ruia i s-a Óncredin˛at copilul, exercit„ cu
privire la acesta drepturile p„rinte∫ti.
C‚nd copilul a fost Óncredin˛at unei alte persoane sau unei institu˛ii de
ocrotire, instan˛a judec„toreasc„ va stabili care dintre p„rin˛i va exercita
dreptul de a-i administra bunurile ∫i de al reprezenta sau de a-i Óncuviin˛a
actele. Persoana sau institu˛ia de ocrotire c„reia i s-a Óncredin˛at copilul va
avea fa˛„ de acesta numai drepturile ∫i Óndatoririle ce revin p„rin˛ilor privitor
la persoana copilului. Dispozi˛iile art. 108 se aplic„ prin asem„nare.
P„rintele divor˛at, c„ruia nu i s-a Óncredin˛at copilul, p„streaz„ dreptul de
a avea leg„turi personale cu acesta, precum ∫i de a veghea la cre∫terea,
educarea, Ónv„˛„tura ∫i preg„tirea lui profesional„.
Art. 44. — Œn cazul schimb„rii Ómprejur„rilor, la cererea oric„ruia dintre
p„rin˛i sau a copilului, dac„ acesta a Ómplinit v‚rsta de paisprezece ani, a
autorit„˛ii tutelare sau a vreunei institu˛ii de ocrotire, instan˛a judec„toreasc„
va putea modifica m„surile privitoare la drepturile ∫i obliga˛iile personale sau
patrimoniale Óntre p„rin˛ii divor˛a˛i ∫i copii.
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Modificarea m„surilor luate potrivit dispozi˛iilor art. 42 alin. 1 ∫i 2 se va
face cu paza cerin˛elor prev„zute de acele dispozi˛ii.
TITLUL II
Rudenia
CAPITOLUL 1
Dispozi˛ii generale
Art. 45. — Rudenia este leg„tura bazat„ pe descenden˛a unei persoane
dintr-o alt„ persoan„ sau pe faptul c„ mai multe persoane au un ascendent
comun.
Œn primul caz rudenia este Ón linie dreapt„, iar Ón al doilea Ón linie
colateral„. Rudenia Ón linie dreapt„ poate fi ascendent„ sau descendent„.
Art. 46. — Gradul de rudenie se stabile∫te astfel:
a) Ón linie dreapt„, dup„ num„rul na∫terilor: astfel, fiul ∫i tat„l sunt rude de
gradul Ónt‚i, nepotul de fiu ∫i bunicul sunt rude de gradul al doilea;
b) Ón linie colateral„, dup„ num„rul na∫terilor, urc‚nd de la una
dintre rude p‚n„ la ascendentul comun ∫i cobor‚nd de la acesta p‚n„ la
cealalat„ rud„; astfel, fra˛ii sunt rude Ón gradul al doilea, unchiul ∫i nepotul Ón
gradul al treilea, verii primari Ón gradul al patrulea. (C.fam., art. 45, 75, 76
alin. 2, 77, 79 alin. 1).
CAPITOLUL II
Filia˛ia
SECﬁIUNEA I

Filia˛ia fa˛„ de mam„
Art. 47. — Filia˛ia fa˛„ de mam„ rezult„ din faptul na∫terii. Ea se
dovede∫te prin certificatul constatator al na∫terii.
Art. 48. — Dac„ na∫terea nu a fost Ónregistrat„ Ón registrul de stare civil„
ori dac„ copilul a fost trecut Ón registrul de stare civil„ ca n„scut din p„rin˛i
necunoscu˛i, mama poate recunoa∫te pe copil.
Recunoa∫terea se poate face fie prin declara˛ie la serviciul de stare civil„,
fie printr-un Ónscris autentic, fie prin testament.
Recunoa∫terea, chiar f„cut„ prin testament, nu se poate revoca.
Art. 49. — Recunoa∫terea care nu corespunde adev„rului poate fi
contestat„ de orice persoan„ interesat„.
Art. 50. — Œn cazul Ón care, din orice Ómprejurare, dovada filia˛iei fa˛„ de
mam„ nu se poate face prin certificatul constatator al na∫terii, ori Ón cazul Ón
care se contest„ realitatea celor cuprinse Ón certificatul constatator al na∫terii,
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dovada filia˛iei fa˛„ de mam„ se poate face Ón fa˛a instan˛ei judec„tore∫ti prin
orice mijloc de prob„.
Art. 51. — Copilul nu poate reclama o stare civil„ contrar„ aceleia care
rezult„ din certificatul de na∫tere ∫i folosirea st„rii civile conforme cu acest
certificat.
De asemenea, nimeni nu poate contesta starea civil„ a copilului care are
folosirea unei st„ri civile conforme cu certificatul s„u de na∫tere.
Art. 52. — Ac˛iunea pentru stabilirea filia˛iei fa˛„ de mam„ apar˛ine numai
copilului; ea poate fi pornit„ de reprezentantul legal, Ón cazul Ón care copilul
este minor sau pus sub interdic˛ie.
Dreptul de a porni ac˛iunea pentru stabilirea filia˛iei fa˛„ de mam„ nu trece
asupra mo∫tenitorilor copilului; ei pot continua ac˛iunea pornit„ de acesta.
Ac˛iunea pentru stabilirea filia˛iei fa˛„ de mam„ poate fi pornit„ ∫i
Ómpotriva mo∫tenitorilor pretinsei mame.
Ac˛iunea nu se prescrie Ón timpul vie˛ii copilului.
SECﬁIUNEA A II-A

Filia˛ia fa˛„ de tat„
Art. 53.* — Copilul n„scut Ón timpul c„s„toriei are ca tat„ pe so˛ul mamei.
Copilul n„scut dup„ desfacerea c„s„toriei, declararea nulit„˛ii sau anularea
c„s„toriei are ca tat„ pe fostul so˛ al mamei, dac„ a fost conceput Ón timpul
c„s„toriei ∫i na∫terea sa a avut loc Ónainte ca mama s„ fi intrat Óntr-o nou„
c„s„torie.
Dispozi˛iile art. 51 sunt aplicabile ∫i situa˛iilor prev„zute de prezentul
articol.
Art. 54.* — Paternitatea poate fi t„g„duit„, dac„ este cu neputin˛„ ca so˛ul
mamei s„ fie tat„l copilului.
Ac˛iunea Ón t„g„duirea paternit„˛ii poate fi pornit„ numai de so˛;
mo∫tenitorii acestuia pot continua ac˛iunea pornit„ de el.
Dac„ so˛ul este pus sub interdic˛ie, ac˛iunea va putea fi pornit„ de tutore,
Óns„ numai cu Óncuviin˛area autorit„˛ii tutelare.
Œn toate cazurile, mama copilului va fi citat„.
Art. 55. — Ac˛iunea Ón t„g„duirea paternit„˛ii se prescrie Ón termen de ∫ase
luni de la data c‚nd tat„l a cunoscut na∫terea copilului.
Œn cazul Ón care, mai Ónainte de Ómplinirea acestui termen, tat„l a fost pus
sub interdic˛ie, un nou termen curge pentru tutore de la data c‚nd acesta a aflat
despre na∫terea copilului.
* A se vedea Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 349 din 19 decembrie 2001 referitoare la
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 53 ∫i ale art. 54 alin. 2 din Codul familiei,
publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2001.
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Dac„ ac˛iunea nu a fost pornit„ de acesta, ea poate fi pornit„ de tat„ dup„
ce i s-a ridicat interdic˛ia, Ón„untrul unui nou termen de ∫ase luni.
Art. 56. — Filia˛ia fa˛„ de tat„ se stabile∫te, Ón afar„ de cazurile prev„zute
Ón art. 53, prin recunoa∫tere sau hot„r‚re judec„toreasc„.
Art. 57. — Copilul conceput ∫i n„scut Ón afar„ de c„s„torie poate fi
recunoscut de c„tre tat„l s„u; dup„ mortea copilului, acesta poate fi recunoscut
numai dac„ a l„sat descenden˛i fire∫ti.
Recunoa∫terea se face prin declara˛ie f„cut„ la serviciul de stare civil„, fie
o dat„ cu Ónregistrarea na∫terii, fie dup„ aceast„ dat„; recunoa∫terea poate fi
f„cut„ ∫i prin Ónscris autentic sau testament.
Recunoa∫terea, chiar f„cut„ prin testament, nu se poate revoca.
Art. 58. — Recunoa∫terea care nu corespunde adev„rului poate fi
contestat„ de orice persona„ interesat„.
Dac„ recunoa∫terea este contestat„ de mam„, de cel recunoscut sau de
descenden˛ii acestuia, dovada paternit„˛ii este Ón sarcina autorului
recunoa∫terii sau a mo∫tenitorilor s„i.
Art. 59. — Ac˛iunea Ón stabilirea paternit„˛ii din afara c„s„toriei apar˛ine
copilului ∫i se porne∫te Ón numele s„u de c„tre mam„, chiar dac„ este minor„,
ori de reprezentantul lui legal.
Dreptul de a porni ac˛iunea Ón stabilirea paternit„˛ii nu trece asupra
mo∫tenitorilor copilului; ei pot continua ac˛iunea pornit„ de acesta.
Ac˛iunea Ón stabilirea paternit„˛ii poate fi pornit„ ∫i Ómpotriva
mo∫tenitorilor pretinsului tat„.
Art. 60. — Ac˛iunea Ón stabilirea paternit„˛ii din afara c„s„toriei poate fi
pornit„ Ón termen de un an de la na∫terea copilului.
Dac„, Ón cazul prev„zut Ón art. 54 alin. 1, un copil a pierdut calitatea de
copil din c„s„torie prin efectul unei hot„r‚ri judec„tore∫ti, termenul de un an
pentru pornirea ac˛iunii Ón stabilirea paternit„˛ii din afara c„s„toriei va curge
de la data c‚nd acea hot„r‚re a r„mas definitiv„.
Œn cazul Ón care mama a convie˛uit cu pretinsul tat„ ori dac„ acesta din
urm„ a prestat copilului Óntre˛inere, termenul de un an va curge de la Óncetarea
convie˛uirii ori a Óntre˛inerii.
Art. 61. — Timpul cuprins Óntre a trei sute ∫i a o suta optzecea zi dinaintea
na∫terii copilului este timpul legal al concep˛iunii. El se socote∫te de la zi la
zi.
SECﬁIUNEA A III-A

Situa˛ia legal„ a copilului
Art. 62. — Copilul din c„s„torie ia numele de familie comun al p„rin˛ilor.
Dac„ p„rin˛ii nu au un nume de familie comun, copilul va lua numele de
familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. Œn acest caz, numele copilului
se va stabili prin Ónvoiala p„rin˛ilor ∫i se va declara, o dat„ cu na∫terea
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copilului, la serviciul de stare civil„. Œn lipsa unei asemenea Ónvoieli,
autoritatea tutelar„ de la domiciliul copilului va hot„rÓ, ascult‚nd pe p„rin˛i,
dac„ copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite.
Art. 63. — Copilul din afara c„s„toriei a c„rui filia˛ie a fost stabilit„ prin
recunoa∫tere sau prin hot„r‚re judec„toreasc„ are, fa˛„ de p„rinte ∫i rudele
acestuia, aceea∫i situa˛ie ca ∫i situa˛ia legal„ a unui copil din c„s„torie.
Art. 64. — Copilul din afara c„s„toriei dob‚nde∫te numele de familie al
aceluia dintre p„rin˛i fa˛„ de care filia˛ia a fost mai Ónt‚i stabilit„.
Œn cazul Ón care filia˛ia a fost stabilit„ ulterior ∫i fa˛„ de cel„lalt p„rinte,
instan˛a judec„toreasc„ va putea da Óncuviin˛are copilului s„ poarte numele
acestuia din urm„.
Œn cazul Ón care copilul a fost recunoscut Ón acela∫i timp de ambii p„rin˛i,
se aplic„ dispozi˛iilor art. 62 alin. 2.
Art. 65. — Dac„ filia˛ia copilului din afara c„s„toriei este stabilit„ fa˛„ de
ambii p„rin˛i, Óncredin˛area lui, precum ∫i contribu˛ia p„rin˛ilor la cheltuielile
de cre∫tere, educare, Ónv„˛„tur„ ∫i preg„tire profesional„, se vor hot„rÓ potrivit
dispozi˛iilor art. 42—44 inclusiv, care se aplic„ prin asem„nare.
CAPITOLUL III
Adop˛ia7
CAPITOLUL IV
Obliga˛ia de Óntre˛inere
Art. 86. — Obliga˛ia de Óntre˛inere exist„ Óntre so˛ ∫i so˛ie, p„rin˛i ∫i copii,
cel care adopt„ ∫i cel adoptat, bunici ∫i nepo˛i, str„bunici ∫i str„nepo˛i, fra˛i ∫i
surori, precum ∫i Óntre celelalte persoane anume prev„zute de lege.
Are drept la Óntre˛inere numai acela care se afl„ Ón nevoie, neav‚nd putin˛a
unui c‚∫tig din munc„, din cauza incapacit„˛ii de a munci.
Descendentul, c‚t timp este minor, are drept la Óntre˛inere oricare ar fi
pricina nevoii Ón care el se afl„.
Art. 87. — So˛ul care a contribuit la Óntre˛inerea copilului celuilalt so˛ este
obligat s„ continue a da Óntre˛inere copilului c‚t timp acesta este minor, Óns„
numai dac„ p„rin˛ii s„i fire∫ti au murit, sunt disp„ru˛i ori sunt Ón nevoie.
Copilul va putea fi obligat s„ dea Óntre˛inere celui care l-a Óntre˛inut timp
de zece ani, astfel cum se arat„ Ón alineatul precedent.
7) Capitolul III — îAdop˛ia“ — a fost abrogat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
Rom‚niei nr. 25/1997 (publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 120/12 iunie
1997), redat„ Ón acest volum.
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Art. 88. — Cel care a luat un copil pentru a-l cre∫te, f„r„ a Óntocmi formele
cerute pentru adop˛ie, are obliga˛ia s„-l Óntre˛in„ c‚t timp copilul este minor,
Óns„ numai dac„ p„rin˛ii fire∫ti au murit, sunt disp„ru˛i ori sunt Ón nevoie.
Art. 89. — Œntre˛inerea se datoreaz„ Ón ordinea urm„toare:
a) so˛ii Ó∫i datoreaz„ Óntre˛inere Ónaintea celorlal˛i obliga˛i;
b) descendentul este obligat la Óntre˛inere Ónaintea ascendentului, iar, dac„
sunt mai mul˛i descenden˛i sau mai mul˛i ascenden˛i, cel Ón grad mai apropiat
Ónaintea celui mai Óndep„rtat;
c) cel care adopt„ este obligat la Óntre˛inere Ónaintea p„rin˛ilor fire∫ti;
d) fra˛ii ∫i surorile Ó∫i datoreaz„ Óntre˛inere dup„ p„rin˛i, Óns„ Ónaintea
bunicilor.
Art. 90. — Œn cazul Ón care mai multe dintre persoanele prev„zute Ón art.
89 sunt obligate s„ Óntre˛in„ aceea∫i persoan„, ele vor contribui la plata
Óntre˛inerii, propor˛ional cu mijloacele ce au.
Dac„ p„rintele are drept la Óntre˛inere de la mai mul˛i copii, el poate, Ón caz
de urgen˛„, s„ porneasc„ ac˛iunea numai Ómpotriva unuia dintre ei. Cel care a
pl„tit Óntre˛inerea se poate Óntoarce Ómpotriva celorlal˛i obliga˛i pentru partea
fiec„ruia.
Art. 91. — Œn cazul Ón care cel obligat Ón primul r‚nd la Óntre˛inere nu are
mijloace Óndestul„toare pentru a acoperi nevoile celui ce o cere, instan˛a
judec„toreasc„ va putea obliga pe celelalte persoane Óndatorate la Óntre˛inere
s„ o completeze, Ón ordinea stabilit„ Ón art. 89.
Art. 92. — C‚nd cel obligat nu poate presta, Ón acela∫i timp Óntre˛inerea
tuturor celor care sunt Ón drept s„ i-o cear„, instan˛a judec„toreasc„, ˛in‚nd
seama de nevoile fiec„reia dintre aceste persoane, poate hot„rÓ fie ca
Óntre˛inerea s„ se pl„teasc„ numai uneia dintre ele, fie ca Óntre˛inerea s„ se
Ómpart„ Óntre mai multe sau toate persoanele Óndrept„˛ite s„ o cear„. Œn acest
caz instan˛a va hot„rÓ, totodat„, modul Ón care se va Ómp„r˛i Óntre˛inerea Óntre
persoanele care urmeaz„ a o primi.
Art. 93. — Obliga˛ia de Óntre˛inere se execut„ Ón natur„ sau prin plata unei
pensii Ón bani.
Instan˛a judec„toreasc„ va stabili felul ∫i modalit„˛ile execut„rii, ˛in‚nd
seama de Ómprejur„ri.
Art. 94. — Œntre˛inerea este datorat„ potrivit cu nevoia celui care o cere ∫i
cu mijloacele celui ce urmeaz„ a o pl„ti.
Instan˛a judec„toreasc„ va putea m„ri sau mic∫ora obliga˛ia de Óntre˛inere
sau hot„rÓ Óncetarea ei, dup„ cum se schimb„ mijloacele celui care d„
Óntre˛inerea sau nevoia celui ce o prime∫te.
C‚nd Óntre˛inerea este datorat„ de p„rinte sau de cel care adopt„, ea se
stabile∫te p‚n„ la o p„trime din c‚∫tigul s„u de munc„ pentru un copil, o
treime pentru doi copii ∫i o jum„tate pentru trei sau mai mul˛i copii.
18

Art. 95. — Obliga˛ia de Óntre˛inere se stinge, Ón afar„ de cazul prev„zut Ón
art. 96, prin moartea debitorului sau a celui Óndrept„˛it la pensia de Óntre˛inere.
Art. 96. — Mo∫tenitorul persoanei care a fost obligat„ la Óntre˛inerea unui
minor sau care i-a dat Óntre˛inerea f„r„ a avea obliga˛ia legal„ este ˛inut, Ón
m„sura valorii bunurilor mo∫tenite, s„ continue Óntre˛inerea, dac„ p„rin˛ii
minorului au murit, sunt disp„ru˛i sau sunt Ón nevoie, Óns„ numai c‚t timp cel
Óntre˛inut este minor.
Œn cazul Ón care sunt mai mul˛i mo∫tenitori, obliga˛ia este solidar„, fiecare
dintre ei contribuind propor˛ional cu valoarea bunurilor mo∫tenite.
TITLUL III
Ocrotirea celor lipsi˛i de capacitate,
a celor cu capacitate restr‚ns„ ∫i a altor persoane
CAPITOLUL I
Ocrotirea minorului
SECﬁIUNEA I

Drepturile ∫i Óndatoririle p„rin˛ilor fa˛„ de copiii minori
Art. 97. — Ambii p„rin˛i au acelea∫i drepturi ∫i Óndatoriri fa˛„ de copiii lor
minori, f„r„ a deosebi dup„ cum ace∫tia sunt din c„s„torie, din afara c„s„toriei
ori adopta˛i.
Ei exercit„ drepturile lor p„rinte∫ti numai Ón interesul copiilor.
Art. 98. — M„surile privitoare la persoana ∫i bunurile copiilor se iau de
c„tre p„rin˛i, de comun acord.
Dac„ unul dintre p„rin˛i este mort, dec„zut din drepturile p„rinte∫ti, pus
sub interdic˛ie sau, din orice Ómprejurare, se afl„ Ón neputin˛„ de a-∫i manifesta
voin˛a, cel„lalt p„rinte exercit„ singur drepturile p„rinte∫ti.
Art. 99. — De c‚te ori se ive∫te neÓn˛elegere Óntre p„rin˛i cu privire la
exerci˛iul drepturilor sau la Óndeplinirea Óndatoririlor p„rinte∫ti, autoritatea
tutelar„, dup„ ce ascult„ pe p„rin˛i, hot„r„∫te, potrivit cu interesul copilului.
Art. 100. — Copilul minor locuie∫te la p„rin˛ii s„i.
Dac„ p„rin˛ii nu locuiesc Ómpreun„, ace∫tia vor decide, de comun acord, la
care dintre ei va locui copilul.
Œn caz de neÓn˛elegere Óntre p„rin˛i, instan˛a judec„toreasc„, ascult‚nd
autoritatea tutelar„, precum ∫i pe copil, dac„ acesta a Ómplinit v‚rsta de zece
ani, va decide, ˛in‚nd seama de interesele copilului.
Art. 101. — P„rin˛ii sunt datori s„ Óngrijeasc„ de copil.
8) Primarul conduce serviciile publice locale ∫i asigur„ func˛ionarea serviciilor de stare civil„
∫i de autoritate tutelar„.
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Ei sunt obliga˛i s„ creasc„ copilul, Óngrijind de s„n„tatea ∫i dezvoltarea lui
fizic„, de educarea, Ónv„˛„tura ∫i preg„tirea profesional„ a acestuia, potrivit cu
Ónsu∫irile lui.
Art. 102. — Autoritatea tutelar„8 poate da Óncuviin˛are copilului, la
cererea acestuia, dup„ Ómplinirea v‚rstei de paisprezece ani, s„-∫i schimbe
felul Ónv„˛„turii ori preg„tirii profesionale stabilit„ de p„rin˛i sau s„ aib„
locuin˛a pe care o cere des„v‚r∫irea Ónv„˛„turii ori preg„tirii profesionale.
Art. 103. — P„rin˛ii au dreptul s„ cear„ Ónapoierea copilului de la orice
persoan„ care Ól ˛ine f„r„ drept.
Instan˛a judec„toreasc„ va respinge cererea, dac„ Ónapoierea este contrar„
intereselor copilului. Acesta va fi ascultat, dac„ a Ómplinit v‚rsat de zece ani.
Art. 104. — Abrogat.9
Art. 105. — P„rin˛ii au dreptul ∫i Óndatorirea de a administra bunurile
copilului lor minor ∫i de a-l reprezenta Ón actele civile p‚n„ la data c‚nd el
Ómpline∫te v‚rsta de paisprezece ani.
Dup„ Ómplinirea v‚rstei de paisprezece ani minorul Ó∫i exercit„ singur
drepturile ∫i Ó∫i execut„ tot astfel, obliga˛iile, Óns„ numai cu Óncuviin˛area
prealabil„ a p„rin˛ilor, spre a-l ap„ra Ómpotriva abuzurilor din partea celor deal treilea.
Dispozi˛iile sec˛iunii a II-a din prezentul capitol vor fi aplicabile prin
asem„nare. Cu toate acestea, nu se va Óntocmi inventarul prev„zut de art. 126,
Ón cazul Ón care copilul nu are alte bunuri dec‚t cele de uz personal.
Art. 106. — P„rintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului ∫i nici
copilul asupra bunurilor p„rintelui, Ón afar„ de dreptul la mo∫tenire ∫i la
Óntre˛inere.
Art. 107. — Copilul minor este Óntre˛inut de p„rin˛ii s„i.
Dac„ minorul are un venit propriu, care nu este Óndestul„tor, p„rin˛ii au
Óndatorirea s„ asigure condi˛iile necesare pentru cre∫terea, educarea,
Ónv„˛„tura ∫i preg„tirea sa profesional„.
Œn caz de neÓn˛elegere, Óntinderea obliga˛iei de Óntre˛inere datorat„ de
p„rin˛i minorului, felul ∫i modalit„˛ile execut„rii, precum ∫i contribu˛ia
fiec„ruia dintre p„rin˛i, se vor stabili de instan˛a judec„toreasc„, cu ascultarea
autorit„˛ii tutelare.
Art. 108. — Autoritatea tutelar„ este obligat„ s„ exercite un control efectiv
∫i continuu asupra felului Ón care p„rin˛ii Ó∫i Óndeplinesc Óndatoririle privitoare
la persoana ∫i bunurile copilului.
Delega˛ii autorit„˛ii tutelare au dreptul s„ viziteze copiii la locuin˛a lor ∫i
s„ se informeze, pe orice cale, despre felul cum ace∫tia sunt Óngriji˛i Ón ceea
9) Art. 104 a fost abrogat prin Legea nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de
minori (îBuletinul Oficial“ nr. 28 din 28 martie 1970).
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ce prive∫te s„n„tatea ∫i dezvoltarea lor fizic„, educarea, Ónv„˛„tura ∫i
preg„tirea lor profesional„.
Art. 109. — Dac„ s„n„tatea sau dezvoltarea fizic„ a copilului este
primejduit„ prin felul de exercitare a drepturilor p„rinte∫ti, prin purtare
abuziv„ sau prin neglijen˛„ grav„ Ón Óndeplinirea Óndatoririlor de p„rinte, ori
dac„ educarea, Ónv„˛„tura sau preg„tirea profesional„ a copilului nu se face Ón
spirit de devotament fa˛„ de Rom‚nia, instan˛a judec„toreasc„, la cererea
autorit„˛ii tutelare, va pronun˛a dec„derea p„rintelui din drepturile p„rinte∫ti.
Citarea p„rin˛ilor ∫i a autorit„˛ii tutelare este obligatorie.
Art. 110. — Dec„derea din drepturile p„rinte∫ti nu scute∫te pe p„rinte de
Óndatorirea de a da Óntre˛inere copilului.
Art. 111. — Autoritatea tutelar„ va Óng„dui p„rintelui dec„zut din
drepturile p„rinte∫ti s„ p„streze leg„turi personale cu copilul, afar„ numai
dac„, prin asemenea leg„turi, cre∫terea, educarea, Ónv„˛„tura sau preg„tirea
profesional„ a copilului ar fi Ón primejdie.
Art. 112. — Instan˛a judec„toreasc„ va reda p„rintelui dec„zut din
drepturile p„rinte∫ti exerci˛iul acestor drepturi, dac„ au Óncetat Ómprejur„rile
care au dus la dec„dere, astfel Ónc‚t, prin redarea acestor drepturi, cre∫terea,
educarea, Ónv„˛„tura, preg„tirea profesional„ ∫i interesele patrimoniale ale
copilului nu mai sunt primejduite.
SECﬁIUNEA A II-A

Tutela minorului
Art. 113. — Œn cazul Ón care ambii p„rin˛ii fiind mor˛i, necunoscu˛i,
dec„zu˛i din drepturile p„rinte∫ti, pu∫i sub interdic˛ie, disp„ru˛i ori declara˛i
mor˛i, copilul este lipsit de Óngrijirea ambilor p„rin˛i, precum ∫i Ón cazul
prev„zut Ón art. 85 copilul va fi pus sub tutel„.
Art. 114. — Tutela se exercit„ numai Ón interesul minorului.
Art. 115. — Au obliga˛ia ca, Ón termen de cel mult cinci zile de la data
c‚nd afl„ de existen˛a unui minor lipsit de Óngrijire p„rinteasc„ Ón cazurile
prev„zute Ón art. 113, s„ Ón∫tiin˛eze autoritatea tutelar„:
a) persoanele apropiate minorului, precum ∫i administratorii ∫i locatarii
casei Ón care locuie∫te minorul;
b) serviciul de stare civil„, cu prilejul Ónregistr„rii mor˛ii unei persoane,
precum ∫i biroul notarial de stat, cu prilejul deschiderii unei mo∫teniri;
c) instan˛ele judec„tore∫ti, procuratura ∫i poli˛ia, cu prilejul pronun˛„rii,
lu„rii sau execut„rii unor m„suri privative de libertate;
d) organele administra˛iei de stat, organiza˛iile ob∫te∫ti, institu˛iile de
ocrotire, precum ∫i orice alt„ persoan„.
Art. 116. — Numirea tutorelui se face de autoritatea tutelar„, din oficiu
sau la Óncuno∫tiin˛area acesteia, de c„tre cei ar„ta˛i Ón art. 115.
Art. 117. — Nu poate fi tutore:
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a) minorul sau cel pus sub interdic˛ie;
b) cel dec„zut din drepturile p„rinte∫ti sau declarat incapabil de a fi tutore;
c) cel c„ruia i s-a restr‚ns exerci˛iul unor drepturi politice sau civile, fie Ón
temeiul legii, fie prin hot„r‚re judec„toreasc„, precum ∫i cel cu rele purt„ri;
d) cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege ∫i de a fi ales
deputat;
e) cel care, exercit‚nd o alt„ tutel„, a fost Óndep„rtat din aceasta;
f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea
Óndeplini sarcina tutelei.
C‚nd vreuna dintre Ómprejur„rile ar„tate Ón prezentul articol se ive∫te Ón
timpul tutelei, tutorele va fi Óndep„rtat.
Art. 118. — Cel numit tutore nu poate refuza aceast„ sarcin„.
Cu toate acestea, poate refuza sarcina tutelei:
a) cel care are v‚rsta de ∫aizeci de ani Ómplini˛i;
b) femeia Óns„rcinat„ sau mama unui copil mai mic de opt ani;
c) cel care cre∫te ∫i educ„ doi sau mai mul˛i copii;
d) cel care, din cauza bolii, a infirmit„˛ii, a felului Óndeletnicirii, a
dep„rt„rii domiciliului de locul unde se afl„ bunurile minorului sau din alte
motive Óntemeiate, nu ar putea s„ Óndeplineasc„ aceast„ sarcin„.
Dac„ vreuna dintre Ómprejur„rile ar„tate Ón prezentul articol se ive∫te Ón
timpul tutelei, tutorele poate cere s„ fie Ónlocuit.
Art. 119. — Autoritatea tutelar„ va comunica Ón scris tutorelui numirea sa
∫i va afi∫a decizia de numire la consiliul local de la domiciliul minorului.
Drepturile ∫i Óndatoririle tutorelui Óncep de la primirea comunic„rii.
Œntre timp autoritatea tutelar„ poate lua m„surile provizorii cerute de
interesele minorului.
Art. 120. — Tutorele care, fiind Ón exerci˛iul atribu˛iilor sale, a cerut
Ónlocuirea este obligat s„-∫i exercite aceste atribu˛ii p‚n„ la rezolvarea cererii
sale de Ónlocuire.
Art. 121. — Tutela este o sarcin„ gratuit„.
Cu toate acestea, autoritatea tutelar„, ˛in‚nd seama de munca depus„ Ón
administrarea averii ∫i de starea material„ a minorului ∫i a tutorelui, va putea
acorda acestuia din urm„ o remunera˛ie, care nu va dep„∫i zece la sut„ din
veniturile bunurilor minorului. Autoritatea tutelar„, potrivit Ómprejur„rilor, va
putea modifica sau suprima aceast„ remunera˛ie.
Art. 122. — Minorul pus sub tutel„ locuie∫te la tutore. Numai cu
Óncuviin˛area autorit„˛ii tutelare minorul poate avea o alt„ locuin˛„.
Art. 123. — Tutorele are obliga˛ia de a Óngriji de minor.
El este obligat s„ creasc„ copilul, Óngrijind de s„n„tatea ∫i dezvoltarea lui
fizic„, de educarea, Ónv„˛„tura ∫i preg„tirea profesional„ a acestuia, potrivit cu
Ónsu∫irile lui.
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Art. 124. — Tutorele are obliga˛ia de a administra bunurile minorului ∫i
de a-l reprezenta Ón actele civile, Óns„ numai p‚n„ la data c‚nd acesta
Ómpline∫te v‚rsta de paisprezece ani.
Dup„ Ómplinirea v‚rstei de paisprezece ani minorul Ó∫i exercit„ singur
drepturile ∫i Ó∫i execut„ tot astfel obliga˛iile, Óns„ numai cu Óncuviin˛area
prealabil„ a tutorelui, spre a-l ap„ra Ómpotriva abuzurilor din partea celor deal treilea.
Art. 125. — Dispozi˛iile art. 102, 103 ∫i 106 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i Ón cazul tutelei.
Art. 126. — Dup„ numirea tutorelui ∫i Ón prezen˛a acestuia un delegat al
autorit„˛ii tutelare va verifica la fa˛a locului toate bunurile minorului,
Óntocmind, potrivit dispozi˛iilor Codului de procedur„ civil„, un inventar, care
va fi supus aprob„rii autorit„˛ii tutelare.
Crean˛ele pe care le au fa˛„ de minor tutorele, so˛ul, o rud„ Ón linie dreapt„
ori fra˛ii sau surorile tutorelui pot fi pl„tite numai cu aprobarea autorit„˛ii
tutelare.
Art. 127. — Autoritatea tutelar„ va stabili suma anual„ necesar„ pentru
Óntre˛inerea minorului ∫i administrarea bunurilor sale. Ea va putea modifica,
potrivit Ómprejur„rilor, aceast„ sum„.
Cheltuielile necesarepentru Óntre˛inerea minorului ∫i administrarea
bunurilor sale se acoper„ din veniturile acestuia. Œn cazul Ón care veniturile
minorului nu sunt Óndestul„toare autoritatea tutelar„ va dispune v‚nzarea
bunurilor minorului.
Dac„ minorul este lipsit de bunuri ∫i nu are p„rin˛i sau alte rude care sunt
obliga˛i de lege s„-i dea Óntre˛inere, autoritatea tutelar„ va cere Direc˛iei de
munc„ ∫i protec˛ie social„ s„ contribuie la Óntre˛inerea lui.
Art. 128. — Este oprit s„ se Óncheie acte juridice Óntre tutore, so˛ul, o rud„
Ón linie dreapt„ ori fra˛ii sau surorile tutorelui, de o parte, ∫i minor, de alta.
Art. 129. — Tutorele nu poate, Ón numele minorului, s„ fac„ dona˛ii ∫i nici
s„ garanteze obliga˛ia altuia.
Tutorele nu poate, f„r„ prealabila Óncuviin˛are a autorit„˛ii tutelare, s„ fac„
valabil Ónstr„inarea ori gajarea bunurilor minorului, renun˛area la drepturile
patrimoniale ale acestuia, precum ∫i s„ Óncheie orice alte acte care dep„∫esc
dreptul de a administra.
Actele f„cute cu Ónc„lcarea dispozi˛iilor de mai sus sunt anulabile.
Cu toate acestea, tutorele poate Ónstr„ina, f„r„ prealabil„ Óncuviin˛are a
autorit„˛ii tutelare, bunurile supuse pieirii ori stric„ciunii, precum ∫i bunurile
devenite nefolositoare pentru minor, dac„ valoarea acestora din urm„ nu
dep„∫e∫te suma de dou„ sute cincizeci de lei.
Art. 130. — Autoritatea tutelar„ va acorda Óncuviin˛area, numai dac„ actul
r„spunde unei nevoi sau prezint„ un folos neÓndoielnic pentru minor.
Œncuviin˛area se va da pentru fiecare act Ón parte.
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Œn caz de v‚nzare, Óncuviin˛area va ar„ta dac„ v‚nzarea se va face prin
bun„ Ónvoial„ sau Ón alt mod.
Œn toate cazurile, autoritatea tutelar„ poate indica tutorelui modul Ón care
se Óntrebuin˛eaz„ sumele de bani ob˛inute.
Art. 131. — Sumele de bani care Óntrec nevoile Óntre˛inerii minorului ∫i ale
administr„rii bunurilor sale, precum ∫i h‚rtiile de valoare vor fi depuse, pe
numele minorului, la o cas„ de p„strare de stat, unde nu vor putea fi ridicate
dec‚t cu Óncuviin˛area autorit„˛ii tutelare.
Tutorele poate depune ∫i sumele necesare Óntre˛inerii, tot pe numele
minorului. Acestea se vor trece Óntr-un cont separat ∫i vor putea fi ridicate de
tutore, f„r„ Óncuviin˛area prev„zut„ Ón alineatul precedent.
Art. 132. — Ori de c‚te ori se ivesc Óntre tutore ∫i minor interese contrare,
care nu sunt dintre cele care trebuie s„ duc„ la Ónlocuirea tutorelui, autoritatea
tutelar„ va numi un curator.
Art. 133. — Minorul care a Ómplinit v‚rsta de paisprezece ani Óncheie
actele juridice cu Óncuviin˛area prealabil„ a tutorelui, iar Ón cazurile prev„zute
Ón art. 132 ∫i 152 lit. c), Óncuviin˛area prealabil„ a curatorului.
Dac„ actul pe care minorul urmeaz„ s„-l Óncheie face parte dintre acelea
pe care tutorele nu le poate Óncheia dec‚t cu Óncuviin˛area autorit„˛ii tutelare,
va fi necesar„ ∫i prealabila Óncuviin˛are a acesteia.
Minorul nu poate s„ fac„, nici chiar cu Óncuviin˛are, dona˛ii ∫i nici s„
garanteze obliga˛ia altuia.
Actele f„cute cu Ónc„lcarea dispozi˛iilor de mai sus sunt anulabile.
Art. 134. — Tutorele este dator s„ prezinte anual autorit„˛ii tutelare o dare
de seam„ despre modul cum a Óngrijit de minor, precum ∫i despre
administrarea bunurilor acestuia.
Darea de seam„ se va prezenta autorit„˛ii tutelare Ón termen de treizeci de
zile de la sf‚r∫itul anului calendaristic.
Œn afar„ de darea de seam„ anual„, tutorele este obligat, la cererea
autorit„˛ii tutelare, s„ dea oric‚nd d„ri de seam„ despre felul cum a Óngrijit de
minor, precum ∫i despre administrarea bunurilor acestuia.
Art. 135. — Autoritatea tutelar„ va verifica socotelile privitoare la
veniturile minorului ∫i la cheltuielile f„cute cu Óntre˛inerea acestuia ∫i cu
administrarea bunurilor sale ∫i, dac„ sunt regulat Óntocmite ∫i corespund
realit„˛ii, va da desc„rcare tutorelui.
Art. 136. — Autoritatea tutelar„ va exercita un control efectiv ∫i continuu
asupra modului Ón care tutorele Ó∫i Óndepline∫te Óndatoririle sale cu privire la
minor ∫i bunurile acestuia, dispozi˛iile art. 108 alin. 2 fiind aplicabile.
Pentru Ónlesnirea controlului, autoritatea tutelar„ va putea cere
colaborarea organelor administra˛iei de stat ∫i institu˛iilor de ocrotire.
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Tutorele va fi Óndep„rtat dac„ s„v‚r∫e∫te un abuz, o neglijen˛„ grav„ sau
fapte care Ól fac nevrednic de a fi tutore, precum ∫i dac„ nu Ó∫i Óndepline∫te
mul˛umitor sarcina.
Art. 139. — P‚n„ la intrarea Ón func˛ie a noului tutore, autoritatea tutelar„
va numi un curator.
Art. 140. — La Óncetarea tutelei, tutorele este dator ca, Ón termen de cel
mult treizeci de zile, s„ prezinte autorit„˛ii tutelare o dare de seam„ general„.
El are aceea∫i Óndatorire ∫i Ón caz de Óndep„rtare din tutel„.
Bunurile care au fost Ón administrarea tutorelui vor fi predate, dup„ caz,
fostului minor, mo∫tenitorilor acestuia sau noului tutore.
Art. 141. — Dup„ predarea bunurilor, verificarea socotelilor ∫i aprobarea
lor, autoritatea tutelar„ va da tutorelui desc„rcare de gestiunea sa.
Chiar dac„ autoritatea tutelar„ a dat tutorelui desc„rcare de gestiune,
acesta r„spunde pentru paguba pricinuit„ prin culpa sa.
Tutorele care Ónlocuie∫te un alt tutore are obliga˛ia s„ cear„ fostului tutore
repararea pagubelor ce acesta a pricinuit minorului prin culpa sa.
CAPITOLUL II
Interdic˛ia
Art. 142. — Cel care nu are discern„m‚nt pentru a se Óngriji de interesele
sale, din cauza aliena˛iei mintale ori debilit„˛ii mintale, va fi pus sub
interdic˛ie.
Pot fi pu∫i sub interdic˛ie ∫i minorii.
Art. 143. — Interdic˛ia poate fi cerut„ de autoritatea tutelar„, precum ∫i de
to˛i cei prev„zu˛i Ón art. 115.
Art. 144. — Interdic˛ia se pronun˛„ de instan˛a judec„toreasc„, cu
concluziile procurorului, ∫i Ó∫i produce efectele de la data c‚nd hot„r‚rea a
r„mas definitiv„.
Dup„ ce a r„mas definitiv„, hot„r‚rea se va comunica, f„r„ Ónt‚rziere, de
c„tre instan˛a judec„toreasc„ ce a pronun˛at-o, instan˛ei locului unde actul de
na∫tere al celui pus sub interdic˛ie a fost Ónregistrat, spre a fi transcris„ Ón
registrul anume destinat.
C‚nd sentin˛a judec„toriei prin care s-a pronun˛at interdic˛ia a fost atacat„
cu recurs ∫i acesta a fost respins, instan˛a de recurs va face ea Óns„∫i
comunicarea prev„zut„ de acest articol, trimi˛‚nd, Ón copie, dispozitivul
sentin˛ei.
Incapacitatea celui pus sub interdic˛ie nu va putea fi opus„ unui al treilea
dec‚t de la data transcrierii hot„r‚rii, afar„ numai dac„ cel de-al treilea a
cunoscut interdic˛ia pe alt„ cale.
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Art. 145. — Hot„r‚rea de punere sub interdic˛ie r„mas„ definitiv„ va fi
comunicat„ de instan˛a judec„toreasc„ autorit„˛ii tutelare, care va desemna un
tutore.
De asemenea, hot„r‚rea de punere sub interdic˛ie r„mas„ definitiv„ va fi
comunicat„ medicului ∫ef al comunei, ora∫ului, municipiului sau al sectorului
municipiului Bucure∫ti, pentru ca acesta s„ instituie asupra celui interzis,
potrivit instruc˛iunilor Ministerului S„n„t„˛ii, o supraveghere medical„
permanent„.
Art. 146. — Œn caz de nevoie ∫i p‚n„ la rezolvarea cererii de punere sub
interdic˛ie, autoritatea tutelar„ va putea numi un curator pentru Óngrijirea
persoanei ∫i reprezentarea celui a c„rui interdic˛ie a fost cerut„, precum ∫i
pentru administrarea bunurilor.
Art. 147. — Regulile privitoare la tutela minorului care nu a Ómplinit
v‚rsta de paisprezece ani se aplic„ ∫i Ón cazul tutelei celui pus sub interdic˛ie,
Ón m„sura Ón care legea nu dispune altfel.
Art. 148. — Tutorele celui pus sub interdic˛ie este Ón drept s„ cear„
Ónlocuirea sa dup„ trei ani de la numire.
Art. 149. — Tutorele este dator s„ Óngrijeasc„ de cel pus sub interdic˛ie,
spre a-i gr„bi vindecarea ∫i a-i Ómbun„t„˛i condi˛iile de via˛„; Ón acest scop, se
vor Óntrebuin˛a veniturile ∫i, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdic˛ie.
Autoritatea tutelar„, de acord cu serviciul sanitar competent ∫i ˛in‚nd
seama de Ómprejur„ri, va hot„rÓ dac„ cel pus sub interdic˛ie va fi Óngrijit la
locuin˛a lui ori Óntr-o institu˛ie sanitar„.
Art. 150. — Minorul care, la data punerii sub interdic˛ie, se afla sub
ocrotirea p„rin˛ilor, va r„m‚ne sub aceast„ ocrotire p‚n„ la data c‚nd devine
major, f„r„ a i se numi un tutore. Dispozi˛iile art. 149 sunt aplicabile ∫i
situa˛iei prev„zute Ón prezentul alineat.
Dac„ la data c‚nd minorul devine major el se afl„ Ónc„ sub interdic˛ie,
autoritatea tutelar„ va numi un tutore.
Œn cazul Ón care, la data punerii sub interdic˛ie, minorul se afla sub tutel„,
autoritatea tutelar„ va hot„rÓ dac„ fostul tutore al minorului p„streaz„ sarcina
tutelei sau va numi un nou tutore.
Art. 151. — Dac„ au Óncetat cauzele care au provocat interdic˛ia, instan˛a
judec„toreasc„ va pronun˛a, ascult‚nd concluziile procurorului, ridicarea ei.
Cererea se va putea face de cel pus sub interdic˛ie, de tutore, precum ∫i de
to˛i cei prev„zu˛i Ón art. 115.
Hot„r‚rea care pronun˛„ ridicarea interdic˛iei Ó∫i produce efectele de la
data c‚nd a r„mas definitiv„. Ea se va comunica, de c„tre instan˛a
judec„toreasc„ care a pronun˛at-o, instan˛ei locului unde s-a transcris
hot„r‚rea de punere sub interdic˛ie, spre a fi, de asemenea, transcris„ Ón
registrul prev„zut de art. 144 ∫i, totodat„, spre a se face, Ón acela∫i registru,
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men˛iune despre ridicarea interdic˛iei, pe marginea hot„r‚rii care a pronun˛at
interdic˛ia.
Œncetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opus„ unui
al treilea dec‚t de la data c‚nd, potrivit dispozi˛iilor alineatului precedent, a
fost f„cut„ men˛iune despre ridicarea interdic˛iei, afar„ numai dac„ cel de-al
treilea a cunoscut ridicarea interdic˛iei pe alt„ cale.
CAPITOLUL III
Curatela
Art. 152. — Œn afar„ de alte cazuri prev„zute de lege, autoritatea tutelar„
va putea institui curatela:
a) dac„, din cauza b„tr‚ne˛ii, a bolii sau a unei infirmit„˛i fizice, o
persoan„, de∫i capabil„, nu poate, personal, s„-∫i administreze bunurile sau s„∫i apere interesele Ón condi˛ii mul˛umitoare ∫i, din motive temeinice, nu-∫i
poate numi un reprezentant;
b) dac„ din cauza bolii sau din alte motive o persoan„, de∫i capabil„, nu
poate, nici personal, nici prin reprezentant, s„ ia m„surile necesare Ón cazuri a
c„ror rezolvare nu sufer„ am‚nare;
c) dac„, din cauza bolii sau din alte motive, p„rintele sau tutorele este
Ómpiedicat s„ Óndeplineasc„ un anumit act Ón numele persoanei ce reprezint„
sau ale c„rei acte le Óncuviin˛eaz„;
d) dac„ o persoan„, fiind obligat„ s„ lipseasc„ vreme Óndelungat„ de la
domiciliu, nu a l„sat un mandatar general;
e) dac„ o persoan„ a disp„rut f„r„ a se avea ∫tiri despre ea ∫i nu a l„sat un
mandatar general.
Art. 153. — Œn cazurile prev„zute Ón art. 152, instituirea curatelei nu aduce
nici o atingere capacit„˛ii celui pe carea curatorul Ól reprezint„.
Art. 154. — Curatela se poate institui la cererea celui care urmeaz„ a fi
reprezentat, a so˛ului s„u, a rudelor, a celor ar„ta˛i Ón art. 115, precum ∫i a
tutorelui, Ón cazul prev„zut Ón art. 152 lit. c). Autoritatea tutelar„ poate institui
curatela ∫i din oficiu.
Curatela nu se poate institui dec‚t cu consim˛„m‚ntul celui reprezentat, Ón
afar„ de cazurile Ón care consim˛„m‚ntul nu poate fi dat.
Art. 155. — Œn cazurile Ón care se instituie curatela se aplic„ regulile de la
mandat.
Autoritatea tutelar„ poate da instruc˛iuni curatorului, Ón locul celui
reprezentat, Ón toate cazurile Ón care acesta din urm„ nu este Ón m„sur„ s„ o
fac„.
Art. 156. Curatorul este Ón drept s„ cear„ Ónlocuirea sa dup„ trei ani de la
numire.
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Art. 157. — Dac„ au Óncetat cauzele care au provocat instituirea curatelei,
aceasta va fi ridicat„ de autoritatea tutelar„ la cererea curatorului, a celui
reprezentat, a oric„ruia dintre cei prev„zu˛i Ón art. 115 ori din oficiu.
CAPITOLUL IV
Autoritatea tutelar„10
Art. 158. — Atribu˛iile de autoritate tutelar„ apar˛in organelor executive
∫i de dispozi˛ie ale consiliilor populare comunale, or„∫ene∫ti, municipale sau
de sector al municipiului Bucure∫ti.11
Art. 159. — Autoritatea tutelar„ competent„ este:
a) pentru ocrotirea p„rinteasc„ ∫i tutela minorului, cea de la domiciliul
minorului;
b) pentru tutela persoanei pus„ sub interdic˛ie, cea de la domiciliul acesteia;
c) pentru curatela prev„zut„ Ón art. 152 lit. a) sau c), cea de la domiciliul
persoanei reprezentate sau al minorului de paisprezece ani;
d) Ón cazul prev„zut Ón art. 152 lit. b), fie autoritatea tutelar„ de la
domiciliul persoanei reprezentate, fie autoritatea tutelar„ de la locul unde
trebuie luate m„surile urgente;
e) pentru curatela prev„zut„ Ón art. 152 lit. d) sau e), cea de la ultimul
domiciliu din ˛ar„ al celui lips„ ori al celui disp„rut.
Art. 160. — Deciziile autorit„˛ii tutelare pot fi atacate la autoritatea
ierarhic superioar„, care, potrivit legii, exercit„ atribu˛iile de Óndrumare ∫i
control.
DISPOZIﬁII FINALE
Art. 161. — Prezentul cod intr„ Ón vigoare la data de 1 februarie 1954.

CODUL MUNCII*
LEGEA NR. 10/1972
— extrase —
Art. 159. — (1) Tineretul se bucur„ de grija deosebit„ a societ„˛ii noastre
socialiste. Preg„tirea multilateral„, formarea ∫i integrarea profesional„ a
tinerilor, Ónsu∫irea cuno∫tin˛elor necesare pentru exercitarea unei profesii, se
asigur„ gratuit.
10 A se vedea nota 8.
11 A se vedea nota 2.
*Publicat Ón îBuletinul
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Oficial“ nr. 140 din 1 decembrie 1972.

(2) Ministerul Educa˛iei ∫i Œnv„˛„m‚ntului, celelalte ministere ∫i organe
centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, unit„˛ile subordonate
acestora ∫i ∫colile de toate gradele au Óndatorirea de a asigura o str‚ns„
Ómbinare Óntre preg„tirea teoretic„ ∫i preg„tirea practic„ a elevilor ∫i
studen˛ilor, cre‚nd condi˛iile pentru realizarea acestei sarcini.
(3) Œn ˛ara noastr„ elevii, studen˛ii, cei ce frecventeaz„ diverse forme de
preg„tire beneficiaz„ de sprijin, sub form„ de burse, manuale ∫colare ∫i alte
materiale de studii, indemniza˛ii corespunz„toare aportului lor Ón produc˛ie pe
timpul preg„tirii practice.
(4) Tuturor tinerilor li se asigur„ locuri de munc„ potrivit preg„tirii,
aptitudinilor, aspira˛iilor lor ∫i nevoilor unit„˛ilor.
(5) Tinerii au Óndatorirea s„ manifeste o preocupare permanent„ pentru
dezvoltarea spiritului de responsabilitate Ón rezolvarea sarcinilor, Ón munc„ ∫i
Ónv„˛„tur„, s„ pun„ talentul ∫i Óntreaga lor energie Ón slujba Ónfloririi patriei.
Art. 160. — (1) Calificarea profesional„ prin ucenicie la locul de munc„
se face pe baza contractului de ucenicie ∫i se realizeaz„ prin preg„tire practic„
desf„∫urat„ Ón unit„˛i de produc˛ie sau de servire a popula˛iei ∫i prin preg„tire
teoretic„.
(2) Ucenicii primesc pe timpul preg„tirii burs„ sau o indemniza˛ie
corespunz„toare aportului lor Ón produc˛ie ∫i gratuit manuale ∫colare,
materiale de studiu, precum ∫i alte drepturi stabilite de lege. Ei beneficiaz„, de
asemenea, Ón toat„ perioada uceniciei, de echipament de protec˛ie, de ajutoare
materiale Ón cadrul asigur„rilor sociale, de asisten˛„ medical„ ∫i medicamente
gratuit, precum ∫i de vacan˛e ∫colare.
Art. 161. — (1) Pentru protec˛ia s„n„t„˛ii lor, tinerii sub v‚rsta de 18 ani,
Óncadra˛i Ón munc„, nu pot fi repartiza˛i la locuri de munc„ cu condi˛ii
1) Art.

112 ∫i 118 din Codul muncii au urm„torul con˛inut:
Art. 112 (1) Durata timpului de munc„ nu poate dep„∫i 48 de ore pe s„pt„m‚n„ ∫i 8 ore pe zi.
(2) Œn cazul stabilirii pentru o anumit„ zi lucr„toare din s„pt„m‚n„ a unei durate mai mici de
8 ore, timpul de munc„ Ón celelalte zile poate fi mai mare, f„r„ a dep„∫i 9 ore.
Art. 118. — (1) Prestarea muncii peste durata normal„ stabilit„ potrivit articolelor precedente
poate fi cerut„ Ón urm„toarele cazuri:
a) pentru preÓnt‚mpinarea sau Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor sau a altor cazuri de for˛„
major„, precum ∫i Ón situa˛ii care pericliteaz„ s„n„tatea sau via˛a unor persoane;
b) pentru Ónl„turarea efectelor unor situa˛ii neprev„zute, care ar d„una bunei func˛ion„ri a
serviciilor de aprovizionare cu ap„ ∫i energie electric„, de canalizare, a serviciilor po∫tale ∫i de
telecomunica˛ii, a c„ilor ∫i mijloacelor de transport Ón comun, a instala˛iilor de distribuire a
combustibilului;
c) pentru repararea dispozitivelor sau instala˛iilor, Ón cazul Ón care defec˛iunea acestora
provoac„ Óncetarea lucrului pentru mai multe persoane;
d) pentru prevenirea sau Ónl„turarea unor situa˛ii care ar putea provoca degradarea sau
distrugerea materiilor prime, materialelor ori produselor.
(2) Munca peste durata normal„ Ón situa˛iile prev„zute Ón alineatul precedent se presteaz„ pe
baza dispozi˛iei conducerii unit„˛ii dat„ cu acordul comitetului sindicatului.
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v„t„m„toare, grele sau periculoase ∫i nu pot fi folosi˛i la munc„ Ón timpul
nop˛ii.
(2) De asemenea, tinerii Óncadra˛i Ón munc„, Ón v„rst„ de p‚n„ la 18 ani, nu
pot fi folosi˛i Ón munc„ peste durata legal„ a zilei de lucru dec‚t Ón cazurile
prev„zute de art. 112 alin. 2 ∫i art. 1181.
Art. 162. — Durata timpului de lucru al tinerilor Óntre 14—16 ani se
stabile∫te la 6 ore pe zi, f„r„ ca prin aceasta s„ se aduc„ o sc„dere a
remuner„rii.
Art. 163. — Pentru tinerii Ón v‚rst„ de p‚n„ la 18 ani, durata concediului
de odihn„ este de 18—24 zile lucr„toare, diferen˛iat„, potrivit legii, Ón raport
cu v‚rsta, astfel Ónc‚t cei mai tineri s„ beneficieze de un concediu mai mare.

LEGEA NR. 21/1991
LEGEA CET√ﬁENIEI ROM¬NE*

CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Cet„˛enia rom‚n„ este leg„tura ∫i apartenen˛a unei persoane
fizice la statul rom‚n.
Cet„˛enii rom‚ni sunt egali Ón fa˛a legii; numai ei vor fi admi∫i Ón func˛iile
publice civile ∫i militare.
Cet„˛enii Rom‚niei se bucur„ de protec˛ia statului rom‚n.
Art. 2. — Modurile de dob‚ndire ∫i de pierdere a cet„˛eniei rom‚ne sunt
cele prev„zute Ón prezenta lege.
Art. 3. — Œncheierea, declararea nulit„˛ii, anularea sau desfacerea
c„s„toriei Óntre un cet„˛ean rom‚n ∫i un str„in nu produce efecte asupra
cet„˛eniei so˛ilor.
CAPITOLUL II
Dob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne
Art. 4. — Cet„˛enia rom‚n„ se dob‚nde∫te prin:
a) na∫tere;
b) adop˛ie;
c) acordare la cerere.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991.
Republicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000
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A. Prin na∫tere
Art. 5. — Copiii n„scu˛i pe teritoriul Rom‚niei, din p„rin˛i cet„˛eni
rom‚ni, sunt cet„˛eni rom‚ni.
Sunt, de asemenea, cet„˛eni rom‚ni cei care:
a) s-au n„scut pe teritoriul statului rom‚n, chiar dac„ numai unul dintre
p„rin˛i este cet„˛ean rom‚n;
b) s-au n„scut Ón str„in„tate ∫i ambii p„rin˛i sau numai unul dintre ei are
cet„˛enia rom‚n„.
Copilul g„sit pe teritoriul statului rom‚n este cet„˛ean rom‚n, dac„ nici
unul dintre p„rin˛i nu este cunoscut.
B. Prin adop˛ie
Art. 6. — Cet„˛enia rom‚n„ se dob‚nde∫te de c„tre copilul cet„˛ean str„in
sau f„r„ cet„˛enie prin adop˛ie, dac„ adoptatorii sunt cet„˛eni rom‚ni, iar
adoptatul nu a Ómplinit v‚rsta de 18 ani.
Œn cazul Ón care numai unul dintre adoptatori este cet„˛ean rom‚n,
cet„˛enia adoptatului minor va fi hot„r‚t„, de comun acord, de c„tre
adoptatori. Œn situa˛ia Ón care adoptatorii nu cad de acord, instan˛a
judec„toreasc„ competent„ s„ Óncuviin˛eze adop˛ia va decide asupra cet„˛eniei
minorului, ˛in‚nd seama de interesele acestuia. Œn cazul copilului care a
Ómplinit v‚rsta de 14 ani este necesar consim˛„m‚ntul acestuia.
Dac„ adop˛ia se face de c„tre o singur„ persoan„, iar aceasta este cet„˛ean
rom‚n, minorul dob‚nde∫te cet„˛enia adoptatorului.
Art. 7. — Œn cazul declar„rii nulit„˛ii sau anul„rii adop˛iei, copilul care nu
a Ómplinit v‚rsta de 18 ani este considerat c„ nu a fost niciodat„ cet„˛ean
rom‚n, dac„ domiciliaz„ Ón str„in„tate sau dac„ p„r„se∫te ˛ara pentru a
domicilia Ón str„in„tate.
Œn cazul desfacerii adop˛iei copilul care nu a Ómplinit v‚rsta de 18 ani
pierde cet„˛enia rom‚n„ pe data desfacerii adop˛iei, dac„ acesta domiciliaz„ Ón
str„in„tate sau dac„ p„r„se∫te ˛ara pentru a domicilia Ón str„in„tate.
C. Prin acordare la cerere
Art. 8. — Cet„˛enia rom‚n„ se poate acorda, la cerere, persoanei f„r„
cet„˛enie sau cet„˛eanului str„in, dac„ Óndepline∫te urm„toarele condi˛ii:
a) s-a n„scut ∫i domiciliaz„, la data cererii, pe teritoriul Rom‚niei sau, de∫i
nu s-a n„scut pe acest teritoriu, locuie∫te Ón mod legal, continuu ∫i statornic pe
teritoriul statului rom‚n de cel pu˛in 7 ani sau, Ón cazul Ón care este c„s„torit
cu un cet„˛ean rom‚n, de cel pu˛in 5 ani;
b) dovede∫te prin comportarea ∫i atitudinea sa loialitate fa˛„ de statul ∫i de
poporul rom‚n;
c) a Ómplinit v‚rsta de 18 ani;
d) are asigurate mijloacele legale de existen˛„;
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e) este cunoscut cu o bun„ comportare ∫i nu a fost condamnat Ón ˛ar„ sau
Ón str„in„tate pentru o infrac˛iune care Ól face nedemn de a fi cet„˛ean rom‚n;
f) cunoa∫te limba rom‚n„ ∫i posed„ no˛iuni elementare de cultur„ ∫i
civiliza˛ie rom‚neasc„, Ón m„sur„ suficient„ pentru a se integra Ón via˛a
social„;
g) cunoa∫te prevederile Constitu˛iei Rom‚niei.
Termenele prev„zute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse p‚n„ la jum„tate Ón cazul
Ón care solicitantul este o personalitate recunoscut„ pe plan interna˛ional.
Art. 9. — Copilul n„scut din p„rin˛i cet„˛eni str„ini sau f„r„ cet„˛enie ∫i
care nu a Ómplinit v‚rsta de 18 ani dob‚nde∫te cet„˛enia rom‚n„ o dat„ cu
p„rin˛ii s„i.
Œn cazul Ón care numai unul dintre p„rin˛i dob‚nde∫te cet„˛enia rom‚n„,
p„rin˛ii vor hot„rÓ, de comun acord, cu privire la cet„˛enia copilului. Œn situa˛ia
Ón care p„rin˛ii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va
decide, ˛in‚nd seama de interesele acestuia. Œn cazul copilului care a Ómplinit
v‚rsta de 14 ani este necesar consim˛„m‚ntul acestuia.
Copilul dob‚nde∫te cet„˛enia rom‚n„ pe aceea∫i dat„ cu p„rintele s„u.
Art. 10. — Cet„˛enia rom‚n„ se poate acorda ∫i persoanei care a avut
aceast„ cet„˛enie ∫i care cere redob‚ndirea ei, cu p„strarea cet„˛eniei str„ine ∫i
stabilirea domiciliului Ón ˛ar„ sau cu men˛inerea acestuia Ón str„in„tate, dac„
Óndepline∫te Ón mod corespunz„tor condi˛iile prev„zute la art. 8 lit. b), c) ∫i e).
P„rin˛ii care se repatriaz„ ∫i solicit„ redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne
hot„r„sc ∫i Ón privin˛a cet„˛eniei copiilor lor minori. Œn situa˛ia Ón care p„rin˛ii
nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ˛in‚nd seama
de interesele acestuia. Œn cazul copilului care a Ómplinit v‚rsta de 14 ani este
necesar consim˛„m‚ntul acestuia.
Redob‚ndirea cet„˛eniei de c„tre unul dintre so˛i nu are nici o consecin˛„
asupra cet„˛eniei celuilalt so˛. So˛ul cet„˛ean str„in sau f„r„ cet„˛enie al
persoanei care se repatriaz„ ∫i redob‚nde∫te cet„˛enia rom‚n„ poate cere
dob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne Ón condi˛iile prezentei legi.
CAPITOLUL III
Procedura acord„rii cet„˛eniei rom‚ne
Art. 11. — Aprobarea cererilor de acordare a cet„˛eniei rom‚ne se face
prin hot„r‚re a Guvernului care apreciaz„, Ón acest sens, asupra propunerilor
ministrului justi˛iei.
Hot„r‚rea Guvernului se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 12. — Cererea de acordare a cet„˛eniei rom‚ne se face personal sau
prin mandatar cu procur„ special„ ∫i autentic„ ∫i va fi Ónso˛it„ de acte care
dovedesc Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de prezenta lege.
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Art. 13. — Cererea de acordare a cet„˛eniei rom‚ne se adreseaz„ comisiei
pentru constatarea condi˛iilor de acordare a cet„˛eniei, care func˛ioneaz„ pe
l‚ng„ Ministerul Justi˛iei.
Comisia, format„ din 5 magistra˛i de la Tribunalul Bucure∫ti, este
desemnat„, pe o perioad„ de 4 ani, de pre∫edintele acestei instan˛e.
Pre∫edintele comisiei este magistratul cu func˛ia cea mai mare sau, la
func˛ii egale, magistratul cu cea mai mare vechime Ón func˛ie.
Comisia are un secretariat condus de un consilier din Ministerul Justi˛iei,
desemnat de ministru.
Art. 14. — Comisia dispune, pe cheltuiala peti˛ionarului, publicarea Ón
extras a cererii de acordare a cet„˛eniei rom‚ne Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a III-a.
Examinarea cererii de c„tre comisie se va putea face numai dup„ trecerea
a 30 de zile de la data public„rii acesteia.
Art. 15. — Œn vederea solu˛ion„rii cererii, comisia poate dispune:
a) completarea actelor, precum ∫i orice explica˛ii din partea peti˛ionarului;
b) solicitarea de rela˛ii de la orice autorit„˛i;
c) citarea oric„rei persoane care ar putea da informa˛ii folositoare.
Art. 16. — Autorit„˛ile publice care de˛in date sau informa˛ii din care
rezult„ c„ solicitantul nu Óntrune∫te condi˛iile legale pentru acordarea
cet„˛eniei sunt obligate s„ le comunice comisiei.
Orice persoan„ poate face Ónt‚mpinare la comisia prev„zut„ la art. 13, cu
privire la cererea de ob˛inere a cet„˛eniei rom‚ne, Ón cazul prev„zut la alin. 1.
Art. 17. — Dup„ examinarea cererii comisia va Óntocmi un raport pe care
Ól va Ónainta, Ómpreun„ cu cererea de acordare a cet„˛eniei rom‚ne, ministrului
justi˛iei.
Œn raport se va men˛iona, Ón mod obligatoriu, dac„ sunt sau nu sunt
Óntrunite condi˛iile legale pentru acordarea cet„˛eniei.
Art. 18. — Pe baza raportului comisiei ministrul justi˛iei va prezenta
Guvernului proiectul de hot„r‚re pentru acordarea cet„˛eniei.
Œn cazul Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile cerute de lege pentru
acordarea cet„˛eniei, pe baza raportului comisiei ministrul justi˛iei va
comunica aceasta peti˛ionarului.
Art. 19. — Persoana c„reia i se acord„ cet„˛enia rom‚n„, potrivit art. 8 ∫i
10, cu stabilirea domiciliului Ón ˛ar„, depune Ón termen de 6 luni, Ón fa˛a
ministrului justi˛iei sau a secretarului de stat delegat anume Ón acest scop,
jur„m‚ntul de credin˛„ fa˛„ de Rom‚nia.
Jur„m‚ntul are urm„torul con˛inut:
îJur s„ fiu devotat patriei ∫i poporului rom‚n, s„ ap„r drepturile ∫i
interesele na˛ionale, s„ respect Constitu˛ia ∫i legile Rom‚niei.“
Persoana care a ob˛inut cet„˛enia rom‚n„ Ón condi˛iile prev„zute la art. 10,
cu men˛inerea domiciliului Ón str„in„tate, va depune jur„m‚ntul de credin˛„ Ón
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fa˛a ∫efului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Rom‚niei din ˛ara
Ón care domiciliaz„.
Art. 20. — Cet„˛enia rom‚n„ se dob‚nde∫te pe data depunerii jur„m‚ntului
de credin˛„.
Dup„ depunerea jur„m‚ntului ministrul justi˛iei ori, dup„ caz, ∫eful
misiunii diplomatice sau al oficiului consular va elibera persoanei c„reia i s-a
acordat cet„˛enia rom‚n„ un certificat constatator.
CAPITOLUL IV
Dovada cet„˛eniei rom‚ne
Art. 21. — Dovada cet„˛eniei rom‚ne se face cu buletinul de identitate
sau, dup„ caz, cu cartea de identitate, pa∫aportul ori cu certificatul prev„zut la
art. 20 alin. 2.
Cet„˛enia copilului p‚n„ la v‚rsta de 14 ani se dovede∫te cu certificatul s„u
de na∫tere, Ónso˛it de buletinul ori cartea de identitate, dup„ caz, sau
pa∫aportul oric„ruia dintre p„rin˛i.
Œn cazul Ón care copilul este Ónscris Ón buletinul sau Ón cartea de identitate,
dup„ caz, ori Ón pa∫aportul unuia dintre p„rin˛i, dovada cet„˛eniei se face cu
oricare dintre aceste acte.
Dac„ dovada cet„˛eniei copilului p‚n„ la v‚rsta de 14 ani nu se poate face
Ón condi˛iile alineatului precedent, dovada se va putea face cu certificatul
eliberat de organele de eviden˛„ a popula˛iei.
Dovada cet„˛eniei copiilor g„si˛i se face, p‚n„ la v‚rsta de 14 ani, cu
certificatul de na∫tere.
Art. 22. — Œn caz de nevoie misiunile diplomatice sau oficiile consulare
ale Rom‚niei elibereaz„, la cerere, dovezi de cet„˛enie pentru cet„˛enii rom‚ni
afla˛i Ón str„in„tate.
CAPITOLUL V
Pierderea cet„˛eniei rom‚ne
Art. 23. — Cet„˛enia rom‚n„ se pierde prin:
a) retragerea cet„˛eniei rom‚ne;
b) aprobarea renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„;
c) Ón alte cazuri prev„zute de lege.
A. Prin retragerea cet„˛eniei rom‚ne

Art. 24. — Cet„˛enia rom‚n„ se poate retrage persoanei care:
a) aflat„ Ón str„in„tate, s„v‚r∫e∫te fapte deosebit de grave prin care vat„m„
interesele statului rom‚n sau lezeaz„ prestigiul Rom‚niei;
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b) aflat„ Ón str„in„tate, se Ónroleaz„ Ón for˛ele armate ale unui stat cu care
Rom‚nia a rupt rela˛iile diplomatice sau cu care este Ón stare de r„zboi;
c) a ob˛inut cet„˛enia rom‚n„ prin mijloace frauduloase.
Cet„˛enia rom‚n„ nu poate fi retras„ persoanei care a dob‚ndit-o prin
na∫tere.
Art. 25. — Retragerea cet„˛eniei rom‚ne nu produce efecte asupra
cet„˛eniei so˛ului sau copiilor persoanei c„reia i s-a retras cet„˛enia.
B. Prin aprobarea renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„

Art. 26. — Pentru motive temeinice se poate aproba renun˛area la
cet„˛enia rom‚n„ persoanei care a Ómplinit v‚rsta de 18 ani ∫i care:
a) nu este Ónvinuit„ sau inculpat„ Óntr-o cauz„ penal„ ori nu are de executat
o pedeaps„ penal„;
b) nu este urm„rit„ pentru debite c„tre stat, persoane fizice sau juridice din
˛ar„ sau, av‚nd astfel de debite, le achit„ ori prezint„ garan˛ii corespunz„toare
pentru achitarea lor;
c) a dob‚ndit ori a solicitat ∫i are asigurarea c„ va dob‚ndi o alt„ cet„˛enie.
Art. 27. — Pierderea cet„˛eniei rom‚ne prin aprobarea renun˛„rii nu
produce nici un efect asupra cet„˛eniei so˛ului sau copiilor minori.
Cu toate acestea, Ón cazul Ón care ambii p„rin˛i ob˛in aprobarea renun˛„rii
la cet„˛enia rom‚n„, iar copilul minor se afl„ Ómpreun„ cu ei Ón str„in„tate ori
p„r„se∫te Ómpreun„ cu ei ˛ara, minorul pierde cet„˛enia rom‚n„ o dat„ cu
p„rin˛ii s„i, iar dac„ ace∫tia au pierdut cet„˛enia rom‚n„ la date diferite, pe
ultima dintre aceste date. Copilul minor care, pentru a domicilia Ón str„in„tate,
p„r„se∫te ˛ara dup„ ce ambii p„rin˛i au pierdut cet„˛enia rom‚n„ pierde
cet„˛enia rom‚n„ pe data plec„rii sale din ˛ar„.
Dispozi˛iile alineatului precedent se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i Ón
cazul Ón care numai unul dintre p„rin˛i este cunoscut sau este Ón via˛„.
Copilul minor, Óncredin˛at prin hot„r‚re judec„toreasc„ p„rintelui care are
domiciliul Ón str„in„tate ∫i care renun˛„ la cet„˛enie, pierde cet„˛enia rom‚n„
pe aceea∫i dat„ cu p„rintele c„ruia i-a fost Óncredin˛at ∫i la care locuie∫te, cu
condi˛ia ob˛inerii acordului celuilalt p„rinte, cet„˛ean rom‚n.
Œn situa˛iile prev„zute la alin. 2, 3 ∫i 4 copilului care a Ómplinit v‚rsta de
14 ani i se cere consim˛„m‚ntul.
C. Alte cazuri de pierdere a cet„˛eniei rom‚ne

Art. 28. — Copilul minor, cet„˛ean rom‚n, adoptat de un cet„˛ean str„in,
pierde cet„˛enia rom‚n„, dac„, la cererea adoptatorului sau, dup„ caz, a
adoptatorilor, dob‚nde∫te cet„˛enia acestora Ón condi˛iile prev„zute de legea
str„in„. Minorului care a Ómplinit v‚rsta de 14 ani i se cere consim˛„m‚ntul.
Data pierderii cet„˛eniei rom‚ne Ón condi˛iile alin. 1 este data dob‚ndirii
de c„tre minor a cet„˛eniei adoptatorului.
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Œn cazul declar„rii nulit„˛ii sau anul„rii adop˛iei, copilul care nu a Ómplinit
v‚rsta de 18 ani este considerat c„ nu a pierdut niciodat„ cet„˛enia rom‚n„.
Art. 29. — Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 5 alin. 3 copilul g„sit
pierde cet„˛enia rom‚n„, dac„ p‚n„ la Ómplinirea v‚rstei de 18 ani i s-a stabilit
filia˛ia fa˛„ de ambii p„rin˛i, iar ace∫tia sunt cet„˛eni str„ini.
Cet„˛enia rom‚n„ se pierde ∫i Ón cazul Ón care filia˛ia s-a stabilit numai fa˛„
de un p„rinte cet„˛ean str„in, cel„lalt p„rinte r„m‚n‚nd necunoscut.
Data pierderii cet„˛eniei rom‚ne Ón condi˛iile alin. 1 ∫i 2 este data stabilirii
filia˛iei copilului.
CAPITOLUL VI
Procedura retragerii cet„˛eniei rom‚ne
∫i aprob„rii renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„
Art. 30. — Guvernul Rom‚niei dispune prin hot„r‚re retragerea cet„˛eniei
rom‚ne sau, dup„ caz, aprobarea renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„, apreciind
asupra propunerii ministrului justi˛iei, f„cut„ potrivit procedurii prev„zute la
art. 13–18.
Art. 31. — Orice autoritate sau persoan„ care are cuno∫tin˛„ de existen˛a
unui motiv pentru retragerea cet„˛eniei rom‚ne poate sesiza, Ón scris, comisia
de pe l‚ng„ Ministerul Justi˛iei, av‚nd obliga˛ia s„ produc„ dovezile de care
dispune.
Comisia sesizat„ poate cere date sau informa˛ii de la orice autoritate sau
persoan„ care are cuno∫tin˛„ despre existen˛a situa˛iei prev„zute la art. 24.
Art. 32. — Cererea de renun˛are la cet„˛enia rom‚n„ se face personal sau
prin mandatar cu procur„ special„ ∫i autentic„ ∫i se depune la comisia care
func˛ioneaz„ pe l‚ng„ Ministerul Justi˛iei, care va proceda potrivit
prevederilor art. 13–18.
Art. 33. — Data pierderii cet„˛eniei rom‚ne prin retragere sau prin
aprobarea renun˛„rii la aceasta este data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a hot„r‚rii Guvernului.
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii
Art. 34. — Sunt ∫i r„m‚n cet„˛eni rom‚ni persoanele care au dob‚ndit ∫i
au p„strat aceast„ cet„˛enie potrivit legisla˛iei anterioare.
Art. 35. — Fo∫tii cet„˛eni rom‚ni care, Ónainte de data de 22 decembrie
1989, au pierdut cet„˛enia rom‚n„ din diferite motive o pot redob‚ndi la
cerere, Ón baza unei declara˛ii autentificate, Ón str„in„tate, la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale Rom‚niei, iar Ón ˛ar„, la notarul public,
chiar dac„ au alt„ cet„˛enie ∫i nu Ó∫i stabilesc domiciliul Ón Rom‚nia.
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Beneficiaz„ de dispozi˛iile alin. 1 ∫i cei c„rora li s-a ridicat cet„˛enia
rom‚n„ f„r„ voia lor sau din alte motive neimputabile lor, precum ∫i
descenden˛ii acestora.
Art. 36. — Cererile privind acordarea cet„˛eniei rom‚ne ∫i aprobarea
renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„ sunt supuse unei taxe prev„zute de lege.
Prin derogare de la prevederile alin. 1, redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne
potrivit prevederilor art. 35 este scutit„ de plata taxelor consulare.
Art. 37. — Persoanele c„rora li s-a acordat cet„˛enia rom‚n„, potrivit legii,
au toate drepturile ∫i libert„˛ile, precum ∫i obliga˛iile prev„zute prin
Constitu˛ie ∫i prin legile ˛„rii pentru cet„˛enii rom‚ni.
Art. 38. — Cet„˛enia rom‚n„ cu titlu de îcet„˛enie de onoare“ se poate
acorda unor str„ini pentru servicii deosebite aduse ˛„rii ∫i na˛iunii rom‚ne, la
propunerea Guvernului, f„r„ nici o alt„ formalitate, de c„tre Parlamentul
Rom‚niei.
Persoanele care au dob‚ndit cet„˛enia de onoare se bucur„ de toate
drepturile civile ∫i politice recunoscute cet„˛enilor rom‚ni, cu excep˛ia
dreptului de a alege ∫i de a fi ales ∫i de a ocupa o func˛ie public„.
Art. 39. — Pentru situa˛iile Ón care se cere consim˛„m‚ntul minorului care
a Ómplinit v‚rsta de 14 ani, acesta trebuie f„cut Ón forma unei declara˛ii
autentice date Ón fa˛a notarului public.
Art. 40. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 30 de zile de la publicarea Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei.
Cererile aflate Ón curs de solu˛ionare la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
legi se vor rezolva Ón conformitate cu prevederile acesteia. Condi˛iile de
dob‚ndire a cet„˛eniei rom‚ne r„m‚n supuse reglement„rilor Ón vigoare la data
depunerii cererii.
Art. 41. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se abrog„ Legea nr.
24/1971 — Legea cet„˛eniei rom‚ne, Decretul-lege nr. 137/1990 privind
unele dispozi˛ii referitoare la cet„˛enia rom‚n„, prevederile art. 3 ∫i ale art. 8
din Decretul-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cet„˛enilor rom‚ni ∫i a fo∫tilor
cet„˛eni rom‚ni, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare prevederilor prezentei
legi.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 245 din 10 octombrie 1992.
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LEGEA NR. 105/1992
CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA
RAPORTURILOR DE DREPT INTERNAﬁIONAL PRIVAT*
— extrase —
SECﬁIUNEA A III-A

Filia˛ia
Art. 25. — Filia˛ia copilului din c„s„torie se stabile∫te potrivit legii care,
la data c‚nd s-a n„scut, c‚rmuie∫te, potrivit art. 20, efectele c„s„toriei
p„rin˛ilor s„i.
Dac„, Ónainte de na∫terea copilului, c„s„toria p„rin˛ilor a Óncetat sau a fost
desf„cut„, se aplic„ legea care, la data Óncet„rii sau desfacerii, Ói c‚rmuia
efectele.
Art. 26. — Legea ar„tat„ Ón art. 25 se aplic„ de asemenea:
a) t„g„duirii paternit„˛ii copilului n„scut din c„s„torie;
b) dob‚ndirii numelui de c„tre copil;
c) raporturilor dintre p„rin˛i ∫i copil, inclusiv obliga˛iei p„rin˛ilor de a
Óntre˛ine copilul, de a-l educa ∫i de a-i administra bunurile.
Art. 27. — Œn cazul Ón care p„rin˛ii sunt Ón drept s„ procedeze la
legitimarea prin c„s„torie subsecvent„ a copilului n„scut anterior, condi˛iile
cerute Ón acest scop sunt cele prev„zute de legea care, potrivit art. 20, se aplic„
efectelor c„s„toriei.
Art. 28. — Filia˛ia copilului din afara c„s„toriei se stabile∫te potrivit legii
na˛ionale a copilului de la data na∫terii. Œn cazul Ón care copilul, cet„˛ean
str„in, are ∫i o alt„ cet„˛enie str„in„, se aplic„ legea care Ói este mai favorabil„.
Legea men˛ionat„ se aplic„ Óndeosebi:
a) recunoa∫terii filia˛iei ∫i efectelor ei;
b) contest„rii recunoa∫terii filia˛iei;
c) raporturilor dintre p„rin˛i ∫i copil, inclusiv obliga˛iei p„rin˛ilor de a
Óntre˛ine copilul, de a-l educa ∫i de a-i administra bunurile.
Art. 29. — Dreptul mamei de a cere tat„lui copilului din afara c„s„toriei
s„ r„spund„ pentru cheltuielile din timpul sarcinii ∫i pentru cele prilejuite de
na∫terea copilului este supus legii na˛ionale a mamei.
Art. 30. — Condi˛iile de fond cerute pentru Óncheierea adop˛iei sunt
stabilite de legea na˛ional„ a adoptatorului ∫i a celui ce urmeaz„ s„ fie adoptat.
Ace∫tia trebuie s„ Óndeplineasc„ ∫i condi˛iile care sunt obligatorii pentru
ambii, stabilite de fiecare dintre cele dou„ legi na˛ionale ar„tate.
Condi˛iile de fond cerute so˛ilor care adopt„ Ómpreun„ sunt cele stabilite
de legea care c‚rmuie∫te, potrivit art. 20, efectele c„s„toriei lor. Aceea∫i lege
se aplic„ ∫i dac„ unul dintre so˛i adopt„ copilul celuilalt.
Art. 31. — Efectele adop˛iei, precum ∫i rela˛iile dintre adoptatori ∫i
adoptat sunt c‚rmuite de legea na˛ional„ a adoptatorului, iar Ón cazul adop˛iei
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consim˛ite de so˛i este aplicabil„ legea prev„zut„ de art. 20. Aceea∫i lege
c‚rmuie∫te ∫i desfacerea adop˛iei.
Art. 32. — Forma adop˛iei este supus„ legii statului pe teritoriul c„ruia ea
se Óncheie.
Art. 33. — Nulitatea adop˛iei este supus„, pentru condi˛iile de fond, legilor
prev„zute la art. 30, iar pentru nerespectarea condi˛iilor de form„, legii
prev„zute la art. 32.
SECﬁIUNEA A IV-A

Obliga˛ia de Óntre˛inere
Art. 34. — Legea aplicabil„ obliga˛iei de Óntre˛inere este:
a) Ón raporturile dintre p„rin˛i ∫i copii, legea care c‚rmuie∫te, potrivit art.
25, 28 ∫i 31, efectele filia˛iei;
b) Ón raporturile dintre so˛i, legea care c‚rmuie∫te, potrivit art. 20, efectele
c„s„toriei;
c) Ón raporturile dintre fo∫ii so˛i, legea care c‚rmuie∫te, potrivit art. 22,
divor˛ul;
d) Ón raporturile dintre alte persoane, legea na˛ional„ a creditorului. Œn caz
de schimbare a cet„˛eniei, noua lege na˛ional„ se aplic„ numai presta˛iilor
ulterioare schimb„rii.
Art. 35. — Legea aplicabil„ obliga˛iei de Óntre˛inere determin„ Óndeosebi:
a) persoana creditorului ∫i debitorului, precum ∫i ordinea de prioritate Óntre
mai mul˛i debitori;
b) Óntinderea obliga˛iei de Óntre˛inere;
c) modul de executare a obliga˛iei ∫i termenele pentru satisfacerea
acesteia.
Pentru a se determina Óntinderea obliga˛iei de Óntre˛inere trebuie s„ se ˛in„
seama, chiar dac„ legea str„in„ aplicabil„ dispune altfel, de posibilit„˛ile
materiale ale debitorului ∫i de nevoile efective ale creditorului.
SECﬁIUNEA A V-A

Ocrotirea persoanelor lipsite de capacitate de exerci˛iu
sau cu capacitate de exerci˛iu restr‚ns„
Art. 36. — Ocrotirea minorului n„scut din c„s„torie sau adoptat, exercitat„
de p„rin˛i ori, dup„ caz, de tat„ sau de mam„, este c‚rmuit„ de legea prev„zut„
de art. 20.
Art. 37. — Instituirea, modificarea, efectele ∫i Óncetarea tutelei, precum ∫i
raporturile dintre tutore ∫i persoana lipsit„ de capacitate sau cu capacitate
restr‚ns„ sunt supuse legii na˛ionale a persoanei ocrotite.
Obliga˛ia de a accepta ∫i de a exercita tutela este supus„ legii na˛ionale a
tutorelui.
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Art. 38. — M„surile ce se iau de c„tre p„rin˛i sau tutore cu privire la minor
sau la o alt„ persoan„ lipsit„ de capacitate sau cu capacitate restr‚ns„, ori cu
privire la bunurile ce le apar˛in, sunt supuse legii statului ale c„rui autorit„˛i
Óndrum„ ∫i supravegheaz„ exercitarea ocrotirii de c„tre cei Ón drept.

LEGEA NR. 47/1993
CU PRIVIRE LA DECLARAREA JUDEC√TOREASC√
A ABANDONULUI DE COPII*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Copilul aflat Ón Óngrijirea unei institu˛ii de ocrotire social„ sau
medical„ de stat, a unei institu˛ii private de ocrotire legal constituit„ sau
Óncredin˛at Ón condi˛iile legii unei persoane fizice poate fi declarat prin
hot„r‚re judec„toreasc„ abandonat, ca urmare a faptului c„ p„rin˛ii s-au
dezinteresat de el Ón mod v„dit, o perioad„ mai mare de 6 luni.
Prin dezinteres se Ón˛elege Óncetarea imputabil„ a oric„ror leg„turi Óntre
p„rin˛i ∫i copil, leg„turi care s„ dovedeasc„ existen˛a unor raporturi p„rinte∫ti
normale.
Dezinteresul manifestat fa˛„ de copil poate fi dovedit cu orice mijloc de
prob„. Institu˛iile care au Ón Óngrijire copii sunt obligate s„ comunice
autorit„˛ii tutelare sau instan˛ei de judecat„, la cererea acestora, num„rul
vizitelor efectuate, precum ∫i orice fapte ale p„rin˛ilor care s„ poat„
caracteriza comportamentul p„rintesc al acestora fa˛„ de copil. Œn acest scop,
institu˛ia este obligat„ s„ ˛in„ o strict„ eviden˛„ a vizitelor ∫i faptelor
men˛ionate.
Art. 2. — Cererea pentru declan∫area abandonului se adreseaz„
tribunalului jude˛ean sau, dup„ caz, al municipiului Bucure∫ti pe raza c„ruia
se afl„ sediul institu˛iei de ocrotire ori domiciliul persoanei fizice c„reia i s-a
Óncredin˛at sarcina Óngrijirii copilului.
Sesizarea instan˛ei va fi f„cut„ de conducerea institu˛iei unde se afl„
copilul p„r„sit sau de procuror, Ón termen de 3 luni de la data Ómplinirii
termenului de 6 luni de c‚nd p„rin˛ii au Óncetat leg„turile cu copilul Ón
Ón˛elesul celor prev„zute la art. 1 alin. 2.
La cererea pentru declararea abandonului se va anexa ancheta social„
efectuat„ de autoritatea tutelar„ competent„ cu privire la condi˛iile
abandonului copilului, situa˛ia p„rin˛ilor, starea psihofizic„, de instruire ∫i
educare a copilului, condi˛iile pe care le are ∫i modalitatea de Ómbun„t„˛ire a
acestora, precum ∫i orice alte date interes‚nd cre∫terea, instruirea ∫i educarea
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 153/8 iulie 1993.
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copilului. Œn cadrul anchetei sociale autoritatea tutelar„ va opina Ón leg„tur„ cu
pozi˛ia sa fa˛„ de cererea de declarare judec„toreasc„ a abandonului.
Citarea p„rin˛ilor, a autorit„˛ii tutelare ∫i a persoanelor prev„zute la art. 3
este obligatorie.
Participarea procurorului la proces este obligatorie.
Art. 3. — Œn cazul copiilor afla˛i Ón institu˛iile prev„zute la art. 1,
abandonul nu va fi declarat dac„, Ón„untrul perioadei de 6 luni ori Ón timpul
judec„rii procesului, o rud„ p‚n„ la gradul IV inclusiv cere s„ i se Óncredin˛eze
copilul spre cre∫tere ∫i educare, iar cererea este apreciat„ ca fiind Ón interesul
copilului.
Copilul care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani va fi ascultat de instan˛„.
Art. 4. — Œn cazul declar„rii abandonului, instan˛a va delega exerci˛iul
drepturilor p„rinte∫ti institu˛iei de ocrotire social„ sau medical„ de stat sau
institu˛iei private legal constituit„ ori, dup„ caz, altei persoane, Ón condi˛iile
legii.
Hot„r‚rea este supus„ c„ilor de atac prev„zute de lege.
Art. 5. — Pentru copiii care la data intr„ii Ón vigoare a legii se afl„ Ón
institu˛ii de ocrotiri sociale sau medicale de stat, p„r„si˛i de p„rin˛i de peste 6
luni, sesizarea instan˛ei, Ón condi˛iile art. 2 alin. 2 se poate face de Óndat„.
Art. 6. — Instan˛a competent„ poate decide oric‚nd, la cererea unuia sau
a ambilor p„rin˛i, redarea exerci˛iului drepturilor p„rinte∫ti, dac„ au Óncetat
Ómprejur„rile care au condus la declararea abandonului ∫i dac„ redarea
exerci˛iului acestor drepturi este Ón interesul copilului.
Dispozi˛iile alineatului precedent nu se aplic„ Ón cazul Ón care copilul a
fost adoptat Ón condi˛iile legii.
Art. 7. — Constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
50.000 la 300.000 lei neÓndeplinirea de c„tre conducerea institu˛iilor care au
Óngrijire copii a obliga˛iei prev„zute de art. 1 alin. 3 ∫i de art. 2 alin. 2.
Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea amenzilor se vor face de c„tre
personalul cu atribu˛ii specifice de control al organului central sau local Ón
subordinea c„ruia se afl„ institu˛ia de ocrotire social„ sau sanitar„.
Art. 8. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data public„rii Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei.
Art. 9. — Orice dispozi˛ii contrare prezentei legi se abrog„.

LEGEA NR. 145/1997*
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 178/31 iunie 1997.
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PRIVIND ASIGUR√RILE SOCIALE DE S√N√TATE
— extrase —
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Asigur„rile sociale de s„n„tate reprezint„ principalul sistem
de ocrotire a s„n„t„˛ii publice.
(2) Asigur„rile sociale de s„n„tate sunt obligatorii ∫i func˛ioneaz„
descentralizat, pe baza principiului solidarit„˛ii ∫i subsidiarit„˛ii Ón colectarea
∫i utilizarea fondurilor, precum ∫i a dreptului alegerii libere de c„tre asigura˛i
a medicului, a unit„˛ii sanitare ∫i a casei de asigur„ri de s„n„tate.
(3) Pot func˛iona ∫i alte forme de asigur„ri de s„n„tate care acoper„ riscuri
individuale, Ón diferite situa˛ii speciale. Se pot organiza ∫i societ„˛i private de
asigur„ri de s„n„tate. Aceste asigur„ri nu sunt obligatorii.
Art. 2. — (1) Constituirea fondurilor de asigur„ri sociale de s„n„tate se
face din contribu˛ia asigura˛ilor, din contribu˛ia persoanelor fizice ∫i juridice
care angajeaz„ personal salariat, din subven˛ii de la bugetul de stat, precum ∫i
din alte surse.
(2) Administrarea fondului de asigur„ri sociale de s„n„tate se face prin
Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate ∫i prin casele de asigur„ri de s„n„tate
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti.
Art. 3. — (1) Asigura˛ii ∫i membrii lor de familie au dreptul la servicii
medicale, Ón mod nediscriminatoriu, Ón condi˛iile legii.
(2) Asigura˛ii au obliga˛ia s„ participe la ac˛iunile profilactice organizate
de casele de asigur„ri de s„n„tate ∫i s„ respecte tratamentele medicale
prescrise.
CAPITOLUL II
Asigura˛ii
SECﬁIUNEA 1

Persoane asigurate
Art. 4. — (1) Sunt supuse Ón mod obligatoriu asigur„rii, potrivit prezentei
legi, urm„toarele categorii de persoane:
a) cet„˛enii rom‚ni cu domiciliul Ón ˛ar„;
b) cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii care au re∫edin˛a Ón Rom‚nia.
(2) Asigura˛ii vor pl„ti o contribu˛ie lunar„ pentru asigur„rile sociale de
s„n„tate.
Art. 5. — Calitatea de asigurat se dovede∫te cu carnetul de asigur„ri
sociale pentru s„n„tate.
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Art. 6. — Urm„toarele categorii de persoane beneficiaz„ de asigurarea de
s„n„tate, f„r„ plata contribu˛iei:
a) copiii ∫i tinerii p‚n„ la v‚rsta de 26 de ani, dac„ sunt elevi, studen˛i sau
ucenici ∫i dac„ nu realizeaz„ venituri din munc„;
b) persoanele cu handicap care nu realizeaz„ venituri din munc„ sau se
afl„ Ón grija familiei;
c) so˛ul, so˛ia, p„rin˛ii ∫i bunicii, f„r„ venituri proprii, afla˛i Ón Óntre˛inerea
unei persoane asigurate;
d) persoanele ale c„ror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurat„ cu Óncepere de la 6 martie 1945, precum ∫i
celor deportate Ón str„in„tate ∫i constituite Ón prizonieri, prin Legea nr.
44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale invalizilor ∫i
v„duvelor de r„zboi, precum ∫i persoanelor prev„zute la art. 2 din Legea nr.
42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ∫i acordarea unor drepturi urma∫ilor
acestora, r„ni˛ilor, precum ∫i lupt„torilor pentru victoria Revolu˛iei din
decembrie 1989, dac„ nu realizeaz„ alte venituri dec‚t cele provenite din
drepturile b„ne∫ti acordate de lege.
SECﬁIUNEA A 2-A

Persoane exceptate de la asigurarea de s„n„tate obligatorie
Art. 7. — Asigurarea de s„n„tate este facultativ„ pentru urm„toarele
categorii de persoane:
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate Ón Rom‚nia;
b) cet„˛enii str„ini care se afl„ temporar Ón ˛ar„.
SECﬁIUNEA A 3-A

Calitatea de asigurat
Art. 8. — (1) Calitatea de asigurat a salaria˛ilor se dob‚nde∫te din ziua
Óncheierii contractului individual de munc„ al salariatului ∫i se p„streaz„ pe
toat„ durata acestuia. Obliga˛ia vir„rii contribu˛iei pentru asigur„rile sociale
de s„n„tate revine celui care angajeaz„ persoane salariate.
(2) Persoanele care nu sunt salariate dob‚ndesc calitatea de asigurat din
ziua Ón care s-a achitat contribu˛ia ∫i o p„streaz„ Ón condi˛iile legii.
Art. 9. — Are calitatea de asigurat, f„r„ plata contribu˛iei pentru
asigur„rile sociale de s„n„tate, persoana aflat„ Ón una dintre urm„toarele
situa˛ii, pe durata acesteia:
a) satisface serviciul militar Ón termen;
b) se afl„ Ón concediu medical, Ón concediu pentru sarcin„ ∫i l„uzie sau Ón
concediu medical pentru Óngrijirea copilului bolnav Ón v‚rst„ de p‚n„ la 6 ani;
c) execut„ o pedeaps„ privativ„ de libertate sau arest preventiv;
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d) face parte dintr-o familie care beneficiaz„ de ajutor social, potrivit Legii
nr. 67/1995 privind ajutorul social.
Art. 10. — (1) Calitatea de asigurat ∫i drepturile de asigurare Ónceteaz„ o
dat„ cu pierderea cet„˛eniei ∫i/sau a dreptului de re∫edin˛„ Ón ˛ar„.
(2) Œn cazul neachit„rii la termen, potrivit legii, a contribu˛iilor datorate
fondurilor de asigur„ri sociale de s„n„tate, Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de
S„n„tate, prin organismele sale, va proceda la aplicarea m„surilor de
executare silit„ pentru Óncasarea sumelor cuvenite bugetului asigur„rilor
sociale de s„n„tate ∫i a major„rilor de Ónt‚rziere.
CAPITOLUL III
Drepturile asigura˛ilor
Art. 11. — (1) Asigura˛ii au dreptul la servicii medicale, medicamente ∫i
materiale sanitare.
(2) Drepturile prev„zute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru
elaborat de Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate ∫i de Colegiul Medicilor
din Rom‚nia, cu avizul Ministerului S„n„t„˛ii, aprobat prin hot„r‚re a
Guvernului, Ón condi˛iile prezentei legi.
(3) Contractul-cadru reglementeaz„, Ón principal, condi˛iile acord„rii
asisten˛ei medicale, cu privire la:
a) lista serviciilor medicale, a medicamentelor ∫i a altor servicii pentru
asigura˛i;
b) parametrii calit„˛ii ∫i ai eficien˛ei serviciilor;
c) criteriile ∫i modul de plat„ a serviciilor medicale;
d) nivelul costurilor, modul de decontare ∫i actele necesare Ón acest scop;
e) asisten˛a medical„ primar„;
f) internarea ∫i externarea bolnavilor;
g) necesitatea ∫i durata spitaliz„rii;
h) asigurarea tratamentului spitalicesc cu m„suri de Óngrijire sau de
recuperare;
i) condi˛iile generale de acordare, de c„tre spital, a tratamentului
ambulatoriu;
j) prescriera medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor
terapeutice, a protezelor ∫i a ortezelor, a dispozitivelor de mers ∫i de
autoservire;
k) condi˛iile ∫i plata serviciilor de tehnic„ dentar„;
l) informarea corespunz„toare a bolnavilor.
Art. 12. — (1) Asigura˛ii au dreptul la Óngrijire medical„, Ón caz de boal„
sau de accident, din prima zi de Ómboln„vire sau de la data accidentului ∫i
p‚n„ la vindecare, Ón condi˛iile stabilite de prezenta lege.
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(2) Œngrijirea medical„ acordat„ asigura˛ilor se realizeaz„ prin servicii
medicale, dup„ cum urmeaz„:
a) servicii de asisten˛„ medical„ preventiv„ ∫i de promovare a s„n„t„˛ii,
inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
b) servicii medicale ambulatorii;
c) servicii medicale spitalice∫ti;
d) servicii de asisten˛„ stomatologic„;
e) servicii medicale de urgen˛„;
f) servicii medicale complementare pentru reabilitare;
g) asisten˛„ medical„ pre-, intra- ∫i postnatal„;
h) Óngrijiri medicale la domiciliu;
i) medicamente, materiale santiare, proteze ∫i orteze.
Art. 13. — Œnso˛itorii copiilor bolnavi Ón v‚rst„ de p‚n„ la 3 ani
beneficiaz„ de plata serviciilor hoteliere din partea casei de asigur„ri de
s„n„tate, dac„, potrivit criteriilor stabilite de comun acord de c„tre acesta ∫i de
Colegiul Medicilor din Rom‚nia, medicul consider„ necesar„ prezen˛a lor
pentru o perioad„ determinat„.
Art. 14. — (1) Œn serviciile medicale, suportate de casa de asigur„ri de
s„n„tate, nu se includ:
a) servicii de s„n„tate acordate Ón caz de risc profesional: boli profesionale
∫i accidente de munc„;
b) unele servicii medicale de Ónalt„ performan˛„;
c) unele servicii de asisten˛„ stomatologic„;
d) asisten˛„ medical„ curativ„ la locul de munc„;
e) servicii hoteliere cu grad Ónalt de confor.
(2) Serviciile prev„zute la alin. (1) lit. a)—c) ∫i e) se stabilesc prin
contractul-cadru.
Art. 15. — (1) Asigura˛ii au dreptul s„-∫i aleag„ medicul de familie care
s„ le acorde serviciile medicale primare.
(2) Dac„ op˛iunea este pentru un medic de familie dintr-o alt„ localitate,
asiguratul va suporta cheltuielile de transport.
(3) Asiguratul va putea schimba medicul de familie ales dup„ expirarea a
cel pu˛in 3 luni de la data Ónscrierii sale la medic.
SECﬁIUNEA 1.1

Servicii medicale pentru prevenirea Ómboln„virilor
∫i p„strarea s„n„t„˛ii, precum ∫i pentru depistarea precoce a bolii
Art. 16. — (1) Œn scopul prevenirii Ómboln„virilor ∫i al p„str„rii s„n„t„˛ii,
asigura˛ii vor fi informa˛i permanent asupra mijloacelor de p„strare a
s„n„t„˛ii, de reducere ∫i de evitare a cauzelor de Ómboln„vire.
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(2) Œn situa˛ia Ón care se constat„ noxe profesionale sau risc crescut de
accidentare, casele de asigur„ri de s„n„tate au obliga˛ia de a anun˛a
autorit„˛ile responsabile cu protec˛ia muncii.
(3) Casele de asigur„ri de s„n„tate colaboreaz„ cu comisiile de specialitate
ale Colegiului Medicilor din Rom‚nia, cu medicii cu experien˛„, cu unit„˛ile
sanitare ∫i cu organiza˛iile neguvernamentale, pentru Óntocmirea ∫i realizarea
de programe de s„n„tate finan˛ate de la bugetul de stat, de la bugetul
asigur„rilor sociale de s„n„tate, precum ∫i din alte surse.
Art. 17. — Serviciile medicale stomatologice preventive se suport„ de
c„tre casele de asigur„ri de s„n„tate, astfel:
a) nelimitat, pentru copiii p‚n„ la v‚rsta de 16 ani, individual sau prin
formarea de grupe de profilaxie, fie la ∫coal„, fie la gr„dini˛„;
b) pentru tinerii de la 16 ani la 20 de ani, de dou„ ori pe an;
c) pentru adul˛i, o dat„ pe an.
Art. 18. — Serviciile medicale pentru prevenirea ∫i depistarea precoce a
bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizic„ sau mental„ a copiilor sunt
suportate de casele de asigur„ri de s„n„tate.
Art. 19. — (1) Asigura˛ii Ón v‚rst„ de peste 30 de ani au dreptul la un
control Ón fiecare an, pentru prevenirea bolilor cu consecin˛e majore Ón
morbiditate ∫i mortalitate. Aceste afec˛iuni se precizeaz„ Ón contractul-cadru.
(2) Asigura˛ii care au efectuat controalele medicale periodice preventive,
stabilite de c„tre Colegiul Medicilor din Rom‚nia Ómpreun„ cu casele de
asigur„ri de s„n„tate, beneficiaz„ de reduceri sau de scutiri de la plata unor
contribu˛ii personale, prev„zute Ón contractul-cadru.
SECﬁIUNEA 1.2

Servicii medicale Ón caz de boal„
Art. 20. — (1) Asigura˛ii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea
bolii, pentru prevenirea complica˛iilor ei, pentru recuperarea au cel pu˛in
pentru ameliorarea suferin˛ei pacientului, dup„ caz.
(2) Tratamentul medical se aplic„ de c„tre medici ∫i alt personal sanitar
acreditat.
Art. 21. — (1) Asigura˛ii au dreptul la asisten˛„ medical„ de specialitate
ambulatorie, la indica˛ia medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri a
medicului specialist acreditat. Asisten˛a medical„ de specialitate se acord„ de
c„tre medici speciali∫ti. Serviciile medicale ambulatorii cuprind: stabilirea
diagnosticului, tratament medical, Óngrijiri medicale, recuperare,
medicamente ∫i materiale sanitare.
(2) Asigura˛ii primesc asisten˛„ medical„ de specialitate Ón spitalele
acreditate, dac„ tratamentul ambulatoriu sau la domiciliu nu este eficace.
(3) Tratamentul Ón spital se acord„ prin spitalizare integral„ sau par˛ial„,
care cuprinde: consulta˛ii, investiga˛ii, stabilirea diagnosticului, tratament
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medical ∫i/sau tratament chirurgical, Óngrijire, medicamente ∫i materiale
sanitare, cazare ∫i mas„.
(4) Asigurarea asisten˛ei medicale spitalice∫ti revine spitalului, potrivit
contractului Óncheiat de acesta cu casa de asigur„ri de s„n„tate.
Art. 22. — Serviciile medicale stomatologice se acord„ de c„tre medicul
din cabinetul stomatologic ∫i din serviciul buco-maxilofacial.
Art. 23. — Tratamentele stomatologice se suport„ de c„tre casa de
asigur„ri de s„n„tate Ón propor˛ie de 40%—60%, ˛in‚nd seama de necesitatea
respect„rii controalelor profilactice impuse de serviciul stomatologic. Aceste
tratamente, Ón cazul copiilor p‚n„ la v‚rsta de 16 ani, se vor suporta de c„tre
casa de asigur„ri de s„n„tate, pe baza criteriilor stabilite Ón contractul-cadru.
SECﬁIUNEA 1.3

Medicamente, materiale sanitare, proteze ∫i alte mijloace terapeutice
Art. 24. — (1) Lista cu medicamente din Nomenclatorul de medicamente
de care beneficiaz„ asigura˛ii pe baz„ de prescrip˛ie medical„, cu sau f„r„
contribu˛ie personal„, se elaboreaz„ anual de c„tre Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Casa
Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate, cu avizul Colegiului Medicilor din
Rom‚nia ∫i al Colegiului Farmaci∫tilor din Rom‚nia, Ón baza contractuluicadru.
(2) Asigura˛ii au dreptul la materiale sanitare pentru corectarea v„zului, a
auzului, pentru protezarea membrelor ∫i la alte materiale de specialitate Ón
acest scop, pe baza prescrip˛iilor medicale, cu sau f„r„ contribu˛ie personal„,
Ón condi˛iile prev„zute Ón contractul-cadru.
(3) Asigura˛ii beneficiaz„ de tratament fizioterapeutic, masaje, gimnastic„
medical„ ∫i altele asemenea, pe baza prescrip˛iilor medicale, cu sau f„r„
contribu˛ie personal„, Ón condi˛iile prev„zute Ón contractul de furnizare de
servicii medicale.
Art. 25. — (1) Asigura˛ii Ón v‚rst„ de peste 18 ani suport„:
a) costul medicamentelor care se administreaz„ Ón infec˛ii u∫oare ale c„ilor
respiratorii, calmante, purgative, antiemetice;
b) costul serviciilor medicale ∫i al materialelor sanitare acordate Ón cazul
corec˛iilor estetice;
c) costul unor materiale sanitare necesare pentru corectarea auzului ∫i a
v„zului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere.
(2) Costurile medicamentelor, ale materialelor sanitare ∫i ale mijloacelor
terapeutice care se suport„ de c„tre asigurat vor fi stabilite prin contractulcadru.
Art. 26. — Decontarea valorii medicamentelor c„tre casele de asigur„ri de
s„n„tate va avea la baz„ pre˛urile de referin˛„ ale medicamentelor din
Nomenclatorul de medicamente Ón vigoare la data achizi˛ion„rii
medicamentului.
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SECﬁIUNEA 1.4

Servicii de reabilitare a s„n„t„˛ii
Art. 27. — (1) Asigura˛ii au dreptul la asisten˛„ medical„ de recuperare
Óntr-o unitate special„ pentru o perioad„ ∫i dup„ un ritm stabilite de medicul
curant Ón programul de reabilitare.
(2) Contribu˛ia personal„ pentru asisten˛„ medical„ de recuperare se
stabile∫te prin contractul-cadru.
SECﬁIUNEA 1.5

Tratamentul medical la domiciliu
Art. 28. — Asigura˛ii au dreptul s„ primeasc„ asisten˛„ medical„ la
domiciliu ∫i Óngrijire din partea unui cadru mediu sanitar, dac„ este necesar ∫i
indicat de medic.
SECﬁIUNEA 1.6

Alte servicii speciale
Art. 29. — (1) Casele de asigur„ri de s„n„tate preiau cheltuielile de
transport, dac„ acestea sunt necesare pentru realizarea unui serviciu medical
pentru asigurat.
(2) Asigura˛ii au dreptul la transport sanitar Ón urm„toarele situa˛ii:
a) urgen˛e medicale;
b) cazurile prev„zute Ón contractul-cadru.
Art. 30. — Asigura˛ii au dreptul la ajutor Ón menaj pe perioada bolii sau a
invalidit„˛ii, Ón cazul Ón care nu pot s„ se Óngrijeasc„ ∫i nu au sus˛in„tori legali
care s„ Ói ajute; durata Ón ore, pe zi, se stabile∫te individual de c„tre casa de
asigur„ri de s„n„tate.
SECﬁIUNEA A 2-A

Asigurarea calit„˛ii serviciilor medicale
Art. 31. — Asigurarea calit„˛ii serviciilor medicale se realizeaz„ prin
acceptarea de c„tre casele de asigur„ri de s„n„tate numai a:
a) serviciilor medicale ∫i stomatologice recunoscute de c„tre Casa
Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate ∫i de Colegiul Medicilor din Rom‚nia,
conform legii;
b) medicilor, asisten˛ilor medicali ∫i a celuilalt personal acreditat;
c) unui sistem informa˛ional corespunz„tor asigur„rii unei eviden˛e
primare privind diagnosticul ∫i terapia aplicat„;
d) respect„rii criteriilor de evaluare a calit„˛ii asisten˛ei medicale ∫i
stomatologice, elaborate de c„tre Colegiul Medicilor din Rom‚nia, conform
legii.
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Art. 32. — (1) Criteriile privind calitatea asisten˛ei medicale ce se acord„
asigura˛ilor se elaboreaz„ de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor
din Rom‚nia ∫i de Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate ∫i se refer„ la:
a) tratamentul medical;
b) tratamentul stomatologic;
c) ac˛iunile de depistare precoce a Ómboln„virilor;
d) procedeele medicale de recuperare eficace;
e) prescrierea de medicamente, materiale sanitare, proteze, transportul
bolnavilor;
f) eliberarea de certificate medicale ∫i rapoarte necesare at‚t caselor de
asigur„ri de s„n„tate pentru Óndeplinriea sarcinilor, c‚t ∫i asigura˛ilor pentru a
beneficia de ajutoare de boal„;
g) m„surile de restabilire a fertilit„˛ii unui cuplu;
h) Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea unit„˛ilor sanitare ∫i dotarea lor corespunz„toare.
(2) Aceste criterii sunt obligatorii pentru medici ∫i pentru personalul sanitar.
Art. 33. — Œn vederea respect„rii criteriilor de calitate a serviciilor
medicale furnizate asigura˛ilor, casele de asigur„ri de s„n„tate organizeaz„
controlul activit„˛ii medicale Ómpreun„ cu comisiile de specialitate ale
Colegiului Medicilor din Rom‚nia. Controlul are la baz„ criteriile prev„zute
la art. 31 ∫i 32.

ORDONANﬁA DE URGENﬁ√ A GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 12/2001
PRIVIND ŒNFIINﬁAREA AUTORIT√ﬁII NAﬁIONALE
PENTRU PROTECﬁIA COPILULUI ™I ADOPﬁIE*
Œn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Copilului ∫i Adop˛ie, denumit„ Ón continuare Autoritatea, organ de
specialitate al administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
(2) La data Ónfiin˛„rii Autorit„˛ii Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Drepturilor Copilului Ó∫i Ónceteaz„ activitatea.
* Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001 ∫i a fost
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 252/2001 publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001.
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(3) Sediul Autorit„˛ii este Ón municipiul Bucure∫ti, bd Gheorghe Magheru
nr. 7, sectorul 1.
(4) Autoritatea aplic„ politicile ∫i elaboreaz„ strategiile Ón domeniul
promov„rii drepturilor copilului, Óngrijirii ∫i protec˛iei copiilor afla˛i Ón
dificultate ∫i a celor cu handicap, precum ∫i Ón domeniul adop˛iei ∫i preia Ón
acest sens atribu˛iile Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului prev„zute de actele normative Ón vigoare.
(5) Cheltuielile curente ∫i de capital ale Autorit„˛ii se asigur„ de la bugetul
de stat, precum ∫i din alte surse, Ón condi˛iile legii.
Art. 2. — Pentru realizarea obiectivelor Ón domeniul protec˛iei drepturilor
copilului, inclusiv prin adop˛ie, Autoritatea Óndepline∫te urm„toarele func˛ii:
a) de strategie, prin care se asigur„ fundamentarea, elaborarea ∫i aplicarea
strategiei ∫i a programelor de reform„ Ón domeniul protec˛iei drepturilor
copilului, inclusiv prin adop˛ie;
b) de reglementare, prin care se asigur„ elaborarea cadrului normativ
necesar Ón vederea realiz„rii obiectivelor ∫i programelor;
c) de administrare, prin care se asigur„ gestionarea bunurilor din
domeniul public ∫i privat al statului, pe care le are Ón administrare sau Ón
folosin˛„, dup„ caz, precum ∫i a serviciilor publice Ón domeniul protec˛iei
drepturilor copilului, inclusiv prin adop˛ie;
d) de reprezentare, prin care se asigur„, Ón numele statului rom‚n,
reprezentarea pe plan intern ∫i extern;
e) de autoritate de stat, prin care se asigur„ urm„rirea aplic„rii
reglement„rilor din domeniul propriu, controlul respect„rii aplic„rii acestora,
precum ∫i al activit„˛ilor institu˛iilor ∫i organismelor care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón subordinea sau sub autoritatea sa.
Art. 3. — (1) Autoritatea este condus„ de un secretar de stat, ajutat de un
subsecretar de stat, care sunt numi˛i prin decizie a primului-ministru ∫i sunt
salariza˛i potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru
persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„, cu modific„rile ulterioare.
(2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite.
(3) Œn structura Autorit„˛ii func˛ioneaz„ un secretar general, func˛ionar
public, numit Ón condi˛iile legii, salarizat potrivit pct. I lit. A din anexa nr. I la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire
a salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 4.* — Organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii se aprob„ prin hot„r‚re
a Guvernului, Ón termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 5. — (1) Personalul Autorit„˛ii se Óncadreaz„ potrivit legii.
* Art. 4 a fost modificat prin Legea nr. 252/2001.
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(2) Salariul de baz„ al personalului Autorit„˛ii, Óncadrat pe func˛ii de
execu˛ie de specialitate sau pe func˛ii de execu˛ie de specialitate specifice,
dup„ caz, se stabile∫te potrivit pct. I lit. B ∫i pct. II lit. B din anexa nr. I la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 6. — (1) Secretarul de stat este ∫i pre∫edintele Comitetului Rom‚n
pentru Adop˛ii.
(2) Œn lipsa secretarului de stat prerogativele pre∫edintelui Comitetului
Rom‚n pentru Adop˛ii sunt preluate de subsecretarul de stat.
(3) Autoritatea asigur„ activitatea executiv„ ∫i de secretariat a Comitetului
Rom‚n pentru Adop˛ii ∫i Ól reprezint„ Ón fa˛a instan˛elor de judecat„.
Art. 7. — (1) Œn structura Autorit„˛ii ∫i Ón subordinea direct„ a secretarului
de stat se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Corpul de control ∫i audit.
(2) Corpul de control ∫i audit are urm„toarele drepturi ∫i atribu˛ii
principale:
a) asigur„ controlul asupra modului Ón care sunt respectate ∫i promovate
drepturile copilului de c„tre institu˛iile publice, celelalte persoane juridice ∫i
de persoanele fizice, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare;
b) are drept de acces, Ón condi˛iile legii, Ón sediile persoanelor juridice de
drept public sau privat, precum ∫i la domiciliul persoanelor fizice care au Ón
Óngrijire ∫i asigur„ protec˛ia unui copil; Ón acest scop organele de poli˛ie au
obliga˛ia s„ sprijine personalul corpului de control ∫i audit;
c) constat„ natura activit„˛ilor care Óncalc„ prevederile legale Ón domeniul
de activitate al Autorit„˛ii, stabile∫te sau, dup„ caz, contribuie la stabilirea
persoanelor responsabile ∫i a r„spunderii disciplinare, materiale,
contraven˛ionale sau, dup„ caz, penale a acestora; Ón acest scop personalul
Corpului de control ∫i audit Óndepline∫te ∫i atribu˛iile prev„zute la art. 214 din
Codul de procedur„ penal„, care se aplic„ Ón mod corespunz„tor;
d) Óntocme∫te rapoarte de control ∫i face propuneri de sanc˛ionare, Ón
condi˛iile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare
secretarului de stat al Autorit„˛ii;
e) asigur„ activitatea de audit Ón cadrul Autorit„˛ii, potrivit prevederilor
legale Ón vigoare.
(3) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor de control care Ói revin Autoritatea are
dreptul s„ solicite informa˛ii ∫i documente, Ón condi˛iile legii, de la orice
persoan„ juridic„ public„ sau privat„ ori de la persoane fizice implicate Ón
sfera sa de competen˛„, acestea av‚nd obliga˛ia de a le pune la dispozi˛ie
personalului Autorit„˛ii Ón termen de 15 zile calendaristice de la data
solicit„rii.
Art. 8. — (1) Pe l‚ng„ secretarul de stat func˛ioneaz„ Consiliul de
coordonare, cu rol consultativ, av‚nd Ón componen˛a sa reprezentan˛i ai unor
ministere ∫i ai altor organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale,
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ai autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, precum ∫i un reprezentant al
Federa˛iei Organiza˛iilor Neguvernamentale pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului din Rom‚nia.
(2) Consiliul de coordonare asigur„ cooperarea dintre institu˛iile ∫i
organiza˛iile ce Ól compun, Ón vederea realiz„rii obiectivelor Autorit„˛ii.
(3) Atribu˛iile ∫i componen˛a Consiliului de coordonare se stabilesc prin
hot„r‚rea Guvernului prev„zut„ la art. 4.
CAPITOLUL II
Programe de interes na˛ional Ón domeniul
protec˛iei drepturilor copilului
Art. 9. — Œn Ón˛elesul prezentei ordonan˛e de urgen˛„, prin programe de
interes na˛ional se Ón˛elege acele programe care contribuie la:
a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii ∫i institu˛ii
destinate Óngrijirii, protec˛iei ∫i promov„rii drepturilor tuturor copiilor;
b) asigurarea func˛ion„rii adecvate a sistemului prev„zut la lit. a), Ón
vederea Ómbun„t„˛irii indicatorilor de performan˛„ a respectivelor servicii ∫i
institu˛ii.
Art. 10. — (1) Autoritatea poate finan˛a sau, dup„ caz, cofinan˛a
urm„toarele tipuri de programe de interes na˛ional pentru protec˛ia copilului:
a) programe specifice de implementare a strategiei na˛ionale Ón domeniul
reformei sistemului de servicii ∫i institu˛ii destinate Óngrijirii, protec˛iei ∫i
promov„rii drepturilor copilului, inclusiv programe pentru prevenirea
abandonului ∫i reintegrarea copilului Ón familie;
b) programe de urgen˛„ pentru dep„∫irea unor situa˛ii de criz„, Ón vederea
asigur„rii protec˛iei ∫i Óngrijirii copiilor, determinate fie de calamit„˛i naturale,
fie de imposibilitatea unor autorit„˛i locale de a asigura din bugetul propriu
sumele necesare Ón vederea protec˛iei ∫i Óngrijirii copiilor, precum ∫i, dup„
caz, pentru interven˛ii cu caracter umanitar;
c) orice alte programe corespunz„toare domeniului de activitate al
Autorit„˛ii.
(2) Programele de interes na˛ional prev„zute la alin. (1) lit. a),
complementare ac˛iunilor finan˛ate la nivel local, pot avea urm„toarele
obiective generale:
a) realizarea investi˛iilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea,
restructurarea ∫i buna func˛ionare a serviciilor ∫i institu˛iilor care asigur„
Óngrijirea, protec˛ia ∫i promovarea drepturilor copilului;
b) realizarea de studii, cercet„ri ∫i publica˛ii Ón cadrul domeniului s„u de
activitate;
c) formarea ini˛ial„ ∫i continu„ a personalului care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón cadrul serviciilor ∫i institu˛iilor ce asigur„ promovarea
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drepturilor copilului, Óngrijirea ∫i protec˛ia copiilor afla˛i Ón dificultate ∫i a
celor cu handicap, inclusiv prin adop˛ie;
d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de
mediatizare;
e) orice alte obiective corespunz„toare domeniului de activitate al
Autorit„˛ii.
Art. 11. — Programele de interes na˛ional se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului, pe baza fundament„rilor elaborate de Autoritate.
Art. 12. — (1) Finan˛area sau, dup„ caz, cofinan˛area programelor de
interes na˛ional se asigur„ din urm„toarele surse:
a) bugetul de stat;
b) credite externe rambursabile ∫i nerambursabile, din surse
guvernamentale ∫i neguvernamentale;
c) dona˛ii, sponsoriz„ri ∫i alte surse, Ón condi˛iile legii;
d) sume din Fondul special de solidaritate social„ pentru persoanele cu
handicap.
(2) Sumele alocate din sursele prev„zute la alin. (1) lit. a)—c) vor fi
cuprinse Ón bugetul propriu al Autorit„˛ii.
Art. 13. — (1) Œn scopul finan˛„rii programelor de interes na˛ional
Autoritatea este autorizat„ s„ aloce fonduri din bugetul propriu:
a) serviciilor publice specializate pentru protec˛ia copilului;
b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
(2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe baz„ de conven˛ii
Óncheiate cu consiliile jude˛ene ∫i cu consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit
legii.
Art. 14. — Autoritatea este autorizat„ s„ finan˛eze proiecte din cadrul
programelor de interes na˛ional din domeniul s„u de activitate ce urmeaz„ s„
fie realizate, pe baz„ de conven˛ie, Ón colaborare cu ministere, cu alte organe
de specialitate ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i cu alte autorit„˛i
sau institu˛ii publice.
Art. 15. — (1) Sumele din Fondul special de solidaritate social„ pentru
persoanele cu handicap se stabilesc propor˛ional cu num„rul copiilor cu
handicap din num„rul total al persoanelor cu handicap ∫i se aloc„ Autorit„˛ii
de c„tre Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Familiei.
(2) Sumele prev„zute la alin. (1) se aloc„ pentru unit„˛ile ∫i serviciile prin
care se realizeaz„ proiectele din cadrul programelor de interes na˛ional, pe
baza conven˛iilor Óncheiate cu consiliile jude˛ene ∫i cu consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
Art. 16. — (1) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ Autoritatea va elabora metodologia de alocare
53

a fondurilor ∫i criteriile de identificare ∫i de aplicare a proiectelor specifice din
cadrul programelor de interes na˛ional.
(2) Metodologia prev„zut„ la alin. (1) se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului.
CAPITOLUL III
Finan˛area activit„˛ilor de Óngrijire ∫i protec˛ie
a copiilor la nivel local
Art. 17. — Activitatea serviciilor ∫i institu˛iilor publice care asigur„
protec˛ia copilului se finan˛eaz„ din urm„toarele surse:
a) contribu˛ii obligatorii ale consiliilor locale din a c„ror raz„ teritorial„
provin copilul cu handicap ∫i cel aflat Ón dificultate sau persoana major„ care
beneficiaz„ de protec˛ie Ón condi˛iile art. 19 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate,
republicat„; criteriile de determinare a comunit„˛ii locale din care provine
copilul sau persoana major„ se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al
Autorit„˛ii, cu avizul Ministerului Administra˛iei Publice;
b) sume alocate din bugetul Autorit„˛ii, conform dispozi˛iilor art. 10 ∫i 13;
c) venituri proprii ale jude˛elor, respectiv ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, potrivit legii;
d) sume alocate din Fondul special de solidaritate social„ pentru
persoanele cu handicap.
Art. 18. — (1) Nivelul contribu˛iilor prev„zute la art. 17 lit. a) se stabile∫te
pe baza unei metodologii aprobate prin hot„r‚re a Guvernului.
(2) Sumele prev„zute pentru activit„˛ile de protec˛ie a copilului vor fi
considerate prioritare. Consiliile locale sau jude˛ene nu vor acoperi alte tipuri
de cheltuieli p‚n„ c‚nd contribu˛ia lor la acest tip de activit„˛i nu este pe
deplin acoperit„.
(3) Sumele corespunz„toare contribu˛iei unit„˛ilor administrativ-teritoriale
se cuprind Ón bugetul propriu al acestora ∫i se transfer„ direct serviciilor
publice specializate pentru protec˛ia copilului din subordinea consiliilor
jude˛ene.
(4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind Ón bugetul propriu al
consiliului jude˛ean. Œn cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti aceste sume se cuprind Ón bugetele proprii ale acestora. Fiecare
consiliu jude˛ean ∫i consiliu local al sectoarelor municipiului Bucure∫ti va
comunica Autorit„˛ii, p‚n„ la data de 31 decembrie a fiec„rui an, estimarea
fondurilor necesare ∫i alocate pe anul urm„tor pentru protec˛ia copilului.
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CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 19. — (1) Copiilor cu handicap ∫i celor afla˛i Ón dificultate, interna˛i
Ón unit„˛ile sau sec˛iile de spital cu profil de recuperare distrofici sau
recuperare ∫i reabilitare neuropsihomotorie, li se asigur„ Óngrijire ∫i protec˛ie
Ón condi˛iile prev„zute la art. 7—22 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 26/1997, republicat„.
(2) Institu˛iile de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap, care asigur„
Óngrijirea, asisten˛a, recuperarea sau, dup„ caz, reabilitarea copiilor cu
handicap din cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor
jude˛ene sau, dup„ caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, se vor reorganiza Ón etape, dup„ evaluarea situa˛iei copilului cu
handicap.
(3) Institu˛iile prev„zute la alin. (2) se vor reorganiza, Ón cadrul serviciilor
publice specializate pentru protec˛ia copilului din subordinea consiliilor
jude˛ene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti,
Ón centre de tip familial pentru recuperarea ∫i reabilitarea copiilor cu handicap
∫i handicap sever, centre de Óngrijire de zi ∫i recuperare pentru copilul cu
handicap sau, dup„ caz, Ón alte servicii destinate Óngrijirii, reabilit„rii ∫i
protec˛iei drepturilor copilului, f„r„ personalitate juridic„.
(4) Comisiile pentru protec˛ia copilului stabilesc, dup„ caz, m„surile de
protec˛ie prev„zute la art. 7—22 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
26/1997, republicat„, pentru copiii afla˛i Ón institu˛iile, unit„˛ile sau sec˛iile de
spital prev„zute de Hot„r‚rea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea
institu˛iilor, sec˛iilor de spital ∫i a celorlalte unit„˛i de protec˛ie special„ a
copilului Ón cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor
jude˛ene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
(5) Comisiile pentru protec˛ia copilului efectueaz„ evaluarea
sociomedical„ a copiilor, inclusiv a celor afla˛i Ón unit„˛ile sau sec˛iile de
spital prev„zute la alin. (1) ∫i (2), ∫i recomand„ comisiilor de expertiz„
Óncadrarea Ón gradul de handicap potrivit criteriilor de acordare a acestuia.
(6) Evaluarea situa˛iei sociale ∫i juridice a copiilor prev„zu˛i la alin. (4),
elaborarea programului de reintegrare sociofamilial„ ∫i educa˛ional„ a
acestora, precum ∫i a programului de recuperare a copilului cu handicap aflat
Ón dificultate se realizeaz„ de personalul de specialitate al serviciilor publice
specializate pentru protec˛ia copilului.
(7) Evalu„rile ∫i programele realizate potrivit alin. (6) se aprob„ de
comisia pentru protec˛ia copilului, potrivit prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 26/1997, republicat„.
Art. 20. — (1) Patrimoniul fostei Agen˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Drepturilor Copilului, stabilit pe baza bilan˛ului contabil Óncheiat la data de 31
decembrie 2000, se preia, pe baz„ de protocol de predare-preluare, de c„tre
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Autoritate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Œn condi˛iile legii Autoritatea va prelua toate drepturile ∫i va fi ˛inut„
de toate obliga˛iile fostei Agen˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului, potrivit reglement„rilor legale sau contractuale.
Art. 21. — Autoritatea asigur„, Ón condi˛iile legii, continuitatea proiectelor
Ón derulare, ini˛iate de fosta Agen˛ie Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului.
Art. 22. — (1) La data Óncet„rii activit„˛ii fostei Agen˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Drepturilor Copilului personalul acesteia se preia de Autoritate ∫i se
consider„ transferat, Ón condi˛iile legii.
(2) Œncadrarea pe posturile din cadrul Autorit„˛ii a personalului preluat
potrivit alin. (1) se face, Ón termen de 45 de zile de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, pe baz„ de examen sau concurs, organizat
Ón conformitate cu o metodologie aprobat„ prin ordin al secretarului de stat.
(3) Personalului fostei Agen˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului, declarat nereu∫it ori care nu particip„ la examenul sau concursul de
selec˛ie, organizat potrivit alin. (2), Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu sau de
munc„, dup„ caz, cu aplicarea corespunz„toare a prevederilor Legii nr.
188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, respectiv ale legisla˛iei muncii Ón vigoare.
Art. 23. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Ón
cuprinsul actelor normative Ón vigoare sintagma îAgen˛ia Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Drepturilor Copilului“ se Ónlocuie∫te cu sintagma îAutoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie“, sintagma îpre∫edintele
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului“, cu sintagma
îsecretarul de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i
Adop˛ie“, iar sintagma îvicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia
Drepturilor Copilului“, cu sintagma îsubsecretarul de stat al Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie“.
Art. 24. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se
modific„ Ón mod corespunz„tor:
a) art. 12 alin. (1) ∫i (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 502/1997 cu privire
la organizarea ∫i func˛ionarea Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu
modific„rile ulterioare;
b) art. 3 alin. (3) ∫i (4), art. 4 alin. (3) ∫i art. 6 alin. (3) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor m„suri privind
reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000;
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c) pct. 2 din anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 26/2001 privind
stabilirea atribu˛iilor Secretariatului General al Guvernului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001.
Art. 25. — (1) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„
se abrog„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 192/1999 privind Ónfiin˛area
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului ∫i reorganizarea
activit„˛ilor de protec˛ie a copilului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 599 din 8 decembrie 1999, precum ∫i orice alte
dispozi˛ii contrare.
(2) Ac˛iunile ∫i procedurile Óncepute potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 192/1999 continu„, p‚n„ la finalizare, sub directa coordonare
a Autorit„˛ii.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 216/2001
PRIVIND ORGANIZAREA ™I FUNCﬁIONAREA AUTORIT√ﬁII
NAﬁIONALE PENTRU PROTECﬁIA COPILULUI ™I ADOPﬁIE
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i ale art. 4 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001 privind informarea Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛iei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie,
denumit„ Ón continuare Autoritatea, se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ
de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Guvernului ∫i Ón coordonarea direct„ a ministrului pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
Art. 2. — Autoritatea exercit„ urm„toarele func˛ii: func˛ia de strategie,
func˛ia de reglementare, func˛ia de administrare, func˛ia de reprezentare ∫i
func˛ia de autoritate de stat.
Art. 3. — Œn exercitarea func˛iei de strategie Autoritatea Óndepline∫te
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) elaboreaz„ studii ∫i prognoze pentru evaluarea sistemului na˛ional de
protec˛ie a copilului ∫i al adop˛iei, Ón vederea fundament„rii strategiei de
reform„ Ón aceste domenii, precum ∫i pentru evaluarea impactului privind
aplicarea obiectivelor strategice;
b) fundamenteaz„ ∫i elaboreaz„ strategia na˛ional„ de reform„ a sistemului
de protec˛ie a copilului ∫i al adop˛iei, cu respectarea conven˛iilor
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, ∫i o supune spre aprobare
Guvernului;
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001.
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c) elaboreaz„ ∫i fundamenteaz„ programe de interes na˛ional Ón domeniul
protec˛iei copilului ∫i al adop˛iei ∫i le supune spre aprobare Guvernului;
d) promoveaz„ ∫i sprijin„ formarea ini˛ial„ ∫i permanent„ a speciali∫tilor
care ac˛ioneaz„ Ón domeniul protec˛iei copilului ∫i al adop˛iei.
Art. 4. — Œn exercitarea func˛iei de reglementare Autoritatea Óndepline∫te
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) elaboreaz„ proiecte de acte normative Ón domeniul protec˛iei copilului
∫i al adop˛iei, Ón vederea realiz„rii obiectivelor reformei sistemului na˛ional de
protec˛ie a copilului ∫i al adop˛iei;
b) elaboreaz„ norme, metodologii ∫i standarde pentru func˛ionarea
serviciilor ∫i institu˛iilor care asigur„ promovarea ∫i respectarea drepturilor
copilului, Óngrijirea ∫i protec˛ia copiilor afla˛i Ón dificultate ∫i a celor cu
handicap, precum ∫i a celor care desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul adop˛iei;
c) elaboreaz„ regulamente-cadru orientative ∫i ghiduri metodologice
pentru organizarea ∫i func˛ionarea tuturor serviciilor ∫i institu˛iilor care
asigur„ Óngrijirea ∫i protec˛ia drepturilor copilului, precum ∫i a celor care
desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul adop˛iei;
d) avizeaz„ proiectele de acte normative care au ca obiect reglementarea
unor aspecte legate de domeniul propriu de activitate;
e) stabile∫te indicatorii de performan˛„ pentru programele de interes
na˛ional, care se aprob„ prin ordin al secretarului de stat.
Art. 5. — Œn exercitarea func˛iei de administrare Autoritatea are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) gestioneaz„ bunurile proprietate public„ ∫i privat„ a statului, pe care le
are Ón administrare sau Ón folosin˛„, dup„ caz;
b) gestioneaz„ fondurile alocate pentru finan˛area programelor de interes
na˛ional din domeniul protec˛iei copilului ∫i al adop˛iei;
c) finan˛eaz„ sau, dup„ caz, cofinan˛eaz„ proiecte Ón cadrul programelor de
interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei copilului ∫i al adop˛iei;
d) proiecteaz„ ∫i aplic„ sistemul de monitorizare pentru estimarea
necesarului de finan˛are a serviciilor ∫i institu˛iilor de protec˛ie a copilului,
inclusiv prin adop˛ie, precum ∫i pentru revizuirea aplic„rii standardelor de
func˛ionare a acestora;
e) fundamenteaz„ ∫i propune adoptarea m„surilor necesare pentru
asigurarea finan˛„rii adecvate a institu˛iilor ∫i serviciilor de protec˛ie a
copilului, inclusiv prin adop˛ie;
f) gestioneaz„ baza de date constituit„ la nivelul sistemului na˛ional de
protec˛ie a copilului, inclusiv prin adop˛ie.
Art. 6. — Œn exercitarea func˛iei de reprezentare Autoritatea are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) desf„∫oar„ ∫i dezvolt„ rela˛ii de colaborare ∫i cooperare interna˛ional„
Ón domeniul specific;
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b) negociaz„ ∫i Óncheie colabor„ri Ón domeniul propriu de activitate cu
organisme interne ∫i interna˛ionale;
c) reprezint„ statul Ón raporturile cu instan˛ele judec„tore∫ti ∫i cu
persoanele fizice ∫i juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate, Ón domeniul s„u de
activitate;
d) asigur„ reprezentarea, Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti, a Comitetului
Rom‚n pentru Adop˛ii.
Art. 7. — Œn exercitarea func˛iei de autoritate de stat Autoritatea
Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii principale:
a) monitorizeaz„ ∫i asigur„ respectarea principiilor ∫i normelor stabilite
prin Conven˛ia cu privire la drepturile copilului, ratificat„ prin Legea nr.
18/1990, precum ∫i prin celelalte conven˛ii interna˛ionale din domeniul s„u de
activitate, la care Rom‚nia este parte;
b) centralizeaz„ ∫i sintetizeaz„ informa˛iile referitoare la aspectele
prev„zute la lit. a), elaboreaz„ ∫i prezint„ rapoarte, conform art. 44 pct. 1 din
Conven˛ia cu privire la drepturile copilului;
c) monitorizeaz„ ∫i controleaz„ activit„˛ile de aplicare a strategiei
na˛ionale de reform„ a sistemului de protec˛ie a copilului, inclusiv prin
adop˛ie;
d) monitorizeaz„ ∫i controleaz„ respectarea standardelor minime pentru
organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de servicii ∫i institu˛ii care asigur„
promovarea ∫i respectarea drepturilor copilului, Óngrijirea copiilor afla˛i Ón
dificultate ∫i a celor cu handicap, precum ∫i Ón ceea ce prive∫te adop˛ia;
e) asigur„ Óndrumarea ∫i controlul activit„˛ilor specifice domeniului s„u de
activitate ∫i propune institu˛iilor competente stabilirea r„spunderii
disciplinare, materiale, contraven˛ionale sau penale, dup„ caz, a persoanelor
vinovate de s„v‚r∫irea abaterilor constatate;
f) propune autorit„˛ilor competente suspendarea sau Óncetarea activit„˛ilor
care pun Ón pericol grav ∫i iminent s„n„tatea sau dezvoltarea fizic„ ori psihic„
a copilului ∫i retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a persoanelor juridice
responsabile;
g) ac˛ioneaz„ pentru prevenirea sau, dup„ caz, Ónl„turarea efectelor oric„ror
acte sau fapte care Óncalc„ principiile ∫i normele conven˛iilor interna˛ionale la
care Rom‚nia este parte, Ón domeniul drepturilor copilului ∫i al adop˛iei;
h) monitorizeaz„ informa˛iile privind: finan˛area institu˛iilor ∫i serviciilor
care asigur„ Óngrijirea ∫i protec˛ia drepturilor copilului ∫i care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón domeniul adop˛iei, indicatorii de eficien˛„ a acestora, precum ∫i
modul de cheltuire a resurselor financiare alocate acestor servicii ∫i institu˛ii.
Art. 8. — (1) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor care Ói revin Autoritatea
colaboreaz„ ∫i coopereaz„ cu autorit„˛ile ∫i cu institu˛iile publice rom‚ne ∫i
str„ine, cu organiza˛ii interna˛ionale, organiza˛ii neguvernamentale, precum ∫i
cu alte persoane juridice sau fizice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
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(2) Œn realizarea activit„˛ilor de protec˛ie a copilului Autoritatea
colaboreaz„ cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale, coordon‚nd
metodologic serviciile publice specializate pentru protec˛ia copilului aflate Ón
subordinea consiliilor jude˛ene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, precum ∫i comisiile pentru protec˛ia copilului
organizate la nivelul jude˛elor ∫i al sectoarelor municipiului Bucure∫ti,
potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997 privind protec˛ia
copilului aflat Ón dificultate, republicat„, cu modific„rile ulterioare.
(3) Œn scopul Óndeplinirii func˛iilor sale Autoritatea are dreptul, Ón
condi˛iile legii, s„ solicite ∫i s„ primeasc„ informa˛ii ce intereseaz„ domeniul
s„u de activitate de la celelalte organe ale administra˛iei publice centrale, de
la autorit„˛ile administra˛iei publice locale, de la institu˛ii publice, de la
organiza˛iile neguvernamentale ∫i de la persoanele fizice sau juridice.
(4) Autoritatea poate furniza informa˛ii, la solicitare, Ón limitele
dispozi˛iilor legale Ón vigoare.
Art. 9. — (1) Autoritatea este condus„ de un secretar de stat, ajutat de un
subsecretar de stat, numi˛i prin decizie a primului-ministru.
(2) Secretarul de stat conduce Óntreaga activitate a Autorit„˛ii ∫i o
reprezint„ Ón raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului,
cu ministerele ∫i celelalte organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale, cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale, cu alte institu˛ii publice
∫i cu persoane juridice ∫i fizice, rom‚ne sau str„ine.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale secretarul de stat emite ordine ∫i
instruc˛iuni.
(4) Secretarul de stat r„spunde Ón fa˛a Guvernului ∫i a ministrului pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru Óntreaga activitate a
Autorit„˛ii.
(5) Subsecretarul de stat coordoneaz„ activitatea executiv„ ∫i de
secretariat a Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii, Óndepline∫te atribu˛iile
prev„zute Ón regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Autorit„˛ii, precum
∫i orice alte atribu˛ii stabilite prin ordin al secretarului de stat.
(6) Secretarul general al Autorit„˛ii Óndepline∫te atribu˛iile stabilite prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ∫i/sau alte atribu˛ii Óncredin˛ate de
secretarul de stat, realiz‚nd leg„turile func˛ionale Óntre structurile institu˛iei, ∫i
este salarizat potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
12/2001 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i
Adop˛ie.
(7) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie se aprob„ prin ordin al secretarului de
stat, Ón termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 10. — Œn cazul Ón care secretarul de stat nu Ó∫i poate exercita
atribu˛iile ce Ói revin subsecretarul de stat exercit„ aceste atribu˛ii, cu
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Ón∫tiin˛area primului-ministru ∫i a ministrului pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului.
Art. 11. — (1) Structura organizatoric„ a Autorit„˛ii este prev„zut„ Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re. Œn structura Autorit„˛ii,
prin ordin al secretarului de stat se pot organiza servicii, birouri ∫i colective
temporare de lucru.
(2) Circuitul documentelor, atribu˛iile ∫i sarcinile personalului din aparatul
propriu al Autorit„˛ii se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare.
Art. 12. — (1) Consiliul de coordonare al Autorit„˛ii este condus de
secretarul de stat ∫i este compus din 17 membri, dup„ cum urmeaz„:
a) 9 reprezentan˛i ai unor ministere ∫i ai altor organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale,
respectiv c‚te un reprezentant al
Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Muncii ∫i Solidarit„˛ii
Sociale, Ministerului S„n„t„˛ii ∫i Familiei, Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, Ministerului Justi˛iei, Ministerului de Interne, Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului Administra˛iei Publice, Ministerului
Finan˛elor Publice, desemna˛i prin ordin al conduc„torilor acestor institu˛ii;
b) 6 reprezentan˛i ai autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, respectiv:
— secretarii jude˛elor care se afl„ pe prima pozi˛ie din cele 5 grupe de
jude˛e prev„zute Ón anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la
organizarea ∫i func˛ionarea Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii, cu
modific„rile ulterioare, ace∫tia urm‚nd s„ fie Ónlocui˛i la fiecare 3 luni de c„tre
secretarii jude˛elor care ocup„ pozi˛ia urm„toare, respect‚ndu-se ordinea
alfabetic„ a denumirii jude˛elor;
— secretarul municipiului Bucure∫ti;
c) un reprezentant al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate;
d) un reprezentant al societ„˛ii civile.
(2) Consiliul de coordonare se Óntrune∫te, la convocarea secretarului de
stat, trimestrial, Ón ∫edin˛e ordinare sau, ori de c‚te ori este nevoie, Ón ∫edin˛e
extraordinare.
(3) Consiliul de coordonare are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) asigur„ cooperarea Autorit„˛ii cu ministerele ∫i cu celelalte organe de
specialitate ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale;
b) analizeaz„ ∫i face recomand„ri cu privire la programele de interes
na˛ional Ón domeniul protec˛iei copilului, finan˛ate sau cofinan˛ate, dup„ caz,
de Autoritate.
(4) Consiliul de coordonare adopt„ recomand„ri Ón prezen˛a a cel pu˛in
jum„tate plus unul din num„rul membrilor s„i, cu votul majorit„˛ii membrilor
prezen˛i.
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ANEX√

Art. 13. — (1) Num„rul maxim de posturi al Autorit„˛ii se stabile∫te prin
decizie a primului-ministru ∫i nu include demnitarii ∫i num„rul de posturi
aferent cabinetului secretarului de stat.
(2) Secretarul de stat ∫i subsecretarul de stat sunt salariza˛i potrivit art. 3
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001.
(3) Salariul de baz„ al personalului Autorit„˛ii se stabile∫te potrivit
prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
12/2001.
Art. 14. — (1) Autoritatea are Ón dotare urm„toarele mijloace de transport:
a) 3 autoturisme, conform prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr.
63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile
∫i institu˛iile publice, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 13/1995, cu
modific„rile ulterioare;
b) un autoturism pentru desf„∫urarea activit„˛ilor specifice de
monitorizare ∫i de control Ón teritoriu.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 643 din 15 octombrie 2001.
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(2) Autoturismele prev„zute la alin. (1) au un consum lunar normat de
carburan˛i stabilit potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare.
Art. 15. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se abrog„
Hot„r‚rea Guvernului nr. 96/2000 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 62 din 11 februarie 2000, precum
∫i orice alte dispozi˛ii contrare.
ORDONANﬁA DE URGENﬁ√ A GUVERNULUI NR. 123/2001
PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI
PENTRU PROTECﬁIA COPILULUI*
Œn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Comisia pentru protec˛ia copilului, organizat„ Ón temeiul
prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997 privind
protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, republicat„, denumit„ Ón continuare
comisia, se reorganizeaz„ potrivit prevederilor prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.
Art. 2. — Comisia preia atribu˛iile comisiilor de expertiz„ medical„ a
copiilor cu handicap ∫i ale comisiilor de expertiz„ pentru Ónv„˛„m‚ntul
special, organizate Ón temeiul prevederilor art. 23 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 102/1999 privind protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea Ón munc„ a
persoanelor cu handicap, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, respectiv
ale art. 43 din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, care se desfiin˛eaz„.
Art. 3. — Comisia este alc„tuit„ din 11 persoane ∫i are urm„toarea
componen˛„:
a) pre∫edinte — secretarul general al jude˛ului, respectiv secretarul
sectorului municipiului Bucure∫ti;
b) vicepre∫edin˛i:
— directorul serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului;
— inspectorul ∫colar general al inspectoratului ∫colar jude˛ean, respectiv
inspectorul ∫colar teritorial al sectorului municipiului Bucure∫ti;
— un reprezentant al prefectului jude˛ului, respectiv al municipiului
Bucure∫ti;
c) membri:
— un medic specialist pediatru, un neuropsihiatru ∫i un psiholog
desemna˛i de direc˛ia de s„n„tate public„ jude˛ean„, respectiv a municipiului
Bucure∫ti;
— un psihopedagog desemnat de inspectoratul ∫colar teritorial;
— un reprezentant al inspectoratului teritorial de poli˛ie;
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— un asistent social desemnat de prim„ria municipiului re∫edin˛„ de jude˛,
propus de secretarul general al jude˛ului, respectiv al sectorului municipiului
Bucure∫ti;
— un reprezentant al organismelor private autorizate, propus de secretarul
general al jude˛ului, respectiv al sectorului municipiului Bucure∫ti.
Art. 4. — (1) Comisia se reorganizeaz„ prin hot„r‚re a consiliului
jude˛ean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
(2) Œn vederea exercit„rii Ón mod corespunz„tor a atribu˛iilor ce revin
comisiei, consiliile jude˛ene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, au obliga˛ia s„ asigure Óncadrarea serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului cu personal de specialitate
corespunz„tor, precum ∫i baza material„ necesar„ func˛ion„rii adecvate a
comisiei.
Art. 5. — Preluarea Óntregii documenta˛ii de˛inute de c„tre comisiile ale
c„ror atribu˛ii au fost preluate ∫i care se desfiin˛eaz„ potrivit art. 2 se
realizeaz„ pe baz„ de protocol de predare-primire Óncheiat Óntre consiliile
jude˛ene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, ∫i
institu˛iile Ón subordinea c„rora au func˛ionat aceste comisii, Ón termen de 30
de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 6. — Œn termen de 30 de zile de la data public„rii prezentei ordonan˛e
de urgen˛„ Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie va
elabora ∫i va supune Guvernului, spre adoptare, metodologia de func˛ionare a
comisiei.
Art. 7. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ va intra Ón vigoare la 30 de zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, cu excep˛ia
prevederilor art. 6, care se aplic„ de la data public„rii.
Art. 8. — (1) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„
se modific„ Ón mod corespunz„tor prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 276 din 24 iulie
1998, ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 privind protec˛ia
special„ ∫i Óncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu handicap, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii Ónv„˛„m‚ntului nr.
84/1995, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 606 din
10 decembrie 1999, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„
Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap nr. 153/1999 privind Ónfiin˛area comisiilor de expertiz„ medical„ a
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 774 din 4 decembrie 2001.
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persoanelor cu handicap, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 11 din 13 ianuarie 2000.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 1.205/2001
PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE FUNCﬁIONARE
A COMISIEI PENTRU PROTEC˛IA COPILULUI*
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i ale art. 6 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea
comisiei pentru protec˛ia copilului,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia de func˛ionare a comisiei pentru
protec˛ia copilului, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se abrog„
prevederile cap. I din anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 117/1999 pentru
aprobarea Normelor metodologice ∫i a m„surilor tranzitorii de aplicare a
prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997 privind
protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, precum ∫i a Metodologiei de coordonare
a activit„˛ilor de protec˛ie ∫i de promovare a drepturilor copilului la nivel
na˛ional, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 105 din 12
martie 1999, ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.
ANEX√
Metodologia de func˛ionare a comisiei pentru protec˛ia copilului
Art. 1. — Comisia pentru protec˛ia copilului, denumit„ Ón continuare
comisie, este organ de specialitate al consiliului jude˛ean, respectiv al
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, cu activitate
decizional„ Ón domeniul protec˛iei ∫i promov„rii drepturilor copilului, inclusiv
prin adop˛ie.
Art. 2. — (1) Comisia preia atribu˛iile comisiilor de expertiz„ medical„ a
copiilor cu handicap ∫i ale comisiilor de expertiz„ pentru Ónv„˛„m‚ntul
special, organizate Ón temeiul prevederilor art. 23 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 102/1999 privind protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea Ón munc„ a
persoanelor cu handicap, respectiv ale art. 43 din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr.
84/1995, republicat„, care se desfiin˛eaz„.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor preluate potrivit alin. (1) comisia elibereaz„
certificate de Óncadrare Óntr-o categorie de persoane cu handicap care necesit„
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protec˛ie special„ ∫i certificate de expertiz„ ∫i orientare ∫colar„, conform
modelelor prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2.
(3) Comisia elibereaz„ certificat de expertiz„ ∫i orientare ∫colar„ ∫i pentru
tinerii cu handicap/deficien˛„ care au Ómplinit v‚rsta de 18 ani ∫i care au
dep„∫it cu mai mult de 3 ani v‚rsta corespunz„toare clasei.
Art. 3. — Œn sensul prezentei metodologii, prin deficien˛„ se Ón˛elege
absen˛a, pierderea sau alterarea unei structuri ori func˛ii anatomice,
fiziologice sau psihologice.
Art. 4. — (1) Œnfiin˛area ∫i componen˛a comisiei se aprob„ prin hot„r‚re a
consiliului jude˛ean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, la propunerea secretarului general al jude˛ului, respectiv a
secretarilor sectoarelor municipiului Bucure∫ti, potrivit legii.
(2) Modificarea componen˛ei comisiei se aprob„ potrivit alin. (1).
Art. 5. — Œn vederea exercit„rii atribu˛iilor ce Ói revin potrivit art. 4
secretarul general al jude˛ului, respectiv secretarii sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, are urm„toarele obliga˛ii:
a) solicit„ prim„riei municipiului re∫edin˛„ de jude˛, respectiv prim„riei
sectorului municipiului Bucure∫ti, precum ∫i ∫efilor serviciilor publice
descentralizate ale Ministerului S„n„t„˛ii ∫i Familiei, Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii ∫i Ministerului de Interne s„ Ó∫i desemneze reprezentan˛i pentru a fi
propu∫i ca membri ai comisiei, conform art. 3 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protec˛ia
copilului; pot fi membri ai comisiei numai reprezentan˛ii desemna˛i care sunt
speciali∫ti angaja˛i ai institu˛iilor respective, cu studii superioare Ón domeniul
∫tiin˛elor socioumane, ale c„ror integritate moral„ ∫i experien˛„ profesional„
ofer„ garan˛ii corespunz„toare pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce le revin Ón
cadrul comisiei;
b) solicit„ prefectului jude˛ului, respectiv al municipiului Bucure∫ti,
desemnarea unui reprezentant din cadrul aparatului tehnic de specialitate, cu
studii superioare socioumane, care s„ activeze Ón calitate de vicepre∫edinte al
comisiei;
c) propune consiliului jude˛ean, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, nominalizarea unei persoane ca membru al comisiei,
dintre reprezentan˛ii organismelor private autorizate de comisie Ón condi˛iile
legii, care desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul protec˛iei ∫i promov„rii
drepturilor copilului; poate fi propus ca membru Ón comisie numai
reprezentantul organismului privat, care are studii superioare socioumane ∫i
care nu desf„∫oar„ activit„˛i Ón cadrul autorit„˛ilor publice locale sau centrale;
reprezentarea organismelor private autorizate va fi asigurat„ prin rota˛ie
pentru o perioad„ de un an;
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d) Óntocme∫te proiectul de hot„r‚re privind Ónfiin˛area ∫i componen˛a
comisiei, pe care Ól supune aprob„rii consiliului jude˛ean, respectiv consiliului
local al sectorului municipiului Bucure∫ti;
e) verific„ ∫i r„spunde de Óndeplinirea de c„tre membrii comisiei a
condi˛iilor prev„zute la lit. a), b) ∫i c) ∫i propune consiliului jude˛ean,
respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucure∫ti, modificarea
componen˛ei comisiei Ón cazul Ón care aceste condi˛ii nu sunt Óndeplinite.
Art. 6. — Œn cazul Ón care s-a decis plasamentul copilului Ón regim de
urgen˛„, comisia competent„ s„ hot„rasc„ men˛inerea m„surii plasamentului
Ón regim de urgen˛„ sau, dup„ caz, Óncredin˛area copilului este comisia din
unitatea sau, dup„ caz, din subdiviziunea administrativ-teritorial„ pe al c„rei
teritoriu func˛ioneaz„ serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului,
care a decis plasamentul Ón regim de urgen˛„.
Art. 7. — (1) Comisia poate hot„rÓ Óncredin˛area sau plasamentul copilului
unei persoane, unei familii, unui serviciu public specializat pentru protec˛ia
copilului sau unui organism privat autorizat, care are domiciliul sau, dup„ caz,
sediul pe teritoriul altei unit„˛i ori, dup„ caz, al altei subdiviziuni
administrativ-teritoriale dec‚t cea Ón care func˛ioneaz„ comisia, dac„ interesul
major al copilului aflat Ón dificultate o impune, cu avizul favorabil al comisiei
din unitatea sau, dup„ caz, din subdiviziunea administrativ-teritorial„
respectiv„.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1) comisia competent„ s„ ia hot„r‚rea
prezint„ comisiei al c„rei aviz este cerut toate informa˛iile pertinente pe care
le de˛ine, referitoare la solu˛ionarea cauzei, precum ∫i motivul care impune
luarea hot„r‚rii propuse.
(3) Comisia al c„rei aviz este cerut este obligat„ s„ comunice celeilalte
comisii hot„r‚rea privind eliberarea avizului, Ón termen de 15 zile de la
primirea solicit„rii ∫i a informa˛iilor prev„zute la alin. (2). Respingerea
solicit„rii de eliberare a avizului poate fi Óntemeiat„ numai pe protejarea
interesului major al copilului.
(4) Œn cazul nerespect„rii termenului prev„zut la alin. (3) avizul favorabil
al comisiei este prezumat.
(5) Dispozi˛iile alin. (1)—(4) sunt aplicabile at‚t Ón cazul stabilirii unei
m„suri de protec˛ie, c‚t ∫i Ón cazul Ónlocuirii m„surii stabilite.
(6) Prevederile alin. (1)—(5) nu sunt aplicabile Ón cazul Óncredin˛„rii
copilului Ón vederea adop˛iei.
Art. 8. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor referitoare la reevaluarea periodic„
∫i la Ónlocuirea m„surilor de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate, ce au fost
stabilite, comisia poate Ónlocui m„sura plasamentului cu cea a Óncredin˛„rii,
dac„ p„rin˛ii pun Ón pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea moral„ a
copilului prin exercitarea Ón mod abuziv a drepturilor p„rinte∫ti sau prin
neglijen˛„ grav„ Ón Óndeplinirea obliga˛iilor de p„rinte.
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(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1) sunt aplicabile prevederile legale
referitoare la obliga˛iile comisiei ∫i la efectele hot„r‚rii acesteia Ón cazul
Ónlocuirii plasamentului Ón regim de urgen˛„ cu m„sura Óncredin˛„rii.
(3) Œn vederea exercit„rii efective a atribu˛iilor prev„zute la alin. (1)
comisia este obligat„ s„ analizeze rela˛ia ∫i comportamentul p„rin˛ilor fa˛„ de
copil pe durata plasamentului, men˛inerea leg„turii fire∫ti dintre ace∫tia,
precum ∫i modul Ón care p„rin˛ii Ó∫i Óndeplinesc obliga˛iile fa˛„ de copil. Œn
cazurile Ón care p„rin˛ii manifest„ dezinteres v„dit fa˛„ de copil, nu achit„
contribu˛ia lunar„ la Óntre˛inerea acestuia sau refuz„ s„ presteze activitatea
neremunerat„ Ón folosul colectivit„˛ii, la care au fost obliga˛i, comisia va
hot„rÓ asupra Ónlocuirii m„surii plasamentului cu cea a Óncredin˛„rii, Ón
condi˛iile legii.
Art. 9. — (1) Lucr„rile de secretariat ale comisiei sunt asigurate de un
secretariat care func˛ioneaz„ Ón cadrul serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului din unitatea sau, dup„ caz, din subdiviziunea administrativteritorial„ respectiv„.
(2) Secretariatul comisiei este condus de secretarul acesteia, numit prin
dispozi˛ie a directorului general al serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului.
(3) Secretarul comisiei prime∫te o indemniza˛ie de 75% din cea a unui
membru al comisiei.
Art. 10. — (1) Convocarea persoanelor la comisie pentru solu˛ionarea
cauzelor privind copiii se face de c„tre secretarul comisiei.
(2) Convocarea se face Ón scris ∫i se comunic„ persoanei interesate fie prin
scrisoare recomandat„ cu confirmare de primire, transmis„ cu cel pu˛in 15 zile
Ónainte de data ∫edin˛ei, fie prin curier, cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de data
∫edin˛ei, Ónso˛it„ de procesul-verbal de Óndeplinire a procedurii de convocare.
(3) Œn cazul Ón care procedura de convocare prev„zut„ la alin. (2) nu poate
fi Óndeplinit„, convocarea se poate face prin afi∫are la sediul comisiei, precum
∫i la sediul prim„riei unit„˛ii administrativ-teritoriale pe al c„rei teritoriu se
afl„ ultimul domiciliu cunoscut al persoanei interesate, cu cel pu˛in 3 zile
Ónainte de data ∫edin˛ei. Œn acest caz secretarul comisiei Óntocme∫te procesulverbal de Óndeplinire a procedurii de convocare prin afi∫are, care va fi semnat
∫i de reprezentantul prim„riei la care se afi∫eaz„ convocarea.
(4) Convoc„rile persoanelor la comisie pentru solu˛ionarea cauzelor,
confirm„rile de primire a scrisorilor recomandate, precum ∫i proceseleverbale de Óndeplinire a procedurii de convocare se Ónregistreaz„ Óntr-un
registru special de eviden˛„ a convoc„rilor de c„tre secretarul comisiei.
(5) Viciul procedural privind neÓndeplinirea procedurii de convocare se
acoper„ Ón cazul prezent„rii persoanei interesate Ón fa˛a comisiei la data ˛inerii
∫edin˛ei. Œn acest caz prezentarea persoanei interesate se consemneaz„ Ón
procesul-verbal al ∫edin˛ei ∫i se Ónregistreaz„ de c„tre secretarul comisiei Ón
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registrul special de eviden˛„ a convoc„rilor, cu men˛iunea îprezentat Ón fa˛a
comisiei“.
Art. 11. — ™edin˛ele comisiei au loc Ón spa˛ii special amenajate care s„
asigure confiden˛ialitatea datelor ∫i a informa˛iilor referitoare la copil, care
sunt prezentate comisiei, precum ∫i a dezbaterilor membrilor comisiei.
Art. 12. — (1) ™edin˛ele comisiei sunt conduse de pre∫edintele acesteia,
iar Ón absen˛a sa, de unul dintre vicepre∫edin˛i. La ∫edin˛e particip„ Ón mod
obligatoriu secretarul comisiei, f„r„ drept de vot. Pot participa la ∫edin˛ele
comisiei ∫i alte persoane invitate de pre∫edinte, de vicepre∫edin˛i sau de unul
dintre membrii comisiei, cu acordul acesteia.
(2) Œn timpul ∫edin˛ei comisiei solu˛ionarea cauzei privind copilul
cuprinde urm„toarele etape:
1. prezentarea de c„tre secretarul comisiei a datelor de identitate ale
copilului ∫i ale persoanelor chemate Ón fa˛a comisiei pentru solu˛ionarea
cauzei, precum ∫i a situa˛iei privind convoc„rile acestora, pe baza
documentelor prev„zute la art. 10 alin. (4) ∫i a registrului special de eviden˛„
a convoc„rilor;
2. prezentarea raportului asupra copilului, a propunerii motivate
referitoare la stabilirea unei m„suri de protec˛ie a copilului, precum ∫i a
pozi˛iei copilului fa˛„ de m„sura propus„; prezentarea acestor date ∫i
informa˛ii se face de specialistul sau, dup„ caz, de speciali∫tii serviciului
public specializat pentru protec˛ia copilului, care au instrumentat cauza, care
vor furniza comisiei orice informa˛ii suplimentare solicitate de membrii
acesteia; este interzis„ prezentarea acestor date ∫i informa˛ii Ón prezen˛a altor
persoane Ón afar„ de membrii comisiei, de secretarul acesteia ∫i de speciali∫tii
serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului;
3. Ón cazul copilului care necesit„ Óncadrare Óntr-o categorie de persoane cu
handicap ∫i, dup„ caz, orientare ∫colar„, se procedeaz„ la prezentarea
raportului de evaluare complex„, a planului de servicii personalizat ∫i a
propunerii privind Óncadrarea copilului Óntr-o categorie de persoane cu
handicap, orientarea ∫colar„ a acestuia ∫i, dup„ caz, stabilirea unei m„suri de
protec˛ie; prezentarea acestor date ∫i informa˛ii se face cu respectarea
confiden˛ialit„˛ii prev„zute mai sus, de c„tre speciali∫tii serviciului de
evaluare complex„ a copilului;
4. audierea persoanelor chemate Ón fa˛a comisiei pentru solu˛ionarea
cauzei; acestea vor fi audiate de comisie separat, Ón urm„toarea ordine: copilul
care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani, p„rin˛ii/reprezentantul legal, persoana, familia
sau reprezentantul organismului privat autorizat care dore∫te s„ Ói fie
Óncredin˛at sau dat Ón plasament copilul, celelalte persoane chemate Ón fa˛a
comisiei pentru a da rela˛ii necesare solu˛ion„rii cauzei; dup„ audierea
separat„ a acestor persoane comisia poate proceda la o nou„ audiere comun„
a dou„ sau mai multe dintre acestea; copilului care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani
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i se comunic„ de c„tre pre∫edintele comisiei m„sura propus„ pentru protec˛ia
sa, consecin˛ele pe care stabilirea acestei m„suri le va avea ∫i i se asigur„
dreptul de a-∫i exprima Ón mod liber opinia cu privire la m„sura de protec˛ie
propus„;
5. Ón cazul copilului care necesit„ Óncadrare Óntr-o categorie de persoane cu
handicap ∫i, dup„ caz, orientare ∫colar„, prezen˛a ∫i audierea copilului au loc
numai la solicitarea expres„ a comisiei;
6. dezbaterile membrilor comisiei cu privire la solu˛ionarea cauzei; Ón
cadrul dezbaterilor membrii comisiei pot face noi propuneri pentru
solu˛ionarea cauzei;
7. supunerea la vot de c„tre pre∫edinte a propunerilor privind solu˛ionarea
cauzei ∫i adoptarea hot„r‚rii comisiei; membrii comisiei care se ab˛in sau care
voteaz„ Ómpotriv„ au obliga˛ia s„ Ó∫i motiveze votul exprimat.
Art. 13. — (1) Audierile ∫i dezbaterile care au loc Ón ∫edin˛ele comisiei,
hot„r‚rile adoptate de aceasta, precum ∫i modul Ón care au fost adoptate se
consemneaz„ de secretarul comisiei Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei, care se
semneaz„ de pre∫edinte, vicepre∫edin˛i, precum ∫i de membrii prezen˛i ∫i se
contrasemneaz„ de secretarul comisiei.
(2) Procesele-verbale ale ∫edin˛elor comisiei se consemneaz„ Ón registrul
special de procese-verbale, ale c„rui pagini sunt numerotate ∫i poart„ ∫tampila
comisiei, precum ∫i semn„tura secretarului comisiei.
Art. 14. — (1) Hot„r‚rile comisiei se iau cu majoritatea voturilor
membrilor ei. Acestea se redacteaz„ de c„tre secretarul comisiei, potrivit
procesului-verbal al ∫edin˛ei Ón care au fost adoptate, Ón termen de 3 zile de la
data ˛inerii ∫edin˛ei. Hot„r‚rea comisiei va cuprinde Ón mod obligatoriu codul
numeric personal al persoanelor care au luat Ón Óncredin˛are sau Ón plasament
copilul, seria ∫i num„rul livretului de familie al acestora, Ón care sunt
Ónregistrate datele de identificare ale copilului, precum ∫i codul numeric
personal al copilului.
(2) Certificatul de Óncadrare a copilului Óntr-o categorie de persoane cu
handicap ∫i certificatul de expertiz„ ∫i orientare ∫colar„ constituie anexe la
hot„r‚rea comisiei ∫i fac parte integrant„ din aceasta; eliberarea acestor
certificate este scutit„ de taxa de timbru.
(3) Hot„r‚rile redactate potrivit alin. (1) se semneaz„ de pre∫edintele
comisiei sau de unul dintre vicepre∫edin˛i, se contrasemneaz„ de secretarul
comisiei ∫i se Ónregistreaz„ Óntr-un registru special de eviden˛„ a hot„r‚rilor;
hot„r‚rile privind Óncadrarea Óntr-o categorie de persoane cu handicap ∫i/sau
orientarea ∫colar„ se Ónregistreaz„ Óntr-un registru separat de eviden˛„.
(4) Hot„r‚rile comisiei se comunic„ persoanelor interesate, Ón termen de 5
zile de la data ˛inerii ∫edin˛ei. Dispozi˛iile art. 10 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
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(5) Actele emise de comisie care nu necesit„ adoptarea unei hot„r‚ri se
semneaz„ de pre∫edintele acesteia sau de unul dintre vicepre∫edin˛i ∫i se
Ónregistreaz„ Ón registrul general de intr„ri-ie∫iri al comisiei.
Art. 15. — Hot„r‚rile comisiei cu privire la solu˛ionarea cererilor
referitoare la Óncadrarea Óntr-o categorie de persoane cu handicap ∫i la
orientarea ∫colar„ pot fi atacate Ón condi˛iile Legii contenciosului
administrativ nr. 29/1990, cu modific„rile ulterioare.
Art. 16. — (1) Comisia coordoneaz„ activit„˛ile Ón domeniul autorit„˛ii
tutelare ∫i al protec˛iei drepturilor copilului, inclusiv pentru prevenirea
situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului, desf„∫urate de
primarii din unit„˛ile administrativ-teritoriale de pe teritoriul jude˛ului Ón care
func˛ioneaz„.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor care Ói revin potrivit alin. (1) comisia aprob„
strategiile jude˛ene anuale, pe termen mediu ∫i lung, de restructurare,
organizare ∫i dezvoltare a serviciilor de sprijin ∫i asisten˛„ pentru prevenirea
situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului, organizate de
autorit„˛ile administra˛iei publice locale de pe teritoriul jude˛ului. Strategiile
aprobate de comisie ∫i adoptate de consiliul jude˛ean sunt obligatorii pentru
consiliile locale. Primarii asigur„ m„surile necesare ∫i r„spund de
implementarea acestor strategii.
(3) Comisia poate solicita primarilor luarea anumitor m„suri Ón domeniul
autorit„˛ii tutelare ∫i al protec˛iei drepturilor copilului, potrivit competen˛elor
ce le revin.
(4) Primarii asigur„ sprijinul necesar pentru desf„∫urarea activit„˛ii de
protec˛ie a copilului, potrivit hot„r‚rilor comisiei, prin intermediul serviciilor
de specialitate din aparatul propriu sau, dup„ caz, din subordinea consiliului
local, care desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul autorit„˛ii tutelare ∫i al protec˛iei
drepturilor copilului. Prin grija primarului se completeaz„ livretul de familie
cu datele stabilite prin hot„r‚rea comisiei, referitoare la copilul pentru care sa dispus m„sura de Óncredin˛are sau plasament.
Art. 17. — (1) Comisia aprob„ strategiile jude˛ene anuale, pe termen
mediu ∫i lung, de restructurare, organizare ∫i dezvoltare a sistemului jude˛ean
de protec˛ie a copilului, inclusiv a serviciilor de sprijin ∫i asisten˛„ pentru
prevenirea situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului, ∫i
le supune adopt„rii consiliului jude˛ean.
(2) Comisia prezint„ consiliului jude˛ean, trimestrial sau la cererea
acestuia, rapoarte generale privind activitatea de protec˛ie a copilului, stadiul
implement„rii strategiilor prev„zute la alin. (1) ∫i propuneri de m„suri pentru
Ómbun„t„˛irea acestor activit„˛i. Pre∫edintele, vicepre∫edin˛ii ∫i membrii
comisiei asigur„ m„surile necesare ∫i r„spund de Óndeplinirea acestei obliga˛ii,
potrivit atribu˛iilor serviciilor publice sau organismelor private pe care le
reprezint„.
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(3) Prevederile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i comisiilor
care func˛ioneaz„ Ón subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti.
Art. 18. — (1) Pre∫edintele, vicepre∫edin˛ii ∫i membrii comisiei r„spund
Ón fa˛a consiliului jude˛ean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
muncipiului Bucure∫ti, pentru neÓndeplinirea obliga˛iilor care le revin potrivit
legii, precum ∫i pentru adoptarea unor hot„r‚ri cu nerespectarea dispozi˛iilor
legale.
(2) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie sau Ministerul Administra˛iei Publice poate
propune aplicarea urm„toarelor m„suri ∫i sanc˛iuni:
a) re˛inerea par˛ial„ sau neacordarea indemniza˛iei de ∫edin˛„ pe o
perioad„ de p‚n„ la 6 luni;
b) solicitarea sanc˛ion„rii disciplinare a celui vinovat de c„tre conducerea
institu˛iei al c„rei reprezentant este, Ón condi˛iile legii;
c) revocarea calit„˛ii de membru al comisiei;
d) suportarea sumelor reprezent‚nd drepturile Óncasate necuvenit de c„tre
beneficiari Ón situa˛ia Óncadr„rii acestora Óntr-o categorie de persoane cu
handicap/deficien˛„.
(3) M„surile prev„zute la alin. (2) lit. a) ∫i b) se aplic„ prin dispozi˛ie a
pre∫edintelui consiliului jude˛ean, respectiv a primarului sectorului
municipiului Bucure∫ti, sau, dup„ caz, a conduc„torului institu˛iei al c„rei
reprezentant este persoana Ón cauz„. M„sura prev„zut„ la alin. (2) lit. c) se
aplic„ prin hot„r‚re a consiliului jude˛ean, respectiv a consiliului local al
sectorului municipiului Bucure∫ti.
Art. 19. — Œn cazul eliber„rii de certificate de Óncadrare Óntr-o categorie de
persoane cu handicap care necesit„ protec˛ie special„, f„r„ respectarea
criteriilor prev„zute la art. 22 alin. (1), membrii comisiei vor fi obliga˛i, Ón
condi˛iile legii, la suportarea sumelor reprezent‚nd drepturile Óncasate
necuvenit de c„tre beneficiari.
Art. 20. — Œn vederea exercit„rii Ón mod corespunz„tor a atribu˛iilor ce
revin comisiei ca urmare a reorganiz„rii, Ón structura serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului se organizeaz„ serviciul de evaluare
complex„ a copilului, care exercit„ urm„toarele atribu˛ii:
a) identific„, evalueaz„ ∫i monitorizeaz„ copiii/tinerii cu
handicap/deficien˛„ ∫i dificult„˛i de Ónv„˛are ∫i adaptare socio∫colar„;
b) verific„ Óndeplinirea condi˛iilor privind Óncadrarea copilului Óntr-o
categorie de persoane cu handicap care necesit„ protec˛ie special„ ∫i, dup„
caz, orientare ∫colar„;
c) efectueaz„ anchete sociale la domiciliul copilului;
d) Óntocme∫te rapoarte de evaluare complex„ ∫i planul de servicii
personalizat, prev„zut Ón anexa nr. 3, ∫i propune comisiei Óncadrarea copilului
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Óntr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea ∫colar„ ∫i, dup„ caz,
stabilirea unei m„suri de protec˛ie; propunerile de Óncadrare Óntr-un grad de
handicap, precum ∫i cele care se refer„ la orientarea ∫colar„ se fac pe baza
certificatelor medicale eliberate de medicii speciali∫ti, a criteriilor medicale ∫i
a instrumentelor de evaluare prev„zute la art. 22;
e) urm„re∫te realizarea planului de servicii personalizat aprobat de comisie;
f) efectueaz„ reevaluarea anual„ a copiilor care necesit„ Óncadrarea Óntr-o
categorie de persoane cu handicap, la cererea p„rintelui sau a reprezentantului
legal, formulat„ cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de expirarea termenului de
valabilitate a certificatului; cererea de reevaluare poate fi formulat„ ∫i Ónainte
de expirarea acestui termen dac„ s-au schimbat condi˛iile pentru care s-a
eliberat certificatul de Óncadrare Óntr-o categorie de persoane cu handicap;
g) efectueaz„ reevaluarea anual„ a copiilor cu deficien˛„, la cererea
p„rintelui sau a reprezentantului legal; cererea va fi formulat„ cu cel pu˛in 30
de zile Ónainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau Ón
situa˛ia Ón care se constat„ schimbarea condi˛iilor pentru care s-a eliberat
certificatul de expertiz„ ∫i orientare ∫colar„.
Art. 21. — (1) Serviciul de evaluare complex„ a copilului cuprinde Ón mod
obligatoriu cel pu˛in c‚te un specialist din urm„toarele categorii profesionale:
medic pediatru, neuropsihiatru, psiholog, psihopedagog, asistent social.
(2) Œn vederea Ónscrierii la concurs pentru ocuparea acestor posturi
candida˛ii trebuie s„ aib„ studii superioare de lung„ durat„ ∫i vechime Ón
specialitate de cel pu˛in 3 ani.
(3) Œn cazul imposibilit„˛ii ocup„rii acestor posturi prin concurs consiliul
jude˛ean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucure∫ti, prin
serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului, va solicita angajarea
acestor speciali∫ti prin deta∫are.
Art. 22. — (1) Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Familiei Ómpreun„ cu Secretariatul
de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor elabora ∫i vor supune Guvernului
spre adoptare criteriile medicale de Óncadrare a copilului Óntr-o categorie de
persoane cu handicap.
(2) Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii va elabora ∫i va supune Guvernului spre
adoptare instrumentele de evaluare Ón vederea orient„rii ∫colare a copilului.
(3) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a criteriilor ∫i instrumentelor men˛ionate la
alin. (1) ∫i (2) serviciul de evaluare complex„ a copilului ∫i comisia vor utiliza:
a) criteriile medicale prev„zute Ón anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
s„n„t„˛ii ∫i al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele
cu Handicap nr. 39/11/2000 privind Ónfiin˛area comisiilor de expertiz„
medical„ a copiilor cu handicap ∫i aprobarea criteriilor medicale de Óncadrare
a copiilor cu v‚rsta Óntre 0—18 ani Ón categoria de handicap;
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b) instrumentele de evaluare aplicate de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 23. — (1) Urm„rirea evolu˛iei ∫colare a copilului cu
handicap/deficien˛„ Ón vederea reevalu„rii ∫i orient„rii lui ∫colare se realizeaz„
de c„tre comisiile interne de evaluare continu„ din cadrul unit„˛ilor de
Ónv„˛„m‚nt special, integrat ∫i/sau inclusiv, care se Ónfiin˛eaz„ ∫i se
organizeaz„ prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
(2) Comisiile prev„zute la alin. (1) au obliga˛ia s„ sesizeze comisia cu cel
pu˛in 30 de zile Ónainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului
de expertiz„ ∫i orientare ∫colar„ sau Ón situa˛ia Ón care se constat„ schimbarea
condi˛iilor pentru care s-a eliberat certificatul.
Art. 24. — Œn termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului va propune
consiliului jude˛ean, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, modificarea structurii organizatorice proprii, conform prevederilor
prezentei metodologii.
Art. 25. — (1) Consiliul jude˛ean, respectiv consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti, va asigura organizarea de cursuri de
formare ini˛ial„ ∫i continu„ pentru pre∫edintele, vicepre∫edin˛ii ∫i membrii
comisiei.
(2) Cursurile de formare ini˛ial„ se vor desf„∫ura Ón primul an de la
reorganizarea comisiei, iar cursurile de formare continu„ din 2 Ón 2 ani.
(3) Programa cursurilor de formare ini˛ial„ ∫i continu„ va fi elaborat„ de
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie Ón colaborare cu
institu˛iile ∫i cu reprezentan˛ii societ„˛ii civile care sunt abilita˛i Ón acest sens.
Art. 26. — Se prelunge∫te de drept pentru o perioad„ de 30 de zile
valabilitatea certificatelor de Óncadrare Óntr-o categorie de persoane cu
handicap, eliberate de fostele comisii de expertiz„ medical„, al c„ror termen
de valabilitate a expirat ulterior intr„rii Ón vigoare a prevederilor Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2001.
Art. 27. — Anexele nr. 1–3 fac parte integrant„ din prezenta metodologie.
HOT√R¬REA GUVERNULUI NR. 245/1997 CU PRIVIRE LA
CRITERIILE DE AUTORIZARE A ORGANISMELOR PRIVATE CARE
DESF√™OAR√ ACTIVIT√ﬁI ŒN DOMENIUL PROTECﬁIEI
DREPTURILOR COPILULUI PRIN ADOPﬁIE*
Œn temeiul Legii nr. 84/1994 pentru ratificarea Conven˛iei asupra
protec˛iei copiilor ∫i cooper„rii Ón materia adop˛iei interna˛ionale, Óncheiat„ la
*) Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr.
1) Legea 11/1990 a fost abrogat„ conform OUG nr. 25/1997,
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112 din 5 iunie 1997.
publicat„ Ón acest volum.

Haga la 29 mai 1993, al Legii nr. 11/19901 privind Óncuviin˛area adop˛iei,
republicat„, ∫i al art. 5 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 16/1997,
Guvernul Rom‚niei hot„r„∫te:
Art. 1. — Organismele private rom‚ne ∫i str„ine pot desf„∫ura activit„˛i Ón
domeniul protec˛iei drepturilor copilului prin adop˛ie pe teritoriul Rom‚niei,
numai dac„ Óndeplinesc condi˛iile ∫i sunt autorizate conform prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
Art. 2. — Atribu˛iile organismelor private autorizate s„ desf„∫oare
activit„˛i Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului prin adop˛ie sunt:
a) informare, sprijin ∫i consultan˛„ celor interesa˛i de adop˛ie;
b) efectuarea demersurilor necesare Ón vederea constituirii ∫i solu˛ion„rii
dosarelor de adop˛ie pe l‚ng„ autorit„˛ile competente;
c) evaluarea ∫i supravegherea celor interesa˛i s„ adopte, Ón colaborare cu
autorit„˛ile competente, at‚t Ónainte, c‚t ∫i dup„ Óncuviin˛area adop˛iei.
Art. 3. — Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii este autoritatea rom‚n„
desemnat„ s„ autorizeze ∫i s„ supravegheze activitatea organismelor
prev„zute la art. 1.
Art. 4. — Organismele private str„ine, care pot fi autorizate s„ desf„∫oare
activit„˛i Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului prin adop˛ie pe teritoriul
Rom‚niei, trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
a) s„ fie persoane juridice legal constituite Ón statele de origine;
b) s„ aib„ sediul social pe teritoriul unui stat care a ratificat Conven˛ia
asupra protec˛iei copiilor ∫i cooper„rii Ón materia adop˛iei interna˛ionale,
Óncheiat„ la Haga la 29 mai 1993, sau ale c„rui autorit„˛i competente au
Óncheiat acorduri de colaborare cu Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii;
c) s„ aib„ ca reprezentant o persoan„ juridic„ rom‚n„ autorizat„ de
Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii;
d) s„ beneficieze de agrementul sau de autorizarea de a desf„∫ura activit„˛i
Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului prin adop˛ie interna˛ional„ din
partea autorit„˛ilor competente ale statului unde se afl„ sediul lor social;
e) s„ urm„reasc„ scopuri nelucrative, Ón condi˛iile ∫i Ón limitele fixate de
autorit„˛ile competente ale statului de agrement;
f) s„ fie conduse ∫i administrate de c„tre persoane calificate, prin
integritatea lor moral„, preg„tire profesional„ sau experien˛„, pentru a ac˛iona
Ón domeniul adop˛iei interna˛ionale;
g) s„ se afle sub supravegherea autorit„˛ilor competente ale statului unde
se afl„ sediul lor social, Ón ceea ce prive∫te alc„tuirea, func˛ionarea ∫i situa˛ia
lor financiar„.
Art. 5. — (1) Organismele private str„ine care Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute la art. 4 se vor adresa Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii, Ón
vederea autoriz„rii.
(2) La cererea de autorizare vor fi anexate urm„toarele acte:
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a) statutul, Ónregistrat corespunz„tor Ón statul unde se afl„ sediul social;
b) documentul doveditor al personalit„˛ii ∫i capacit„˛ii solicitantului de a
desf„∫ura activit„˛i Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului prin adop˛ie
interna˛ional„, eliberat de autorit„˛ile str„ine competente (agrement sau
autoriza˛ie);
c) documente privitoare la structura organizatoric„ ∫i a personalului;
d) istoricul activit„˛ilor desf„∫urate;
e) lista personalului care va presta servicii Ón domeniul adop˛iei, cu datele
profesionale;
f) descrierea activit„˛ilor planificate ∫i a metodologiei de lucru;
g) angajamentul de a prezenta Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii numai
cererile acelor familii sau persoane cu care organismul privat respectiv a
Óncheiat un acord (contract, Ón˛elegere) privind urm„rirea copilului dup„
adop˛ie, de c„tre persoane calificare, pe o perioad„ de cel pu˛in 2 ani de la
intrarea copilului pe teritoriul statului str„in;
h) angajamentul de a prezenta Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii rapoarte
anuale de activitate, Ón vederea reÓnnoirii autoriza˛iei, precum ∫i rapoarte
periodice, la cererea acestuia.
Art. 6. — Organismele private rom‚ne, care pot fi autorizate s„ desf„∫oare
activit„˛i Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului prin adop˛ie, trebuie s„
Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
a) s„ fie persoane juridice rom‚ne legal constituite;
b) s„ desf„∫oare activit„˛i f„r„ scop lucrativ;
c) scopul activit„˛ii Ónscris Ón statut s„ fie cel de protec˛ie a drepturilor
copilului, Ón conformitate cu prevederile legisla˛iei rom‚ne ∫i cu cele ale
Conven˛iei O.N.U. cu privire la drepturile copilului ∫i ale altor norme
interna˛ionale aplicabile;
d) metodologia de desf„∫urare a activit„˛ii Ón vederea Óndeplinirii
obiectivelor statutare s„ fie corect„ ∫i adecvat„ protec˛iei drepturilor copilului;
e) s„ dispun„ de resursele materiale ∫i umane necesare pentru desf„∫urarea
activit„˛ii;
f) s„ beneficieze de echipe multidisciplinare, formate din profesioni∫ti
competen˛i, cu experien˛„ Ón activitatea de protec˛ie a drepturilor copilului;
g) s„ fie conduse ∫i administrate de c„tre persoane calificate, prin
integritatea lor moral„, preg„tire profesional„ sau experien˛„, pentru a ac˛iona
Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului prin adop˛ie;
h) personalul angajat s„ nu desf„∫oare simultan o alt„ activitate Ón sectorul
public, Ón domenii legate de obiectivele organismului privat Ón cauz„;
i) persoanele angajate s„ fie obligate s„ p„streze confiden˛ialitatea
informa˛iilor la care au acces, referitoare la adopta˛i ∫i la adoptatori.
Art. 7. — La cererile de autorizare adresate Comitetului Rom‚n pentru
Adop˛ii de c„tre organismele private rom‚ne vor fi anexate urm„toarele acte:
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a) statutul organismului;
b) document doveditor al personalit„˛ii juridice;
c) documente privitoare la structura organizatoric„ ∫i a personalului;
d) lista personaluluil care va presta servicii Ón domeniul adop˛iei, cu datele
personale ∫i profesionale;
e) descrierea activit„˛ilor planificate ∫i metodologia de lucru, care s„
garanteze respectarea principiilor ∫i a normelor din domeniul adop˛iei;
f) document din care s„ rezulte principiile ∫i baza de calcul conform c„rora
va Óncasa, de la solicitan˛ii Ón favoarea c„rora vor presta servicii, cheltuielile
derivate din activit„˛ile desf„∫urate;
g) bugetul anual de venituri ∫i cheltuieli, cu indicarea sumelor percepute
de la solicitan˛ii Ón favoarea c„rora organismului va presta servicii Ón
domeniul adop˛iei;
h) document din care s„ rezulte c„ excedentul financiar rezultat Ón urma
perceperii sumelor men˛ionate la lit. g), conform bilan˛ului anului anterior, a
fost consituit Óntr-un fond destinat sprijinirii solicitan˛ilor de adop˛ie care nu
pot face fa˛„ tuturor cheltuielilor care decurg din formalit„˛ile de adop˛ie;
i) angajament de a prezenta Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii rapoarte
anuale de activitate Ón vederea reÓnnoirii autoriza˛iei, precum ∫i rapoarte
periodice, la cererea acestuia.
Art. 8. — Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii poate solicita informa˛iile
suplimentare pe care le va considera oportune de la autorit„˛ile competente.
Art. 9. — (1) Œn urma analiz„rii cererii prezentate, dac„ sunt Óndeplinite
condi˛iile prev„zute de prezenta hot„r‚re ∫i cele impuse de normele
interna˛ionale Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului, Comitetul Rom‚n
pentru Adop˛ii va autoriza organismul solicitant s„ desf„∫oare activit„˛i de
protec˛ie a drepturilor copiilor prin adop˛ie, pentru o perioad„ de un an.
(2) Cererea va fi solu˛ionat„ de c„tre Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii Ón
termen de 30 de zile de la data Ónregistr„rii acesteia la secretariatul
comitetului.
Art. 10. — Autoriza˛ia va putea fi reÓnnoit„ anual, Ón urma analiz„rii
raportului de activitate al organismului solicitant, pe perioada anului
precedent, raport ce va fi prezentat Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii cu cel
pu˛in 30 de zile Ónainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberat„
autoriza˛ia.
Art. 11. — Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii poate decide suspendarea sau
retragerea autoriza˛iei, limitarea activit„˛ilor pentru care aceasta a fost
acordat„, din momentul Ón care organismul Ónceteaz„ s„ Óntruneasc„ cerin˛ele
∫i condi˛iile impuse de prevederile prezentei hot„r‚ri, nu respect„ normele
*Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997. A se vedea
∫i Legea nr. 87/1998 pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/1997 publicat„ Ón acest volum.
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legale sau instruc˛iunile Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii sau nu d„ curs
nici unui dosar de adop˛ie Ón decurs de 6 luni de la data eliber„rii autoriza˛iei.
Art. 12. — Organismele private rom‚ne, autorizate s„ desf„∫oare activit„˛i
Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului prin adop˛ie, pot percepe de la cei
interesa˛i numai sumele strict necesare solu˛ion„rii cererilor referitoare la
adop˛ie.
Art. 13. — Organismele private existente, care desf„∫oar„ activit„˛i Ón
domeniul adop˛iei pe teritoriul Rom‚niei, se vor conforma criteriilor ∫i
procedurilor de autorizare prev„zute de prezenta hot„r‚re Ón termen de 60 de
zile de la publicarea acesteia Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.

ORDONANﬁA DE URGENﬁ√ A GUVERNULUI NR. 25/1997
CU PRIVIRE LA ADOPﬁIE*
Œn temeiul art. 114 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ urm„toarea ordonan˛„ de urgen˛„:
Art. 1. — (1) Adop˛ia este o m„sur„ special„ de protec˛ie a drepturilor
copilului, prin care se stabile∫te filia˛ia Óntre cel care adopt„ ∫i copil, precum
∫i rudenia dintre copil ∫i rudele adoptatorului.
(2) Adop˛ia se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale
copilului.
(3) Adop˛ia Ó∫i produce efectele de la data r„m‚nerii irevocabile a hot„r‚rii
judec„tore∫ti.
(4) Œn momentul stabilirii filia˛iei prin adop˛ie, filia˛ia dintre copil ∫i
p„rin˛ii s„i naturali Ónceteaz„.
Art. 2. — (1) Copilul poate fi adoptat p‚n„ la dob‚ndirea capacit„˛ii
depline de exerci˛iu.
(2) Persoana care a dob‚ndit capacitatea deplin„ de exerci˛iu poate fi
adoptat„ numai de c„tre persoana sau familia care a crescut-o.
Art. 3. — (1) Adop˛ia Óntre fra˛i este interzis„.
(2) Adop˛ia a doi so˛i de c„tre aceea∫i persoan„ sau familie este interzis„.
Art. 4. — (1) Adop˛ia unui copil de c„tre mai multe persoane este
interzis„, cu excep˛ia cazului Ón care ea se face de c„tre so˛ ∫i so˛ie, simultan
sau succesiv.
(2) Dac„ persoana care dore∫te s„ adopte este c„s„torit„, va fi necesar ∫i
consim˛„m‚ntul celuilalt so˛, cu excep˛ia cazurilor Ón care acesta este Ón
imposibilitatea de a-∫i manifesta voin˛a.
Art. 5. — (1) Nu pot adopta dec‚t persoanele care au capacitatea deplin„
de exerci˛iu ∫i care sunt cu cel pu˛in 18 ani mai Ón v‚rst„ dec‚t cei pe care
doresc s„ Ói adopte.
78

(2) Pentru motive temeinice, instan˛a judec„toreasc„ va putea Óncuviin˛a
adop˛ia, chiar dac„ diferen˛a de v‚rst„ dintre adoptat ∫i adoptatori este mai
mic„.
Art. 6. — (1) Nu pot adopta dec‚t persoanele sau familiile care prezint„
condi˛iile materiale ∫i garan˛iile morale necesare asigur„rii dezvolt„rii
armonioase a copilului.
(2) Comisia pentru protec˛ia copilului, de la domiciliul persoanei sau al
familiei care dore∫te s„ adopte, constat„ existen˛a condi˛iilor ∫i a garan˛iilor
prev„zute la alin. (1) ∫i atest„ faptul c„ persoana sau familia este apt„ s„
adopte.
(3) Atestatul se elibereaz„ de c„tre Comisia pentru protec˛ia copilului, la
cererea persoanei sau a familiei interesate, Ón termen de 90 de zile de la data
depunerii cererii, pe baza rapoartelor ∫i a propunerilor serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului, din jude˛ sau din sectorul municipiului
Bucure∫ti, sau ale unui organism privat autorizat.
(4) Comisia pentru protec˛ia copilului poate elibera atestatul numai dac„
din rapoartele prev„zute la alin. (3) rezult„ c„ persoana sau familia Ón cauz„
prezint„ garan˛iile ∫i Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la alin. (1).
Art. 7. — (1) Pentru Óncuviin˛area adop˛iei sunt necesare:
a) consim˛„m‚ntul, exprimat Ón form„ autentic„, al p„rin˛ilor sau, dup„ caz
al p„rintelui la adop˛ia copilului de c„tre o persoan„ sau familie propus„ de
Comisia pentru protec˛ia copilului;
b) avizul favorabil al Comisiei pentru protec˛ia copilului de la domiciliul
copilului;
c) consim˛„m‚ntul copilului care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani;
d) consim˛„m‚ntul persoanei sau al familiei care adopt„.
(2) Dac„ p„rin˛ii copilului sunt dec„zu˛i din drepturile p„rinte∫ti, deceda˛i,
pu∫i sub interdic˛ie, declara˛i judec„tore∫te mor˛i, necunoscu˛i sau se afl„ Ón
orice situa˛ie care determin„ imposibilitatea de a-∫i manifesta voin˛a, precum
∫i Ón cazul Ón care copilul este declarat judec„tore∫te abandonat prin hot„r‚re
judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„, consim˛„m‚ntul prev„zut la alin. (1) lit. a)
nu este necesar.
Dac„ unul dintre p„rin˛i a fost dec„zut din drepturile p„rinte∫ti sau este
decedat, necunoscut, pus sub interdic˛ie, declarat judec„tore∫te mort sau
disp„rut, consim˛„m‚ntul celuilalt p„rinte este suficient.
Art. 8. — (1) Consim˛„m‚ntul p„rin˛ilor poate fi exprimat numai dup„
trecerea unui termen de 45 de zile de la na∫terea copilului.
(2) P„rintele poate revoca consim˛„m‚ntul Ón termen de 30 de zile de la
data Ónscrisului autentic prin care acesta a fost exprimat.
(3) Dup„ expirarea termenului prev„zut la alin. (2), cosim˛„m‚ntul
p„rintelui devine irevocabil.
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Art. 9. — (1) Œn cazul Ón care sunt Óndeplinite condi˛iile prev„zute la art.
6, la art. 7 alin. (1) lit. a) ∫i d) ∫i la art. 8 pentru ca adop˛ia s„ poat„ fi
Óncuviin˛at„, Comisia pentru protec˛ia copilului poate Óncredin˛a copilul Ón
vederea adop˛iei unei persoane sau familii care beneficiaz„ de atestatul
prev„zut la art. 6.
(2) Dispozi˛iile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului privind protec˛ia
copilului aflat Ón dificultate, referitoare la Óncredin˛area copilului unei
persoane sau familii, sunt aplicabile.
(3) Comisia pentru protec˛ia copilului poate Óncredin˛a copilul Ón vederea
adop˛iei ∫i unei persoane sau familii care nu are cet„˛enia rom‚n„, dar care are
re∫edin˛a pe teritoriul statului rom‚n de cel pu˛in 6 luni.
(4) Œncredin˛area copilului Ón vederea adop˛iei dureaz„ minimum 3 luni.
Perioada pentru care copilul este Óncredin˛at se stabile∫te de c„tre Comisia
pentru protec˛ia copilului, odat„ cu Óncredin˛area copilului Ón vederea
adop˛iei.
(5) Œn aceast„ perioad„, persoana sau familia c„reia i-a fost Óncredin˛at
copilul se afl„ sub supravegherea serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului din subordinea Comisiei pentru protec˛ia copilului sau a
organismului privat autorizat care a propus comisiei Óncredin˛area copilului,
Ón vederea adop˛iei, persoanei sau familiei respective. Aceste servicii publice
specializate pentru protec˛ia copilului sau organisme private autorizate sunt
obligate s„ prezinte comisiei rapoarte bilunare, referitoare la evolu˛ia
copilului ∫i a rela˛iilor dintre acesta ∫i persoana sau familia c„reia i-a fost
Óncredin˛at Ón vederea adop˛iei.
(6) La sf‚r∫itul perioadei prev„zute la alin. (4), Comisia pentru protec˛ia
copilului hot„r„∫te asupra eliber„rii avizului favorabil prev„zut la art. 7 alin.
(1) lit. b). Eliberarea avizului prelunge∫te de drept perioada pentru care
copilul a fost Óncredin˛at Ón vederea adop˛iei, p‚n„ la Óncuviin˛area sau
respingerea cererii de c„tre instan˛„.
(7) Dac„, Ón„untrul termenului prev„zut la art. 8 alin. (2), o rud„ a
copilului, p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv, cere ca acesta s„ Ói fie Óncredin˛at
Ón vederea adop˛iei, la expirarea acelui termen Comisia pentru protec˛ia
copilului va lua Ón considerare, cu prioritate, posibilitatea Óncredin˛„rii
copilului acelei rude. Œn acest caz, termenul prev„zut la art. 6 alin. (3) se
reduce la 30 de zile, celelalte dispozi˛ii ale art. 6 r„m‚n‚nd aplicabile.
(8) Œn cazul Ón care o persoan„ sau o familie cu cet„˛enie rom‚n„ ∫i o
persoan„ sau o familie cu cet„˛enie str„in„ cer Óncredin˛area Ón vederea
adop˛iei a aceluia∫i copil, posibilitatea Óncredin˛„rii copilului la persoana sau
familia cu cet„˛enie rom‚n„ va fi luat„ Ón considerare cu prioritate de c„tre
Comisia pentru protec˛ia copilului. Opinia exprimat„ de copilul cu
discern„m‚nt va fi determinat„ Ón luarea hot„r‚rii.
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Art. 10. — (1) Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii este organ Ón subordinea
Guvernului, Ónfiin˛at Ón scopul supravegherii ∫i sprijinirii ac˛iunilor de
protec˛ie a drepturilor copilului prin adop˛ie ∫i al realiz„rii cooper„rii
interna˛ionale Ón acest domeniu.
(2) Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii este autoritatea central„ rom‚n„,
Óns„rcinat„ s„ aduc„ la Óndeplinire obliga˛iile prev„zute de Conven˛ia asupra
protec˛iei copiilor ∫i coper„rii Ón materia adop˛iei interna˛ionale, Óncheiat„ la
Haga la 29 mai 1993 ∫i ratificat„ de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr.
84/1994.
(3) Activitatea Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii este coordonat„ de
Departamentul pentru Protec˛ia Copilului din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului. ™eful Departamentului pentru Protec˛ia Copilului este
pre∫edintele Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii. Modul de organizare ∫i
func˛ionare a comitetului se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.
(4) Œn vederea Óndeplinirii atribu˛iilor ce Ói revin ∫i a atingerii scopului
pentru care a fost Ónfiin˛at, Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii colaboreaz„ cu
autorit„˛i publice rom‚ne ∫i str„ine, cu serviciile publice specializate pentru
protec˛ia copilului, subordonate acestora, cu organismele private rom‚ne ∫i
str„ine autorizate ∫i cu organiza˛ii interna˛ionale, Ón orice probleme de interes
reciproc Ón domeniul adop˛iei.
Art. 11. — (1) Cererile persoanelor sau ale familiilor cu domiciliul sau cu
re∫edin˛a Ón Rom‚nia, care doresc s„ adopte, vor fi transmise Comitetului
Rom‚n pentru Adop˛ii, dup„ eliberarea atestatului prev„zut la art. 6 alin. (3),
numai prin intermediul serviciilor publice specializate pentru protec˛ia
copilului din subordinea comisiilor pentru protec˛ia copilului sau al
organismelor private rom‚ne autorizate.
(2) Cererile persoanelor sau ale familiilor care au domiciliul sau re∫edin˛a
pe teritoriul altui stat ∫i care doresc s„ adopte vor fi transmise Comitetului
Rom‚n pentru Adop˛ii numai prin intermediul autorit„˛ii centrale care
ac˛ioneaz„ Ón acel stat Ón domeniul protec˛iei copiilor ∫i cooper„rii Ón materia
adop˛iei interna˛ionale sau al organismelor private autorizate de c„tre aceasta
∫i de c„tre Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii. Œn lipsa unei autorit„˛i centrale,
cererile vor fi transmise comitetului numai prin intermediul autorit„˛ii publice
din statul respectiv, cu atribu˛ii Ón domeniul adop˛iei, care a Óncheiat cu
comitetul acorduri de colaborare, sau al organismului privat autorizat de c„tre
aceasta ∫i de c„tre comitet.
(3) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (2), cererile vor fi Ónso˛ite de urm„toarele
acte:
a) un act, eliberat de autorit„˛ile str„ine prev„zute la alin. (2), din care s„
rezulte c„ exist„ garan˛ii pentru ca minorul s„ intre ∫i s„ locuiasc„ Ón statul
str„in respectiv Ón cazul Óncuviin˛„rii adop˛iei, c‚t ∫i pentru urm„rirea evolu˛iei
lui dup„ adop˛ie;
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b) un act, eliberat de autorit„˛ile str„ine prev„zute la alin.(2), din care s„
rezulte c„ persoana sau familia Ón cauz„ este apt„ s„ adopte, Ón conformitate
cu prevederile legii lor na˛ionale;
c) raportul asupra anchetei psihosociale, efectuat„ de autorit„˛ile str„ine
competente sau de organismele private autorizate de c„tre acestea la
domiciliul persoanei sau al familiei Ón cauz„, Ón care s„ se arate opinia
acestora cu privire la adop˛ie;
d) certificatele de na∫tere ∫i de c„s„torie ale persoanei sau ale familiei Ón
cauz„, Ón copie legalizat„;
e) certificate privind starea de s„n„tate ∫i antecedentele penale ale
persoanei sau ale familiei respective.
(4) Cererea ∫i actele prev„zute la alineatul precedent nu vor fi primite de
Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii, dec‚t dac„ sunt Ónso˛ite de traducerea
autentificat„ Ón limba rom‚n„.
Art. 12. — (1) Comisiile pentru protec˛ia copilului din fiecare jude˛,
respectiv din sectoarele municipiului Bucure∫ti, sunt obligate s„ transmit„
Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii datele de identitate ∫i toate informa˛iile
pertinente referitoare la copiii a c„ror adop˛ie sunt competente s„ o avizeze.
(2) Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii este obligat s„ comunice datele
primite conform prevederilor alin. (1) tuturor comisiilor pentru protec˛ia
copilului, Ón termen de 5 zile de la primire.
(3) Œn termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prev„zute la alin. (2),
comisiile pentru protec˛ia copilului vor transmite cererile persoanelor sau ale
familiilor atestate corespunz„tor ∫i care doresc s„ le fie Óncredin˛a˛i acei copii
Ón vederea adop˛iei. La expirarea acestui termen, Ón cazul Ón care Comisia
pentru protec˛ia copilului de la domiciliul copilului nu a comunicat hot„r‚rea
de Óncredin˛are a acestuia, Ón vederea adop˛iei, unei persoane sau familii, Ón
condi˛iile prev„zute la art. 9, Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii va repartiza
sarcina Óncredin˛„rii copilului Ón vederea adop˛iei comisiei care a transmis
cele mai multe cereri Ón acest sens.
(4) Dac„ nu exist„ cereri privind Óncredin˛area copilului Ón vederea
adop˛iei sau dac„ cererea de Óncredin˛are a copilului Ón vederea adop˛iei nu a
fost aprobat„, Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii va repartiza sarcina
identific„rii unei persoanei sau unei familii potrivite pentru copil unui serviciu
public specializat pentru protec˛ia copilului sau unui organism privat rom‚n
autorizat. Comitetul va face o repartizare echitabil„, ˛in‚nd seama de num„rul
cererilor care i-au fost adresate de c„tre serviciul public specializat pentru
protec˛ia copilului sau de c„tre organismul privat autorizat.
(5) Œn termenul stabilit de Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii, serviciul
public specializat pentru protec˛ia copilului sau organismul privat autorizat va
prezenta acestuia propuneri privind Óncuviin˛area adop˛iei copilului, acord‚nd
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prioritate persoanelor sau familiilor cu cet„˛enie rom‚n„. Propunerile vor fi
Ónso˛ite de urm„toarele acte:
a) certificatul de na∫tere al copilului, Ón copie legalizat„;
b) certificatul medical privind starea de s„n„tate a copilului, eliberat de
policlinica de la domiciliul acestuia;
c) avizul favorabil al comisiei pentru protec˛ia copilului privind
Óncuviin˛area adop˛iei;
d) declara˛ia autentificat„ de consim˛„m‚nt la adop˛ie a persoanei sau
familiei care dore∫te s„ adopte, Ón care aceasta s„ precizeze c„ a luat
cuno∫tin˛„ de starea de s„n„tate a copilului, potrivit certificatului medical
prev„zut la lit. b).
Art. 13. — Este interzis„ adop˛ia copiilor care nu se afl„ Ón eviden˛a
Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii, cu excep˛ia cazului Ón care so˛ul adopt„
copilul celuilalt so˛, a cazului Ón care adoptatorii sunt rude p‚n„ la gradul al
patrulea inclusiv cu unul dintre p„rin˛ii copilului sau a adop˛iei Ón condi˛iile
prev„zute la art. 2 alin. (2).
Art. 14. — (1) Œncuviin˛area adop˛iei este de competen˛a instan˛elor
judec„tore∫ti.
(2) Cererea persoanei sau a familiei care dore∫te s„ adopte un copil aflat
Ón eviden˛a Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii este transmis„ de acesta
instan˛ei judec„tore∫ti competente, prin intermediul serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului sau al organismului privat autorizat,
prev„zute la art. 12 alin. (4).
(3) Cererea va fi Ónso˛it„ de actele prev„zute la art. 11 alin. (3) ∫i la art. 12
alin. (5), iar Ón cazul persoanelor sau al familiilor cu domiciliul sau cu
re∫edin˛a Ón Rom‚nia, de atestatul prev„zut la art. 6 alin. (3).
(4) Dac„ s-a hot„r‚t Óncredin˛area copilului Ón vederea adop˛iei, o copie
certificat„ conform cu originalul de pe hot„r‚rea de Óncredin˛are este
transmis„ instan˛ei competente.
(5) Œn toate cazurile, cererea va fi Ónso˛it„ de confirmarea Comitetului
Rom‚n pentru Adop˛ii, din care s„ rezulte c„ procedurile ∫i termenele
prev„zute la art. 11, 12 ∫i 13 au fost respectate.
Art. 15. — (1) Cauzele privitoare la Óncuviin˛area adop˛iei, se judec„ Ón
prim„ instan˛„ de c„tre tribunale.
(2) Hot„r‚rile date Ón cauzele av‚nd ca obiect Óncuviin˛area adop˛iei nu
sunt supuse apelului.
Art. 16. — (1) Instan˛a competent„ este cea Ón a c„rei raz„ teritorial„ se
g„se∫te domiciliul copilului.
(2) Cauzele pentru judecarea c„rora nu se poate determina instan˛a
competent„, conform alineatului precedent, se judec„ de c„tre Tribunalul
Municipiului Bucure∫ti.
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Art. 17. — Ac˛iunile ∫i cererile privitoare la Óncuviin˛area adop˛iei sunt
scutite de taxa de timbru.
Art. 18. — (1) Instan˛a solu˛ioneaz„ cererea pentru Óncuviin˛area adop˛iei,
Ón camera de consiliu, Ón complet constituit din doi judec„tori. Cauzele
referitoare la Óncuviin˛area adop˛iei se judec„ de judec„tori special desemna˛i
de ministrul justi˛iei.
(2) Judecarea cererii se face cu citarea Comisiei pentru protec˛ia copilului,
care a avizat favorabil Óncuviin˛area adop˛iei, care Ól reprezint„ pe copil, a
persoanei sau a familiei care dore∫te s„ adopte, a Comitetului Rom‚n pentru
Adop˛ii ∫i cu participarea procurorului. Familia sau persoana care dore∫te s„
adopte poate fi reprezentat„ numai de serviciul public specializat pentru
protec˛ia copilului sau de organismul privat prev„zut la art. 12 alin. (4).
(3) Instan˛a poate administra orice prob„ admis„ de lege.
(4) Consim˛„m‚ntul copilului care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani va fi cerut Ón
instan˛„.
(5) Raportul referitor la ancheta psihosocial„ a copilului este cerut de
instan˛„. Acesta se prezint„ de c„tre Comisia pentru protec˛ia copilului care a
avizat favorabil adop˛ia copilului ∫i cuprinde date privind personalitatea,
starea fizic„ ∫i mental„ a copilului, antecedentele acestuia, condi˛iile Ón care a
fost crescut ∫i Ón care a tr„it, orice alte date referitoare la cre∫terea ∫i educarea
copilului, precum ∫i opinia copilului cu privire la adop˛ia propus„.
Art. 19. — Œn cazul adop˛iei copilului de c„tre o persoan„ sau o familie cu
domiciliul pe teritoriul altui stat, instan˛a se va pronun˛a asupra cererii de
Óncuviin˛are a adop˛iei, av‚nd Ón vedere ca adoptatul s„ poat„ beneficia Ón ˛ara
str„in„ de garan˛iile ∫i normele echivalente acelora existente Ón cazul unei
adop˛ii na˛ionale.
Art. 20. — Œn cazul adop˛iei prev„zute la art. 19, pe baza hot„r‚rii
judec„tore∫ti irevocabile, Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii va elibera un
certificat care atest„ c„ adop˛ia este conform„ cu normele impuse de
Conven˛ia asupra protec˛iei copiilor ∫i cooper„rii Ón mareria adop˛iei
interna˛ionale, Óncheiat„ la Haga la 29 mai 1993.
Art. 21. — (1) Copilul dob‚nde∫te prin adop˛ie numele celui care adopt„.
Dac„ adop˛ia se face de c„tre so˛i care nu au un nume de familie comun, ace∫tia
sunt obliga˛i s„ declare instan˛ei numele pe care copilul urmeaz„ s„ Ól poarte.
(2) Pe baza hot„r‚rii irevocabile de Óncuviin˛are a adop˛iei, serviciul de
stare civil„ competent va Óntocmi, Ón condi˛iile legii, un nou act de na∫tere al
copilului, Ón care adoptatorii vor fi trecu˛i ca fiind p„rin˛ii s„i fire∫ti. Vechiul
act de na∫tere se va p„stra, men˛ion‚ndu-se pe marginea acestuia Óntocmirea
noului act.
(3) Este interzis„ c„s„toria Óntre adoptat ∫i rudele sale fire∫ti, potrivit art. 6
din Codul familiei. Serviciile publice specializate pentru protec˛ia copilului,
precum ∫i ofi˛erii de stare civil„ vor urm„ri respectarea acestei prevederi.
Art. 22. — (1) Adop˛ia este supus„, potrivit legii, nulit„˛ii sau desfacerii.
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(2) Adop˛ia poate fi desf„cut„ la cererea copilului care a Ómplinit v‚rsta de
10 ani sau a Comisiei pentru protec˛ia copilului de la domiciliul acestuia, dac„
desfacerea este Ón interesul superior al copilului.
(3) Instan˛a se va pronun˛a ∫i cu privire la numele copilului dup„
desfacerea adop˛iei.
(4) La desfacerea adop˛iei, p„rin˛ii fire∫ti ai copilului redob‚ndesc
drepturile ∫i obliga˛iile p„rinte∫ti, numai dac„ instan˛a nu decide o alt„ m„sur„
de protec˛ie a copilului, Ón condi˛iile legii.
(5) Cererile de desfacere a adop˛iei urmeaz„ acelea∫i reguli de competen˛„
ca ∫i cele pentru Óncuviin˛area acesteia.
Art. 23. — (1) Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii, cu sprijinul
reprezentan˛elor diplomatice ∫i consulare rom‚ne ∫i pe alte c„i admise de
normele interna˛ionale, va depune diligen˛ele necesare pe l‚ng„ autorit„˛ile
sau organismele statului al c„rui cet„˛ean a adoptat un copil rom‚n, pentru ca
acesta s„ beneficieze de garan˛iile ∫i normele echivalente acelora existente Ón
cazul unei adop˛ii na˛ionale.
(2) Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii sau, dup„ caz, comisiile pentru
protec˛ia copilului de la domiciliul adoptatului au datoria s„ urm„reasc„
evolu˛ia copilului ∫i a rela˛iilor dintre acesta ∫i p„rin˛ii s„i adoptivi cel pu˛in 2
ani dup„ Óncuviin˛area adop˛iei. Œn acest scop, serviciile publice specializate
pentr protec˛ia copilului sau organismele private autorizate, care au fost
implicate Ón adop˛ia copilului, sunt obligate s„ le prezinte rapoarte periodice,
Ón condi˛iile stabilite prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 24. — P„rin˛ii adoptivi au obliga˛ia de a informa copilul c„ este
adoptat, de Óndat„ ce v‚rsta ∫i gradul de maturitate al acestuia o permit. Acest
lucru va fi notificat Comisiei pentru protec˛ia copilului. Serviciile publice
specializate pentru protec˛ia copilului sunt obligate s„ acorde p„rin˛ilor
adoptivi sprijinul necesar pentru Óndeplinirea corespunz„toare a acestei
obliga˛ii.
Art. 25. — (1) Organismele private prev„zute de prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„ sunt persoane juridice de drept privat, cu scop nelucrativ, constituite
Ón condi˛iile legii. La constituirea persoanelor juridice rom‚ne, instan˛a va
cere avizul Departamentului pentru Protec˛ia Copilului.
(2) Autorizarea organismelor private care ac˛ioneaz„ Ón domeniul
protec˛iei drepturilor copilului prin adop˛ie se face de c„tre Comitetul Rom‚n
pentru Adop˛ii.
(3) Autorizarea oric„rui organism privat str„in este posibil„ numai dac„
acesta este reprezentat de un organism privat rom‚n autorizat.
(4) Autoriza˛ia este valabil„ un an. ReÓnnoirea acesteia este condi˛ionat„
de prezentarea, la Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii, a rapoartelor de activitate
ale organismului privat, anual sau la cererea comitetului.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 168 din 29 aprilie 1998.
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(5) Criteriile ∫i procedurile de autorizare a organismelor private se
stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 26. — (1) Fapta p„rintelui, a tutorelui sau a ocrotitorului legal al
copilului, care pretinde sau prime∫te, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte
foloase materiale Ón scopul adop˛iei copilului se pedepse∫te cu Ónchisoare de
la unu la 5 ani.
(2) Cu aceea∫i pedeaps„ prev„zut„ la alin. (1) se sanc˛ioneaz„ ∫i fapta
persoanei care, Ón vederea ob˛inerii unui folos material necuvenit,
intermediaz„ sau Ónlesne∫te adoptarea unui copil.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisc„, iar dac„
acestea nu se g„sesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor Ón
bani.
Art. 27. — (1) Pe data public„rii Ón îMonitorul Oficial“ al Rom‚niei a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Legea nr. 11/1990 privind Óncuviin˛area
adop˛iei, modificat„ prin Legea nr. 48/1991 ∫i prin Legea nr. 65/1995,
republicat„ Ón îMonitorul Oficial“ al Rom‚niei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie
1995, dispozi˛iile capitolului III îAdop˛ia“ al titlului II din Codul familiei,
precum ∫i orice alt„ dispozi˛ie contrar„ se abrog„.
(2) Cererile pentru Óncuviin˛area adop˛iei, aflate pe rolul instan˛ei
judec„tore∫ti la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, vor
fi solu˛ionate potrivit reglement„rii Ón vigoare la data introducerii cererii.

LEGEA NR. 87/1998
PENTRU APROBAREA ORDONANﬁEI DE URGENﬁ√
A GUVERNULUI NR. 25/1997 CU PRIVIRE LA ADOPﬁIE*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25 din 9
iunie 1997 cu privire la adop˛ie, publicat„ Ón îMonitorul Oficial“ al Rom‚niei,
Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, cu urm„toarele modific„ri:
1. Titlul ordonan˛ei va avea urm„torul cuprins:
îOrdonan˛„ de urgen˛„ cu privire la regimul juridic al adop˛iei.“
2. La articolul 9, alineatele (2) ∫i (3) vor avea urm„torul cuprins:
î(2) Dispozi˛iile legale cu privire la protec˛ia copilului aflat Ón dificultate,
referitoare la Óncredin˛area copilului unei persoane sau familii, sunt aplicabile.
(3) Comisia pentru protec˛ia copilului poate Óncredin˛a copilul Ón vederea
adop˛iei ∫i unei persoane sau familii care nu are cet„˛enia rom‚n„, dar care are
re∫edin˛„ pe teritoriul Rom‚niei de cel pu˛in 6 luni ∫i Óndepline∫te celelalte
condi˛ii prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ ∫i de legisla˛ia ˛„rii al
c„rei cet„˛ean este adoptatorul.“
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3. La articolul 9, alineatul (8) va avea urm„torul cuprins:
î(8) Œn cazul Ón care o persoan„ sau o familie de cet„˛enie rom‚n„ ∫i o
persoan„ sau o familie de cet„˛enie str„in„ cer Óncredin˛area, Ón vederea
adop˛iei, a aceluia∫i copil, posibilitatea Óncredin˛„rii copilului la persoana sau
la familia de cet„˛enie rom‚n„ va fi luat„ Ón considerare cu prioritate de c„tre
Comisia pentru protec˛ia copilului.“
4. La articolul 11, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Cererile persoanelor sau ale familiilor cu domiciliul sau
cu re∫edin˛a pe teritoriul Rom‚niei, care doresc s„ adopte, vor fi transmise
Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii Ón termen de 5 zile de la eliberarea
atestatului prev„zut la art. 6, numai prin intermediul serviciilor publice
specializate din subordinea comisiilor pentru protec˛ia copilului sau al
organiza˛iilor private rom‚ne autorizate.“
5. La articolul 12, alineatele (3) ∫i (4) vor avea urm„torul cuprins:
î(3) Œn termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prev„zute la alin.
(2), comisiile pentru protec˛ia copilului vor transmite cererile persoanelor sau
ale familiilor atestate corespunz„tor ∫i care doresc s„ le fie Óncredin˛a˛i acei
copii Ón vederea adop˛iei.
(4) Dac„ nu exist„ cereri privind Óncredin˛area copilului Ón vederea
adop˛iei sau dac„ cererea de Óncredin˛are a copilului Ón vederea adop˛iei nu a
fost aprobat„, Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii va repartiza sarcina
identific„rii unei familii, potrivite pentru copil, unui serviciu public
specializat sau unui organism privat rom‚n autorizat.“
6. Articolele 15 ∫i 16 devin articolul 15, cu urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Cauzele privitoare la Óncuviin˛area adop˛iei se judec„ Ón
prim„ instan˛„ de tribunalul Ón a c„rui raz„ teritorial„ se g„se∫te domiciliul
copilului.
(2) Cauzele pentru judecarea c„rora nu se poate determina instan˛a
competent„, potrivit alin. (1), se judec„ de Tribunalul Bucure∫ti.
(3) Hot„r‚rile date Ón cauzele av‚nd ca obiect Óncuviin˛area adop˛iei sunt
supuse recursului. Instan˛a competent„ s„ judece recursul este Curtea de
Apel.“
7. La articolul 18, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Judecarea cererii se face cu citarea Comisiei pentru protec˛ia copilului
care a avizat favorabil Óncuviin˛area adop˛iei, care Ól reprezint„ pe copil, a
persoanei sau a familiei care dore∫te s„ adopte, a Comitetului rom‚n pentru
Adop˛ii ∫i cu participarea procurorului.“
8. La articolul 21, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 678 din 19 decembrie 2000.
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î(3) Este interzis„ c„s„toria Óntre adoptat ∫i rudele sale fire∫ti, potrivit
legii. Serviciile publice specializate pentru protec˛ia copilului, precum ∫i
ofi˛erii de stare civil„ vor urm„ri respectarea acestei prevederi.“
9. La articolul 27, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 27. — (1) Pe data public„rii Ón îMonitorul Oficial“ al Rom‚niei a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„:
— Legea nr. 11/1990 privind Óncuviin˛area adop˛iei, modificat„ prin
Legea nr. 48/1991 ∫i prin Legea nr. 65/1995 ∫i republicat„ Ón îMonitorul
Oficial“ al Rom‚niei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1995;
— dispozi˛iile capitolului III îAdop˛ia“ al titlului II din Codul familiei;
— orice alte dispozi˛ii contrare.“
10. Œn tot cuprinsul ordonan˛ei de urgen˛„, sintagma statul rom‚n devine
Rom‚nia.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 1.315/2000
PRIVIND UNELE M√SURI PENTRU
PROTECﬁIA DREPTURILOR COPILULUI PRIN ADOPﬁIE *
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Œn situa˛iile prev„zute la art. 12 alin. (4) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adop˛iei,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 87/1998, Comitetul Rom‚n pentru
Adop˛ii poate repartiza sarcina identific„rii unei persoane sau familii adoptive
pentru copiii afla˛i Ón eviden˛a sa unor organisme private rom‚ne autorizate s„
desf„∫oare activit„˛i Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului prin
Óncheierea unei conven˛ii de cooperare cu Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Drepturilor Copilului ∫i cu consiliul jude˛ean sau, dup„ caz, consiliul local al
sectorului municipiului Bucure∫ti, Ón a c„rui raz„ urmeaz„ s„ fie aplicat
programul respectiv.
Art. 2. — (1) Conven˛iile prev„zute la art. 1 vor avea ca obiect:
a) activitatea de prevenire a abandonului de copii prin sus˛inerea
financiar„ ∫i consilierea familiilor care nu pot asigura cre∫terea, educarea ∫i
Óntre˛inerea copilului aflat Ón dificultate; prin sus˛inere financiar„ se Ón˛elege
ajutorul const‚nd Ón bunuri materiale ∫i plata unor servicii, precum Óntre˛inere,
gaze, energie electric„ ∫i termic„, necesare Ón vederea asigur„rii pentru copil
a unor condi˛ii de via˛„ corespunz„toare;
b) activitatea de prevenire a abuzului ∫i a neglij„rii sub orice form„ a
copilului, precum ∫i a tuturor fenomenelor care determin„ intrarea copilului Ón
dificultate;
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c) activitatea de reintegrare a copiilor Ón familie, care s„ asigure cre∫terea,
educarea ∫i Óntre˛inerea copilului de c„tre p„rin˛i sau, dup„ caz, de c„tre unul
dintre ace∫tia ori de c„tre o alt„ rud„ a copilului Ón linie dreapt„ sau Ón linie
colateral„ p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv, Ón condi˛iile legii;
d) programe din Strategia na˛ional„ de reform„ a sistemului de protec˛ie a
drepturilor copilului.
(2) Conven˛iile prev„zute la art. 1 vor con˛ine Ón mod detaliat indicatorii
de performan˛„ care urmeaz„ s„ fie atin∫i Ón realizarea proiectului ∫i care s„
permit„ evaluarea concret„ a activit„˛ii organismului privat rom‚n autorizat.
Art. 3. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului poate
cofinan˛a programele prev„zute la art. 1 din sumele prev„zute cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul propriu ∫i Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului
monitorizeaz„ ∫i controleaz„ derularea programelor prev„zute la art. 1,
realizeaz„ evaluarea proiectelor din cadrul acestor programe ∫i a activit„˛ilor
astfel desf„∫urate, dup„ cum urmeaz„:
a) evaluarea ini˛ial„ a proiectelor care fac obiectul conven˛iilor Óncheiate
potrivit art. 1;
b) evaluarea intermediar„ a stadiului de realizare a proiectelor;
c) evaluarea final„ a Óndeplinirii indicatorilor de performan˛„ prev„zu˛i Ón
conven˛ie.
(2) Pe baza evalu„rii prev„zute la alin. (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Drepturilor Copilului Óntocme∫te ∫i actualizeaz„ eviden˛a
organismelor private rom‚ne autorizate c„rora li se poate repartiza sarcina
identific„rii unei persoane sau familii adoptive.
Art. 5. — (1) Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii poate repartiza sarcina
identific„rii unei persoane sau familii adoptive numai organismelor private
rom‚ne autorizate, aflate Ón eviden˛a Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia
Drepturilor Copilului, potrivit art. 4 alin. (2).
(2) Toate sumele privind serviciile pentru adop˛ii vor fi derulate de c„tre
organismele private rom‚ne autorizate Ón exclusivitate prin conturi bancare
deschise Ón Rom‚nia.
Art. 6. — Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii va face repartizarea copiilor
adoptabili numai pe baza unei liste unice.
Art. 7. — Œn cazul Ón care Ón urma evalu„rii finale a activit„˛ii Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului constat„ c„ obliga˛iile
asumate prin conven˛ie nu au fost executate sau nu au fost Óndeplinite Ón mod
corespunz„tor, aceasta va putea cere Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii
suspendarea sau, dup„ caz, retragerea autoriza˛iei organismului privat rom‚n
respectiv.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001.
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Art. 8. — Prevederile prezentei hot„r‚ri nu afecteaz„ procedurile aflate Ón
curs de desf„∫urare ∫i nici reparti˛iile, care vor continua p‚n„ la intrarea Ón
vigoare a programelor de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei drepturilor
copilului pe anul 2001.
Art. 9. — Œn termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii va adopta o hot„r‚re, cu avizul
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului, privind
metodologia pentru punerea Ón aplicare a prezentei hot„r‚ri, care va fi
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

ORDONANﬁA DE URGENﬁ√ A GUVERNULUI nr. 121/2001
PENTRU SUSPENDAREA TEMPORAR√ A TUTUROR
PROCEDURILOR REFERITOARE LA ADOPﬁIILE
INTERNAﬁIONALE*
Œn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Se suspend„, pe o perioad„ de 12 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, toate procedurile av‚nd ca obiect
adop˛ia copiilor rom‚ni de c„tre o persoan„ sau o familie cu cet„˛enie str„in„
ori de c„tre o persoan„ sau o familie cu cet„˛enie rom‚n„ ∫i cu domiciliul sau
cu re∫edin˛a Ón str„in„tate.
Art. 2. — Œn perioada prev„zut„ la art. 1 Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie ∫i Ministerul Justi˛iei vor reanaliza regimul
juridic al adop˛iilor interna˛ionale, Ón scopul armoniz„rii legisla˛iei interne cu
reglement„rile ∫i practicile interna˛ionale Ón domeniu.

)Publicat„
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Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 425 din 18 iunie 2002

LEGE NR. 347/2002 PRIVIND APROBAREA ORDONANﬁEI
DE URGENﬁ√ A GUVERNULUI NR. 121/2001
PENTRU SUSPENDAREA TEMPORAR√
A TUTUROR PROCEDURILOR REFERITOARE
LA ADOPﬁIILE INTERNAﬁIONALE*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 121 din 8
octombrie 2001 pentru suspendarea temporar„ a tuturor procedurilor referitoare
la adop˛iile interna˛ionale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 633 din 9 octombrie 2001, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul 1 se introduce alineatul 2 cu urm„torul cuprins:
îCererile pentru Óncuviin˛area adop˛iei copiilor rom‚ni, Ónaintate de c„tre
o persoan„ sau o familie cu cet„˛enie str„in„ ori de c„tre o persoan„ sau o
familie cu cet„˛enie rom‚n„ ∫i cu domiciliul sau re∫edin˛a Ón str„in„tate, afalte
pe rolul instan˛elor judec„tore∫ti la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, se solu˛ioneaz„ potrivit reglement„rilor Ón vigoare la
data introducerii acestora.“
2. Dup„ articolul 1 se introduc articolele 11—15 cu urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Prin derogare de la prevederile art. 1, Ón situa˛ii excep˛ionale,
impuse de interesul superior al copilului, la propunerea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie, avizat„ de Secretariatul General al
Guvernului, Guvernul poate aproba transmiterea unor cereri de Óncuviin˛are a
adop˛iei inerna˛ionale c„tre instan˛ele judec„tore∫ti competente.
Art. 12. — Œn scopul solicit„rii aprob„rii Guvernului, prev„zut„ la art. 11,
prin derogare de la prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr.
25/1997 cu privire la regimul juridic al adop˛iei, aprobat„ cu modific„ri prin
Legea nr. 87/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie analizeaz„ cererile av‚nd ca
obiect adop˛ia copiilor rom‚ni de c„tre o persoan„ sau o familie cu cet„˛enie
str„in„ ori de c„tre o persoan„ sau o familie cu cet„˛enie rom‚n„ ∫i cu
domiciliul sau re∫edin˛a Ón str„in„tate, depuse la secretariatul Comietului
Rom‚n pentru Adop˛ii.
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie verific„
Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. c) ∫i d), art. 11 alin.
(2)—(4) ∫i la art. 13 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/1997,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 87/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i solicit„ serviciilor publice specializate pentru protec˛ia copilului,
respectiv persoanei sau familiei care dore∫te s„ adopte, documentele
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997.
Republicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998.
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prev„zute la art. 12 alin. (5) lit. a), b) ∫i d) ∫i raportul referitor la ancheta
psihosocial„ a copilului, prev„zut la art. 18 alin. 5) din aceea∫i ordonan˛„ de
urgen˛„. De asemenea, Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i
Adop˛ie solicit„ serviciilor publice specializate consim˛„m‚ntul, exprimat Ón
form„ autentic„, al p„rin˛ilor sau, dup„ caz, al p„rintelui, la adop˛ia copilului
de c„tre o persoan„ sau o familie dintre cele prev„zute la alin. 1.
Dosarul, cuprinz‚nd confirmarea Óndeplinirii condi˛iilor ∫i a documentelor
prev„zute la alin. 2, se Ónainteaz„ Secretariatului General al Guvernului pentru
avizare ∫i pentru solicitarea aprob„rii de c„tre Guvern a transmiterii cererii de
Óncuviin˛are a adop˛iei c„tre instan˛a judec„toreasc„ competent„.
Art. 13. — Dup„ aprobarea de c„tre Guvern, Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie transmite, de Óndat„, instan˛ei judec„tore∫ti
competente cererea de Óncuviin˛are a adop˛iei, Ónso˛it„ de dosarul prev„zut la
art. 12 alin. 3.
Art. 14. — Instan˛a judec„toreasc„ se pronun˛„, exclusiv pe baza actelor
depuse de Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie, Ón a
zecea zi de la data Ónregistr„rii cererii de Óncuviin˛are a adop˛iei.
Œn cazul am‚n„rii judec„rii cererii urm„torul termen fixat de instan˛„ este
de cel mult 10 zile.
Judecarea cererii se face cu citarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Copilului ∫i Adop˛ie, a persoanei sau a familiei care dore∫te s„ adopte ∫i cu
participarea procurorului.
Hot„r‚rea pronun˛at„ de instan˛„ poate fi atacat„ cu recurs Ón termen de 3
zile de la data pronun˛„rii.
Art. 15. — Œn termen de 3 zile de la data r„m‚nerii irevocabile a hot„r‚rii
judec„tore∫ti prin care a fost Óncuviin˛at„ adop˛ia, Autoritatea Na˛ional„
pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie elibereaz„ un certificat care atest„ c„
adop˛ia este conform„ cu normele impuse de Conven˛ia asupra protec˛iei
copiilor ∫i cooper„rii Ón materia adop˛iei interna˛ionale, Óncheiat„ la Haga la
29 mai 1993 ∫i ratificat„ prin Legea nr. 84/1994.“

ORDONANﬁA DE URGENﬁ√ A GUVERNULUI NR. 26/1997
PRIVIND PROTECﬁIA COPILULUI AFLAT ŒN DIFICULTATE*
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Œn sensul prezentei ordonan˛e de urgen˛„, copilul se afl„ Ón
dificultate, dac„ dezvoltarea sau integritatea sa fizic„ sau moral„ este periclitat„.
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(2) Prin copil se Ón˛elege persoana care nu a Ómplinit v‚rsta de 18 ani ∫i
nu are capacitate deplin„ de exerci˛iu.
Art. 2. — Copilul aflat Ón dificultate se bucur„ de protec˛ie ∫i de asisten˛„
Ón realizarea deplin„ ∫i Ón exercitarea corespunz„toare a drepturilor sale, Ón
condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 3. — (1) Responsabilitatea de a asigura copilului aflat Ón dificultate
protec˛ie ∫i asisten˛„ Ón realizarea ∫i Ón exercitarea drepturilor sale revine, Ón
primul r‚nd, colectivit„˛ii locale din care acesta face parte.
(2) Orice copil care, temporar sau definitiv, este lipsit de mediul s„u
familial sau care, Ón propriul s„u interes superior, nu poate fi l„sat Ón acest
mediu, are dreptul la protec˛ie ∫i la un ajutor special din partea colectivit„˛ii
locale.
(3) Statul garanteaz„ protejarea copilului Ómpotriva oric„ror forme de
violen˛„, inclusiv sexual„, v„t„mare ori abuz fizic sau mintal, de abandon sau
neglijen˛„, de rele tratamente sau de exploatare, Ón timpul c‚t se afl„ Ón
Óngrijirea p„rin˛ilor ori a unuia dintre ei, a reprezentantului s„u legal sau a
oric„rei alte persoane.
(4) Statul sprijin„ colectivitatea local„ din care face parte copilul, Ón
Óndeplinirea obliga˛iilor ce Ói revin pentru protec˛ia copilului aflat Ón
dificultate.
Art. 4. — (1) Consiliul jude˛ean ∫i, respectiv, consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti stabilesc m„suri de protec˛ie a copilului
aflat Ón dificultate ∫i asigur„ aplicarea corespunz„toare a acestora.
(2) Œn vederea exercit„rii atribu˛iilor prev„zute la alin. (1), Ón subordinea
consiliului jude˛ean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ comisia pentru protec˛ia copilului,
denumit„ Ón continuare comisie, ∫i serviciul public specializat pentru protec˛ia
copilului, denumit Ón continuare serviciu public specializat.
Art. 5. — (1) Comisia este organ de specialitate al consiliului jude˛ean,
respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucure∫ti, ∫i
Óndepline∫te atribu˛iile prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„,
referitoare la stabilirea m„surilor de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate ∫i
la rela˛iile cu serviciul public specializat.
(2) Comisia coordoneaz„ activitatea autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale din unit„˛ile administrativ-teritoriale de pe teritoriul jude˛ului, Ón
domeniul autorit„˛ii tutelare ∫i al protec˛iei drepturilor copilului.
Art. 6. — (1) Serviciul public specializat se Ónfiin˛eaz„ prin hot„r‚re a
consiliului jude˛ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului
Bucure∫ti, ∫i func˛ioneaz„ ca institu˛ie public„ de interes jude˛ean, respectiv
local, cu personalitate juridic„.
(2) Serviciul public specializat propune comisiei m„surile de protec˛ie a
copilului aflat Ón dificultate ∫i asigur„ aplicarea acestora.
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(3) Serviciile de specialitate din subordinea consiliilor locale, care
desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul autorit„˛ii tutelare ∫i al protec˛iei drepturilor
copilului, vor sprijini serviciul public jude˛ean specializat Ón Óndeplinirea
atribu˛iilor ce Ói revin.
(4) Activitatea serviciului public specializat este coordonat„ de secretarul
consiliului jude˛ean, respectiv de secretarul prim„riei sectorului municipiului
Bucure∫ti.
CAPITOLUL II
M„suri privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate
Art. 7. — (1) Œn vederea respect„rii interesului superior al copilului aflat
Ón dificultate, comisia poate stabili urm„toarele m„suri:
a) Óncredin˛area copilului unei familii, unei persoane sau unui organism
privat autorizat;
b) Óncredin˛area copilului Ón vederea adop˛iei;
c) Óncredin˛area provizorie a copilului c„tre serviciul public specializat;
d) plasamentul copilului la o familie sau la o persoan„;
e) plasamentul copilului la serviciul public specializat sau la un organism
privat autorizat;
f) plasamentul copilului Ón regim de urgen˛„;
g) plasamentul copilului Óntr-o familie asistat„.
(2) Œn alegerea uneia dintre aceste m„suri trebuie s„ se ˛in„ seama, Ón mod
corespunz„tor, de necesitatea unei continuit„˛i ra˛ionale Ón educarea copilului,
precum ∫i de originea sa etnic„, religioas„, cultural„ sau lingvistic„.
(3) Se va asigura copilului capabil de discern„m‚nt dreptul de a exprima
liber opinia sa asupra m„surilor de protec˛ie prev„zute la alin. (1).
Art. 8. — (1) Œn cazul Ón care p„rin˛ii copilului sunt deceda˛i, necunoscu˛i,
pu∫i sub interdic˛ie, declara˛i judec„tore∫te mor˛i ori disp„ru˛i sau dec„zu˛i din
drepturile p„rinte∫ti, ∫i nu a fost instituit„ tutel„, Ón cazul Ón care copilul a fost
declarat abandonat prin hot„r‚re judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„, precum ∫i
Ón cazul Ón care instan˛a judec„toreasc„ nu a hot„r‚t Óncredin˛area copilului
unei familii sau unei persoane, Ón condi˛iile legii, drepturile p„rinte∫ti asupra
copilului se exercit„ de c„tre consiliul jude˛ean, respectiv de consiliile locale
ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, prin comisie.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1) comisia poate hot„rÓ Óncredin˛area
copilului unei familii sau unei persoane care consimte la aceasta ∫i care
prezint„ condi˛iile materiale ∫i garan˛iile morale necesare dezvolt„rii
armonioase a copilului.
(3) Serviciul public specializat este obligat s„ evalueze, cu prioritate,
posibilitatea Óncredin˛„rii copilului rudelor sale p‚n„ la gradul al patrulea
inclusiv, prezent‚nd comisiei rapoarte ∫i propuneri Ón acest sens.
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Art. 9. — (1) Dac„ nu exist„ familii sau persoane corespunz„toare c„rora
s„ le fie Óncredin˛at copilul, comisia poate hot„rÓ Óncredin˛area acestuia
serviciului public specializat sau unui organism privat autorizat Ón condi˛iile
legii.
(2) Œn acest caz, m„sura Óncredin˛„rii dureaz„ p‚n„ Ón momentul Ón care
copilul poate fi Óncredin˛at unei familii sau unei persoane corespunz„toare ori
p‚n„ la Óncredin˛area acestuia Ón vederea adop˛iei.
Art. 10. — (1) Persoanele fizice sau juridice c„rora le-a fost Óncredin˛at
copilul au fa˛„ de acesta numai drepturile ∫i obliga˛iile ce revin p„rin˛ilor cu
privire la persoana acestuia.
(2) Pe durata Óncredin˛„rii, domiciliul copilului este la persoanele c„rora
le-a fost Óncredin˛at.
(3) Educa˛ia ∫colar„ a copilului nu poate fi schimbat„ dec‚t Ón interesul
acestuia, av‚ndu-se Ón vedere prevederile art. 7 alin. (2) ∫i (3), cu aprobarea
comisiei. Credin˛a religioas„ Ón care a fost educat copilul nu se poate schimba
dec‚t Ón cazuri excep˛ionale, cu aprobarea special„ a comisiei.
(4) Exercitarea dreptului de a Óncheia acte juridice Ón numele copilului
Óncredin˛at ori Óncuviin˛area Óncheierii acestor acte se face de c„tre comisie, Ón
condi˛iile legii.
(5) Dreptul de a administra bunurile copilului se exercit„ de comisie, care
Ól poate delega serviciului public specializat sau persoanei ori organismului
privat autorizat, c„ruia copilul i-a fost Óncredin˛at. Œn acest scop, Ón termen de
15 zile de la data Óncredin˛„rii, se procedeaz„ la inventarierea bunurilor
copilului. Serviciul public specializat, cu aprobarea comisiei, va putea
Ónstr„ina bunurile copilului numai dac„ actul r„spunde unor nevoi sau prezint„
un folos neÓndoielnic pentru copil. Sumele de bani rezultate Ón urma v‚nz„rii
bunurilor copilului, precum ∫i veniturile aduse de acestea vor fi depuse Ón cont
personal, pe numele copilului, prin grija serviciului public specializat, ∫i nu
vor putea fi ridicate dec‚t cu acordul comisiei.
(6) Comisia va analiza, cel pu˛in o dat„ pe an, rapoartele financiarcontabile privind modul de administrare a bunurilor copilului. La Óncetarea
m„surii de Óncredin˛are, comisia va analiza raportul general privind
administrarea bunurilor copilului, pe baza c„ruia va hot„rÓ desc„rcarea de
gestiune.
Art. 11. — P„rin˛ii pot s„ p„streze leg„turi personale cu copilul, Ón
condi˛iile stabilite de comisie, dac„ este respectat interesul superior al
copilului. Serviciul public specializat sau, dup„ caz, organismul privat
autorizat va crea condi˛iile necesare pentru aceasta, potrivit legii.
Art. 12. — (1) Comisia poate hot„rÓ plasamentul copilului la o familie sau
la o persoan„ care consimte la aceasta ∫i care prezint„ condi˛iile materiale ∫i
garan˛iile morale necesare dezvolt„rii armonioase a acestuia, dac„ securitatea,
dezvoltarea sau integritatea moral„ a copilului este periclitat„ Ón familie din
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motive independente de voin˛a p„rin˛ilor, la cererea acestora, a unuia dintre ei
sau a unei rude a copilului, p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv. Dispozi˛iile art.
8 alin. (3) sunt aplicabile.
(2) Dac„ nu exist„ persoane sau familii corespunz„toare la care copilul s„
poat„ fi dat Ón plasament, comisia poate hot„rÓ plasamentul acestuia la serviciul
public specializat pentru protec˛ia copilului sau la un organism privat autorizat.
Art. 13. — Dezvoltarea armonioas„ a copilului Óncredin˛at Ón condi˛iile art.
9 sau dat Ón plasament Ón condi˛iile art. 12 alin. (2) se asigur„ Ón centrele de
plasament care func˛ioneaz„ Ón cadrul serviciului public specializat sau al
organismului privat autorizat c„ruia copilul i-a fost Óncredin˛at sau dat Ón
plasament.
Art. 14. — (1) P„rin˛ii copilului Ó∫i men˛in drepturile ∫i obliga˛iile fa˛„ de
acesta, pe toat„ durata plasamentului, cu excep˛ia acelora care sunt
incompatibile cu aplicarea acestei m„suri.
(2) Persoanele fizice sau juridice care au primit Ón plasament un copil sunt
obligate s„ Ói asigure acestuia Óngrijirile ∫i condi˛iile necesare dezvolt„rii sale
armonioase. Acordul p„rin˛ilor pentru efectuarea actelor obi∫nuite, necesare
Óndeplinirii acestei obliga˛ii sau Ónl„tur„rii oric„rei situa˛ii urgente care ar
pune Ón pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea moral„ a copilului,
este prezumat. Pe durata plasamentului, domiciliul copilului este la persoana
la care acesta a fost dat Ón plasament.
(3) P„rin˛ii au dreptul s„ men˛in„ un contact permanent ∫i nemijlocit cu
copilul, pe toat„ durata plasamentului. Ei au dreptul s„ viziteze copilul, Ón
condi˛iile legii, precum ∫i dreptul s„ corespondeze cu acesta. P„rin˛ii pot s„
viziteze copilul la domiciliul/sediul persoanei sau al familiei la care acesta a
fost dat Ón plasament, numai cu acordul acestora ∫i Ón prezen˛a
reprezentan˛ilor serviciului public specializat. Œn lipsa acestui acord, sunt
aplicabile dispozi˛iile art. 17 alin. (2) lit. e).
Art. 15. — (1) Œn situa˛ii excep˛ionale, dac„ p„rin˛ii sau unul dintre ace∫tia
pun Ón pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea moral„ a copilului prin
exercitarea Ón mod abuziv a drepturilor p„rinte∫ti sau prin neglijen˛„ grav„ Ón
Óndeplinirea obliga˛iilor de p„rinte, serviciul public specializat poate decide
plasamentul copilului Ón regim de urgen˛„ Óntr-un centru de primire care este
organizat ∫i func˛ioneaz„ Ón subordinea sa sau a unui organism privat autorizat
ori la o persoan„ sau la o familie, atestat„ Ón acest scop. Dispozi˛iile art. 14
alin. (2) se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(2) Plasamentul copilului Ón regim de urgen˛„ se poate face, Ón condi˛iile
prev„zute la alin. (1), ∫i Ón cazul Ón care copilul este g„sit lipsit de
supraveghere sau este p„r„sit de p„rin˛i.
* Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/1997 a fost aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr.
87/1998 publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 168 din 29 aprilie 1998.
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(3) Cei care constat„ existen˛a unor situa˛ii care s„ impun„ plasamentul
copilului Ón regim de urgen˛„ sunt obliga˛i s„ sesizeze de Óndat„ serviciul
public specializat Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ copilul, pentru stabilirea
acestei m„suri. Organele de poli˛ie sunt obligate s„ acorde sprijinul necesar
aplic„rii acestei m„suri.
(4) Œn cazul plasamentului copilului Ón regim de urgen˛„, serviciul public
specializat care a luat aceast„ m„sur„ va sesiza comisia Ón vederea Óncredin˛„rii
acestuia, Ón condi˛iile legii, sau men˛inerii m„surii plasamentului p‚n„ la
identificarea p„rin˛ilor copilului. Comisia se pronun˛„ Ón cel mult 15 zile de la
plasamentul copilului Ón regim de urgen˛„. O dat„ cu hot„r‚rea de Óncredin˛are,
comisia va sesiza instan˛a judec„toreasc„ competent„, pentru dec„derea
p„rin˛ilor sau, dup„ caz, a unuia dintre ace∫tia din drepturile p„rinte∫ti.
(5) Pe durata plasamentului Ón regim de urgen˛„ ∫i a Óncredin˛„rii copilului
Ón condi˛iile prezentului articol se suspend„ exerci˛iul drepturilor pe care le au
p„rin˛ii fa˛„ de copil.
Art. 16. — Œncredin˛area copilului Ón vederea adop˛iei se hot„r„∫te de c„tre
comisie, Ón condi˛iile prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
25/1997*) cu privire la regimul juridic al adop˛iei.
Art. 17. — (1) Serviciul public specializat sau organismul privat autorizat,
care a primit Ón Óncredin˛are sau Ón plasament un copil, va asigura acestuia
mediul familial corespunz„tor.
(2) Pentru asigurarea mediului familial corespunz„tor, serviciul public
specializat este obligat:
a) s„ identifice familii sau persoane c„rora s„ le poat„ fi Óncredin˛at sau dat
Ón plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia p‚n„ la gradul al
patrulea inclusiv;
b) s„ determine opinia copilului capabil de discern„m‚nt cu privire la
familia sau la persoana propus„ pentru a-l primi Ón Óncredin˛are sau Ón
plasament ∫i s„ o aduc„ la cuno∫tin˛„ comisiei;
c) s„ asigure asisten˛„ ∫i sprijin acelei familii sau persoane at‚t Ónainte, c‚t
∫i dup„ Óncredin˛area sau plasamentul copilului;
d) s„ ofere asisten˛„ ∫i sprijin p„rin˛ilor copilului, pentru a preg„ti
revenirea acestuia Ón mediul s„u familial;
e) s„ asigure spa˛ii special amenajate Ón cadrul sau Ón afara centrelor de
plasament ∫i mijloacele necesare pentru contactul personal ∫i nemijlocit al
copilului cu p„rin˛ii s„i, dac„ este cazul, potrivit regulamentelor;
f) s„ supravegheze familiile ∫i persoanele c„rora le-a fost Óncredin˛at sau
dat Ón plasament un copil, pe toat„ durata acestei m„suri, precum ∫i pe p„rin˛ii
copilului, dup„ revenirea acestuia Ón mediul s„u familial;
g) s„ prezinte rapoarte ∫i propuneri comisiei cu privire la aspectele susmen˛ionate, trimestrial sau la cererea acesteia.
Art. 18. — (1) Comisia are urm„toarele atribu˛ii:
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a) s„ verifice ∫i s„ reevalueze, cel pu˛in o dat„ la 3 luni, Ómprejur„rile
legate de Óncredin˛area sau plasamentul copilului, pe baza rapoartelor ∫i
propunerilor prezentate de serviciul public specializat sau, dup„ caz, de
organismul privat autorizat;
b) s„ revoce sau s„ Ónlocuiasc„ m„sura stabilit„, Ón condi˛iile legii, dac„
Ómprejur„rile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
c) s„ Óncredin˛eze sau s„ dea Ón plasament copilul altei familii sau
persoane, unui serviciu public specializat sau unui organism privat autorizat,
dac„ interesul superior al copilului o impune;
d) s„ sesizeze instan˛a competent„, dac„ Ómprejur„rile care au determinat
dec„derea p„rin˛ilor copilului din drepturile p„rinte∫ti au Óncetat s„ existe;
e) s„ supun„ pe p„rin˛ii copilului unei perioade de prob„ de minimum 3
luni, Ón cazul revenirii acestuia Ón mediul s„u familial, perioad„ Ón care ace∫tia
s„ fie supraveghea˛i de c„tre serviciul public specializat, cu privire la
exercitarea drepturilor ∫i Óndeplinirea obliga˛iilor pe care le au fa˛„ de copil;
Ón acest scop, s„ cear„ bilunar serviciului public specializat prezentarea de
rapoarte.
(2) Œn vederea Óndeplinirii corespunz„toare a atribu˛iilor ce Ói revin, fiecare
comisie colaboreaz„ cu comisiile din celelalte jude˛e ∫i din sectoarele
municipiului Bucure∫ti ∫i poate solicita acestora prezentarea de rapoarte,
propuneri sau orice informa˛ii referitoare la situa˛ia copiilor fa˛„ de care a
stabilit m„suri de Óncredin˛are sau de plasament.
Art. 19. — (1) Œncredin˛area sau plasamentul copilului Ón una dintre
formele prev„zute Ón prezentul capitol poate dura cel mult p‚n„ la dob‚ndirea
capacit„˛ii depline de exerci˛iu de c„tre acesta.
(2) La cererea copilului, acesta poate r„m‚ne Ón centrele de plasament ori
la familia sau persoana c„reia i-a fost Óncredin˛at sau dat Ón plasament ∫i dup„
dob‚ndirea capacit„˛ii depline de exerci˛iu, dac„ Ó∫i continu„ studiile, dar f„r„
a dep„∫i v‚rsta de 26 de ani.
Art. 20. — (1) Pentru fiecare copil Óncredin˛at sau dat Ón plasament se
acord„ o aloca˛ie lunar„ de Óntre˛inere Ón cuantum de 300.000 lei, care se
indexeaz„ prin hot„r‚re a Guvernului.
(2) Aloca˛ia se pl„te∫te persoanei, reprezentantului familiei desemnat de
comisie sau organismului privat autorizat, c„rora le-a fost Óncredin˛at sau dat
Ón plasament copilul.
(3) Persoana sau, dup„ caz, unul dintre so˛ii c„rora le-au fost Óncredin˛a˛i
sau da˛i Ón plasament copiii au dreptul, pe perioada Óncredin˛„rii sau a
plasamentului, la un salariu la nivelul salariului brut lunar al asistentului
social cu preg„tire medie, Óncadrat Ón func˛ie de vechime. Perioada respectiv„
se consider„ vechime Ón munc„. Pentru persoanele pensionate, suma astfel
acordat„ se va pl„ti sub form„ de indemniza˛ie lunar„. Prevederile prezentului
alineat se aplic„ numai persoanelor care au ob˛inut atestatul de asistent
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maternal profesionist din partea comisiei de la domiciliul acestora, Ón
condi˛iile ce vor fi stabilite prin hot„r‚re a Guvernului. Prevederile
prezentului alineat nu sunt aplicabile Ón cazul Ón care copilul a fost Óncredin˛at
sau dat Ón plasament la o rud„ a acestuia, p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv.
(4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prev„zute la alineatul
precedent, suportate de organismele private autorizate, se restituie acestora, la
cerere, de c„tre serviciile publice specializate, pe baza documentelor
justificative, Ón termen de 15 zile de la depunerea cererii.
(5) Contractele de munc„ ale asisten˛ilor maternali profesioni∫ti se Óncheie
de c„tre serviciile publice specializate sau de c„tre organismele private
autorizate.
(6) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile Ón cazul Ón care
copilul a fost Óncredin˛at Ón vederea adop˛iei.
(7) Dup„ dob‚ndirea capacit„˛ii depline de exerci˛iu, copilul devine
titularul dreptului la aloca˛ia prev„zut„ la alin. (1), dac„ Ó∫i continu„ studiile,
p‚n„ la absolvirea acestora, dar f„r„ a dep„∫i v‚rsta de 25 de ani.
Art. 21. — (1) Comisia care a hot„r‚t Óncredin˛area sau plasamentul
copilului va stabili, dac„ este cazul, ∫i cuantumul contribu˛iei lunare a
p„rin˛ilor la Óntre˛inerea acestuia, Ón condi˛iile stabilite de Codul familiei.
Sumele astfel Óncasate se constituie venit la bugetul jude˛ului, respectiv la cel
al sectorului municipiului Bucure∫ti, Ón subordinea c„ruia func˛ioneaz„
comisia care a stabilit m„sura respectiv„.
(2) Dac„ plata contribu˛iei la Óntre˛inerea copilului nu este posibil„,
comisia poate obliga p„rintele s„ presteze o activitate neremunerat„ Ón folosul
colectivit„˛ii, pe toat„ durata m„surii Óncredin˛„rii sau a plasamentului.
Art. 22. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale au obliga˛ia s„ acorde
sprijin ∫i asisten˛„ pentru prevenirea situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i
dezvoltarea copilului ∫i s„ ac˛ioneze pentru:
a) identificarea, preg„tirea ∫i evaluarea unei re˛ele teritoriale de asisten˛i
maternali profesioni∫ti;
b) asigurarea de servicii de prevenire a abandonului copiilor;
c) Ónfiin˛area de centre maternale ∫i centre de Óngrijire de zi;
d) asigurarea oric„ror servicii care s„ conduc„ la bun„starea copilului,
al„turi de p„rin˛ii s„i.
CAPITOLUL III
M„suri educative fa˛„ de copilul care a s„v‚r∫it
o fapt„ prev„zut„ de legea penal„,
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dar care nu r„spunde penal
Art. 23. — (1) Copilul care a s„v‚r∫it o fapt„ prev„zut„ de legea penal„,
dar care nu r„spunde penal, beneficiaz„ de protec˛ie Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Nu r„spunde penal copilul care nu a Ómplinit v‚rsta de 14 ani sau care
are v‚rsta Óntre 14 ∫i 16 ani, dac„ nu se dovede∫te c„ a s„v‚r∫it fapta cu
discern„m‚nt.
Art. 24. — (1) Fa˛„ de copilul aflat Ón situa˛ia prev„zut„ la art. 23, comisia
va lua una dintre urm„toarele m„suri educative:
a) mustrarea;
b) libertatea supravegheat„;
c) internarea Óntr-un centru de reeducare;
d) internarea Óntr-o institu˛ie medical-educativ„.
(2) La stabilirea m„surii educative comisia va ˛ine seama de gradul de
pericol social al faptei s„v‚r∫ite, de dezvoltarea fizic„, intelectual„ ∫i afectiv„
a copilului, de comportarea lui, de condi˛iile Ón care a fost crescut ∫i Ón care a
tr„it ∫i de orice alte elemente de natur„ s„ caracterizeze personalitatea
acestuia.
Art. 25. — M„sura educativ„ a mustr„rii const„ Ón dojenirea copilului, Ón
ar„tarea pericolului social al faptei s„v‚r∫ite, Ón sf„tuirea copilului s„ se poarte
Ón a∫a fel Ónc‚t s„ dea dovad„ de Óndreptare, atr„g‚ndu-i-se totodat„ aten˛ia c„,
dac„ va s„v‚r∫i din nou o infrac˛iune, se va lua fa˛„ de el o m„sur„ mai sever„
sau i se va putea aplica o pedeaps„.
Art. 26. — (1) M„sura educativ„ a libert„˛ii supravegheate const„ Ón
l„sarea copilului Ón libertate timp de un an, sub supraveghere deosebit„.
Supravegherea poate fi Óncredin˛at„, dup„ caz, p„rin˛ilor, adoptatorului sau
tutorelui copilului. Dac„ nici unul dintre ace∫tia nu poate asigura
supravegherea Ón condi˛ii satisf„c„toare, comisia dispune Óncredin˛area
supravegherii copilului, pe acela∫i interval de timp, unei familii sau unei
persoane de Óncredere, unui organism privat autorizat sau serviciului public
specializat.
(2) Persoana c„reia i s-a Óncredin˛at supravegherea copilului are obliga˛ia
de a veghea Óndeaproape asupra comport„rii acestuia, Ón scopul Óndrept„rii lui,
precum ∫i obliga˛ia de a Ón∫tiin˛a, de Óndat„, comisia atunci c‚nd copilul se
sustrage de la supraveghere, are purt„ri rele ori a s„v‚r∫it din nou o fapt„
prev„zut„ de legea penal„.
(3) Comisia poate s„ impun„ copilului respectarea urm„toarelor obliga˛ii:
a) s„ nu frecventeze anumite locuri stabilite;
b) s„ nu intre Ón leg„tur„ cu anumite persoane;
c) s„ frecventeze cu regularitate ∫coala sau un curs de calificare.
(4) Comisia atrage aten˛ia copilului asupra consecin˛elor comport„rii sale.
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(5) Dup„ luarea m„surii libert„˛ii supravegheate, comisia Óncuno∫tin˛eaz„
∫coala la care copilul Ónva˛„.
(6) Dac„ Ón„untrul termenului de supraveghere copilul se sustrage de la
supravegherea ce se exercit„ asupra lui sau are purt„ri rele ori s„v‚r∫e∫te din
nou o fapt„ prev„zut„ de legea penal„, comisia revoc„ m„sura libert„˛ii
supravegheate ∫i ia fa˛„ de copil m„sura intern„rii Óntr-un centru de reeducare
sau Óntr-o institu˛ie medical-educativ„.
Art. 27. — (1) M„sura educativ„ a intern„rii copilului Óntr-un centru de
reeducare se ia Ón scopul reeduc„rii copilului, c„ruia i se asigur„ posibilitatea
de a dob‚ndi Ónv„˛„tura necesar„ ∫i o preg„tire profesional„, potrivit
aptitudinilor sale.
(2) M„sura intern„rii se ia fa˛„ de copilul Ón privin˛a c„ruia celelalte m„suri
educative sunt neÓndestul„toare.
Art. 28. — M„sura intern„rii Óntr-o institu˛ie medical-educativ„ se ia fa˛„
de copilul care, din cauza st„rii sale fizice sau psihice, are nevoie de tratament
medical ∫i de un regim special de educa˛ie.
Art. 29. — (1) M„surile prev„zute la art. 27 ∫i 28 se iau pe timp
nedeterminat, Óns„ nu pot dura dec‚t p‚n„ la Ómplinirea de c„tre copil a v‚rstei
de 18 ani. M„sura prev„zut„ la art. 27 trebuie s„ fie ridicat„ de Óndat„ ce a
disp„rut cauza care a impus luarea acesteia. Comisia, dispun‚nd ridicarea
m„surii prev„zute la art. 28, poate, dac„ este cazul, s„ ia fa˛„ de copil m„sura
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Óntr-un centru de reeducare.
(2) La data c‚nd copilul devine major, comisia poate dispune prelungirea
intern„rii pe o durat„ de cel mult 2 ani, dac„ aceasta este necesar„ pentru
realizarea scopului intern„rii.
Art. 30. — (1) M„surile educative prev„zute la art. 24 se iau la sesizarea
procurorului, a organelor de poli˛ie, a ∫colii, a p„rin˛ilor sau a oric„rei
persoane interesate.
(2) M„surile educative prev„zute la art. 24 lit. b)—d) se iau numai cu
avizul procurorului.
(3) La luarea m„surilor educative, comisia va ˛ine seama de gradul de
pericol social al faptei s„v‚r∫ite, de dezvoltarea fizic„, intelectual„ ∫i afectiv„
a copilului, de comportarea lui general„, de condi˛iile Ón care a fost crescut ∫i
Ón care a tr„it ∫i de orice elemente de natur„ s„ caracterizeze personalitatea
acestuia.
CAPITOLUL IV
Organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei
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pentru protec˛ia copilului
Art. 31. — (1) Comisia se Ónfiin˛eaz„ prin hot„r‚re a consiliului jude˛ean,
respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure∫ti, este alc„tuit„
din 11 membri ∫i are urm„toarea componen˛„:
a) pre∫edinte — secretarul consiliului jude˛ean, respectiv secretarul
prim„riei sectorului municipiului Bucure∫ti;
b) vicepre∫edin˛i:
— directorul Direc˛iei generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ean„,
respectiv a sectorului municipiului Bucure∫ti;
— directorul serviciului public specializat;
c) membri — c‚te un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale
Ministerului S„n„t„˛ii, Ministerului Œnv„˛„m‚ntului, Ministerului de Interne,
Secretariatului de Stat pentru Handicapa˛i, desemna˛i de conducerea acestora,
∫i patru reprezentan˛i ai organismelor private autorizate, care desf„∫oar„
activit„˛i Ón domeniul protec˛iei copilului, sau speciali∫ti independen˛i din
acest domeniu, propu∫i de secretarul consiliului jude˛ean sau al prim„riei
sectorului municipiului Bucure∫ti.
(2) Comisia este legal constituit„ Ón prezen˛a majorit„˛ii membrilor s„i.
Hot„r‚rile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor care o
alc„tuiesc.
(3) Comisia se Óntrune∫te lunar Ón ∫edin˛e ordinare ∫i, ori de c‚te ori este
nevoie, Ón ∫edin˛e extraordinare. Convocarea ∫edin˛elor se face de c„tre
pre∫edinte, iar Ón absen˛a acestuia, de c„tre unul dintre vicepre∫edin˛i.
Convocarea se face Ón scris, cu cel pu˛in 3 zile Ónainte de ∫edin˛„, ∫i cuprinde,
Ón mod obligatoriu, ordinea de zi a acesteia.
(4) Prezen˛a membrilor comisiei la ∫edin˛„ este obligatorie. Œn cazul Ón
care un membru al comisiei absenteaz„ de la ∫edin˛e de dou„ ori consecutiv,
f„r„ motive temeinice, conducerea institu˛iei al c„rei reprezentant este poate
dispune sanc˛ionarea disciplinar„ a acestuia, Ón condi˛iile legisla˛iei muncii.
Pre∫edintele, vicepre∫edin˛ii ∫i membrii comisiei au dreptul la o indemniza˛ie
de ∫edin˛„, al c„rei cuantum se stabile∫te prin hot„r‚re a consiliului jude˛ean
sau prin hot„r‚ri ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
Art. 32. — (1) Comisia, competent„ s„ solu˛ioneze cauzele privitoare la
copiii afla˛i Ón dificultate, este aceea Ón a c„rei raz„ teritorial„ se afl„
domiciliul copilului sau, dup„ caz, cea Ón a c„rei raz„ teritorial„ copilul a fost
g„sit lipsit de supraveghere sau a fost p„r„sit.
(2) Comisia solu˛ioneaz„ cauza Ón termen de cel mult 15 zile de la data
sesiz„rii.
(3) Œn fa˛a comisiei vor fi chema˛i p„rin˛ii, copilul care a Ómplinit v‚rsta de
10 ani, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat autorizat care
dore∫te s„ Ói fie Óncredin˛at sau dat Ón plasament copilul, precum ∫i orice
persoane care pot da rela˛ii Ón cauz„. Œn cazul Ón care copilul care se afl„ Ón
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situa˛ia prev„zut„ la art. 23 nu se prezint„, se va cere sprijinul organelor de
poli˛ie pentru aducerea acestuia Ón fa˛a comisiei.
(4) ™edin˛ele comisiei nu sunt publice. Comisia poate admite s„ fie de fa˛„
∫i alte persoane dec‚t cele chemate, dac„ apreciaz„ c„ prezen˛a lor este util„.
(5) Pentru solu˛ionarea cauzelor, este obligatorie prezentarea raportului
referitor la ancheta psihosocial„ a copilului de c„tre specialistul serviciului
public specializat care a instrumentat cauza. Raportul va cuprinde date privind
personalitatea, starea fizic„ ∫i mental„ a copilului, antecedentele acestuia,
condi˛iile Ón care a fost crescut ∫i Ón care a tr„it, orice alte date referitoare la
cre∫terea ∫i la educarea copilului, care pot folosi comisiei Ón solu˛ionarea
cauzei, propunerea unei m„suri de protec˛ie a copilului, precum ∫i pozi˛ia
acestuia cu privire la m„sura propus„. Œn cazul Ón care este necesar„ stabilirea
unei m„suri educative, raportul referitor la ancheta psihosocial„ a copilului se
va Óntocmi Ón colaborare cu organele de poli˛ie.
(6) Lucr„rile de secretariat ale comisiei se asigur„ de c„tre serviciul public
specializat.
Art. 33. — (1) Hot„r‚rea comisiei este executorie.
(2) Hot„r‚rea se comunic„ p„rin˛ilor, persoanei, familiei sau organismului
privat autorizat c„ruia i-a fost Óncredin˛at sau dat Ón plasament copilul,
copilului care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani, Direc˛iei generale de munc„ ∫i
protec˛ie social„, serviciului public specializat, precum ∫i organelor financiare
competente, dac„ s-a stabilit plata unei contribu˛ii Ón sarcina p„rin˛ilor.
(3) Œn cazul Ón care exist„ opozi˛ie la executare, hot„r‚rea se comunic„
inspectoratului de poli˛ie, Ón vederea execut„rii.
Art. 34. — Hot„r‚rea comisiei poate fi atacat„ la judec„toria teritorial„
competent„, potrivit normelor de drept comun.
CAPITOLUL V
Organisme private care desf„∫oar„ activit„˛i
Ón domeniul protec˛iei copilului
Art. 35. — Organismele private, prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„, sunt persoane juridice de drept privat cu scop nelucrativ, constituite
Ón condi˛iile legii. La constituirea organismelor private rom‚ne, instan˛a
judec„toreasc„ va cere avizul Departamentului pentru Protec˛ia Copilului ∫i al
Ministerului Educa˛iei Na˛ionale. Œn cazul Ón care obiectivele statutare ale
organismului privat cuprind ∫i activit„˛i pentru alte categorii sociale dec‚t
copiii, se va cere ∫i avizul Ministerului Muncii ∫i Protec˛iei Sociale.
Art. 36. — (1) Organismele private legal constituite pot desf„∫ura
activit„˛i Ón domeniul protec˛iei copilului, numai dac„ au fost autorizate Ón
condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
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(2) Autorizarea organismelor private de na˛ionalitate rom‚n„ se face de
c„tre comisia Ón a c„rei raz„ teritorial„ acestea Ó∫i au sediul social.
(3) Autorizarea organismelor private str„ine se face de c„tre
Departamentul pentru Protec˛ia Copilului. Organismele private str„ine pot fi
autorizate s„ desf„∫oare activit„˛i Ón domeniul protec˛iei copilului pe teritoriul
Rom‚niei, numai dac„ sunt reprezentate de organisme private de na˛ionalitate
rom‚n„, autorizate.
Art. 37. — (1) Autoriza˛ia se elibereaz„ pentru o perioad„ de un an.
(2) ReÓnnoirea autoriza˛iei este condi˛ionat„ de prezentarea rapoartelor de
activitate autorit„˛ilor administra˛iei publice competente s„ o elibereze, anual
sau la cererea acestora.
Art. 38. — (1) Comisiile au drept de control asupra activit„˛ii desf„∫urate
de organismele private autorizate.
(2) Dac„ se constat„ c„ aceast„ activitate a devenit ilicit„, contrar„ bunelor
moravuri sau ordinii publice, comisia va solicita instan˛ei judec„tore∫ti
competente dizolvarea organismului privat respectiv.
Art. 39. — Criteriile ∫i procedurile de autorizare a organismelor private se
aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului.
CAPITOLUL VI
R„spunderi ∫i sanc˛iuni
Art. 40. — Nerespectarea prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„
atrage, dup„ caz, r„spunderea disciplinar„, material„, civil„, contraven˛ional„
sau penal„ a persoanei vinovate.
Art. 41. — (1) Nerespectarea hot„r‚rilor comisiei consituie contraven˛ie,
dac„ nu este s„v‚r∫it„ Ón astfel de condi˛ii Ónc‚t s„ constituie infrac˛iune.
(2) Contraven˛iile prev„zute la alineatul precedent se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 500.000 lei la 1.500.000 lei.
(3) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea amenzilor se fac de c„tre
personalul cu atribu˛ii de control de la consiliile jude˛ene, respectiv de la
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, precum ∫i de la
direc˛iile generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti. Sumele Óncasate se constituie venit la bugetul
jude˛ului, respectiv la bugetul sectorului municipiului Bucure∫ti.
(4) Dispozi˛iile prezentului articol se completeaz„ cu cele ale Legii nr.
32/1968 privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor.
CAPITOLUL VII
Finan˛area activit„˛ilor de protec˛ie a copilului
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aflat Ón dificultate
Art. 42. — (1) Cheltuielile pentru protec˛ia copilului aflat Ón dificultate se
finan˛eaz„ de la bugetul consiliului jude˛ean, respectiv de la bugetul
consiliilor sectoarelor municipiului Bucure∫ti. Œn acela∫i scop pot fi utilizate
∫i fonduri extrabugetare. Departamentul pentru Protec˛ia Copilului poate
finan˛a programe de interes na˛ional pentru protec˛ia copilului aflat Ón
dificultate, din fonduri transferate de la bugetul de stat cu aceast„ destina˛ie,
din intr„ri de credite externe, precum ∫i din fonduri extrabugetare.
(2) Cheltuielile pentru plata salariilor sau a indemniza˛iilor asisten˛ilor
maternali profesioni∫ti, precum ∫i a indemniza˛iilor de ∫edin˛„ ale
pre∫edintelui, vicepre∫edin˛ilor ∫i membrilor comisiei se suport„ de la bugetul
jude˛ului, respectiv de la bugetul sectorului municipiului Bucure∫ti ∫i se
gestioneaz„ de c„tre serviciul public specializat.
(3) Cheltuielile pentru plata aloca˛iei prev„zute la art. 20 se suport„ de la
bugetul de stat ∫i se gestioneaz„ de c„tre Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei
Sociale.
CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii finale
Art. 43. — (1) Œn aplicarea prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Departamentul
pentru Protec˛ia Copilului Ómpreun„ cu ministerele interesate vor elabora
norme metodologice ∫i m„suri tranzitorii, care se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului.
(2) Departamentul pentru Protec˛ia Copilului controleaz„, Ón condi˛iile
legii, activitatea de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate, exercitat„ de
autorit„˛ile administra˛iei publice locale.
Art. 44. — Ac˛iunile ∫i cererile privitoare la aplicarea dispozi˛iilor
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ sunt scutite de tax„ de timbru ∫i de timbru
judiciar.
Art. 45. — (1) Œn termen de 6 luni de la intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, comisiile vor verifica ∫i vor reevalua toate m„surile de
ocrotire stabilite prin hot„r‚ri Ón curs de aplicare ale fostelor comisii teritoriale
pentru ocrotirea minorilor, care au func˛ionat potrivit Legii nr. 3/1970 privind
regimul ocrotirii unor categorii de minori.
(2) La expirarea termenului prev„zut la alin. (1), hot„r‚rile comisiilor
teritoriale pentru ocrotirea minorilor Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.
Art. 46. — (1) Transferul institu˛iilor de ocrotire — leag„ne, case de copii
— ∫i al centrelor de primire a minorilor, care au func˛ionat potrivit Legii nr.
3/1970, transferul patrimoniului ∫i al personalului acestora, precum ∫i
reorganizarea lor Ón centre de plasament ∫i centre de primire a copilului Ón
cadrul serviciilor publice specializate se vor face p‚n„ la intrarea Ón vigoare a
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legii bugetului de stat pe anul 1998, prin protocol Óncheiat Óntre consiliile
jude˛ene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, ∫i
autorit„˛ile Ón subordinea c„rora aceste institu˛ii au func˛ionat p‚n„ la intrarea
Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Patrimoniul transferat potrivit alin. (1) Ó∫i p„streaz„ destina˛ia de
organizare ∫i desf„∫urare a activit„˛ii de protec˛ie a copilului aflat Ón
dificultate.
(3) Personalul didactic ∫i didactic auxiliar, titular, existent Ón institu˛iile de
ocrotire care au func˛ionat potrivit Legii nr. 3/1970 ∫i care se transfer„,
potrivit alin. (1), Ón cadrul centrelor de plasament ∫i de primire a copilului din
cadrul serviciilor publice specializate, precum ∫i Ón cadrul Departamentului
pentru Protec˛ia Copilului, Ó∫i p„streaz„ statutul de personal didactic.
(4) Personalului responsabil cu instruc˛ia, educa˛ia, transferat Ón condi˛iile
alin. (3), i se aplic„ prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic.
(5) Func˛iile didactice ale personalului din centrele de plasament,
men˛ionat la alin. (3), sunt: educatoare/educator, institutor-educator,
Ónv„˛„tor-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog,
profesor de muzic„, profesor de educa˛ie fizic„.
(6) Func˛iile didactice auxiliare ale personalului din centrele de plasament,
men˛ionat la alin. (3), sunt:
a) bibliotecar, documentarist, redactor;
b) informatician;
c) laborant;
d) tehnician;
e) pedagog ∫colar;
f) instructor-animator, instructor de educa˛ie extra∫colar„;
g) asistent social;
h) corepetitor;
i) supraveghetor de noapte.
Art. 47. — Pe data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ Legea nr. 3 din 26 martie 1970 privind regimul ocrotirii
unor categorii de minori, publicat„ Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 28
martie 1970, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare se abrog„.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 117/1999
PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE ™I A
M√SURILOR TRANZITORII DE APLICARE A PREVEDERILOR
ORDONANﬁEI DE URGENﬁ√ A GUVERNULUI NR. 26/1997
PRIVIND PROTECﬁIA COPILULUI AFLAT ŒN DIFICULTATE,
PRECUM ™I A METODOLOGIEI DE COORDONARE
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A ACTIVIT√ﬁILOR DE PROTECﬁIE ™I DE PROMOVARE
A DREPTURILOR COPILULUI LA NIVEL NAﬁIONAL*
Œn temeiul dispozi˛iilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997
privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, republicat„, ale Legii
administra˛iei publice locale nr. 69/1991, republicat„, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/1998
privind reorganizarea Departamentului pentru Protec˛ia Copilului,
Guvernul Rom‚niei h o t „ r „ ∫ t e :
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice ∫i m„surile tranzitorii de
aplicare a prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997
privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, prev„zute Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — (1) Se aprob„ Metodologia de coordonare a activit„˛ilor de
protec˛ie ∫i de promovare a drepturilor copilului la nivel na˛ional, prev„zut„
Ón anexa nr. 2.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor care le revin potrivit prevederilor art. 1 alin.
(1) ∫i art. 3 alin. (1) lit. a), b) ∫i i) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protec˛ia Copilului,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 432 din 16 noiembrie
1998, ale art. 63 alin. (1) lit. a) ∫i e) din Legea administra˛iei publice locale
nr. 69/1991, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 79 din
18 aprilie 1996, astfel cum au fost modificate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 22/1997, precum ∫i ale art. 3, 4 ∫i 22 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate,
republicat„, Departamentul pentru Protec˛ia Copilului ∫i autorit„˛ile
administra˛iei publice locale aplic„ m„surile prev„zute de metodologia
men˛ionat„ la alin. (1).
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se abrog„
Hot„r‚rea Guvernului nr. 205/1997 cu privire la organizarea activit„˛ii
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón domeniul protec˛iei drepturilor
copilului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 100 din
26 mai 1997.
ANEXA Nr. 1
Norme metodologice ∫i m„suri tranzitorii
de aplicare a prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999.
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nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, republicat„
CAPITOLUL I
Organizarea ∫i func˛ionarea comisiilor pentru protec˛ia copilului
Art. 1. — (1) Comisia pentru protec˛ia copilului, denumit„ Ón continuare
comisie, este organ de specialitate al consiliului jude˛ean, respectiv al
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, cu activitate
decizional„ Ón materia protec˛iei copilului aflat Ón dificultate ∫i a protec˛iei
drepturilor copilului prin adop˛ie.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin comisia reprezint„ autoritatea
consiliului jude˛ean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti.
Art.2. — (1) Œnfiin˛area ∫i componen˛a comisiei se aprob„ prin hot„r‚re a
consiliului jude˛ean, respectiv prin hot„r‚ri ale consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti, la propunerea secretarului consiliului
jude˛ean, respectiv a secretarilor prim„riilor sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, potrivit legii.
(2) Modificarea componen˛ei comisiei se aprob„ potrivit alin. (1).
Art. 3. — Œn vederea exercit„rii atribu˛iilor ce Ói revin potrivit art. 2,
secretarul consiliului jude˛ean, respectiv al prim„riei sectorului municipiului
Bucure∫ti, are urm„toarele obliga˛ii:
a) solicit„ ∫efilor serviciilor publice descentralizate ale Ministerului
S„n„t„˛ii, Ministerului Educa˛iei Na˛ionale, Ministerului de Interne ∫i
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap s„ Ó∫i desemneze c‚te
un reprezentant pentru a fi propus ca membru al comisiei; pot fi membri ai
comisiei numai reprezentan˛ii desemna˛i care sunt speciali∫ti angaja˛i ai
serviciilor publice descentralizate respective, cu studii superioare Ón domeniul
∫tiin˛elor socio-umane, ale c„ror integritate moral„ ∫i experien˛„ profesional„
ofer„ garan˛ii corespunz„toare pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce le revin Ón
cadrul comisiei;
b) solicit„ directorului direc˛iei generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ ∫i
directorului serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului s„ Ó∫i
desemneze c‚te un reprezentant care s„ fie propus ca Ónlocuitor al
vicepre∫edintelui comisiei; Ónlocuitorii vicepre∫edin˛ilor comisiei trebuie s„
Óndeplineasc„ condi˛iile prev„zute la lit. a);
c) propune consiliului jude˛ean, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, nominalizarea a 4 membri ai comisiei dintre
speciali∫tii Ón materie de protec˛ie a copilului, care au domiciliul pe teritoriul
unit„˛ii sau, dup„ caz, al subdiviziunii administrativ-teritoriale respective, sau
dintre reprezentan˛ii organismelor private autorizate de comisie, Ón condi˛iile
legii, care desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul protec˛iei copilului aflat Ón
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dificultate; pot fi propu∫i ca membri ai comisiei numai speciali∫ti cu studii
superioare Ón domeniul ∫tiin˛elor socioumane, ale c„ror integritate moral„ ∫i
experien˛„ profesional„ ofer„ garan˛ii corespunz„toare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor ce le vor reveni Ón cadrul comisiei ∫i care nu desf„∫oar„ activit„˛i
Ón cadrul institu˛iilor sau organismelor publice sau private, ce au ca obiect de
activitate protec˛ia copilului aflat Ón dificultate; un organism privat autorizat
poate avea un singur reprezentant ca membru al comisiei; Ón alegerea
organismelor private autorizate ai c„ror reprezentan˛i sunt propu∫i ca membri
ai comisiei se au Ón vedere profesionalismul ∫i corectitudinea demonstrate de
fiecare organism privat Ón desf„∫urarea activit„˛ii de protec˛ie a copilului aflat
Ón dificultate; Ón cazul Ón care num„rul organismelor private autorizate de
comisie este mai mare de 4, reprezentarea acestora Ón cadrul comisiei poate fi
asigurat„ prin rota˛ie, pentru perioade de minimum 6 luni;
d) Óntocme∫te proiectul de hot„r‚re privind Ónfiin˛area ∫i componen˛a
comisiei, pe care Ól supune aprob„rii consiliului jude˛ean, respectiv consiliului
local al sectorului municipiului Bucure∫ti;
e) verific„ ∫i r„spunde de Óndeplinirea de c„tre membrii comisiei a
condi˛iilor prev„zute la lit. a), b) ∫i c) ∫i propune consiliului jude˛ean,
respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucure∫ti, modificarea
componen˛ei comisiei Ón cazul Ón care aceste condi˛ii nu sunt Óndeplinite.
Art. 4. — Œn cazul Ón care s-a decis plasamentul copilului Ón regim de
urgen˛„, comisia competent„ s„ hot„rasc„ men˛inerea m„surii plasamentului
Ón regim de urgen˛„ sau, dup„ caz, Óncredin˛area copilului este comisia din
unitatea sau, dup„ caz, subdiviziunea administrativ-teritorial„ pe al c„rei
teritoriu func˛ioneaz„ serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului
care a decis plasamentul Ón regim de urgen˛„.
Art. 5. — (1) Œn cazul copilului cu handicap aflat Ón dificultate, o dat„ cu
stabilirea m„surii de protec˛ie a acestuia, comisia este obligat„ s„ sesizeze
comisia de diagnostic ∫i triaj sau, dup„ caz, comisia de expertiz„ complex„, Ón
vederea stabilirii tipului ∫i gradului de handicap al copilului, precum ∫i a
orient„rii ∫colare a acestuia.
(2) Comisia de expertiz„ complex„ sau, dup„ caz, comisia de diagnostic ∫i
triaj r„spunde de solu˛ionarea operativ„ a cauzei ∫i de compatibilitatea dintre
m„sura de protec˛ie stabilit„ de comisia pentru protec˛ia copilului ∫i hot„r‚rea
pe care o adopt„, potrivit atribu˛iilor ce Ói revin.
(3) Œn cazul copilului cu handicap care nu se afl„ Ón dificultate, dar care a
fost Óncredin˛at sau a fost internat Óntr-o institu˛ie de ocrotire prin hot„r‚re a
fostelor comisii teritoriale pentru ocrotirea minorilor, care au func˛ionat
potrivit Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori,
comisia Ó∫i declin„ competen˛a Ón favoarea comisiei de diagnostic ∫i triaj sau,
dup„ caz, a comisiei de expertiz„ complex„. Dispozi˛iile alin. (2) se aplic„ Ón
mod corespunz„tor.
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(4) Œn cazul Ón care comisia este sesizat„ cu o cerere privind protec˛ia unui
copil cu handicap, iar din analiza cauzei se constat„ c„ acel copil nu se afl„ Ón
dificultate, aceasta Ó∫i declin„ competen˛a Ón favoarea comisiei de expertiz„
complex„ sau, dup„ caz, a comisiei de diagnostic ∫i triaj.
Art. 6. — (1) Comisia poate hot„rÓ Óncredin˛area sau plasamentul copilului
unei persoane, unei familii, unui serviciu public specializat pentru protec˛ia
copilului sau unui organism privat autorizat, care are domiciliul sau, dup„ caz,
sediul pe teritoriul altei unit„˛i, ori dup„ caz, al altei subdiviziuni
administrativ-teritoriale dec‚t cea Ón care func˛ioneaz„ comisia, dac„ interesul
major al copilului aflat Ón dificultate o impune, cu avizul favorabil al comisiei
din unitatea sau, dup„ caz, subdiviziunea administrativ-teritorial„ respectiv„.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), comisia competent„ s„ ia hot„r‚rea
prezint„ comisiei al c„rei aviz este cerut toate informa˛iile pertinente pe care
le de˛ine, referitoare la solu˛ionarea cauzei, precum ∫i motivul care impune
luarea hot„r‚rii propuse.
(3) Comisia al c„rei aviz este cerut este obligat„ s„ comunice celeilalte
comisii hot„r‚rea privind eliberarea avizului, Ón termen de 15 zile de la
primirea solicit„rii ∫i a informa˛iilor prev„zute la alin. (2). Respingerea
solicit„rii de eliberare a avizului poate fi Óntemeiat„ numai pe protejarea
interesului major al copilului.
(4) Œn cazul nerespect„rii termenului prev„zut la alin. (3), avizul favorabil
al comisiei este prezumat.
(5) Dispozi˛iile alin. (1)—(4) sunt aplicabile at‚t Ón cazul stabilirii unei
m„suri de protec˛ie, c‚t ∫i Ón cazul Ónlocuirii m„surii stabilite.
(6) Prevederile alineatelor precedente nu sunt aplicabile Ón cazul
Óncredin˛„rii copilului Ón vederea adop˛iei.
Art. 7. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor referitoare la reevaluarea periodic„
∫i la Ónlocuirea m„surilor de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate ce au fost
stabilite, comisia poate Ónlocui m„sura plasamentului cu cea a Óncredin˛„rii,
dac„ p„rin˛ii pun Ón pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea moral„ a
copilului, prin exercitarea Ón mod abuziv a drepturilor p„rinte∫ti sau prin
neglijen˛„ grav„ Ón Óndeplinirea obliga˛iilor de p„rinte.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), sunt aplicabile prevederile legale
referitoare la obliga˛iile comisiei ∫i la efectele hot„r‚rii acesteia Ón cazul
Ónlocuirii plasamentului Ón regim de urgen˛„ cu m„sura Óncredin˛„rii.
(3) Œn vederea exercit„rii efective a atribu˛iilor prev„zute la alin. (1),
comisia este obligat„ s„ analizeze rela˛ia ∫i comportamentul p„rin˛ilor fa˛„ de
copil pe durata plasamentului, men˛inerea leg„turii fire∫ti dintre ace∫tia,
precum ∫i modul Ón care p„rin˛ii Ó∫i Óndeplinesc obliga˛iile fa˛„ de copil. Œn
cazurile Ón care p„rin˛ii manifest„ dezinteres v„dit fa˛„ de copil, nu achit„
contribu˛ia lunar„ la Óntre˛inerea acestuia sau refuz„ s„ presteze activitatea
neremunerat„ Ón folosul colectivit„˛ii la care au fost obliga˛i, comisia va hot„rÓ
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asupra Ónlocuirii m„surii plasamentului cu cea a Óncredin˛„rii, Ón condi˛iile
legii.
Art. 8. — Comisia poate stabili m„sura Óncredin˛„rii, a plasamentului sau,
dup„ caz, a plasamentului Ón regim de urgen˛„, Ón mod cumulativ cu una dintre
m„surile educative, dac„ sunt Óndeplinite concomitent condi˛iile prev„zute de
lege pentru stabilirea acestor m„suri.
Art. 9. — (1) Lucr„rile de secretariat ale comisiei sunt asigurate de un
secretariat, care func˛ioneaz„ Ón cadrul serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului din unitatea sau, dup„ caz, subdiviziunea administrativteritorial„ respectiv„.
(2) Secretariatul comisiei este condus de secretarul acesteia, numit prin
dispozi˛ie a directorului general al serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului.
Art. 10. — (1) Convocarea persoanelor chemate Ón fa˛a comisiei pentru
solu˛ionarea cauzelor privind copiii afla˛i Ón dificultate se face de c„tre
secretarul comisiei.
(2) Convocarea se face Ón scris ∫i se comunic„ persoanei interesate fie prin
scrisoare recomandat„, cu confirmare de primire, transmis„ cu cel pu˛in 15
zile Ónainte de data ˛inerii ∫edin˛ei, fie prin curier, cu cel pu˛in 5 zile Ónainte
de data ˛inerii ∫edin˛ei, Ónso˛it„ de procesul-verbal de Óndeplinire a procedurii
de convocare.
(3) Œn cazul Ón care procedura de convocare prev„zut„ la alin. (2) nu poate
fi Óndeplinit„, convocarea se poate face prin afi∫are la sediul comisiei, precum
∫i la sediul prim„riei unit„˛ii administrativ-teritoriale pe teritoriul c„reia se
afl„ ultimul domiciliu cunoscut al persoanei interesate, cu cel pu˛in 3 zile
Ónainte de data ˛inerii ∫edin˛ei. Œn acest caz secretarul comisiei Óntocme∫te
procesul-verbal de Óndeplinire a procedurii de convocare prin afi∫are, care va
fi semnat ∫i de reprezentantul prim„riei la care se afi∫eaz„ convocarea.
(4) Convoc„rile persoanelor chemate Ón fa˛a comisiei pentru solu˛ionarea
cauzelor privind copiii afla˛i Ón dificultate, confirm„rile de primire a
scrisorilor recomandate, precum ∫i procesele-verbale de Óndeplinire a
procedurii de convocare se Ónregistreaz„ Óntr-un registru special de eviden˛„ a
convoc„rilor de c„tre secretarul comisiei.
(5) Viciul procedural privind neÓndeplinirea procedurii de convocare se
acoper„ Ón cazul prezent„rii persoanei interesate Ón fa˛a comisiei la data ˛inerii
∫edin˛ei. Œn acest caz, prezentarea persoanei interesate se consemneaz„ Ón
procesul-verbal al ∫edin˛ei ∫i se Ónregistreaz„ de c„tre secretarul comisiei Ón
registrul special de eviden˛„ a convoc„rilor, cu men˛iunea îprezentat Ón fa˛a
comisiei“.
Art. 11. — ™edin˛ele comisiei au loc Ón spa˛ii special amenajate, care s„
asigure confiden˛ialitatea datelor ∫i a informa˛iilor referitoare la copilul aflat
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Ón dificultate, care sunt prezentate comisiei, precum ∫i a dezbaterilor
membrilor comisiei.
Art. 12. — (1) ™edin˛ele comisiei sunt conduse de pre∫edintele acesteia,
iar Ón absen˛a sa, de unul dintre vicepre∫edin˛i. La ∫edin˛e particip„ Ón mod
obligatoriu secretarul comisiei, f„r„ drept de vot. Pot participa la ∫edin˛ele
comisiei ∫i alte persoane invitate de pre∫edinte, de vicepre∫edin˛i sau de unul
dintre membrii comisiei, cu acordul acesteia.
(2) Œn timpul ∫edin˛ei comisiei solu˛ionarea cauzei privind copilul aflat Ón
dificultate cuprinde urm„toarele etape:
1. prezentarea de c„tre secretarul comisiei a datelor de identitate ale
copilului ∫i ale persoanelor chemate Ón fa˛a comisiei pentru solu˛ionarea
cauzei, precum ∫i a situa˛iei privind convoc„rile acestora, pe baza
documentelor prev„zute la art. 10 alin. (4) ∫i a registrului special de eviden˛„
a convoc„rilor;
2. prezentarea raportului asupra copilului, a propunerii motivate
referitoare la stabilirea unei m„suri de protec˛ie a copilului, precum ∫i a
pozi˛iei copilului fa˛„ de m„sura propus„; prezentarea acestor date ∫i
informa˛ii se face de specialistul sau, dup„ caz, de speciali∫tii serviciului
public specializat pentru protec˛ia copilului care au instrumentat cauza, care
vor furniza comisiei orice informa˛ii suplimentare solicitate de membrii
acesteia; este interzis„ prezentarea acestor date ∫i informa˛ii Ón prezen˛a altor
persoane Ón afar„ de membrii comisiei, de secretarul acesteia ∫i de speciali∫tii
serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului;
3. audierea persoanelor chemate Ón fa˛a comisiei pentru solu˛ionarea
cauzei; acestea vor fi audiate de comisie separat, Ón urm„toarea ordine: copilul
care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani, p„rin˛ii acestuia, persoana, familia sau
reprezentantul organismului privat autorizat care dore∫te s„ Ói fie Óncredin˛at
sau dat Ón plasament copilul, celelalte persoane chemate Ón fa˛a comisiei
pentru a da rela˛ii necesare solu˛ion„rii cauzei; dup„ audierea separat„ a
acestor persoane, comisia poate proceda la o nou„ audiere comun„ a dou„ sau
mai multe dintre acestea; copilului care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani i se
comunic„ de c„tre pre∫edintele comisiei m„sura propus„ pentru protec˛ia sa,
consecin˛ele pe care stabilirea acestei m„suri le va avea ∫i i se asigur„ dreptul
de a-∫i exprima Ón mod liber opinia cu privire la m„sura de protec˛ie propus„;
4. dezbaterile membrilor comisiei cu privire la solu˛ionarea cauzei; Ón
cadrul dezbaterilor membrii comisiei pot face noi propuneri pentru
solu˛ionarea cauzei;
5. supunerea la vot de c„tre pre∫edinte a propunerilor privind stabilirea
m„surii de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate ∫i adoptarea hot„r‚rii
comisiei; membrii comisiei care se ab˛in sau care voteaz„ Ómpotriv„ au
obliga˛ia s„ Ó∫i motiveze votul exprimat.
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Art. 13. — (1) Audierile ∫i dezbaterile ce au loc Ón ∫edin˛ele comisiei,
hot„r‚rile adoptate de ea, precum ∫i modul Ón care acestea au fost adoptate se
consemneaz„ de secretarul comisiei Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei, care se
semneaz„ de c„tre pre∫edinte, vicepre∫edin˛i, precum ∫i de membrii prezen˛i
∫i se contrasemneaz„ de c„tre secretarul comisiei.
(2) Procesele-verbale ale ∫edin˛elor comisiei se consemneaz„ Ón registrul
special de procese-verbale, ale c„rui pagini sunt numerotate ∫i poart„ ∫tampila
comisiei, precum ∫i semn„tura secretarului comisiei.
Art. 14. — (1) Hot„r‚rile comisiei se iau cu majoritatea voturilor
membrilor ei. Acestea se redacteaz„ de secretarul comisiei, potrivit
procesului-verbal al ∫edin˛ei Ón care au fost adoptate, Ón termen de 3 zile de la
data ˛inerii ∫edin˛ei. Hot„r‚rea comisiei va cuprinde, Ón mod obligatoriu, codul
numeric personal al persoanelor care au luat Ón Óncredin˛are sau Ón plasament
copilul, seria ∫i num„rul livretului de familie al acestora, Ón care sunt
Ónregistrate datele de identificare ale copilului, precum ∫i codul numeric
personal al copilului.
(2) Œn cazul Ón care, Ón urma reevalu„rilor efectuate de comisie, aceasta
hot„r„∫te men˛inerea m„surii stabilite, redactarea hot„r‚rii nu este necesar„.
(3) Hot„r‚rile redactate potrivit alin. (1) se semneaz„ de pre∫edintele
comisiei sau de unul dintre vicepre∫edin˛i, se contrasemneaz„ de secretarul
comisiei ∫i se Ónregistreaz„ Óntr-un registru special de eviden˛„ a hot„r‚rilor.
(4) Hot„r‚rile comisiei se comunic„ persoanelor interesate Ón termen de 5
zile de la data ˛inerii ∫edin˛ei. Dispozi˛iile art. 10 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
(5) Actele emise de comisie, care nu necesit„ adoptarea unei hot„r‚ri, se
semneaz„ de pre∫edintele acesteia sau de unul dintre vicepre∫edin˛i ∫i se
Ónregistreaz„ Ón registrul general de intr„ri-ie∫iri al comisiei.
Art. 15. — (1) Comisia coordoneaz„ activit„˛ile Ón domeniul autorit„˛ii
tutelare ∫i al protec˛iei drepturilor copilului, inclusiv pentru prevenirea
situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului, desf„∫urate de
consiliile locale ∫i de primarii din unit„˛ile administrativ-teritoriale de pe
teritoriul jude˛ului Ón care func˛ioneaz„.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor care Ói revin potrivit alin. (1) comisia aprob„
strategiile jude˛ene anuale, pe termen mediu ∫i lung, de restructurare,
organizare ∫i dezvoltare a serviciilor de sprijin ∫i asisten˛„ pentru prevenirea
situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului, organizate de
autorit„˛ile administra˛iei publice locale de pe teritoriul jude˛ului. Strategiile
aprobate de comisie ∫i adoptate de consiliul jude˛ean sunt obligatorii pentru
consiliile locale. Primarii asigur„ m„surile necesare ∫i r„spund de
implementarea acestor strategii.
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(3) Comisia poate solicita primarilor luarea anumitor m„suri Ón domeniul
autorit„˛ii tutelare ∫i al protec˛iei drepturilor copilului, potrivit competen˛elor
ce le revin.
(4) Primarii asigur„ sprijinul necesar pentru desf„∫urarea activit„˛ii de
protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate, potrivit hot„r‚rilor comisiei, prin
intermediul serviciilor de specialitate din aparatul propriu sau, dup„ caz, din
subordinea consiliului local, care desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul autorit„˛ii
tutelare ∫i protec˛iei drepturilor copilului. Prin grija primarului se
completeaz„ livretul de familie cu datele stabilite prin hot„r‚rea comisiei,
referitoare la copilul pentru care s-a dispus m„sura de Óncredin˛are sau
plasament.
Art. 16. — (1) Comisia aprob„ strategiile jude˛ene anuale, pe termen
mediu ∫i lung, de restructurare, organizare ∫i dezvoltare a sistemului jude˛ean
de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate, inclusiv a serviciilor de sprijin ∫i
asisten˛„ pentru prevenirea situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i
dezvoltarea copilului, ∫i le supune adopt„rii consiliului jude˛ean.
(2) Comisia prezint„ consiliului jude˛ean, trimestrial sau la cererea
acestuia, rapoarte generale privind activitatea de protec˛ie a copilului aflat Ón
dificultate, stadiul implement„rii strategiilor prev„zute la alin. (1) ∫i propuneri
de m„suri pentru Ómbun„t„˛irea acestor activit„˛i. Pre∫edintele, vicepre∫edin˛ii
∫i membrii comisiei asigur„ m„surile necesare ∫i r„spund de Óndeplinirea
acestei obliga˛ii, potrivit atribu˛iilor serviciilor publice sau organismelor
private pe care le reprezint„.
(3) Prevederile alineatelor precedente se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i
comisiilor care func˛ioneaz„ Ón subordinea consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti.
Art. 17. — (1) Pre∫edintele, vicepre∫edin˛ii ∫i membrii comisiei r„spund
Ón fa˛a consiliului jude˛ean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, de neÓndeplinirea obliga˛iilor care le revin potrivit
legii ∫i de aplicarea necorespunz„toare a hot„r‚rilor comisiei, potrivit
atribu˛iilor serviciilor publice sau ale organismelor private pe care le
reprezint„.
(2) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (1) comisia poate propune aplicarea
urm„toarelor m„suri pre∫edintelui, vicepre∫edin˛ilor sau membrilor vinova˛i:
a) re˛inerea par˛ial„ sau neacordarea indemniza˛iei de ∫edin˛„ pe o
perioad„ de p‚n„ la 3 luni;
b) solicitarea sanc˛ion„rii disciplinare a celui vinovat de c„tre conducerea
institu˛iei al c„rei reprezentant este, Ón condi˛iile legii;
c) revocarea calit„˛ii de membru al comisiei.
(3) M„surile prev„zute la alin. (2) lit. a) ∫i b) se aplic„ prin dispozi˛ie a
pre∫edintelui consiliului jude˛ean, respectiv a primarului sectorului
municipiului Bucure∫ti. M„sura prev„zut„ la alin. (2) lit. c) se aplic„ prin
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hot„r‚re a consiliului jude˛ean, respectiv a consiliului local al sectorului
municipiului Bucure∫ti.
CAPITOLUL II
Organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice
specializate pentru protec˛ia copilului
Art. 18. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor ce le revin potrivit art. 4 ∫i 6 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997, republicat„, consiliile
jude˛ene ∫i consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti Ónfiin˛eaz„,
organizeaz„ ∫i conduc servicii publice specializate pentru protec˛ia copilului,
pentru analizarea situa˛iei copiilor afla˛i Ón dificultate din unitatea sau
subdiviziunea administrativ-teritorial„ respectiv„, pentru preg„tirea m„surilor
de protec˛ie a acestora, precum ∫i pentru asigurarea aplic„rii corespunz„toare
a acestor m„suri.
(2) Serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului asigur„ copiilor
afla˛i Ón dificultate protec˛ie ∫i asisten˛„ Ón realizarea ∫i exercitarea drepturilor
lor ∫i acord„ sprijin ∫i asisten˛„ p„rin˛ilor pentru prevenirea situa˛iilor ce pun
Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului, potrivit atribu˛iilor care Ói revin.
Art. 19. — (1) Serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului este
institu˛ie public„ de interes jude˛ean, respectiv local, cu personalitate juridic„.
(2) Structura organizatoric„, num„rul de personal ∫i bugetul serviciului
public specializat pentru protec˛ia copilului se aprob„ prin hot„r‚re a
consiliului jude˛ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului
Bucure∫ti, astfel Ónc‚t func˛ionarea acestui serviciu s„ asigure Óndeplinirea Ón
mod corespunz„tor a atribu˛iilor ce Ói revin, precum ∫i realizarea deplin„ ∫i
exercitarea efectiv„ a drepturilor copilului aflat Ón dificultate.
(3) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului se aprob„ prin hot„r‚re a consiliului
jude˛ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure∫ti.
Art. 20. — (1) Conducerea serviciului public specializat pentru protec˛ia
copilului se asigur„ de directorul general ∫i de colegiul director, potrivit
prevederilor art. 23 ∫i 24.
(2) Structura organizatoric„ orientativ„, necesar„ pentru asigurarea
func˛ion„rii serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului, este
urm„toarea:
1. Serviciul de monitorizare, sintez„, strategii ∫i probleme de coordonare
a activit„˛ii autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón domeniul protec˛iei
drepturilor copilului ∫i al autorit„˛ii tutelare;
2. Serviciul contencios;
3. Serviciul de anchet„ psihosocial„ ∫i asisten˛„ a copilului pentru
exercitarea dreptului s„u la exprimarea liber„ a opiniei;
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4. Serviciul de asisten˛„ ∫i sprijin pentru prevenirea situa˛iilor ce pun Ón
pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului;
5. Serviciul pentru probleme de protec˛ie de tip familial a copilului;
6. Serviciul pentru probleme de protec˛ie de tip reziden˛ial a copilului;
7. Serviciul pentru protec˛ia Ón regim de urgen˛„ a copilului;
8. Serviciul pentru protec˛ia copilului delincvent;
9. Corpul de control al activit„˛ii de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate;
10. Secretariatul Comisiei pentru protec˛ia copilului;
11. Serviciul resurse umane;
12. Serviciul economic, administrativ ∫i financiar-contabil.
(3) Œn vederea asigur„rii protec˛iei speciale de care se bucur„ copiii afla˛i
Ón dificultate Ón exercitarea ∫i realizarea drepturilor lor, consiliul jude˛ean,
respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti pot aproba
organizarea altor servicii suplimentare Ón cadrul structurii organizatorice a
serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului ∫i asigur„ Óncadrarea
personalului corespunz„tor pentru structura organizatoric„.
Art. 21. — (1) Postul de director general al serviciului public specializat
pentru protec˛ia copilului se ocup„ prin concurs sau, dup„ caz, prin examen,
Ón condi˛iile legii.
(2) Candida˛ii pentru ocuparea postului de director general al serviciului
public specializat pentru protec˛ia copilului trebuie s„ fie absolven˛i cu
diplom„ de licen˛„ ai Ónv„˛„m‚ntului universitar de lung„ durat„ sau
absolven˛i ai Ónv„˛„m‚ntului postuniversitar, Ón domeniul ∫tiin˛elor socioumane, juridice, administrative sau economice.
(3) Comisia de examinare se nume∫te de pre∫edintele consiliului jude˛ean,
respectiv de primarii sectoarelor municipiului Bucure∫ti. Din comisia de
examinare care verific„ Óndeplinirea condi˛iilor de participare la concurs ∫i
competen˛a profesional„ a candida˛ilor pentru ocuparea postului de director
general fac parte, Ón mod obligatoriu, c‚te un reprezentant al Departamentului
pentru Protec˛ia Copilului ∫i al Departamentului pentru Administra˛ie Public„
Local„. Pre∫edintele comisiei este secretarul consiliului jude˛ean, respectiv al
prim„riei sectorului municipiului Bucure∫ti.
(4) Concursul const„ Ón mod obligatoriu ∫i din prezentarea ∫i sus˛inerea
unui referat cuprinz‚nd analiza sistemului de protec˛ie a copilului aflat Ón
dificultate din unitatea sau, dup„ caz, subdiviziunea administrativ-teritorial„
respectiv„, precum ∫i propuneri de restructurare sau, dup„ caz, de dezvoltare
a acestui sistem.
Art. 22. — (1) Colegiul director al serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului este compus din directorul general, directorii generali
adjunc˛i ∫i ∫efii serviciilor din cadrul serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului. Pre∫edintele colegiului director este secretarul consiliului
jude˛ean, respectiv al prim„riei sectorului municipiului Bucure∫ti.
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(2) Serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului are 2 directori
generali adjunc˛i. ™eful serviciului prev„zut la art. 20 alin. (2) pct. 12 este
director general adjunct economic al serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului.
Art. 23. — (1) Directorul general al serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului asigur„ conducerea executiv„ a acestuia ∫i r„spunde de
buna lui func˛ionare Ón Óndeplinirea atribu˛iilor ce Ói revin. Œn exercitarea
atribu˛iilor ce Ói revin directorul general emite dispozi˛ii.
(2) Directorul general reprezint„ serviciul public specializat pentru
protec˛ia copilului Ón rela˛iile cu autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice, cu
persoanele fizice ∫i juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate, precum ∫i Ón justi˛ie.
(3) Directorul general Óndepline∫te, Ón condi˛iile legii, urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) este vicepre∫edintele comisiei ∫i reprezint„ serviciul public specializat
pentru protec˛ia copilului Ón rela˛iile cu aceasta;
b) asigur„ executarea hot„r‚rilor comisiei;
c) exercit„ atribu˛iile ce revin serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului Ón calitate de persoan„ juridic„;
d) exercit„ func˛ia de ordonator de credite al serviciului public specializat
pentru protec˛ia copilului;
e) Óntocme∫te proiectul bugetului propriu al serviciului public specializat
pentru protec˛ia copilului ∫i contul de Óncheiere a exerci˛iului bugetar, pe care
le supune aviz„rii colegiului director ∫i aprob„rii consiliului jude˛ean,
respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti;
f) elaboreaz„ proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu ∫i lung, de
restructurare, organizare ∫i dezvoltare a sistemului de protec˛ie a copilului
aflat Ón dificultate, inclusiv a serviciilor de sprijin ∫i asisten˛„ pentru
prevenirea situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului, pe
care le prezint„ pentru avizare colegiului director, apoi comisiei;
g) elaboreaz„ proiectele rapoartelor generale privind activitatea de
protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate, stadiul implement„rii strategiilor
prev„zute la lit. f) ∫i propunerile de m„suri pentru Ómbun„t„˛irea acestei
activit„˛i, pe care le prezint„ spre avizare colegiului director ∫i apoi comisiei;
h) aprob„ statul de personal al serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului; nume∫te ∫i elibereaz„ din func˛ie personalul din cadrul
serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului, potrivit legii;
elaboreaz„ ∫i propune spre aprobare colegiului director statul de func˛ii al
serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului;
i) controleaz„ activitatea personalului din cadrul serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului ∫i aplic„ sanc˛iuni disciplinare acestui
personal;
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j) constat„ contraven˛iile ∫i aplic„ sanc˛iunile prev„zute la art. 41 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997, republicat„.
(4) Directorul general Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii prev„zute de lege sau
stabilite prin hot„r‚re a consiliului jude˛ean, respectiv a consiliului local al
sectorului municipiului Bucure∫ti.
(5) Œn absen˛a directorului general, atribu˛iile acestuia se exercit„ de unul
dintre directorii generali adjunc˛i, desemnat prin dispozi˛ie a directorului
general, Ón condi˛iile prev„zute de regulamentul de organizare ∫i func˛ionare
a serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului.
Art. 24. — (1) Organizarea, func˛ionarea ∫i atribu˛iile colegiului director
se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului.
(2) Colegiul director se Óntrune∫te Ón ∫edin˛„ ordinar„ trimestrial, la
convocarea directorului general, precum ∫i Ón ∫edin˛„ extraordinar„, ori de
c‚te ori este necesar, la cererea directorului general, a pre∫edintelui colegiului
director sau a unuia dintre directorii generali adjunc˛i.
(3) La ∫edin˛ele colegiului director pot participa, f„r„ drept de vot,
membrii comisiei, pre∫edintele consiliului jude˛ean ∫i consilierii jude˛eni,
respectiv primarul sectorului municipiului Bucure∫ti ∫i consilieri locali,
precum ∫i alte persoane invitate de membrii colegiului director.
(4) Colegiul director Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii principale:
a) analizeaz„ ∫i controleaz„ activitatea serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului; propune directorului general m„surile necesare pentru
Ómbun„t„˛irea activit„˛ilor serviciului public specializat pentru protec˛ia
copilului;
b) avizeaz„ proiectul bugetului propriu al serviciului public specializat
pentru protec˛ia copilului ∫i contul de Óncheiere a exerci˛iului bugetar;
c) avizeaz„ proiectele strategiilor ∫i rapoartelor elaborate de directorul
general al serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului, potrivit art.
23 alin. (3) lit. f) ∫i g); avizul este consultativ;
d) propune consiliului jude˛ean, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, modificarea structurii organizatorice ∫i a
regulamentului de organizare ∫i func˛ionare ale serviciului public specializat
pentru protec˛ia copilului, precum ∫i rectificarea bugetului serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului, Ón vederea Ómbun„t„˛irii activit„˛ii
acestuia;
e) hot„r„∫te asupra Ónstr„in„rii mijloacelor fixe din patrimoniul serviciului
public specializat pentru protec˛ia copilului, altele dec‚t bunurile imobile,
prin licita˛ie public„, organizat„ Ón condi˛iile legii;
f) hot„r„∫te asupra concesion„rii sau Ónchirierii de bunuri sau servicii de
c„tre serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului, prin licita˛ie
public„ organizat„ Ón condi˛iile legii;
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g) aprob„ statul de func˛ii ∫i salarizarea personalului serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului, cu Óncadrarea Ón resursele financiare
alocate de consiliul jude˛ean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, Ón condi˛iile legii.
(5) Colegiul director Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii stabilite de lege sau prin
hot„r‚re a consiliului jude˛ean, respectiv a consiliului local al sectorului
municipiului Bucure∫ti.
(6) ™edin˛ele colegiului director se desf„∫oar„ Ón prezen˛a a cel pu˛in dou„
treimi din num„rul membrilor s„i ∫i a pre∫edintelui. Œn exercitarea atribu˛iilor
ce Ói revin colegiul director adopt„ hot„r‚ri, cu votul majorit„˛ii membrilor.
Art. 25. — Sanc˛ionarea disciplinar„ a directorului serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului se face de c„tre pre∫edintele consiliului
jude˛ean, respectiv de c„tre primarul sectorului municipiului Bucure∫ti, Ón
condi˛iile legii, la propunerea motivat„ a secretarului consiliului jude˛ean,
respectiv al prim„riei sectorului municipiului Bucure∫ti, sau a
Departamentului pentru Protec˛ia Copilului.
Art. 26. — Eliberarea din func˛ie a directorului serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului se face de c„tre consiliul jude˛ean,
respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, Ón
condi˛iile legii, la propunerea motivat„ a secretarului consiliului jude˛ean,
respectiv al prim„riei sectorului municipiului Bucure∫ti, a pre∫edintelui
consiliului jude˛ean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucure∫ti,
sau, dup„ caz, a Departamentului pentru Protec˛ia Copilului.
Art. 27. — (1) Atribu˛iile serviciului public specializat pentru protec˛ia
copilului, competen˛ele ∫i r„spunderea fiec„rui serviciu din structura
organizatoric„ a serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului Ón
Óndeplinirea acestor atribu˛ii, precum ∫i modalit„˛ile de cooperare Óntre aceste
servicii pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce le revin sunt prev„zute Ón
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a serviciului public specializat
pentru protec˛ia copilului.
(2) Serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului Óndepline∫te
urm„toarele atribu˛ii principale:
1. elaboreaz„ proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu ∫i lung,
referitoare la restructurarea, organizarea ∫i dezvoltarea sistemului de protec˛ie
a copilului aflat Ón dificultate din unitatea sau, dup„ caz, subdiviziunea
administrativ-teritorial„ Ón care func˛ioneaz„;
2. asigur„ implementarea strategiilor prev„zute la pct. 1, potrivit
atribu˛iilor ce Ói revin, dup„ aprobarea acestora de c„tre comisie ∫i adoptarea
lor de consiliul jude˛ean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, Óntocmind proiecte detaliate pentru realizarea
m„surilor prev„zute de aceste strategii;
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3. coordoneaz„, sprijin„ ∫i controleaz„, la cererea comisiei, activitatea
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale din jude˛ Ón domeniul protec˛iei
drepturilor copilului;
4. monitorizeaz„ ∫i analizeaz„ situa˛ia copiilor afla˛i Ón dificultate din
unitatea sau, dup„ caz, subdiviziunea administrativ-teritorial„ Ón care
func˛ioneaz„, respectarea ∫i realizarea drepturilor lor; asigur„ centralizarea ∫i
sintetizarea acestor date ∫i informa˛ii;
5. colaboreaz„ cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor ∫i ale
celorlalte organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale din jude˛ul
sau, dup„ caz, din sectorul municipiului Bucure∫ti Ón care func˛ioneaz„, Ón
vederea identific„rii situa˛iilor deosebite care apar Ón activitatea de protec˛ie a
copilului aflat Ón dificultate, a cauzelor apari˛iei acestor situa˛ii ∫i a stabilirii
m„surilor ce se impun pentru Ómbun„t„˛irea acestei activit„˛i;
6. identific„ copiii afla˛i Ón dificultate de pe teritoriul jude˛ului sau, dup„
caz, al sectorului municipiului Bucure∫ti Ón care func˛ioneaz„ ∫i preg„te∫te
stabilirea m„surilor de protec˛ie a acestora;
7. Óntocme∫te raportul referitor la ancheta psihosocial„ a copilului aflat Ón
dificultate ∫i propune comisiei stabilirea unei m„suri de protec˛ie sau, dup„
caz, a unei m„suri educative pentru copil;
8. determin„ pozi˛ia copilului capabil de discern„m‚nt cu privire la m„sura
propus„, asigur‚nd cunoa∫terea de c„tre copil a situa˛iei sale de drept ∫i de
fapt;
9. acord„ copilului capabil de discern„m‚nt asisten˛„ ∫i sprijin Ón
exercitarea dreptului s„u la libera exprimare a opiniei;
10. depune diligen˛ele necesare pentru clarificarea situa˛iei juridice a
copilului, inclusiv pentru Ónregistrarea na∫terii acestuia, Ón vederea
identific„rii unei solu˛ii cu caracter permanent pentru protec˛ia copilului —
reintegrarea Ón familia natural„ sau, dup„ caz, adop˛ia;
11. sesizeaz„ instan˛a judec„toreasc„ competent„ pentru declararea
judec„toreasc„ a abandonului de copii, Ón condi˛iile legii;
12. acord„ comisiei, la cererea acesteia, asisten˛„ juridic„ de specialitate
pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce Ói revin, potrivit legii;
13. asigur„ aplicarea hot„r‚rilor comisiei; urm„re∫te ∫i supravegheaz„
modul de aplicare a acestor hot„r‚ri;
14. identific„ familii sau persoane c„rora s„ le poat„ fi Óncredin˛at sau dat
Ón plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, p‚n„ la gradul al
patrulea inclusiv;
15. identific„, evalueaz„ ∫i preg„te∫te persoane care pot deveni asisten˛i
maternali profesioni∫ti, Ón condi˛iile legii, ∫i supravegheaz„ activitatea
acestora; Óncheie contracte individuale de munc„ cu asisten˛ii maternali
profesioni∫ti;
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16. acord„ asisten˛„ ∫i sprijin familiilor sau persoanelor care au primit Ón
plasament sau Ón Óncredin˛are copii, pentru asigurarea dezvolt„rii armonioase
a acestora;
17. acord„ asisten˛„ ∫i sprijin p„rin˛ilor copilului aflat Ón dificultate, pentru
a preg„ti revenirea acestuia Ón mediul s„u familial;
18. supravegheaz„ familiile ∫i persoanele care au primit Ón Óncredin˛are sau
Ón plasament copii, pe toat„ durata acestei m„suri, precum ∫i p„rin˛ii copilului
aflat Ón dificultate, dup„ revenirea acestuia Ón mediul s„u familial;
19. preg„te∫te integrarea sau reintegrarea copilului Ón familia sa natural„,
Óntr-o familie substitutiv„ temporar„ sau Ón familia adoptiv„, dup„ caz,
inclusiv prin asigurarea unor spa˛ii special amenajate ∫i a mijloacelor necesare
pentru contactul personal ∫i nemijlocit al copilului cu p„rin˛ii s„i; Ón acest
scop, Ón cadrul serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ centre de preg„tire ∫i sprijinire a reintegr„rii sau
integr„rii copilului Ón familie;
20. verific„ ∫i reevalueaz„, cel pu˛in o dat„ la 3 luni, Ómprejur„rile legate
de plasamentul sau de Óncredin˛area copilului ∫i propune comisiei, dup„ caz,
men˛inerea m„surii de protec˛ie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia;
21. acord„ asisten˛„ ∫i sprijin de urgen˛„ p„rin˛ilor copilului, urm„rind
dac„ ace∫tia Ó∫i pot asuma responsabilit„˛ile ∫i dac„ Ó∫i Óndeplinesc obliga˛iile
cu privire la copil, astfel Ónc‚t s„ previn„ apari˛ia situa˛iilor ce pun Ón pericol
securitatea ∫i dezvoltarea copilului; Ón acest scop, Ón cadrul serviciului public
specializat pentru protec˛ia copilului se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ centre
maternale, centre de Óngrijire de zi, centre de consiliere ∫i sprijin pentru
p„rin˛i, servicii de monitorizare, asisten˛„ ∫i sprijin al femeii gravide
predispuse s„ Ó∫i abandoneze copilul, centre de Óngrijire ∫i recuperare de zi
pentru copilul cu handicap;
22. ac˛ioneaz„ pentru prevenirea abandonului copiilor prin planning
familial ∫i prin educa˛ie contraceptiv„; Ón acest scop, Ón cadrul serviciului
public specializat pentru protec˛ia copilului se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„
servicii de prevenire a abandonului copilului prin planning familial ∫i prin
educa˛ie contraceptiv„;
23. identific„ copiii care pot fi proteja˛i prin adop˛ie, Ón condi˛iile legii, de
pe teritoriul jude˛ului sau, dup„ caz, al sectorului municipiului Bucure∫ti Ón
care func˛ioneaz„, ∫i prezint„ pre∫edintelui comisiei sau unuia dintre
vicepre∫edin˛i, Ón termen de 5 zile de la data identific„rii, datele de identitate
∫i alte informa˛ii pertinente referitoare la situa˛ia acestora, spre a fi
comunicate Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii;
24. identific„ familiile sau persoanele care doresc s„ adopte copii de pe
teritoriul jude˛ului sau, dup„ caz, al sectorului municipiului Bucure∫ti Ón care
func˛ioneaz„; evalueaz„ condi˛iile materiale ∫i garan˛iile morale pe care
acestea le prezint„ ∫i face propuneri comisiei cu privire la eliberarea
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atestatului de familie sau de persoan„ apt„ s„ adopte copii; transmite cererile
de adop˛ie ale acestor familii sau persoane Comitetului Rom‚n pentru
Adop˛ii, Ónso˛ite de atestatul de persoan„ sau de familie apt„ s„ adopte copii,
Ón termen de 5 zile de la eliberarea acestuia;
25. sprijin„ familiile sau persoanele atestate ca apte s„ adopte copii pentru
a le fi Óncredin˛a˛i copii Ón vederea adop˛iei ∫i face propuneri comisiei
competente Ón acest sens; supravegheaz„ aceste familii sau persoane pe
perioada Óncredin˛„rii copilului Ón vederea adop˛iei, Ón condi˛iile legii; asigur„
transmiterea cererilor de Óncredin˛are, Ón vederea adop˛iei, Comitetului
Rom‚n pentru Adop˛ii, Ón condi˛iile legii;
26. identific„ familii sau persoane potrivite pentru adop˛ia copiilor afla˛i
Ón eviden˛a Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii, acord„ asisten˛„ de
specialitate acestor familii sau persoane pentru solu˛ionarea cererilor de
Óncuviin˛are a adop˛iei, Ón condi˛iile legii;
27. urm„re∫te evolu˛ia copiilor adopta˛i de pe teritoriul jude˛ului sau, dup„
caz, al sectorului municipiului Bucure∫ti Ón care func˛ioneaz„, precum ∫i a
rela˛iilor dintre ace∫tia ∫i p„rin˛ii lor adoptivi, pe o perioad„ de cel pu˛in 2 ani
de la Óncuviin˛area adop˛iilor pe care le-au sprijinit; prezint„ rapoarte comisiei
cu privire la aceste aspecte, trimestrial sau la cererea acesteia; sprijin„ p„rin˛ii
adoptivi ai copilului Ón Óndeplinirea obliga˛iei de a-l informa pe acesta c„ este
adoptat, de Óndat„ ce v‚rsta ∫i gradul de maturitate ale copilului o permit;
28. exercit„ dreptul de a administra bunurile copilului Óncredin˛at, Ón
condi˛iile art. 10 alin. (5) ∫i (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
26/1997, republicat„;
29. asigur„ dezvoltarea armonioas„, precum ∫i mediul familial
corespunz„tor pentru copiii pe care i-a primit Ón plasament sau Ón Óncredin˛are;
Ón acest scop, Ón cadrul serviciului pentru probleme de protec˛ie de tip
reziden˛ial a copilului din cadrul serviciului public specializat se organizeaz„
∫i func˛ioneaz„ centre de plasament ∫i centre de plasament pentru copilul cu
handicap sever aflat Ón dificultate;
30. asigur„ asisten˛„ ∫i sprijin persoanelor care sunt Óncredin˛ate
serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului ∫i dob‚ndesc
capacitatea deplin„ de exerci˛iu, dac„ Ó∫i continu„ studiile, cel mult p‚n„ la
Ómplinirea v‚rstei de 26 de ani; Ón acest scop, acord„ acestor persoane
asisten˛„ de specialitate, precum ∫i sprijin pentru definitivarea studiilor ∫i
integrarea lor social„;
31. asigur„ m„surile necesare pentru protec˛ia Ón regim de urgen˛„ a
copilului aflat Ón dificultate, inclusiv pentru plasamentul copilului Ón regim de
urgen˛„; Ón acest scop, Ón cadrul serviciului public specializat pentru protec˛ia
copilului se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ centre de primire a copilului ∫i centre
de asisten˛„ ∫i sprijin pentru readaptarea psihologic„ a copilului cu probleme
psihosociale;
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32. preg„te∫te luarea m„surilor educative pentru copilul care a s„v‚r∫it o
fapt„ prev„zut„ de legea penal„, dar nu r„spunde penal; Ón acest scop, asigur„
Óngrijirea ∫i supravegherea copiilor care au s„v‚r∫it o fapt„ prev„zut„ de legea
penal„ ∫i, dup„ caz, sunt plasa˛i Ón regim de urgen˛„, Ón cadrul unor spa˛ii
special amenajate, p‚n„ la clarificarea situa˛iei lor juridice; acord„ asisten˛„
juridic„ ∫i de specialitate acestor copii;
33. asigur„ ∫i urm„re∫te aplicarea m„surilor educative stabilite de comisie;
Ón acest scop, Ón cadrul serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului
se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ servicii de orientare, supraveghere ∫i sprijinire
a reintegr„rii sociale a copilului delincvent, centre reziden˛iale de reeducare
pentru copilul delincvent, precum ∫i institute medico-educative pentru
protec˛ia copilului delincvent cu nevoi speciale;
34. controleaz„ modul Ón care sunt respectate drepturile copilului aflat Ón
dificultate Ón familia natural„, substitutiv„ sau adoptiv„, precum ∫i Ón cadrul
centrelor de plasament sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea
protec˛iei copilului aflat Ón dificultate, copilului delincvent sau pentru
prevenirea situa˛iilor care pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului ∫i
ia m„suri pentru prevenirea sau Ónl„turarea oric„ror abuzuri;
35. controleaz„ modul Ón care sunt respectate ∫i se aplic„ hot„r‚rile comisiei;
36. controleaz„ activitatea organismelor private autorizate care desf„∫oar„
activit„˛i Ón domeniul protec˛iei copilului aflat Ón dificultate pe teritoriul
unit„˛ii sau, dup„ caz, al subdiviziunii administrativ-teritoriale Ón care
func˛ioneaz„, prin personalul de specialitate Ómputernicit de comisie;
37. asigur„ serviciile administrative ∫i de secretariat ale comisiei;
38. colaboreaz„ cu organismele private autorizate care desf„∫oar„
activit„˛i Ón domeniul protec˛iei copilului aflat Ón dificultate, cu organiza˛iile
neguvernamentale cu activit„˛i Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului sau
cu agen˛ii economici, av‚nd posibilitatea s„ Óncheie conven˛ii de colaborare
cu ace∫tia, s„ le concesioneze bunuri sau servicii, precum ∫i s„ Ónchirieze
bunuri sau servicii ale acestora prin licita˛ie organizat„ Ón condi˛iile legii;
39. ia m„suri pentru popularizarea dispozi˛iilor legale interne ∫i
interna˛ionale Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului ∫i pentru
sensibilizarea opiniei publice cu privire la situa˛ia copiilor afla˛i Ón dificultate;
40. colaboreaz„ cu serviciile publice specializate pentru protec˛ia copilului
din jude˛e ∫i din sectoarele municipiului Bucure∫ti, Ón vederea Óndeplinirii
atribu˛iilor ce Ói revin;
41. elaboreaz„, trimestrial sau la cererea comisiei, proiectele rapoartelor
generale privind activitatea de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate, stadiul
implement„rii strategiilor aprobate de comisie ∫i adoptate de consiliul
* Legea nr. 3/1970 a fost abrogat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvertnului nr. 26/1997,
republicat„ Ón îMonitorul Oficial, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998.
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jude˛ean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti,
∫i propunerile de m„suri pentru Ómbun„t„˛irea acestor activit„˛i.
(3) Serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului Óndepline∫te ∫i
alte atribu˛ii, stabilite prin lege, prin hot„r‚re a consiliului jude˛ean, respectiv
a consiliului local al sectorului municipiului Bucure∫ti, precum ∫i prin hot„r‚ri
ale comisiei.
(4) Institu˛iile publice, alte persoane juridice, precum ∫i persoanele fizice
sunt obligate s„ pun„ la dispozi˛ie serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului toate actele pe care le de˛in, necesare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor ce Ói revin acestuia, ∫i s„ permit„ accesul personalului de
specialitate al serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului Ón
sediile sau la domiciliul lor, Ón m„sura necesar„ Óndeplinirii acestor atribu˛ii.
Art. 28. — (1) Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al
consiliilor locale de pe teritoriul jude˛ului Ón care func˛ioneaz„ serviciul
public specializat pentru protec˛ia copilului sau din subordinea acestora, care
desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul autorit„˛ii tutelare ∫i al protec˛iei drepturilor
copilului, sunt obligate s„ asigure serviciului public specializat pentru
protec˛ia copilului sprijinul necesar pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce Ói revin.
(2) Œn caz de refuz al Óndeplinirii obliga˛iilor prev„zute la alin. (1), comisia
poate solicita primarului, s„ dispun„, prin hot„r‚re, m„surile necesare pentru
Óndeplinirea acestor obliga˛ii.
Art. 29. — Cheltuielile pentru activit„˛ile desf„∫urate de serviciul public
specializat pentru protec˛ia copilului Ón Óndeplinirea atribu˛iilor ce Ói revin se
finan˛eaz„ de la bugetul jude˛ului, respectiv al sectorului municipiului
Bucure∫ti, pe teritoriul c„ruia func˛ioneaz„ serviciul public specializat pentru
protec˛ia copilului. Œn acela∫i scop pot fi utilizate ∫i fonduri extrabugetare,
ob˛inute din dona˛ii sau din sponsoriz„ri.
Art. 30. — Normativele serviciului public specializat pentru protec˛ia
copilului privind dotarea cu autoturisme ∫i consumul lunar de carburan˛i se
stabilesc prin hot„r‚re a consiliului jude˛ean, respectiv a consiliului local al
sectorului municipiului Bucure∫ti, adoptat„ Ón condi˛iile legii.
CAPITOLUL III
M„suri tranzitorii de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, republicat„
Art. 31. — (1) Transferul institu˛iilor de ocrotire — leag„ne, case de copii
— ∫i al centrelor de primire a minorilor, transferul patrimoniului ∫i al
personalului acestora, potrivit art. 46 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, republicat„, se fac
dup„ cum urmeaz„:
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a) transferul se face prin protocol Óncheiat Óntre consiliul jude˛ean,
respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucure∫ti, din unitatea,
respectiv subdiviziunea administrativ-teritorial„, pe teritoriul c„reia se afl„
sediul institu˛iei sau, dup„ caz, al centrului de primire a minorilor ∫i serviciul
public descentralizat al ministerului, respectiv autoritatea administra˛iei
publice locale Ón subordinea c„reia a func˛ionat institu˛ia de ocrotire sau, dup„
caz, centrul de primire a minorilor, p‚n„ la data transferului;
b) transferul prive∫te toate institu˛iile de ocrotire existente p‚n„ la data de
12 iunie 1997, indiferent de forma de organizare a acestora, care, potrivit
obiectului lor de activitate, primeau Ón Óncredin˛are ∫i ocroteau copii Ón regim
reziden˛ial, prin hot„r‚ri ale fostelor comisii teritoriale de ocrotire a minorilor
care au func˛ionat potrivit Legii nr. 3/1970* privind regimul ocrotirii unor
categorii de minori;
c) drepturile reale asupra bunurilor imobile ale institu˛iilor prev„zute la lit.
b), precum ∫i ale centrelor de primire a minorilor, astfel cum rezult„ din
bilan˛ul contabil al institu˛iei, Óncheiat la data de 30 iunie 1997, sau, Ón cazul
Ón care nu s-a Óncheiat bilan˛ul contabil la acea dat„, astfel cum rezult„ din
bilan˛ul contabil Óncheiat la data de 31 decembrie 1997, se transfer„ consiliilor
jude˛ene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti;
bunurile imobile sunt date Ón folosin˛a exclusiv„ a serviciilor publice
specializate pentru protec˛ia copilului;
d) drepturile reale asupra mijloacelor fixe, altele dec‚t bunurile imobile, ∫i
asupra obiectelor de inventar ale institu˛iilor prev„zute la lit. b), precum ∫i ale
centrelor de primire a minorilor, astfel cum rezult„ din bilan˛ul contabil al
institu˛iei, Óncheiat la data de 30 iunie 1997, sau, Ón cazul Ón care nu s-a
Óncheiat bilan˛ul contabil la acea dat„, astfel cum rezult„ din bilan˛ul contabil
Óncheiat la data de 31 decembrie 1997, se transfer„ Ón patrimoniul serviciilor
publice specializate pentru protec˛ia copilului;
e) materialele consumabile, disponibilit„˛ile Ón lichidit„˛i, drepturile de
crean˛„, precum ∫i obliga˛iile institu˛iilor prev„zute la lit. b) ∫i ale centrelor de
primire a minorilor se transfer„ Ón patrimoniul serviciilor publice specializate
pentru protec˛ia copilului, potrivit situa˛iei existente la data intr„rii Ón vigoare
a protocolului de transfer;
f) personalul Óncadrat al institu˛iilor prev„zute la lit. b) ∫i al centrelor de
primire a minorilor se preia pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre autorit„˛ile
publice prev„zute la lit. a) ∫i se transfer„ la serviciile publice specializate
pentru protec˛ia copilului, potrivit situa˛iei juridice a raporturilor de munc„
existente la data intr„rii Ón vigoare a protocolului de transfer.
(2) Œn cazul institu˛iilor de ocrotire Ón care func˛ioneaz„ ∫i unit„˛i ale
Ónv„˛„m‚ntului special, patrimoniul ∫i personalul institu˛iei de ocrotire se
separ„ de cel al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt special, fiind aplicabile prevederile
alin. (1). Separarea patrimoniului ∫i a personalului se face dup„ cum urmeaz„:
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a) patrimoniul se separ„ potrivit destina˛iei bunurilor; astfel, bunurile
destinate desf„∫ur„rii procesului instructiv-educativ r„m‚n Ón patrimoniul
unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt special, iar celelalte bunuri urmeaz„ regimul prev„zut
la alin. (1);
b) personalul didactic, didactic auxiliar ∫i nedidactic, ale c„rui atribu˛ii de
serviciu privesc desf„∫urarea procesului instructiv-educativ, r„m‚ne Óncadrat
la unitatea de Ónv„˛„m‚nt special; restul personalului urmeaz„ regimul
prev„zut la alin. (1).
Unit„˛ile Ónv„˛„m‚ntului special care se separ„ de institu˛iile de ocrotire,
potrivit prevederilor prezentului alineat, r„m‚n Ón subordinea inspectoratelor
∫colare.
(3) Pe data intr„rii Ón vigoare a protocoalelor de transfer institu˛iile de
ocrotire ∫i centrele de primire a minorilor care au func˛ionat ca persoane
juridice Ó∫i pierd aceast„ calitate ∫i se reorganizeaz„ Ón centre de plasament ∫i
Ón centre de primire a copilului, drept componente func˛ionale ale structurii
serviciilor publice specializate pentru protec˛ia copilului.
Art. 32. — (1) Personalului transferat potrivit art. 31 i se asigur„ cel pu˛in
nivelul de salarizare avut anterior transferului, potrivit legii.
(2) Posturile vacante din cadrul serviciilor publice specializate pentru
protec˛ia copilului, destinate func˛ion„rii centrelor de plasament ∫i centrelor
de primire a copilului, pot fi ocupate ∫i cu personal de alte specialit„˛i dec‚t
cele prev„zute de actele normative aplicabile institu˛iilor de ocrotire
transferate, Ón vigoare la data transferului, potrivit specificului activit„˛ilor
direc˛iilor.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
Art. 33. — (1) Dreptul la plata aloca˛iei de Óntre˛inere, prev„zut„ la art. 20
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997, republicat„, se
stabile∫te prin hot„r‚re a comisiei ∫i se acord„ Óncep‚nd cu luna urm„toare
celei Ón care s-a emis hot„r‚rea.
(2) Dreptul la plata aloca˛iei de Óntre˛inere Ónceteaz„ Óncep‚nd cu luna
urm„toare celei Ón care nu mai sunt Óndeplinite condi˛iile de acordare
prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului men˛ionat„ la alin. (1).
(3) Serviciile publice specializate pentru protec˛ia copilului au obliga˛ia s„
comunice lunar direc˛iilor generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti orice modificare a situa˛iei copilului cu privire la
acordarea dreptului la plata aloca˛iei lunare de Óntre˛inere.
Art. 34. — (1) Aloca˛ia lunar„ de Óntre˛inere pentru copiii Óncredin˛a˛i sau
da˛i Ón plasament se pl„te∫te, potrivit legii, de direc˛iile generale de munc„ ∫i
protec˛ie social„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti fie prin mandat po∫tal
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emis de Oficiul Central pentru Plata Pensiilor, fie Ón cont personal sau, dup„
caz, Ón contul organismului privat autorizat, pe baza situa˛iilor lunare
transmise de serviciul public specializat pentru protec˛ia copilului.
(2) Condi˛iile privind plata aloca˛iei de Óntre˛inere prin mandat po∫tal se
reglementeaz„ pe baza conven˛iei Óncheiate Óntre Ministerul Muncii ∫i
Protec˛iei Sociale ∫i Compania Na˛ional„ îPo∫ta Rom‚n„“ — S.A.
(3) Tarifele serviciilor realizate de Compania Na˛ional„ îPo∫ta Rom‚n„“
— S.A. potrivit prevederilor alin. (2) se stabilesc prin negociere, cu avizul
Oficiului Concuren˛ei.
Art. 35. — Organismele private autorizate s„ desf„∫oare activit„˛i Ón
domeniul protec˛iei copilului pot organiza ∫i dezvolta, potrivit legii,
urm„toarele tipuri de servicii destinate protec˛iei copilului aflat Ón dificultate
∫i prevenirii situa˛iilor care pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului:
a) centre de plasament de tip familial;
b) centre de primire a copilului;
c) centre maternale;
d) centre de Óngrijire de zi;
e) centre de consiliere ∫i de sprijin pentru p„rin˛i;
f) servicii de asisten˛„ ∫i sprijin pentru persoanele cu capacitate deplin„ de
exerci˛iu care beneficiaz„ de drepturile prev„zute la art. 19 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997, republicat„;
g) servicii de monitorizare, asisten˛„ ∫i sprijin al femeii gravide predispuse
s„ Ó∫i abandoneze copilul;
h) servicii de prevenire a abandonului de copii prin planning familial ∫i
prin educa˛ie contraceptiv„;
i) centre de Óngrijire ∫i recuperare de zi pentru copilul cu handicap;
j) centre de plasament pentru copilul cu handicap sever;
k) centre de preg„tire ∫i de sprijinire a reintegr„rii ∫i integr„rii copilului Ón
familie;
l) centre de asisten˛„ ∫i sprijin pentru readaptarea psihologic„ a copilului
cu probleme psihosociale;
m) servicii de orientare, supraveghere ∫i sprijinire a reintegr„rii sociale a
copilului delincvent;
n) centre de reeducare pentru copilul delincvent;
o) institute medico-educative pentru copilul delincvent;
p) servicii de asisten˛„ a copilului pentru exercitarea dreptului s„u la
exprimarea liber„ a opiniei;
q) orice alte servicii care s„ conduc„ la bun„starea copilului, al„turi de
p„rin˛ii s„i.
Art. 36. — (1) Structura organizatoric„-cadru ∫i standardele minime
obligatorii pentru organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor prev„zute la art. 35,
precum ∫i ghidurile metodologice orientative de bun„ practic„ Ón organizarea
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∫i func˛ionarea acestor servicii se elaboreaz„ de Departamentul pentru
Protec˛ia Copilului ∫i se aprob„ prin ordin al secretarului de stat, ∫eful
departamentului.
(2) Restructurarea centrelor de plasament ∫i a centrelor de primire a
copilului, rezultate Ón urma transferului ∫i a reorganiz„rii institu˛iilor de
ocrotire ∫i a centrelor de primire a minorilor potrivit prevederilor art. 31,
precum ∫i organizarea ∫i dezvoltarea sistemului de protec˛ie a copilului aflat
Ón dificultate, la nivelul jude˛ului, respectiv al sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, se vor face Ón conformitate cu prevederile alin. (1).
ANEXA Nr. 2
Metodologia
de coordonare a activit„˛ilor de protec˛ie ∫i de promovare
a drepturilor copilului la nivel na˛ional
Art. 1. — (1) Departamentul pentru Protec˛ia Copilului elaboreaz„ ∫i
supune spre aprobare Guvernului strategiile na˛ionale anuale, pe termen
mediu ∫i lung, de restructurare, organizare ∫i dezvoltare a sistemului na˛ional
de protec˛ie a drepturilor copilului.
(2) Strategiile men˛ionate la alin. (1) cuprind obiectivele generale ∫i
direc˛iile de ac˛iune, menite s„ asigure respectarea Ón Rom‚nia a principiilor
∫i normelor interna˛ionale din domeniul drepturilor copilului, precum ∫i
desf„∫urarea corespunz„toare a activit„˛ilor de protec˛ie a copilului aflat Ón
dificultate ∫i de prevenire a situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i
dezvoltarea copilului.
Art. 2. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin potrivit prevederilor art.
63 alin. (1) lit. a) ∫i e) din Legea administra˛iei publice locale nr. 69/1991,
republicat„, precum ∫i ale art. 3, 4 ∫i 22 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 26/1997, republicat„, consiliul jude˛ean adopt„ strategiile
jude˛ene anuale, pe termen mediu ∫i lung, aprobate de comisie, referitoare la
restructurarea, organizarea ∫i dezvoltarea sistemului jude˛ean de protec˛ie a
copilului aflat Ón dificultate, inclusiv a serviciilor de sprijin ∫i asisten˛„ pentru
prevenirea situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului,
organizate de autorit„˛ile administra˛iei publice locale de pe teritoriul
jude˛ului.
(2) Strategiile adoptate de consiliile jude˛ene asigur„ Óndeplinirea
obiectivelor generale ∫i a direc˛iilor de ac˛iune prev„zute de strategiile
na˛ionale men˛ionate la art. 1.
Art. 3. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin potrivit art. 77 din Legea
nr. 69/1991, republicat„, Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti adopt„
strategiile anuale, pe termen mediu ∫i lung, referitoare la restructurarea,
organizarea ∫i dezvoltarea sistemului de protec˛ie a copilului aflat Ón
dificultate, la nivelul municipiului Bucure∫ti, Ón vederea asigur„rii unei
activit„˛i coordonate, integrate ∫i eficiente Ón acest domeniu a consiliilor
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locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti. Dispozi˛iile art. 2 alin. (2) se
aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(2) Œn vederea Óndeplinirii atribu˛iei prev„zute la alin. (1), Consiliul
General al Municipiului Bucure∫ti aprob„ organizarea ∫i func˛ionarea Ón
cadrul aparatului propriu a Serviciului de coordonare, monitorizare, sintez„,
strategii pentru problemele copilului aflat Ón dificultate, la nivelul
municipiului Bucure∫ti. Serviciul de coordonare, monitorizare, sintez„,
strategii pentru problemele copilului aflat Ón dificultate este coordonat de
secretarul general al Prim„riei Municipiului Bucure∫ti.
(3) Serviciul prev„zut la alin. (2) asigur„ coordonarea activit„˛ilor
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti Ón domeniul protec˛iei
copilului aflat Ón dificultate, Ón vederea organiz„rii ∫i dezvolt„rii unui sistem
integrat de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate, la nivelul municipiului
Bucure∫ti, ∫i a unei administr„ri eficiente ∫i coordonate a resurselor utilizate
Ón acest domeniu. Serviciul prev„zut la alin. (2) organizeaz„ ∫i sprijin„
cooperarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti Ón acest
domeniu ∫i asigur„ medierea neÓn˛elegerilor ap„rute Óntre consiliile locale ale
sectoarelor. Serviciul elaboreaz„ proiectele strategiilor prev„zute la alin. (1) ∫i
propune Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti adoptarea m„surilor
necesare pentru implementarea acestora, precum ∫i pentru Ómbun„t„˛irea
activit„˛ii Ón acest domeniu la nivelul municipiului Bucure∫ti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti adopt„
strategiile anuale, pe termen mediu ∫i lung, aprobate de comisiile pentru
protec˛ia copilului, referitoare la restructurarea, organizarea ∫i dezvoltarea
sistemului de protec˛ie a copilului aflat Ón dificultate, la nivelul sectoarelor
municipiului Bucure∫ti. Aceste strategii cuprind direc˛iile de ac˛iune
prev„zute de strategiile adoptate de Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti ∫i asigur„ realizarea obiectivelor prev„zute de acestea.
Art. 4. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale de pe teritoriul
jude˛ului aplic„ m„surile prev„zute de strategiile men˛ionate la art. 2 alin. (1)
∫i sprijin„ activit„˛ile serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului
din subordinea consiliului jude˛ean. Œn acest scop acestea Óndeplinesc
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) asigur„ Óncadrarea cu personal suficient ∫i cu preg„tire corespunz„toare
pentru serviciile de specialitate din aparatul propriu cu atribu˛ii Ón domeniul
autorit„˛ii tutelare ∫i al protec˛iei drepturilor copilului;
b) asigur„ Ónfiin˛area, organizarea, dezvoltarea ∫i func˛ionarea
urm„toarelor servicii publice de specialitate, de sprijin ∫i asisten˛„ pentru
prevenirea situa˛iilor ce pun Ón pericol securitatea ∫i dezvoltarea copilului:
1. centre maternale;
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 171 din 21 aprilie 2000.
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2. centre de Óngrijire de zi;
3. centre de consiliere ∫i sprijin pentru p„rin˛i;
4. servicii de monitorizare, asisten˛„ ∫i sprijin al femeii gravide predispuse
s„ Ó∫i abandoneze copilul;
5. centre de Óngrijire ∫i recuperare de zi pentru copilul cu handicap;
6. centre de preg„tire ∫i sprijinire a reintegr„rii ∫i integr„rii copilului Ón
familie;
7. centre de asisten˛„ ∫i sprijin pentru readaptarea psihologic„ a copilului
cu probleme psihosociale;
8. servicii de orientare, supraveghere ∫i sprijinire a reintegr„rii sociale a
copilului delincvent;
9. servicii de asisten˛„ a copilului pentru exercitarea dreptului s„u la
exprimarea liber„ a opiniei;
c) asigur„ orice alte servicii care s„ conduc„ la bun„starea copilului,
al„turi de p„rin˛ii s„i;
d) Óndeplinesc ∫i alte atribu˛ii, stabilite prin acte normative, hot„r‚ri ale
consiliilor jude˛ene sau ale comisiei.
(2) Serviciile publice de specialitate prev„zute la alin. (1) lit. b) se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca institu˛ii publice de interes local cu
personalitate juridic„, sub autoritatea consiliului local. Aceste institu˛ii pot
cuprinde unul sau mai multe dintre tipurile de servicii men˛ionate, Ón func˛ie
de nevoile, resursele ∫i oportunit„˛ile locale existente.
Art. 5. — (1) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri consiliile jude˛ene, respectiv consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti, vor modifica hot„r‚rile privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea comisiei pentru protec˛ia copilului,
respectiv a serviciului public specializat pentru protec˛ia copilului, Ón
conformitate cu prevederile prezentei hot„r‚ri.
(2) Strategiile na˛ionale ∫i jude˛ene anuale, referitoare la restructurarea,
organizarea ∫i dezvoltarea sistemului de protec˛ie a copilului aflat Ón
dificultate, se aprob„ p‚n„ la data de 30 septembrie a anului Ón curs pentru
anul urm„tor.
(3) Strategiile na˛ionale ∫i jude˛ene, pe termen mediu ∫i lung, referitoare la
restructurarea, organizarea ∫i dezvoltarea sistemului de protec˛ie a copilului
aflat Ón dificultate, se aprob„ Ón termen de 90 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri ∫i pot fi revizuite anual sau ori de c‚te ori este
necesar.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI nr. 260/2000
PRIVIND APROBAREA PROGRAMELOR DE INTERES
NAﬁIONAL ŒN DOMENIUL PROTECﬁIEI DREPTURILOR
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COPILULUI AFLAT ŒN DIFICULTATE*
Œn temeiul prevederilor art. 11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
192/1999 privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului ∫i reorganizarea activit„˛ilor de protec˛ie a copilului,
Guvernul Rom‚niei h o t „ r „ ∫ t e :
Art. 1. — Se aprob„ programele de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei
drepturilor copilului aflat Ón dificultate, prev„zute Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului
cofinan˛eaz„ programe de interes na˛ional din sumele prev„zute cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul propriu, Ómpreun„ cu consiliile jude˛ene ∫i consiliile
locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, pe baza conven˛iilor Óncheiate
conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Sumele r„mase neconsumate la finalizarea unor programe
men˛ionate Ón anexa nr. 1, precum ∫i sumele nerepartizate pe programe vor fi
utilizate de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului pentru
suplimentarea finan˛„rii programelor de interes na˛ional aprobate prin
prezenta hot„r‚re.
Art. 4. — Monitorizarea ∫i controlul derul„rii programelor de interes
na˛ional se asigur„ de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului.
Art. 5. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
ANEXA Nr. 1
Programul de interes na˛ional
îSus˛inerea func˛ion„rii serviciilor publice specializate“
Obiectiv general: asigurarea condi˛iilor de func˛ionare a sistemului de
servicii ∫i institu˛ii Ón care sunt proteja˛i copiii afla˛i Ón dificultate
Activit„˛i:
— fundamentarea necesarului de func˛ionare pentru asigurarea condi˛iilor
optime de Óngrijire ∫i de protec˛ie a copiilor din sistemul de servicii ∫i institu˛ii
dezvoltat de servicii publice specializate pentru protec˛ia copilului;
— elaborarea ∫i implementarea de norme ∫i standarde minime de
organizare ∫i func˛ionare a sistemului de servicii ∫i institu˛ii, precum ∫i de
standarde minime de Óngrijire a copilului Ón sistemul reziden˛ial;
— analizarea ∫i definirea/redefinirea competen˛elor de personal din
sistemul de servicii ∫i institu˛ii, Ón vederea asigur„rii unei Óngrijiri optime a
copiilor afla˛i Ón dificultate;
— elaborarea metodologiei de transfer al resurselor financiare necesare Ón
vederea sus˛inerii func˛ion„rii serviciilor publice specializate pentru protec˛ia
copilului;
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— implementarea metodologiei de transfer al resurselor financiare
necesare Ón vederea sus˛inerii func˛ion„rii serviciilor publice specializate
pentru protec˛ia copilului;
— monitorizarea, evaluarea ∫i controlul utiliz„rii resurselor alocate.
Indicatori de performan˛„:
— cre∫terea num„rului de copii care beneficiaz„ de fondurile necesare
pentru asigurarea aloca˛iilor optime de hran„ ∫i Óntre˛inere, propor˛ional cu
resursele alocate;
— Ómbun„t„˛irea raportului adult/copil protejat, Ón sensul sc„derii
num„rului de copii afla˛i Ón Óngrijirea unui adult (profesionist) Ón cadrul
centrelor de plasament;
— cre∫terea num„rului de personal cu competen˛e noi Ón domeniul
Óngrijirii ∫i protec˛iei copilului aflat Ón dificultate;
— sc„derea num„rului de copii din sistemul reziden˛ial ∫i cre∫terea
num„rului de copii beneficiari ai altor tipuri de servicii;
— sc„derea costului/copil protejat Ón sistemul reziden˛ial;
— eficientizarea managementului financiar al sistemului de servicii ∫i
institu˛ii, Ón vederea reducerii cheltuielilor bugetare la nivel central...
Programul de interes na˛ional
îPromovarea protec˛iei Ón mediu familial a copilului aflat Ón dificultate“

Obiectiv general: promovarea dreptului copilului de a fi Óngrijit Óntr-o
familie
Activit„˛i:
— identificarea, evaluarea, formarea ∫i atestarea asisten˛ilor maternali
profesioni∫ti;
— organizarea re˛elei de asisten˛i maternali profesioni∫ti la nivel jude˛ean;
— plasamentul/Óncredin˛area copiilor afla˛i Ón dificultate la familii de
asisten˛i maternali profesioni∫ti;
— monitorizarea evolu˛iei copiilor afla˛i Ón Óngrijirea familiilor de
asisten˛i maternali profesioni∫ti, Ón perspectiva identific„rii unor solu˛ii
permanente pentru ace∫ti copii
Indicatori de performan˛„:
— reducerea num„rului de copii care intr„ Ón institu˛ii de tip reziden˛ial;
— reducerea num„rului de copii Ón institu˛ii de tip reziden˛ial;
— cre∫terea num„rului de copii beneficiari ai modelului de Óngrijire de tip
familial;
— eficientizarea managementului financiar al protec˛iei Ón mediu familial
a copilului aflat Ón dificultate, Ón vederea reducerii cheltuielilor bugetare la
nivel central...
Programul de interes na˛ional
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 321 din 14 iunie 2001.
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îRestructurarea institu˛iilor de tip reziden˛ial“
Obiectiv general: restructurarea institu˛iilor de tip reziden˛ial care asigur„
Óngrijirea ∫i protec˛ia copiilor afla˛i Ón dificultate, concomitent cu dezvoltarea
de servicii alternative la institu˛iile de tip reziden˛ial
Activit„˛i:
— evaluarea tuturor resurselor disponibile la nivelul unei institu˛ii;
— elaborarea planurilor pentru restructurarea acestor institu˛ii, inclusiv a
propunerilor de reconversie a administr„rii resurselor acestora, Ón sensul
utiliz„rii cu prec„dere a acestora pentru furnizarea de servicii adaptate
nevoilor locale ∫i Ón vederea asigur„rii condi˛iilor necesare pentru respectarea
tuturor drepturilor copilului;
— implementarea planurilor de restructurare Ón vederea reorganiz„rii
institu˛iilor de tip reziden˛ial Ón centre de tip familial sau Ón alte tipuri de
servicii prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 117/1999;
— elaborarea ∫i implementarea de norme ∫i standarde minime, precum ∫i
de ghiduri metodologice de bun„ practic„ (inclusiv, dup„ caz, popula˛ia-˛int„
vizat„, num„r ∫i competen˛e de personal, echipament necesar etc.)
Indicatori de performan˛„:
— sc„derea num„rului de copii institu˛ionaliza˛i;
— men˛inerea costului/copil protejat Ón servicii alternative la protec˛ia de
tip reziden˛ial la mai pu˛in de 50% din costul/copil Ón institu˛ie de tip
reziden˛ial, p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2001;
— servicii comunitare efectiv opera˛ionale la sf‚r∫itul anului 2003...

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI nr. 539/2001
PENTRU APROBAREA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE
ŒN DOMENIUL PROTECﬁIEI COPILULUI ŒN DIFICULTATE
(2001—2004) ™I A PLANULUI OPERAﬁIONAL PENTRU
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ŒN
DOMENIUL PROTECﬁIEI COPILULUI ŒN DIFICULTATE (2001—2004)*
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i ale art. 11 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Strategia guvernamental„ Ón domeniul protec˛iei
copilului Ón dificultate (2001—2004) ∫i Planul opera˛ional pentru
implementarea Strategiei guvernamentale Ón domeniul protec˛iei copilului Ón
dificultate (2001—2004), prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
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Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se abrog„
Hot„r‚rea Guvernului nr. 625/2000 pentru aprobarea Strategiei na˛ionale de
reform„ a sistemului de protec˛ie a drepturilor copilului pentru perioada
2000—2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 341 din
21 iulie 2000.
ANEX√
STRATEGIA GUVERNAMENTAL√
Ón domeniul protec˛iei copilului Ón dificultate
(2001—2004)
1. Cadrul general
1.1. Asigurarea ∫i respectarea drepturilor copiilor ∫i plasarea acestora Óntro zon„ de interes special constituie o prioritate na˛ional„. Acest lucru rezid„
Ón primul r‚nd Ón faptul c„ via˛a, dezvoltarea ∫i bun„starea de care trebuie s„
beneficieze to˛i copiii la acest Ónceput de nou secol ∫i mileniu reprezint„ baza
pe care se construie∫te viitorul unei ˛„ri. Œn plus, Ón cazul Rom‚niei procesul
complex de aderare la Uniunea European„ este inexorabil legat de respectarea
criteriilor politice de la Copenhaga privind respectarea drepturilor omului, Ón
mod particular Ón ceea ce prive∫te drepturile copilului.
1.2. Respectarea, promovarea ∫i asigurarea exercit„rii drepturilor
copilului, astfel cum sunt acestea definite Ón documentele interna˛ionale
ratificate de Rom‚nia, vor asigura o dezvoltare deplin„ ∫i armonioas„ a
personalit„˛ii fiec„rui copil, al„tur‚nd Ón spiritul tradi˛iilor ∫i valorilor
culturale ale poporului rom‚n o component„ nou„, modern„ ∫i dinamic„ de
integrare Ón spiritualitatea universal„. Œn lumina acestei integr„ri protec˛ia
copilului Ón Rom‚nia Ónseamn„ realizarea unui echilibru Óntre trei componente
esen˛iale: copilul, familia ∫i societatea. Asigurarea acestui echilibru trebuie
reglementat„, aplicat„ ∫i monitorizat„ Ón mod continuu de c„tre stat, ca
responsabilitate fundamental„ a acestuia fa˛„ de soarta tuturor cet„˛enilor s„i.
1.3. La art. 3 din Conven˛ia cu privire la drepturile copilului, ratificat„ de
Rom‚nia prin Legea nr. 18/1990, se subliniaz„ c„ îÓn toate ac˛iunile care
privesc copiii, Óntreprinse de institu˛iile de asisten˛„ social„ publice sau
private, de instan˛ele judec„tore∫ti, autorit„˛ile administrative sau de organele
legislative, interesele copilului vor prevala“. Statul îse oblig„ s„ asigure
copilului protec˛ia ∫i Óngrijirea necesare Ón vederea asigur„rii bun„st„rii sale,
˛in‚nd seama de drepturile ∫i obliga˛iile p„rin˛ilor s„i, ale reprezentan˛ilor s„i
legali sau ale altor persoane c„rora acesta le-a fost Óncredin˛at Ón mod legal, ∫i
Ón acest scop va lua toate m„surile legislative ∫i administrative
corespunz„toare“. îDe asemenea, statul va veghea ca institu˛iile, serviciile ∫i
a∫ez„mintele care r„spund de protec˛ia ∫i Óngrijirea copiilor s„ respecte
standardele stabilite de autorit„˛ile competente, Ón special cele referitoare la
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securitate ∫i s„n„tate, la num„rul ∫i calificarea personalului din aceste
institu˛ii, precum ∫i la asigurarea unei supravegheri competente.“
1.4. Œn Conven˛ia cu privire la drepturile copilului se accentueaz„ f„r„
echivoc leg„tura fundamental„ ∫i indisolubil„ dintre copil ∫i familia lui.
Trebuie subliniat c„ pentru a i se asigura copilului un mediu de dezvoltare
caracterizat prin fericire, dragoste ∫i Ón˛elegere responsabilizarea familiei
cap„t„ cu totul alte dimensiuni. Un nivel crescut de educa˛ie a p„rin˛ilor,
al„turi de asigurarea/garantarea unui nivel decent de via˛„ al acestora vor
conduce la con∫tientizarea rolului fundamental al familiei, precum ∫i la
posibilitatea exercit„rii depline a acestui rol, av‚nd drept consecin˛„ direct„
sc„derea num„rului de copii afla˛i Ón dificultate. Œn acest spirit, pornind de la
rolul major al familiei, responsabilitatea statului rom‚n rezid„ Ón crearea unui
cadru favorabil care s„ permit„ g„sirea unei solu˛ii permanente de Óngrijire
pentru copilul aflat Ón dificultate. Este unanim acceptat faptul c„ solu˛ia
adop˛iei, na˛ional„ sau interna˛ional„, serve∫te interesului superior al copilului
∫i constituie singura m„sur„ special„ de protec˛ie cu un caracter permanent,
capabil„ s„ ofere copiilor acel mediu familial at‚t de necesar unei cre∫teri ∫i
dezvolt„ri armonioase a personalit„˛ii lor.
1.5. Pentru asigurarea unui cadru coerent ∫i unitar al promov„rii ∫i
respect„rii drepturilor tuturor copiilor, o m„sur„ major„ care se impune este
cea de elaborare a unei legi unice care s„ abordeze Óntr-un mod integrat
problematica referitoare la copil. Primele consecin˛e ale adopt„rii unei astfel
de legi vor fi date de simplificarea, eficientizarea ∫i opera˛ionalizarea cadrului
legal care define∫te via˛a ∫i dezvoltarea copiilor. Rezultatul major al
construc˛iei unui asemenea îCod al copilului“ printr-un larg proces de
consultare ∫i implicare a tuturor factorilor interesa˛i va fi Óns„ dat de
con∫tientizarea priorit„˛ii absolute pe care o reprezint„ copiii. Via˛a,
dezvoltarea ∫i bun„starea copiilor acestei ˛„ri reprezint„ o responsabilitate
fundamental„ a Óntregii societ„˛i rom‚ne∫ti. Unirea tuturor eforturilor Ón
vederea amelior„rii situa˛iei copiilor ar putea reprezenta un model de
Ón˛elegere ∫i colaborare la nivel na˛ional.
1.6. Œntre cele aproximativ 6 milioane de copii ai Rom‚niei se reg„sesc ∫i
copiii defavoriza˛i. Œn favoarea acestora trebuie Óntreprinse ∫i promovate
ac˛iuni speciale Ón scopul respect„rii ∫i garant„rii tuturor drepturilor lor, Ón
vederea asigur„rii cre∫terii ∫i dezvolt„rii plenare a acestor copii. Protec˛ia
eficient„ a copilului Ón dificultate nu va fi niciodat„ posibil„ f„r„ o abordare
sistemic„, consider‚nd-o parte integrant„ a ansamblului general al politicilor
sociale, familiale, educa˛ionale ∫i de s„n„tate, toate av‚nd ca finalitate
cre∫terea bun„st„rii Óntregii popula˛ii ∫i implicit a copiilor.
1.7. Cadrul de definire a ac˛iunilor ∫i m„surilor necesare pentru ca
punctele cheie ale politicii Ón domeniul protec˛iei copilului s„ prind„ via˛„ este
concretizat de prezenta strategie. Construit„ Ón spiritul prevederilor
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conven˛iilor ∫i tratatelor interna˛ionale Ón domeniu ratificate de Rom‚nia
prezenta strategie ˛ine seama Óns„ ∫i de particularit„˛ile de interven˛ie Ón
contextul socioeconomic ∫i cultural rom‚nesc.
1.8. Œn definirea ∫i implementarea prezentei strategii Guvernul Rom‚niei
porne∫te de la premisa politic„ major„ a continu„rii ∫i aprofund„rii reformei
Ón domeniu, prin valorificarea experien˛ei ∫i a rezultatelor pozitive ob˛inute
p‚n„ Ón prezent ∫i prin acordarea unei aten˛ii sporite fa˛„ de aspectele care
ridic„ Ónc„ probleme majore de sistem. Œn acest sens prezenta strategie
reprezint„ o revizuire ∫i o ameliorare a strategiei anterioare.
1.9. Propun‚nd un cadru de ac˛iune coerent, Strategia guvernamental„ Ón
domeniul protec˛iei copilului Ón dificultate (2001—2004):
• eviden˛iaz„ rolul central al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Copilului ∫i Adop˛ie (A.N.P.C.A.) Ón abordarea problematicii copilului aflat
Ón dificultate sau Ón situa˛ie de risc;
• stabile∫te cadrul institu˛ional prin care ac˛iunea A.N.P.C.A. se
integreaz„/coreleaz„/coordoneaz„ cu ac˛iunea ministerelor ∫i a celorlalte
structuri guvernamentale responsabile Ón domeniul politicilor sociale,
familiale ∫i educa˛ionale;
• eviden˛iaz„ rolul esen˛ial al administra˛iei publice locale Ón rezolvarea
cazuisticii referitoare la copiii afla˛i Ón dificultate sau Ón situa˛ie de risc,
precum ∫i inten˛ia de continuare a descentraliz„rii ac˛iunii de la nivelul
jude˛elor la cel al localit„˛ilor;
• prezint„ cadrul de interven˛ie ∫i colaborarea Ón domeniu cu societatea
civil„, Ón special cu organiza˛iile neguvernamentale (rom‚ne ∫i str„ine), f„r„
de care nu pot fi concepute dinamica sistemului de protec˛ie a copilului,
respectarea ∫i promovarea drepturilor acestuia.
1.10. Pentru aplicarea prevederilor prezentei strategii Guvernul
Óncurajeaz„ cooperarea cu acele culte recunoscute legal pe teritoriul
Rom‚niei, care manifest„ voca˛ie social„ ∫i eficacitate Ón astfel de ac˛iuni.
Totodat„ este avut„ Ón vedere colaborarea cu Biserica Ortodox„ Rom‚n„ care
∫i-a exprimat totala disponibilitate Ón ceea ce prive∫te implicarea Ón
ameliorarea situa˛iei copiilor ∫i a familiilor Ón dificultate.
1.11. Este foarte important de subliniat faptul c„ Ón ac˛iunea complex„ de
protec˛ie a copiilor, de respectare ∫i promovare a drepturilor acestora
Rom‚nia beneficiaz„ de un sprijin consistent acordat de comunitatea
interna˛ional„. Astfel:
• Uniunea European„ s-a implicat Ón acest domeniu prin programe de
asisten˛„ PHARE Ónc„ de la Ónceputul anilor ’90 at‚t printr-un important
volum de finan˛are nerambursabil„, c‚t ∫i printr-o expertiz„ tehnic„ multipl„
∫i sus˛inut„;
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• Fondul Na˛iunilor Unite pentru Copii (UNICEF) este, de asemenea, din
anul 1990 o prezen˛„ activ„ Ón ˛ara noastr„, dezvolt‚nd multiple proiecte
av‚nd ca scop ameliorarea situa˛iei copiilor din punct de vedere social,
medical sau al educa˛iei;
• Banca Mondial„ ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sunt
parteneri ai Guvernului Rom‚niei Ón cadrul unui important program de
reform„ a sistemului de protec˛ie a copilului;
• guvernele unor ˛„ri precum S.U.A., Marea Britanie, Fran˛a, Spania,
Suedia ∫i Elve˛ia sprijin„ sistemul rom‚nesc de protec˛ie a copilului fie pe
baz„ bilateral„, fie Ón cadrul unor programe interna˛ionale mai ample.
1.12. Prezenta strategie porne∫te de la premisa necesit„˛ii unei coordon„ri
corespunz„toare a tuturor acestor programe, Ón scopul evit„rii duplic„rii ∫i
paralelismelor, precum ∫i Ón vederea utiliz„rii eficiente at‚t a resurselor
alocate acestor proiecte, c‚t ∫i a expertizei ∫i rezultatelor c‚∫tigate Ón urma
derul„rii lor.
1.13. Prezenta strategie porne∫te de la principiile pe care se
fundamenteaz„ politica guvernamental„ Ón domeniu, stabilind direc˛iile
generale ∫i obiectivele specifice care sunt avute Ón vedere, drumul ce trebuie
parcurs pentru atingerea rezultatelor scontate ∫i resursele necesare acestui
sistem, ˛in‚ndu-se seama de grupurile-˛int„ de beneficiari finali avute Ón
vedere cu prioritate.
2. Misiunea A.N.P.C.A.
2.1. Constituit„ Ón baza Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie (A.N.P.C.A.) este
organul de specialitate al Guvernului, care asigur„ coordonarea metodologic„
a protec˛iei copilului, fiind responsabil„ de elaborarea, coordonarea ∫i
monitorizarea politicii Ón domeniu. Œn vederea atingerii scopurilor pentru care
a fost Ónfiin˛at„, A.N.P.C.A. Ó∫i Ónsu∫e∫te ∫i promoveaz„ prevederile tratatelor
∫i conven˛iilor interna˛ionale definitorii pentru domeniul propriu de activitate,
pornind de la:
– Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului;
– Conven˛ia cu privire la drepturile copilului, ratificat„ prin Legea nr.
18/1990;
– Conven˛ia asupra protec˛iei copiilor ∫i cooper„rii Ón materia adop˛iei
interna˛ionale, Óncheiat„ la Haga.
2.2. A.N.P.C.A. Óndepline∫te urm„toarele func˛ii:
• de strategie, prin care se asigur„ fundamentarea, elaborarea ∫i aplicarea
strategiei ∫i a programelor de reform„ Ón domeniul protec˛iei copilului ∫i
adop˛iei;
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• de reglementare, prin care se asigur„ elaborarea cadrului normativ
necesar Ón vederea realiz„rii obiectivelor ∫i programelor;
• de administrare, prin care se asigur„ administrarea propriet„˛ii publice ∫i
private a statului ∫i gestionarea serviciilor publice Ón domeniul protec˛iei
copiilor afla˛i Ón dificultate;
• de reprezentare, prin care se asigur„ Ón numele statului rom‚n
reprezentarea pe plan intern ∫i extern;
• de autoritate de stat, prin care se asigur„ urm„rirea aplic„rii
reglement„rilor din domeniul propriu, controlul respect„rii aplic„rii acestora,
precum ∫i a activit„˛ii institu˛iilor ∫i organismelor aflate Ón subordinea sau sub
autoritatea sa.
2.3. Scopul interven˛iei A.N.P.C.A. Ón implementarea politicii ∫i strategiei
Ón domeniul protec˛iei copilului se focalizeaz„ pe promovarea, respectarea ∫i
garantarea tuturor drepturilor copilului, astfel cum sunt ele men˛ionate Ón
Conven˛ia cu privire la drepturile copilului, ratificat„ prin Legea nr. 18/1990,
Ón contextul ansamblului drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale ale omului ∫i,
Ón acela∫i timp, pe asigurarea pentru copii a statutului de partener Ón procesul
decizional, Ón vederea amelior„rii condi˛iilor lor de via˛„.
2.4. Unul dintre instrumentele concrete prin care este direc˛ionat„,
efectuat„ ∫i controlat„ aplicarea reformei este reprezentat de programele de
interes na˛ional. Acestea reprezint„ modalit„˛i de cofinan˛are de la bugetul
statului a activit„˛ilor de protec˛ie a copilului la nivel local. Guvernul, prin
intermediul A.N.P.C.A., exercit„ controlul asupra modului Ón care sunt
cheltuite fondurile alocate Ón cadrul acestor programe.
2.5. Œn vederea atingerii acestui scop un pas important va fi
opera˛ionalizarea drepturilor ∫i libert„˛ilor stipulate de actele normative
interna˛ionale ratificate de Rom‚nia, Ón cadrul unui act normativ intern,
complet ∫i complex, care s„ cuprind„:
a) m„surile prin care se vor asigura Óntr-un grad mai ridicat exercitarea
efectiv„ ∫i realizarea deplin„ a drepturilor ∫i libert„˛ilor copilului, precum ∫i
promovarea acestor drepturi ∫i libert„˛i;
b) actorii publici ∫i priva˛i av‚nd responsabilit„˛i Ón elaborarea m„surilor
men˛ionate mai sus ∫i, Ón acela∫i timp, Ón aplicarea lor;
c) sistemul de monitorizare/evaluare a modului de aplicare a m„surilor
men˛ionate la lit. a) ∫i, respectiv, a activit„˛ii actorilor men˛iona˛i la lit. b) Óntro manier„ care s„ permit„ o continu„ ameliorare a acestora.
3. Responsabilit„˛ile administra˛iei publice locale
Primarul
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Œn conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea
administra˛iei publice locale nr. 215/2001, primarul îasigur„ respectarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale ale cet„˛enilor“.
Potrivit prevederilor art. 69 din Legea nr. 215/2001 primarul, Ón
exercitarea atribu˛iilor de autoritate tutelar„, ac˛ioneaz„ ∫i ca reprezentant al
statului. Œn acest sens primarul dispune efectuarea anchetelor sociale Ón
privin˛a respect„rii drepturilor copilului ∫i face ancheta primar„ pentru
instituirea tutelei.
Pe baza Codului familiei, cu modific„rile ulterioare, primarul este obligat
s„ asigure integritatea drepturilor fundamentale ale copilului din comunitatea
Ón care este ales.
Pre∫edintele consiliului jude˛ean
Potrivit prevederilor art. 116 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 215/2001,
pre∫edintele consiliului jude˛ean îÓndrum„ metodologic, urm„re∫te ∫i
controleaz„ activit„˛ile de stare civil„ ∫i autoritate tutelar„, desf„∫urate Ón
comune ∫i ora∫e“.
Œn conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) lit. q) din Legea nr.
215/2001, pre∫edintele consiliului jude˛ean îcoordoneaz„, controleaz„ ∫i
r„spunde de activitatea privind protec˛ia drepturilor copilului“. Aceste
atribu˛ii delegate de stat autorit„˛ii administra˛iei publice jude˛ene sunt
realizate prin aparatul propriu de specialitate al consiliului jude˛ean, care este
coordonat de secretarul general al jude˛ului.
Secretarul general al jude˛ului
Potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 secretarul
general al jude˛ului îcoordoneaz„ compartimentele de stare civil„ ∫i autoritate
tutelar„ din aparatul propriu de specialitate al consiliului jude˛ean“. Potrivit
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului
aflat Ón dificultate, republicat„, secretarul general al jude˛ului este ˛inut cu
sarcini precise Ón ceea ce prive∫te coordonarea autorit„˛ii tutelare ∫i
Óndeplinirea m„surilor ce privesc protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, Ón
concordan˛„ cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001.
Autorit„˛ile administra˛iei publice locale sunt ˛inute s„ Óndeplineasc„ orice
alte sarcini Ón materie date de Guvern sau prin legi speciale, cu condi˛ia
asigur„rii fondurilor necesare, potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 215/2001.
4. Implicarea altor ministere ∫i institu˛ii Ón realizarea prezentei
strategii
Ministerul Justi˛iei
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Colaborarea dintre instan˛„ ∫i autoritatea administra˛iei publice locale Ón
privin˛a anchetelor sociale cu privire la instituirea tutelei, Óncredin˛area
minorilor, adop˛iei, abandonului
Completarea legisla˛iei Ón domeniu (Codul civil, Codul penal, Codul
familiei ∫i alte acte normative) pentru a se asigura respectarea drepturilor
copilului ∫i protec˛ia acestuia fa˛„ de orice abuz.
Ministerul de Interne
Colaborarea dintre autorit„˛ile administra˛iei publice locale ∫i serviciile
specifice Ministerului de Interne
Supravegherea familiilor din care provin copiii afla˛i Ón situa˛ie de risc
(abuza˛i, neglija˛i), interven˛ia Ón locuin˛a familiilor care abuzeaz„ ∫i
neglijeaz„ copiii ∫i sesizarea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale pentru
realizarea procedurilor prev„zute de lege.
Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Familiei
Colaborarea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale cu serviciile
specializate de urgen˛„ din sistemul sanitar
Crearea Ómpreun„ cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale de servicii
comunitare destinate tratamentului, Óngrijirii, reabilit„rii ∫i protec˛iei copilului
cu handicap, Ón conformitate cu nevoile ∫i resursele locale.
Ministerul Muncii ∫i Solidarit„˛ii Sociale
Œmpreun„ cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale va elabora ∫i va
dezvolta programe de orientare socioprofesional„ pentru copiii (tinerii) din
sistemul de ocrotire
Sus˛inerea ini˛iativelor de Ónfiin˛are de Óntreprinderi ∫i ateliere protejate,
care s„ faciliteze integrarea profesional„ a tinerilor.
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Colaborarea dintre autorit„˛ile administra˛iei publice locale ∫i sistemul de
Ónv„˛„m‚nt rom‚nesc, prin finan˛area de programe locale privind
institu˛ionalizarea educa˛ional„ ∫i integrarea copiilor afla˛i Ón dificultate
Sprijinirea institu˛iilor specializate de protec˛ie a copilului, prin implicarea
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón programe comune de educa˛ie ∫i
mediatizare a drepturilor copilului.
5. Principii
Principiile pe care Guvernul Ó∫i fundamenteaz„ prezenta strategie sunt:
1. Principiul interesului superior al copilului
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Œn toate ac˛iunile care se realizeaz„ Ón contextul prezentei strategii
primeaz„ interesul superior al copilului. Prezenta strategie promoveaz„
ac˛iuni care converg prioritar c„tre protec˛ia copilului aflat Ón dificultate sau
Ón situa˛ie de risc, indiferent care ar fi natura cauzelor care determin„ aceast„
situa˛ie.
2. Principiul nediscrimin„rii ∫i egalit„˛ii ∫anselor
Politica Ón domeniul protec˛iei copilului este conceput„ ∫i aplicat„ astfel
Ónc‚t s„ se asigure Ón Rom‚nia respectarea ∫i promovarea drepturilor copilului
prev„zute Ón Conven˛ia cu privire la drepturile copilului, ratificat„ prin Legea
nr. 18/1990, indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, religia, opinia politic„
sau de alt„ natur„, na˛ionalitatea, apartenen˛a etnic„ ∫i social„, infirmitatea,
na∫terea sau situa˛ia copilului ori a p„rin˛ilor sau tutorilor s„i.
3. Principiul asigur„rii unui mediu familial
Toate demersurile stabilite prin prezenta strategie se bazeaz„ pe asigurarea
unui mediu de via˛„ de tip familial pentru fiecare copil, inclusiv pentru copiii
afla˛i Ón dificultate. Dac„ pe o perioad„ determinat„ copilul aflat Ón dificultate
este protejat Ón familii substitutive sau Ón unit„˛i de tip reziden˛ial, este
prioritar„ realizarea unui mediu de via˛„ de tip familial pe toat„ durata m„surii
de protec˛ie p‚n„ c‚nd se realizeaz„ reintegrarea copilului Ón familia natural„,
Ón familia l„rgit„ sau (Ón situa˛iile Ón care reintegrarea nu este posibil„ sau nu
este Ón interesul superior al copilului) p‚n„ la integrarea sa Óntr-o familie
adoptiv„.
4. Principiul descentraliz„rii ∫i responsabiliz„rii comunit„˛ii
Œn prezent sistemul de protec˛ie a copiilor afla˛i Ón dificultate func˛ioneaz„
descentralizat la nivelul jude˛elor, respectiv al sectoarelor municipiului
Bucure∫ti. Prezenta strategie se bazeaz„ pe Ónt„rirea serviciilor publice
specializate pentru protec˛ia copilului, aflate Ón subordinea consiliilor
jude˛ene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti,
precum ∫i pe implicarea comunit„˛ilor locale, prin continuarea descentraliz„rii
unor servicii la nivelul prim„riilor localit„˛ilor. Se acord„ o aten˛ie special„
responsabiliz„rii comunit„˛ii Ón ceea ce prive∫te rezolvarea problemelor
referitoare la propriii copii.
5. Principiul solidarit„˛ii
Cre∫terea, dezvoltarea ∫i educarea tuturor copiilor se fac Ón spiritul
demnit„˛ii, libert„˛ii ∫i al respectului fa˛„ de semeni, acord‚ndu-se o aten˛ie
prioritar„ Ónt„ririi coeziunii sociale Ón abordarea problematicii referitoare la
copil, cu referire special„ la grupurile cele mai vulnerabile — copiii afla˛i Ón
dificultate.
6. Principiul interven˛iei intersectoriale ∫i interdisciplinare
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Problematica protec˛iei copilului este abordat„ Ón contextul politicilor
sociale, familiale ∫i educa˛ionale. Abordarea ∫i rezolvarea problemelor din
acest domeniu presupun colaborarea ∫i coordonarea interven˛iilor tuturor
factorilor responsabili, intersectorialitate ∫i interdisciplinaritate.
7. Principiul parteneriatului
A.N.P.C.A. promoveaz„, Ón toate tipurile de activit„˛i specificate Ón
prezenta strategie, cooperarea cu:
— ministerele ∫i alte institu˛ii ale administra˛iei publice centrale, respectiv
cu structurile din teritoriu ale acestora;
— serviciile publice specializate ale administra˛iei publice locale din
jude˛e ∫i sectoarele municipiului Bucure∫ti;
— comunit„˛ile locale;
— organiza˛iile neguvernamentale rom‚ne∫ti ∫i str„ine care ac˛ioneaz„ Ón
domeniul protec˛iei copilului prin programe umanitare ∫i profesionale;
— institu˛iile, organismele ∫i organiza˛iile europene ∫i interna˛ionale.
Principiul parteneriatului se reg„se∫te la toate nivelurile de interven˛ie, de
la nivelul na˛ional p‚n„ la cel local. Prin cooperare ∫i parteneriat se realizeaz„
toate tipurile de activit„˛i, de la concep˛ia ∫i coordonarea prezentei strategii
p‚n„ la interven˛ia interdisciplinar„ Ón favoarea copilului ∫i a familiei.
6. Grupurile-˛int„
Grupurile-˛int„ avute Ón vedere cu prioritate Ón stabilirea prezentei strategii
sunt:
— copiii institu˛ionaliza˛i;
— copiii proteja˛i Ón familie, at‚t Ón cea proprie (Ón vederea reducerii
riscului de abandon), c‚t ∫i Ón familia substitutiv„/servicii alternative de tip
familial;
— copiii maltrata˛i, neglija˛i sau abuza˛i Ón propria familie;
— copiii cu nevoi speciale ∫i cei infecta˛i HIV ori bolnavi SIDA, afla˛i Ón
institu˛ii sau Ón forme de protec˛ie alternative de tip familial;
— copiii delincven˛i;
— copiii str„zii;
— copiii/tinerii care ating v‚rsta majoratului pe parcursul
institu˛ionaliz„rii pe termen lung.
Œn conformitate cu Strategia Guvernului Rom‚niei de Ómbun„t„˛ire a
situa˛iei romilor, adoptat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 430/2001, o aten˛ie
deosebit„ se va acorda copiilor apar˛in‚nd acestei minorit„˛i. De altfel ace∫ti
copii se reg„sesc Ón toate grupurile-˛int„ avute Ón vedere cu prioritate de
prezenta strategie.
7. Direc˛ii generale
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Direc˛iile generale ale procesului de reform„ a sistemului de protec˛ie a
copilului aflat Ón dificultate sau Ón situa˛ie de risc sunt:
1. Prevenirea ∫i reducerea abandonului copiilor de c„tre propriii p„rin˛i,
prin sprijinirea familiilor aflate Ón situa˛ii dificile
2. Restructurarea serviciilor ∫i institu˛iilor de tip reziden˛ial existente,
inclusiv a serviciilor pentru copiii cu deficien˛e sau cu handicap; reorientarea
utiliz„rii resurselor financiare, materiale, umane ∫i tehnice ale acestora c„tre
organizarea ∫i diversificarea de servicii alternative la protec˛ia reziden˛ial„ ∫i
reducerea num„rului copiilor institu˛ionaliza˛i (Ón special, pe termen lung sau
nedefinit)
3. Œmbun„t„˛irea, completarea ∫i armonizarea cadrului legislativ necesar Ón
vederea organiz„rii ∫i func˛ion„rii sistemului de protec˛ie a copilului, at‚t
pentru perfec˛ionarea ∫i clarificarea acestuia, c‚t ∫i pentru alinierea sa la
standardele prev„zute de normele ∫i tratatele interna˛ionale Ón domeniu, la
care Rom‚nia este parte.
Œn acest context, prioritate vor avea:
• reconsiderarea legisla˛iei referitoare la adop˛ie, urm„rindu-se Ón primul
r‚nd Óncurajarea adop˛iei na˛ionale, prin acordarea de c„tre stat familiilor
adoptatoare de stimulente pe o perioad„ determinat„;
• clarificarea prevederilor legale Ón domeniul neglij„rii, molest„rii sau
abuzului asupra copilului Ón propria familie;
• perfec˛ionarea legisla˛iei referitoare la delincven˛a ∫i justi˛ia juvenil„;
• analizarea posibilit„˛ii Ónfiin˛„rii unor tribunale pentru minori/ale
copiilor;
• perfec˛ionarea legisla˛iei referitoare la exploatarea muncii copilului;
• reconsiderarea legisla˛iei referitoare la exploatarea sexual„ a copiilor.
Totodat„, printr-un larg proces de consultare ∫i implicare la nivelul Óntregii
societ„˛i se va elabora ∫i se va transmite spre adoptare un proiect de îCod al
copilului“, lege-cadru sau lege unic„ referitoare la Óntreaga problematic„ a
vie˛ii, cre∫terii ∫i bun„st„rii tuturor copiilor.
4. Promovarea adop˛iei (dup„ principiul îo familie pentru un copil“ ∫i nu
îun copil pentru o familie“) ca m„sur„ special„ de protec˛ie a copilului, cu
accent deosebit pe Óncurajarea adop˛iei na˛ionale. Prin adop˛ia na˛ional„ se va
urm„ri men˛inerea copiilor adopta˛i din institu˛ii de ocrotire Ón mediul
lingvistic ∫i psihosocial care le este familiar. Totodat„, adop˛ia interna˛ional„
va fi practicat„ ca ultim„ modalitate de protec˛ie a copilului Ón familie, dup„
epuizarea tuturor celorlalte op˛iuni Ón plan intern.
5. Continuarea procesului de descentralizare a sistemului, de la nivelul
jude˛elor spre cel al localit„˛ilor, prin dezvoltarea ∫i diversificarea serviciilor
de prevenire a abandonului copiilor ∫i de protec˛ie a acestora ∫i prin
responsabilizarea comunit„˛ii cu privire la problemele propriilor copii.
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6. Œmbun„t„˛irea mecanismelor financiare: asigurarea resurselor
financiare, coordonarea fluxurilor de bani, cre∫terea eficien˛ei utiliz„rii
bugetelor alocate, cre∫terea eficacit„˛ii rezultatelor ob˛inute la nivelul
beneficiarului final al sistemului — copilul protejat.
7. Ameliorarea sistemului de standarde minimale obligatorii, respectiv de
norme profesionale ∫i administrativ-institu˛ionale, pe tipuri de servicii ∫i
interven˛ii oferite de sistemul de protec˛ie a copilului.
8. Crearea unui sistem de acreditare la nivel na˛ional a organiza˛iilor
neguvernamentale care desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul protec˛iei copilului.
Sistemul urmeaz„ s„ cuprind„ ∫i un organism central cu competen˛e Ón
domeniul acredit„rii ∫i monitoriz„rii activit„˛ii organiza˛iilor
neguvernamentale, Ón conformitate cu sistemul de standarde minime
obligatorii.
9. Dezvoltarea ∫i profesionalizarea resurselor umane care intervin Ón
sistemul de protec˛ie a copilului, prin definirea ∫i promovarea statutului
profesional, precum ∫i prin asigurarea form„rii ini˛iale ∫i permanente a
personalului din sistem, de toate categoriile ∫i la toate nivelurile.
10. Crearea ∫i dezvoltarea unui sistem na˛ional de monitorizare ∫i evaluare
a situa˛iei copilului aflat Ón dificultate sau Ón situa˛ie de risc, precum ∫i a
activit„˛ii serviciilor ∫i institu˛iilor de Óngrijire ∫i protec˛ie a copilului, inclusiv
a resurselor financiare disponibile sau alocate la/de la nivel central ∫i local ∫i
a modului de utilizare a acestor resurse, un astfel de sistem de
monitorizare/evaluare permi˛‚nd prevederea eventualelor crize bugetare ale
sistemului de protec˛ie a copilului.
Guvernul va urm„ri armonizarea/corelarea proceselor de reform„ din
domenii precum: protec˛ie social„, administra˛ie local„, justi˛ie, s„n„tate,
educa˛ie, cu reforma din domeniul protec˛iei copilului, Ón vederea asigur„rii
unei sincroniz„ri a acestor procese.
8. Rezultate scontate
Rezultatele scontate Ón aplicarea prezentei strategii sunt:
a) sc„derea ratei abandonului copiilor de c„tre propriii p„rin˛i;
b) sc„derea num„rului de copii institu˛ionaliza˛i;
c) sc„derea num„rului de institu˛ii reziden˛iale ∫i Ónchiderea celor care, din
diferite motive, nu pot fi restructurate pentru a asigura un mediu de tip
familial;
d) cre∫terea progresiv„ a ponderii copiilor proteja˛i prin forme alternative
de servicii ∫i institu˛ii de tip familial sau reintegra˛i Ón propria familie Ón raport
cu protec˛ia asigurat„ Ón institu˛ii de tip reziden˛ial;
e) cre∫terea num„rului de servicii alternative oferite copilului aflat Ón
dificultate, raportat la num„rul institu˛iilor îclasice“ de protec˛ie;
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f) sc„derea duratei de ∫edere a copiilor Ón institu˛ii reziden˛iale;
g) punerea Ón practic„, la nivel na˛ional, a standardelor minime obligatorii,
a regulamentelor-cadru de func˛ionare ∫i a ghidurilor metodologice de bun„
practic„ pentru organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor ∫i institu˛iilor din
sistemul de protec˛ie a copilului;
h) ameliorarea calit„˛ii Óngrijirii copiilor Ón sistem reziden˛ial, ca urmare a
aplic„rii standardelor de calitate;
i) func˛ionarea unui sistem na˛ional, flexibil ∫i opera˛ional de monitorizare
a Óntregii activit„˛i de protec˛ie a copilului;
j) Ónt„rirea controlului asupra aloc„rii ∫i utiliz„rii fondurilor Ón sistem;
k) asigurarea unei balan˛e echilibrate Óntre fondurile cheltuite ∫i calitatea
serviciilor oferite;
l) cre∫terea profesionalismului resurselor umane din sistem;
m) asigurarea reconversiei resurselor umane disponibilizate Ón urma
procesului de restructurare/Ónchidere a institu˛iilor reziden˛iale de protec˛ie a
copilului spre noi profesii necesare sistemului;
n) responsabilizarea comunit„˛ii Ón abordarea problematicii copilului (Ón
conformitate cu practica existent„ la nivelul ˛„rilor din spa˛iul euroatlantic);
o) adoptarea m„surilor cu caracter legislativ ∫i mediatic care s„ conduc„ la
cre∫terea num„rului adop˛iilor na˛ionale, prin elaborarea cadrului legal
necesar ∫i prin derularea unei campanii publice pentru stimularea
poten˛ialului de adop˛ie din Rom‚nia, Ón vederea cre∫terii num„rului
familiilor care adopt„ copii afla˛i Ón dificultate; dezvoltarea unor practici
privind adop˛ia, caracterizate prin transparen˛„ ∫i corectitudine, care s„
serveasc„ nemijlocit interesului superior al copilului ∫i s„ nu permit„
ob˛inerea de profituri necuvenite din aceast„ activitate;
p) clarificarea responsabilit„˛ii, rolurilor ∫i rela˛iilor dintre diferitele
institu˛ii implicate Ón problematic„, la diverse niveluri, precum ∫i coordonarea
ac˛iunii acestora;
q) cre∫terea particip„rii ∫i specializarea ac˛iunii organiza˛iilor
neguvernamentale Ón domeniul protec˛iei copilului;
r) clarificarea, simplificarea/eficientizarea ∫i opera˛ionalizarea cadrului
legal ce guverneaz„ problematica referitoare la copii, Ón mod particular Ón
domeniul protec˛iei copiilor afla˛i Ón dificultate sau Ón situa˛ie de risc.
Plan opera˛ional
pentru implementarea Strategiei guvernamentale
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999.
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Ón domeniul protec˛iei copilului Ón dificultate (2001—2004)
Obiective opera˛ionale
I. Dezvoltarea ∫i diversificarea modalit„˛ilor de interven˛ie Ón vederea
prevenirii abandonului ∫i a reducerii institu˛ionaliz„rii
II. Prevenirea abuzului ∫i a neglij„rii copilului, sub orice form„, precum ∫i
a fenomenelor care pot determina intrarea copilului Ón dificultate
III. Continuarea procesului de descentralizare de la nivel jude˛ean la nivel
local ∫i Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale la nivel local, pentru asumarea
responsabilit„˛ii Ón abordarea problematicii copilului aflat Ón dificultate
IV. Crearea ∫i dezvoltarea de servicii specializate ∫i de practici integrative
pentru copiii cu nevoi speciale, Ón vederea Ómbun„t„˛irii ∫anselor acestora de
dezvoltare deplin„ ∫i armonioas„
V. Dezvoltarea unui set de m„suri ∫i mecanisme destinat tinerilor care
p‚n„ la v‚rsta de 18 ani beneficiaz„ de una dintre m„surile de protec˛ie a
copilului prev„zute de lege, care s„ faciliteze dob‚ndirea abilit„˛ilor necesare
pentru integrarea lor educa˛ional„, ocupa˛ional„ ∫i social„
VI. Popularizarea drepturilor copilului ∫i sensibilizarea opiniei publice Ón
vederea Ómbun„t„˛irii atitudinii ∫i comportamentului general privind
problematica specific„ a copilului ∫i a familiei aflate Ón situa˛ie de risc sau Ón
dificultate
VII. Œncurajarea adop˛iei ca m„sur„ special„ de protec˛ie a copilului aflat
Ón dificultate
VIII. Gestionarea eficient„ a resurselor umane ∫i financiare implicate Ón
sistemul de protec˛ie a copilului
Beneficiari:

— beneficiar direct: personalul din sistem;
— beneficiar indirect: copilul aflat Ón dificultate, cu nevoi speciale, Ón
situa˛ie de risc etc.

Rezultate:
• studii periodice privind nevoile de formare;
• strategie de formare;
• strategii jude˛ene de promovare ∫i respectare a drepturilor copilului;
• standarde ocupa˛ionale validate pentru toate ocupa˛iile specifice sistemului de protec˛ie a
copilului;
• modele de formare validate ∫i implementate la nivel na˛ional;
• cre∫terea profesionalismului personalului din sistem;
• reconversia resurselor umane disponibilizate Ón urma restructur„rii/Ónchiderii institu˛iilor
reziden˛iale de protec˛ie a copilului, spre noi profesiuni necesare sistemului (asisten˛i maternali,
asisten˛i sociali etc.)
• abordarea unitar„ ∫i coerent„ a promov„rii ∫i respect„rii drepturilor copilului.

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√ A GUVERNULUI NR. 102/1999
PRIVIND PROTECﬁIA SPECIAL√ ™I ŒNCADRAREA
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ŒN MUNC√ A PERSOANELOR CU HANDICAP*
Œn temeiul art. 114 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei emite urm„toarea ordonan˛„ de urgen˛„:
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Persoanele cu handicap, Ón Ón˛elesul prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, sunt acele persoane care au un dezavantaj datorat unor deficien˛e
fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care le Ómpiedic„ sau le limiteaz„
accesul normal ∫i Ón condi˛ii de egalitate la via˛a social„, potrivit v‚rstei,
sexului, factorilor sociali, materiali ∫i culturali, necesit‚nd m„suri de protec˛ie
special„ Ón vederea integr„rii lor sociale.
(2) Protec˛ia special„ cuprinde m„surile ce urmeaz„ a fi luate Ón temeiul
acestei ordonan˛e de urgen˛„, pentru exercitarea dreptului persoanelor cu
handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de
Ónv„˛„m‚nt, de instruire ∫i de integrare social„ a acestei categorii de persoane.
(3) M„surile de protec˛ie special„ se aplic„ pe baza Óncadr„rii Ón categorii
de persoane cu handicap, Ón raport cu gradul de handicap stabilit Ón urma
evalu„rii efectuate de c„tre comisiile de expertiz„ medical„ a persoanelor cu
handicap, potrivit criteriilor prev„zute Ón normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, aprobate prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 2. — (1) Œncadrarea Óntr-o categorie de persoane cu handicap care
necesit„ protec˛ie special„ Ón raport cu gradul de handicap se atest„, at‚t
pentru adul˛i, c‚t ∫i pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic clinic,
diagnostic func˛ional ∫i de evaluare a capacit„˛ii de munc„, care stabilesc
gradul de handicap — u∫or, mediu, accentuat ∫i grav—, prin certificat emis de
comisiile de expertiz„ medical„ a persoanelor cu handicap pentru adul˛i ∫i,
respectiv, pentru copii, prev„zute la cap. V.
(2) Œn sensul prezentei ordonan˛e de urgen˛„ prin copil se Ón˛elege
persoana care nu a Ómplinit v‚rsta de 18 ani ∫i care nu are capacitate deplin„
de exerci˛iu.
(3) O dat„ cu eliberarea certificatelor de Óncadrare Ón grade de handicap,
comisiile de expertiz„ medical„ a persoanelor cu handicap au obliga˛ia de a
elabora un program individual de recuperare ∫i integrare social„, care prevede
ac˛iunile medicale, educative, profesionale ∫i sociale necesare pentru
recuperarea, readaptarea, instruirea ∫i integrarea sau reintegrarea social„ a
persoanei cu handicap.
(4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare ∫i integrare
social„ comisiile de expertiz„ medical„ a persoanelor cu handicap se vor
155

consulta Ón mod obligatoriu cu persoana cu handicap ∫i, dup„ caz, cu
reprezentan˛ii legali ai acesteia, precum ∫i cu speciali∫ti din diferite domenii,
Ón func˛ie de specificul fiec„rui caz.
(5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autorit„˛ile
administra˛iei publice centrale de specialitate ∫i ale administra˛iei publice
locale au obliga˛ia de a asigura, pe baza dispozi˛iilor legale Ón vigoare ∫i Ón
limita resurselor pe care le au la dispozi˛ie, condi˛iile necesare pentru
realizarea programului individual de recuperare ∫i integrare social„ pentru
fiecare persoan„ cu handicap.
Art. 3. — (1) Realizarea m„surilor de protec˛ie special„ a persoanelor cu
handicap, prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, este organizat„,
coordonat„ ∫i controlat„ de c„tre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, organ al administra˛iei publice centrale de specialitate din
subordinea Guvernului Rom‚niei.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaboreaz„ cu
ministere ∫i cu alte organe ale administra˛iei publice centrale de specialitate,
cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale ∫i cu organiza˛iile
neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care desf„∫oar„ activit„˛i
Ón domeniul protec˛iei persoanelor cu handicap.
Art. 4. — Protec˛ia special„ a persoanelor cu handicap se realizeaz„ prin
acordarea drepturilor prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ la domiciliu
sau, dup„ caz, Ón institu˛ii de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap.
CAPITOLUL II
Institu˛iile de protec˛ie special„
a persoanelor cu handicap
Art. 5. — Protec˛ia special„ a persoanelor cu handicap, Ón form„
institu˛ionalizat„, se realizeaz„ prin acordarea de servicii de asisten˛„,
Óngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare ∫i formare profesional„,
precum ∫i de alte tipuri de servicii Ón cadrul institu˛iilor de protec˛ie special„
a persoanelor cu handicap.
Art. 6. — (1) Institu˛iile de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap
pot fi Ónfiin˛ate ∫i organizate ca institu˛ii de interes public, sub form„ de
centre-pilot, centre de Óngrijire ∫i asisten˛„, centre de recuperare ∫i reabilitare,
centre de integrare prin terapie ocupa˛ional„, prev„zute Ón anexa la prezenta
ordonan˛„ de urgen˛„, precum ∫i sub alte forme specifice, cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Actualele institu˛ii pentru asisten˛„ special„ a persoanelor cu handicap,
prev„zute Ón anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 939/1997 privind
reorganizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapa˛i, se
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reorganizeaz„ ca institu˛ii de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap,
potrivit anexei la prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 7. — (1) Institu˛iile de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap,
prev„zute la art. 6, au personalitate juridic„ ∫i se afl„ Ón coordonarea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Finan˛area institu˛iilor de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap,
prev„zute Ón anex„, se asigur„ din: contribu˛iile proprii ale beneficiarilor de
asisten˛„ social„ sau ale Óntre˛in„torilor acestora, sume alocate de la bugetele
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale ∫i din alte venituri realizate Ón
condi˛iile legii.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate aloca sume
din Fondul special de solidaritate social„ pentru persoanele cu handicap
institu˛iilor prev„zute Ón anex„, pe baz„ de conven˛ii Óncheiate cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale.
(4) Reorganizarea institu˛iilor actuale prev„zute Ón anex„, precum ∫i
regulamentul-cadru de organizare ∫i func˛ionare pentru fiecare tip de institu˛ie
de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului, Ón termen de 60 de zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
(5) Predarea-preluarea patrimoniului ∫i a personalului Óntre institu˛iile
actuale ∫i cele Ónfiin˛ate prin reorganizarea acestora se efectueaz„ pe baz„ de
protocol, Ón condi˛iile prev„zute prin hot„r‚rea Guvernului men˛ionat„ la alin.
(4). Salarizarea personalului institu˛iilor Ónfiin˛ate prin reorganizare se
stabile∫te potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor
de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„
func˛ii de demnitate public„.
Art. 8. — Institu˛iile de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap pot fi
Ónfiin˛ate prin:
a) hot„r‚re a Guvernului;
b) hot„r‚re a consiliului jude˛ean sau a consiliului local, dup„ caz;
c) hot„r‚ri ale unor organiza˛ii neguvernamentale sau care au ca obiect de
activitate ∫i protec˛ia special„ a persoanelor cu handicap;
d) hot„r‚ri ale cultelor recunoscute, potrivit legii, Ón Rom‚nia.
Art. 9. — (1) Institu˛iile prev„zute la art. 6 pot fi Ónfiin˛ate ∫i Ón comun de
mai multe institu˛ii ∫i persoane juridice dintre cele men˛ionate la art. 8, prin
contract de asociere.
(2) Contractul de asociere se Óncheie Óntre ordonatorii principali de credite,
Ón cazul consiliilor jude˛ene, consiliilor locale, Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap ∫i al altor organe ale administra˛iei publice centrale
de specialitate, ∫i reprezentan˛ii legali ai persoanelor juridice.
(3) Contractul de asociere trebuie s„ prevad„ resursele financiare
reprezent‚nd contribu˛ia fiec„rei p„r˛i la sus˛inerea cheltuielilor de investi˛ii ∫i
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de func˛ionare ale institu˛iei de protec˛ie special„ care se Ónfiin˛eaz„ prin
asociere, durata asocierii, modul de administrare a patrimoniului institu˛iei,
precum ∫i alte clauze prev„zute Ón contractul de asociere. Contractul-cadru de
asociere se stabile∫te prin normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 10. — (1) Institu˛iile de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap,
Ónfiin˛ate cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se
afl„ Ón coordonarea metodologic„ a acestuia.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap Ó∫i exercit„
atribu˛ia de coordonare metodologic„ prin: elaborarea de norme ∫i
metodologii privind organizarea ∫i func˛ionarea institu˛iilor de protec˛ie
special„ a persoanelor cu handicap; asigurarea instruirii ∫i perfec˛ion„rii
profesionale a personalului de specialitate; verificarea respect„rii dispozi˛iilor
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i ale altor acte normative referitoare la
activitatea acestora; sprijinirea dezvolt„rii acestor institu˛ii Ón conformitate cu
strategia ∫i cu programele na˛ionale de protec˛ie special„ a persoanelor cu
handicap.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este autorizat s„
controleze activitatea tuturor institu˛iilor de protec˛ie special„ a persoanelor
cu handicap, s„ informeze Guvernul ∫i, dup„ caz, Curtea de Conturi asupra
aspectelor negative constatate.
CAPITOLUL III
Accesibilit„˛i pentru persoanele cu handicap
Art. 11. — (1) Cl„dirile institu˛iilor publice, ale celor culturale, sportive
sau de petrecere a timpului liber, locuin˛ele construite din fonduri publice,
mijloacele de transport Ón comun, telefoanele publice, precum ∫i c„ile de
acces vor fi amenajate astfel Ónc‚t s„ permit„ accesul neÓngr„dit al persoanelor
cu handicap.
(2) Lucr„rile de amenajare a acestora se vor face Ón etape, Ón conformitate
cu prevederile prezentei ordonan˛e de urgen˛„, iar costurile lucr„rilor vor fi
suportate, dup„ caz, din bugetele proprii ale ministerelor, ale celorlalte
autorit„˛i ale administra˛iei publice centrale de specialitate, precum ∫i din
bugetele autorit„˛ilor publice locale.
Art. 12. — Autorit„˛ile prev„zute de lege vor elibera autoriza˛ia de
construc˛ie pentru cl„dirile publice ce urmeaz„ a se construi, numai Ón
condi˛iile respect„rii prevederilor normativului Ón domeniu, care va fi aprobat
prin ordin al ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului ∫i va fi
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. Fac excep˛ie de la aceast„
prevedere construc˛iile personale ∫i anexele acestora.
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Art. 13. — (1) Toate lucr„rile de refacere, repara˛ii, reconstruc˛ie sau
consolidare a drumurilor publice, a institu˛iilor publice, a celor culturale,
sportive ∫i de petrecere a timpului liber, a magazinelor ∫i restaurantelor, a
sediilor prestatorilor de servicii c„tre popula˛ie vor fi proiectate ∫i executate
astfel Ónc‚t s„ respecte prevederile normativului men˛ionat la art. 12.
(2) P‚n„ la data de 31 decembrie 2003 vor fi adaptate pentru a permite
accesul neÓngr„dit al persoanelor cu handicap toate cl„dirile institu˛iilor
publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber,
magazinele ∫i restaurantele, sediile prestatorilor de servicii c„tre popula˛ie,
precum ∫i c„ile publice de acces.
Art. 14. — Montarea telefoanelor publice se va face numai cu respectarea
prevederilor normativului prev„zut la art. 12. P‚n„ la data de 31 decembrie
2001 toate telefoanele publice vor fi amenajate, cu respectarea prevederilor
acestui normativ.
Art. 15. — (1) De la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„ limbajul mimico-gestual se bucur„ de recunoa∫tere oficial„ din partea
statului.
(2) P‚n„ la data de 31 decembrie 2002 toate institu˛iile publice vor
Óncadra, pentru rela˛iile directe cu persoanele surde sau surdo-mute,
traduc„tori ai limbajului mimico-gestual, autoriza˛i potrivit legii.
Art. 16. — (1) Œn termen de 180 de zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, Ón spa˛iile de parcare de pe l‚ng„ institu˛iile de interes
public vor fi rezervate ∫i semnalizate prin semnul interna˛ional minimum 4%
din num„rul total al locurilor de parcare, dar nu mai pu˛in de dou„ locuri
pentru parcarea gratuit„ a mijloacelor de transport ale persoanelor cu
handicap.
(2) P‚n„ la data de 31 decembrie 2002 toate spa˛iile de parcare organizate
vor avea rezervate ∫i semnalizate prin semnul interna˛ional minimum 4% din
num„rul total al locurilor de parcare, dar nu mai pu˛in de dou„ locuri pentru
parcarea gratuit„ a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.
Art.17. — (1) Toate societ„˛ile sau regiile de transport Ón comun, urban
sau interurban, au obliga˛ia de a achizi˛iona mijloace de transport special
adaptate pentru accesul neÓngr„dit al persoanelor cu handicap.
(2) Œn termen de maximum 2 ani de la intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ produc„torii de mijloace de transport Ón comun au
obliga˛ia de a introduce Ón fabrica˛ie mijloace de transport Ón comun, special
adaptate accesului neÓngr„dit al persoanelor cu handicap.
(3) P‚n„ la data de 31 decembrie 2010 toate mijloacele de transport Ón
comun aflate Ón circula˛ie vor fi adaptate accesului neÓngr„dit al persoanelor
cu handicap.
(4) P‚n„ la data de 31 decembrie 2005 autorit„˛ile administra˛iei publice
locale au obliga˛ia de a monta sisteme de semnalizare sonor„ ∫i vizual„ pentru
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persoanele cu handicap, la trecerile de pietoni, precum ∫i panouri de afi∫aj Ón
mijloacele de transport ∫i pe drumurile publice.
CAPITOLUL IV
Drepturile ∫i obliga˛iile persoanelor cu handicap
SECﬁIUNEA I

Drepturi de care beneficiaz„ copiii cu handicap
Art. 18. — (1) Œn vederea asigur„rii integr„rii cu ∫anse egale Ón via˛a
social„, copiii cu handicap beneficiaz„ de urm„toarele drepturi:
a) acces liber ∫i egal Ón orice institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt obi∫nuit, Ón raport cu
restantul func˛ional ∫i poten˛ialul recuperator, cu respectarea prevederilor
legisla˛iei din domeniul Ónv„˛„m‚ntului;
b) preg„tire ∫colar„ la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe
durata Ónv„˛„m‚ntului obligatoriu prev„zut de lege. Preg„tirea ∫colar„ la
domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor
ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educa˛iei na˛ionale, cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap ∫i al Ministerului
Finan˛elor, ce va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;
c) aloca˛ie de stat pentru copiii cu handicap, Ón condi˛iile ∫i Ón cuantumul
prev„zute de lege, majorat cu 100%;
d) aloca˛ie de Óntre˛inere pentru copiii cu handicap, afla˛i Ón plasament
familial sau Óncredin˛a˛i, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui
organism privat autorizat potrivit legii, Ón cuantumul prev„zut de lege,
majorat cu 50%;
e) locuri de odihn„ gratuite Ón tabere, at‚t pentru copiii cu handicap, c‚t ∫i
pentru copiii pre∫colari, elevi sau studen˛i ai persoanelor cu handicap, o dat„
pe an, conform conven˛iilor Óncheiate Óntre Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap ∫i Ministerul Educa˛iei Na˛ionale;
f) un asistent personal pentru copiii cu handicap grav, ale c„rui drepturi se
stabilesc potrivit art. 32.
(2) Persoana care are Ón Óngrijire, supraveghere ∫i Óntre˛inere un copil cu
handicap beneficiaz„ de urm„toarele drepturi:
a) concediu pl„tit pentru Óngrijirea copilului cu handicap, p‚n„ la
Ómplinirea de c„tre acesta a v‚rstei de 3 ani;
b) concedii medicale pentru Óngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau
grav, care necesit„ tratament pentru afec˛iuni intercurente, p‚n„ la Ómplinirea
de c„tre copii a v‚rstei de 18 ani;
c) gratuitatea serviciilor hoteliere, Ón cazul Ónso˛irii Ón spital a copiilor cu
handicap, pentru membrul familiei care Ól Ónso˛e∫te.
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SECﬁIUNEA A II-A

Drepturi de care beneficiaz„ adul˛ii cu handicap
Art. 19. — Œn vederea asigur„rii dreptului la securitate social„, precum ∫i
a dreptului la ocrotirea s„n„t„˛ii ∫i la instruire, adul˛ii cu handicap beneficiaz„
de urm„toarele drepturi:
a) adul˛ii inap˛i de munc„ din cauza handicapului, dac„ nu au alte venituri
cu excep˛ia pensiei de urma∫, beneficiaz„ de ajutor special lunar Ón valoare de
195.270 lei pe toat„ durata handicapului; cei cu venituri p‚n„ la acest cuantum
primesc diferen˛a p‚n„ la nivelul ajutorului special lunar; pentru afec˛iuni care
creeaz„ handicap ireversibil, ajutorul special lunar se stabile∫te pe toat„ durata
vie˛ii;
b) nev„z„torii beneficiaz„ de venit lunar sub forma unei pensii sociale Ón
valoare de 359.980 lei, indiferent de v‚rst„ ∫i de veniturile realizate din salarii,
pe toat„ durata handicapului grav; cei cu handicap accentuat beneficiaz„ de un
venit lunar Ón cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav,
pe toat„ durata handicapului; persoanele nev„z„toare, care cumuleaz„ salariul
cu pensia pentru limit„ de v‚rst„, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru
pierderea capacit„˛ii de munc„, vor opta pentru una dintre acestea sau pentru
pensia social„. Nev„z„torii care nu desf„∫oar„ activitate salarizat„ cumuleaz„
pensia social„ cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii;
c) un asistent personal pentru adul˛ii cu handicap grav, ale c„rui drepturi
se stabilesc potrivit art. 32;
d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru introducerea Ón ˛ar„, o dat„ la
8 ani, la alegere, pentru motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate
special pentru transportul persoanelor cu handicap, pentru folosin˛„ proprie;
e) scutirea de la plata taxelor de abonament pentru adul˛ii cu handicap
grav, de˛in„tori de aparate radio ∫i de televizoare; de aceast„ facilitate
beneficiaz„ ∫i persoanele care au Ón Óntre˛inere persoane cu handicap;
f) prioritate la instalarea postului telefonic ∫i scutirea de la plata taxelor de
instalare ∫i de transfer al abonamentului telefonic, precum ∫i de la costul a 50
de impulsuri pentru abonamentul comun la 2 abona˛i, 100 de impulsuri pentru
abonament — linie individual„ ∫i 400 de impulsuri pentru nev„z„tori, at‚t
pentru adul˛ii cu handicap, c‚t ∫i pentru familiile acestora, dac„ au domiciliul
comun, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al pre∫edintelui
Agen˛iei Na˛ionale pentru Comunica˛ii ∫i Informatic„, care va fi publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei;
g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport Ón comun pentru
adul˛ii cu handicap accentuat ∫i grav ∫i pentru asisten˛ii personali sau pentru
Ónso˛itorii acestora;
h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane clasa
a II-a, cu autobuzele sau navele pentru transportul fluvial, Ón limita a 12
c„l„torii dus-Óntors pe an pentru adul˛ii cu handicap grav ∫i pentru asisten˛ii
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personali sau pentru Ónso˛itorii acestora ∫i Ón limita a 6 c„l„torii dus-Óntors pe
an pentru adul˛ii cu handicap accentuat ∫i pentru Ónso˛itorii acestora, Ón
condi˛iile stabilite de normele metodologice prev„zute la art. 1 alin. (3);
adul˛ii cu afec˛iuni renale, care necesit„ hemodializ„ Ón alte localit„˛i dec‚t
cele de domiciliu, precum ∫i asisten˛ii personali ai acestora beneficiaz„ de
gratuitate ∫i peste limita men˛ionat„, Ón func˛ie de recomandarea centrului de
hemodializ„;
i) preg„tirea ∫colar„ la domiciliu, la cerere, a adul˛ilor cu handicap,
nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului
educa˛iei na˛ionale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap ∫i al Ministerului Finan˛elor;
j) acordarea asisten˛ei medicale Ón conformitate cu prevederile Legii
asigur„rilor sociale de s„n„tate nr. 145/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale reglement„rilor emise de Ministerul S„n„t„˛ii, cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap;
k) acordarea unei camere Ón plus, Ón condi˛iile legii, pe baza contractelor
de Ónchiriere pentru suprafe˛ele locative cu destina˛ia de locuin˛e, de˛inute de
stat sau de unit„˛ile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu
handicap grav, precum ∫i a familiilor care au Ón Óntre˛inere un copil cu
handicap grav;
l) stabilirea chiriei, Ón condi˛iile legii, pe baza contractelor de Ónchiriere
pentru suprafe˛ele locative cu destina˛ia de locuin˛e, de˛inute de stat sau de
unit„˛ile administrative ale acestuia, la tariful minim prev„zut de lege, iar
pentru nev„z„tori, redus cu 50%.
Art. 20. — (1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c) ∫i e), art.
18 alin. (2) lit. c) ∫i art. 19 lit. a), b), e), f) ∫i h) se suport„ din bugetul Fondului
special de solidaritate social„ pentru persoanele cu handicap.
(2) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. f) ∫i art. 19 lit. c) ∫i g)
se suport„ din bugetele locale.
(3) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. d) se suport„ de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii ∫i Protec˛iei Sociale.
(4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) ∫i b) se suport„ din
bugetul asigur„rilor sociale de stat.
(5) Drepturile prev„zute la art. 19 lit. a) ∫i b) se indexeaz„ sau se
corecteaz„ la aceea∫i dat„ ∫i Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i pensiile de asigur„ri
sociale de stat pentru limit„ de v‚rst„.
(6) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale care nu dispun de resurse
financiare necesare pentru plata drepturilor prev„zute la alin. (2) vor primi,
prin transfer de la Fondul special de solidaritate social„ pentru persoanele cu
handicap, sumele necesare pentru completarea veniturilor proprii, astfel Ónc‚t
s„ poat„ asigura plata integral„ a acestor drepturi. Aceste transferuri se
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stabilesc pe baz„ de conven˛ie Óncheiat„ Óntre Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap ∫i autorit„˛ile administra˛iei publice locale.
SECﬁIUNEA A III-A

Obliga˛iile persoanelor cu handicap
Art. 21. — Persoanele cu handicap au urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ se prezinte la comisiile de expertiz„ medical„ a persoanelor cu
handicap, care func˛ioneaz„ pe l‚ng„ inspectoratele de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap, prev„zute la cap. V, aflate Ón subordinea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, pentru Óncadrarea Óntro categorie de persoane cu handicap care necesit„ protec˛ie special„ Ón raport
cu gradul de handicap, precum ∫i la reevaluarea periodic„, potrivit normelor
metodologice prev„zute la art. 1 alin. (3);
b) s„ urmeze programul individual de recuperare ∫i integrare social„,
stabilit de comisiile de expertiz„ medical„ a persoanelor cu handicap, sub
supravegherea asisten˛ilor sociali din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap sau ai organiza˛iilor neguvernamentale
autorizate, potrivit legii, s„ desf„∫oare activit„˛i de protec˛ie special„ a
persoanelor cu handicap, care colaboreaz„ cu aceste inspectorate;
c) s„ se Óncadreze Ón munc„, Ón condi˛iile legii, Ón raport cu preg„tirea ∫i
posibilit„˛ile fizice ∫i psihice ale acestora ∫i pe baza recomand„rilor medicale;
d) s„ colaboreze cu asisten˛ii sociali ∫i cu inspectoratele de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap ∫i ai unit„˛ilor prev„zute la art. 6.
CAPITOLUL V
Organizarea ∫i func˛ionarea comisiilor de expertiz„
medical„ a persoanelor cu handicap
Art. 22. — (1) Pentru Óncadrarea adul˛ilor Óntr-o categorie de persoane cu
handicap care necesit„ protec˛ie special„, Ón raport cu gradul de handicap, se
Ónfiin˛eaz„, la nivel jude˛ean ∫i al sectoarelor municipiului Bucure∫ti, comisii
de expertiz„ medical„ a adul˛ilor cu handicap.
(2) Comisiile prev„zute la alin. (1) au urm„toarea componen˛„:
— un pre∫edinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap din r‚ndul speciali∫tilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap;
— 2 membri, dintre care un specialist Ón expertiz„ medical„ ∫i recuperare
a capacit„˛ii de munc„, din cadrul cabinetelor de expertiz„ medical„ ∫i
recuperare a capacit„˛ii de munc„ jude˛ene ∫i ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, desemnat de ∫eful oficiului de expertiz„ medical„ ∫i recuperare a
capacit„˛ii de munc„ jude˛ean, respectiv al municipiului Bucure∫ti, ∫i un
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membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap, de profesie medic;
— un membru cu statut de observator, desemnat de organiza˛iile
neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desf„∫oar„ activit„˛i de
protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap Ón jude˛ul sau Ón sectoarele
municipiului Bucure∫ti;
— un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap, care poate fi ∫i cadru mediu.
Art. 23. — (1) Pentru Óncadrarea copiilor Óntr-o categorie de persoane cu
handicap care necesit„ protec˛ie special„, Ón raport cu gradul de handicap, se
Ónfiin˛eaz„ comisii de expertiz„ medical„ a copiilor cu handicap jude˛ene ∫i
ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
(2) Comisiile prev„zute la alin. (1) au Ón componen˛a lor:
— un pre∫edinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap din r‚ndul speciali∫tilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap;
— 3 membri, dintre care un medic specialist pediatru, un medic specialist
psihiatru ∫i un psiholog, desemna˛i de conducerile direc˛iilor de s„n„tate
public„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti;
— un membru psihopedagog, desemnat de inspectoratele ∫colare jude˛ene
∫i al municipiului Bucure∫ti;
— un membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap, de profesie medic;
— un membru cu statut de observator, desemnat de organismele
neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desf„∫oar„ activit„˛i de
protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap Ón jude˛ul sau Ón sectoarele
municipiului Bucure∫ti;
— un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap, care poate fi ∫i cadru mediu.
Art. 24. — Pre∫edintele ∫i membrii comisiilor prev„zute la art. 22 ∫i 23 au
dreptul la o indemniza˛ie de ∫edin˛„. Cuantumul lunar al indemniza˛iilor de
∫edin˛„ nu poate dep„∫i cuantumul c‚∫tigului salarial mediu net pe economie,
comunicat de Comisia Na˛ional„ pentru Statistic„, la data stabilirii dreptului.
Art. 25. — Comisiile de expertiz„ medical„ prezentate la art. 22 ∫i 23
func˛ioneaz„ pe l‚ng„ inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu
handicap.
Art. 26. — (1) Comisiile de expertiz„ medical„ a persoanelor cu handicap
se afl„ Ón coordonarea Comisiei superioare de expertiz„ medical„ a
persoanelor cu handicap, care va func˛iona pe l‚ng„ Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Comisia superioar„ de expertiz„ medical„ a persoanelor cu handicap
are Ón componen˛a sa dou„ sec˛iuni: sec˛iunea pentru adul˛i ∫i sec˛iunea pentru
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copii. Sec˛iunea pentru adul˛i este format„ dintr-un pre∫edinte, desemnat de
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, din c‚te un reprezentant
al Ministerului S„n„t„˛ii, Ministerului Muncii ∫i Protec˛iei Sociale,
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Institutului Na˛ional de
Expertiz„ ∫i de Recuperare a Capacit„˛ii de Munc„, Institutului Na˛ional de
Studii ∫i Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap ∫i Institutului
de Medicin„ Legal„, membri, ∫i un secretar, desemnat de Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap. Sec˛iunea pentru copii are Ón componen˛a sa
un pre∫edinte, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, c‚te un reprezentant al Ministerului S„n„t„˛ii, Secretariatului de
Stat pentru Persoanele cu Handicap, Departamentului pentru Protec˛ia
Copilului ∫i Institutului Na˛ional de Studii ∫i Strategii privind Problemele
Persoanelor cu Handicap, membri, ∫i un secretar desemnat de Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(3) Pre∫edintele ∫i membrii comisiei prev„zute la alin. (1) beneficiaz„ de
o indemniza˛ie de ∫edin˛„ Ón condi˛iile art. 24.
Art. 27. — (1) Œncadrarea sau respingerea Óncadr„rii Óntr-o categorie de
persoane cu handicap, adul˛i ∫i copii, care necesit„ protec˛ie special„ Ón raport
cu gradul de handicap, se atest„ prin certificat emis de comisiile prev„zute la
art. 22 ∫i 23. Eliberarea certificatului este scutit„ de taxa de timbru.
(2) Certificatele emise potrivit alin. (1) pot fi contestate, Ón termen de 30
de zile de la comunicare, la Comisia superioar„ de expertiz„ medical„ a
persoanelor cu handicap, sec˛iunea pentru adul˛i sau, dup„ caz, sec˛iunea
pentru copii. Contesta˛ia va fi solu˛ionat„ prin decizie, Ón termen de 45 de zile
lucr„toare de la data Ónregistr„rii.
(3) Deciziile emise de c„tre Comisia superioar„ de expertiz„ medical„ a
persoanelor cu handicap pot fi atacate potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 29/1990, cu modific„rile ulterioare, cererile adresate
instan˛ei fiind scutite de taxa judiciar„ de timbru.
Art. 28. — Indemniza˛iile de ∫edin˛„ prev„zute la art. 24 ∫i la art. 26 alin.
(3) se suport„ din bugetul Fondului special de solidaritate social„ pentru
persoanele cu handicap.
Art. 29. — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a comisiilor
prev„zute la art. 22, 23 ∫i 26 se aprob„ prin ordin al secretarului de stat al
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Ón termen de 90 de zile
de la data public„rii prezentei ordonan˛e de urgen˛„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei.
Art. 30. — Œn cazul eliber„rii de certificate de Óncadrare Óntr-o categorie de
persoane cu handicap care necesit„ protec˛ie special„ Ón raport cu gradul de
handicap, f„r„ respectarea criteriilor stabilite prin normele metodologice
prev„zute la art. 1 alin. (3), membrii comisiilor de expertiz„ medical„ a
persoanelor cu handicap, prev„zute la art. 22 ∫i 23, vor fi obliga˛i, Ón condi˛iile
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legii, la: restituirea indemniza˛iilor de ∫edin˛„ Óncasate pentru participare la
activitatea comisiilor, excluderea definitiv„ din cadrul acestor comisii;
suportarea sumelor reprezent‚nd drepturile Óncasate necuvenit de c„tre
beneficiari, ca urmare a Óncadr„rii acestora cu nerespectarea dispozi˛iilor
legale.
CAPITOLUL VI
Drepturile ∫i obliga˛iile asistentului personal
Art. 31. — (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana
care supravegheaz„, acord„ asisten˛„ ∫i Óngrijire permanent„ copilului sau
adultului cu handicap grav.
(2) Œn cazul copilului sau adultului cu handicap, f„r„ discern„m‚nt,
asistentul personal nu poate fi angajat dec‚t cu acordul familiei sau al
sus˛in„torilor legali ai persoanei cu handicap.
(3) Asistentul personal Ó∫i desf„∫oar„ activitatea pe baza contractului
individual de munc„ sau, dup„ caz, a conven˛iei civile Óncheiate cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale Ón a c„ror raz„ teritorial„ domiciliaz„ persoana cu
handicap.
Art. 32. — (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat
sau, dup„ caz, remunerat Ón raport cu dispozi˛iile legale privind salarizarea
asistentului social debutant din unit„˛ile bugetare.
(2) Condi˛iile de Óncadrare, drepturile ∫i obliga˛iile asistentului personal al
persoanei cu handicap se stabilesc, Ón condi˛iile legii, prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 33. — Asistentul personal are, Ón raport cu persoana cu handicap
c„reia Ói acord„ supraveghere, asisten˛„ ∫i Óngrijire permanent„, urm„toarele
obliga˛ii:
a) de a presta persoanei cu handicap toate activit„˛ile ∫i serviciile
prev„zute Ón contractul individual de munc„ sau Ón conven˛ia civil„ Óncheiat„
cu autorit„˛ile publice prev„zute la art. 31 alin. (3);
b) de a trata cu respect, bun„-credin˛„ ∫i Ón˛elegere persoana cu handicap
∫i de a nu abuza fizic sau moral de starea de incapacitate Ón care se g„se∫te
aceasta;
c) de a sesiza autorit„˛ile publice locale ∫i inspectoratele de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap despre orice modificare survenit„ Ón starea
fizic„, psihic„ sau social„ a persoanei cu handicap, de natur„ s„ modifice
acordarea drepturilor sau a accesibilit„˛ilor prev„zute Ón prezenta ordonan˛„
de urgen˛„.
Art. 34. — Œnc„lcarea oric„reia dintre obliga˛iile prev„zute la art. 33 ∫i a
celor prev„zute Ón contractul individual de munc„ sau Ón conven˛ia civil„
atrage r„spunderea juridic„ a asistentului personal, Ón condi˛iile legii.
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CAPITOLUL VII
Œncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu handicap
Art. 35. — Œncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu handicap ∫i realizarea de
venituri de c„tre acestea se fac Ón conformitate cu legisla˛ia general„ a muncii,
cu celelalte reglement„ri Ón vigoare, precum ∫i cu dispozi˛iile speciale din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, Ón scopul integr„rii socioprofesionale a acestor
persoane.
Art. 36. — (1) Persoanele cu handicap pot fi Óncadrate Ón munc„ Ón
condi˛iile legii, de c„tre persoane fizice sau juridice care angajeaz„ personal
salariat, conform preg„tirii lor profesionale ∫i capacit„˛ii fizice ∫i intelectuale
de care dispun, pe baza unui contract individual de munc„.
(2) Œncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu handicap se poate face prin
crearea de locuri de munc„ protejate, special organizate, Ón scopul elimin„rii
impedimentelor de orice fel, prin asigurarea Ónlesnirilor ∫i adapt„rilor
corespunz„toare.
(3) Persoanele cu handicap pot fi angajate ∫i cu munca la domiciliu, caz Ón
care persoana fizic„ sau juridic„ care le angajeaz„ are obliga˛ia de a asigura
transportul la ∫i de la domiciliu al materiilor prime ∫i materialelor pe care le
utilizeaz„ Ón activitate ∫i al produselor finite pe care le realizeaz„.
Art. 37. — Persoanele fizice sau juridice care angajeaz„ persoane cu
handicap pot Ónfiin˛a unit„˛i protejate, autorizate de Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap. Modul de autorizare a acestor unit„˛i se
stabile∫te Ón normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.
Art. 38. — (1) Unit„˛ile protejate sunt unit„˛i special organizate ∫i
amenajate potrivit cerin˛elor persoanelor cu handicap, Ón vederea desf„∫ur„rii
activit„˛ii acestor persoane, cu eliminarea oric„rui impediment.
(2) Unit„˛ile protejate vor fi sprijinite, at‚t la Ónfiin˛are, c‚t ∫i pe parcursul
desf„∫ur„rii activit„˛ilor lor, de autorit„˛ile administra˛iei publice locale, de
inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap ∫i de
organiza˛iile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au
activit„˛i de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap.
Art. 39. — Unit„˛ile protejate pot fi:
a) agen˛i economici cu personalitate juridic„, indiferent de forma de
organizare ∫i de proprietate, care au cel pu˛in 50% din num„rul de angaja˛i
persoane cu handicap Óncadrate cu contract individual de munc„;
b) sec˛ii, ateliere sau alte structuri f„r„ personalitate juridic„ din cadrul
agen˛ilor economici sau din cadrul organiza˛iilor neguvernamentale, care au
contabilitate proprie ∫i cel pu˛in 50% din num„rul total de angaja˛i persoane
cu handicap Óncadrate cu contract individual de munc„;
c) asocia˛ii familiale, asocia˛ii sau funda˛ii f„r„ scop lucrativ, constituite
de cel pu˛in o persoan„ cu handicap, precum ∫i persoana cu handicap care este
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autorizat„, potrivit legii, s„ desf„∫oare activit„˛i economice independente, cu
condi˛ia achit„rii contribu˛iilor de asigur„ri sociale prev„zute de lege.
Art. 40. — La Ónceputul fiec„rui an calendaristic unit„˛ile protejate au
obliga˛ia s„ prezinte inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu
handicap o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi
respectarea dispozi˛iilor legale referitoare la func˛ionarea unit„˛ilor protejate
∫i m„surile Óntreprinse pentru realizarea adapt„rilor ∫i Ónlesnirilor necesare
pentru desf„∫urarea activit„˛ii persoanelor cu handicap.
Art. 41. — Unit„˛ile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de
munc„ pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii ∫i
Protec˛iei Sociale, al Ministerului Educa˛iei Na˛ionale ∫i al Secretariatului de
Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 42. — (1) Societ„˛ile comerciale, regiile autonome, societ„˛ile ∫i
companiile na˛ionale ∫i al˛i agen˛i economici, care au un num„r de cel pu˛in
100 de angaja˛i, au obliga˛ia de a angaja persoane cu handicap cu contract
individual de munc„ Óntr-un procent de cel pu˛in 4% din num„rul total de
angaja˛i.
(2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de munc„ li se
asigur„ toate adapt„rile ∫i Ónlesnirile necesare pentru Ónl„turarea oric„ror
impedimente Ón activitatea pe care o desf„∫oar„.
Art. 43. — Societ„˛ile comerciale, regiile autonome, societ„˛ile ∫i
companiile na˛ionale ∫i al˛i agen˛i economici, care nu angajeaz„ persoane cu
handicap Ón condi˛iile prev„zute la art. 42, au obliga˛ia de a pl„ti lunar la
Fondul de solidaritate social„ pentru persoanele cu handicap o sum„ egal„ cu
salariul minim brut pe economie Ónmul˛it cu num„rul locurilor de munc„ Ón
care nu au Óncadrat persoane cu handicap, potrivit dispozi˛iilor ordonan˛ei de
urgen˛„.
Art. 44. — Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, Óncadrate
cu contract individual de munc„, beneficiaz„ de urm„toarele drepturi de
protec˛ie special„:
a) pot ocupa, Ón condi˛iile legii, conform preg„tirii ∫i capacit„˛ii fizice ∫i
intelectuale, orice func˛ie Ón cadrul organigramei angajatorilor. Angajatorii au
obliga˛ia de a amenaja locul de munc„, astfel Ónc‚t s„ fie eliminat orice
impediment Ón desf„∫urarea activit„˛ii;
b) scutire de impozit pe salariu, at‚t Ón cazul Ón care sunt angajate cu
contract individual de munc„, c‚t ∫i Ón cazul Ón care sunt angajate cu conven˛ie
de prest„ri de servicii;
c) o perioad„ de prob„ la angajare, pl„tit„, de cel pu˛in 45 de zile
lucr„toare;
d) un preaviz pl„tit, de minimum 30 de zile lucr„toare, acordat la
desfacerea contractului individual de munc„ din ini˛iativa angajatorului,
pentru motive neimputabile acestora;
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e) posibilitatea de a lucra mai pu˛in de 8 ore pe zi, Ón condi˛iile legii, Ón
cazul Ón care beneficiaz„ de o recomandare medical„ Ón acest sens;
f) pensionarea la cerere pentru limit„ de v‚rst„ pentru:
1. persoanele cu handicap grav, la o vechime Ón munc„ realizat„ de la data
dob‚ndirii handicapului de minimum 15 ani b„rba˛ii ∫i de minimum 10 ani
femeile;
2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime Ón munc„ realizat„ de la
data dob‚ndirii handicapului de minimum 20 de ani b„rba˛ii ∫i minimum 15
ani femeile;
3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime Ón munc„ realizat„ de la
data dob‚ndirii handicapului de minimum 25 de ani b„rba˛ii ∫i minimum 20
de ani femeile.
Pentru vechimea Ón munc„ care dep„∫e∫te vechimea prev„zut„ la pct. 1, 2
∫i 3 se acord„ un spor la pensie de 1% pentru fiecare an Ón plus.
Art. 45. — (1) Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se constituie, la nivel central, pe l‚ng„ Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap, ∫i la nivel jude˛ean ∫i al municipiului
Bucure∫ti, pe l‚ng„ inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu
handicap, comisii de integrare socioprofesional„ a persoanelor cu handicap.
(2) Comisiile de integrare socioprofesional„ a persoanelor cu handicap
coordoneaz„ activit„˛ile de preg„tire, formare, orientare profesional„ ∫i de
Óncadrare Ón munc„ a persoanelor cu handicap.
(3) Activit„˛ile de preg„tire, formare ∫i orientare profesional„ ∫i de
Óncadrare Ón munc„ a persoanelor cu handicap se finan˛eaz„ din bugetul
Fondului special de solidaritate social„ pentru persoanele cu handicap, Ón
limita sumelor colectate Ón baza art. 43.
(4) Componen˛a comisiilor de integrare socioprofesional„ a persoanelor
cu handicap ∫i regulamentul lor de organizare ∫i func˛ionare se stabilesc prin
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
CAPITOLUL VIII
Parteneriatul cu organiza˛iile neguvernamentale ale persoanelor
cu handicap sau care au ca obiect de activitate protec˛ia
special„ a persoanelor cu handicap
Art. 46. — Œn activitatea de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap Óntre˛ine rela˛ii de dialog
∫i parteneriat cu organiza˛iile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap
sau care au ca obiect de activitate protec˛ia special„ a persoanelor cu
handicap.
Art. 47. — (1) La nivel na˛ional se constituie, pe l‚ng„ Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul Na˛ional Consultativ de Dialog
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Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit Ón continuare
Consiliul na˛ional.
(2) Œn componen˛a Consiliului na˛ional intr„ reprezentan˛i desemna˛i de
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organiza˛iile
neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protec˛ia special„,
persoanelor cu handicap, de ministere ∫i de alte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, precum ∫i ai unor organiza˛ii patronale,
caritabile sau profesionale, care sprijin„ financiar activitatea de protec˛ie
special„ a persoanelor cu handicap.
(3) Consiliul na˛ional se Óntrune∫te trimestrial sau ori de c‚te ori este
necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(4) Num„rul reprezentan˛ilor Ón Consiliul na˛ional ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare se aprob„ prin ordin al secretarului de stat al
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 48. — Consiliul na˛ional are urm„toarele atribu˛ii:
a) elaboreaz„ strategia na˛ional„ de protec˛ie special„ ∫i integrare social„
a persoanelor cu handicap, aprobat„ de Guvern;
b) emite avize consultative asupra proiectelor de acte normative Ón
domeniul protec˛iei speciale a persoanelor cu handicap;
c) particip„, Ómpreun„ cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, la elaborarea politicilor ∫i a programelor care urm„resc Óndeplinirea
obiectivelor strategice din domeniul protec˛iei speciale a persoanelor cu
handicap;
d) evalueaz„ periodic rezultatele activit„˛ii de protec˛ie special„ a
persoanelor cu handicap ∫i formuleaz„ propuneri Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap privind reactualizarea cadrului legislativ;
e) analizeaz„ neregulile ∫i disfunc˛ionalit„˛ile ap„rute Ón activitatea
institu˛iilor de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap, care au atribu˛ii
Ón domeniul protec˛iei speciale a persoanelor cu handicap, ∫i propune
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap solu˛ii de Ónl„turare a
acestora.
Art. 49. — (1) La nivel jude˛ean ∫i al municipiului Bucure∫ti se constituie,
pe l‚ng„ inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap,
consilii consultative de dialog social jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti
pentru persoanele cu handicap, denumite Ón continuare consilii.
(2) Consiliile sunt formate din reprezentan˛i desemna˛i de inspectoratele
de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organiza˛iile
neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protec˛ia special„
a persoanelor cu handicap, de prefecturi, de consilii jude˛ene, de Consiliul
General al Municipiului Bucure∫ti, precum ∫i de serviciile descentralizate ale
ministerelor sau ale altor autorit„˛i ale administra˛iei publice locale care au
leg„tur„ cu activitatea de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap.
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(3) Dispozi˛iile art. 47 alin. (4) sunt aplicabile ∫i consiliilor.
(4) Consiliile se Óntrunesc trimestrial sau ori de c‚te ori este necesar, la
convocarea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
Art. 50. — Consiliile dezbat ∫i urm„resc realizarea politicilor ∫i a
programelor de protec˛ie special„ a persoanelor cu handicap, intervenind
pentru Ómbun„t„˛irea condi˛iilor de via˛„ ale acestora.
Art. 51. — Organiza˛iile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap
sau care au ca obiect de activitate protec˛ia special„ a persoanelor cu handicap
au dreptul, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
de a primi subven˛ii de la bugetul de stat sau, dup„ caz, de la bugetele locale,
Ón cazul Ón care Ónfiin˛eaz„ ∫i administreaz„ unit„˛i de asisten˛„, Óngrijire sau
recuperare a persoanelor cu handicap, Ón condi˛iile prev„zute de Legea nr.
34/1998 privind acordarea unor subven˛ii asocia˛iilor ∫i funda˛iilor rom‚ne cu
personalitate juridic„, care Ónfiin˛eaz„ ∫i administreaz„ unit„˛i de asisten˛„
social„.
Art. 52. — (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate
participa, Ón parteneriat cu organiza˛iile neguvernamentale ale persoanelor cu
handicap sau care au ca obiect de activitate protec˛ia special„ a persoanelor cu
handicap, la finan˛area unor proiecte comune privind realizarea strategiei ∫i a
programelor de protec˛ie special„ ∫i integrare socioprofesional„ a persoanelor
cu handicap.
(2) Participarea la finan˛area acestor proiecte se face cu acordul p„r˛ilor.
(3) Administrarea unit„˛ilor finan˛ate Ón comun se face de c„tre consiliile
de administra˛ie, Ón care finan˛atorii vor fi reprezenta˛i propor˛ional cu
participarea la proiect.
(4) Modul de finan˛are a proiectelor ∫i de administrare a unit„˛ilor
finan˛ate Ón comun se stabile∫te prin normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
CAPITOLUL IX
Fondul special de solidaritate social„
pentru persoanele cu handicap
Art. 53. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„
se constituie Fondul special de solidaritate social„ pentru persoanele cu
handicap din urm„toarele surse:
a) o cot„ de 3% aplicat„ asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv
asupra c‚∫tigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de c„tre
agen˛ii economici, organiza˛iile cooperatiste, organiza˛iile economice str„ine
cu sediul Ón Rom‚nia, de reprezentan˛ele autorizate Ón Rom‚nia, potrivit legii,
ale persoanelor juridice str„ine care angajeaz„ personal rom‚n ∫i de
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persoanele fizice care utilizeaz„ munc„ salariat„, cu excep˛ia unit„˛ilor
protejate prev„zute la art. 37;
b) penalit„˛i ∫i major„ri datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a
obliga˛iilor la Fondul special de solidaritate social„ pentru persoanele cu
handicap;
c) dona˛ii ale persoanelor fizice ∫i juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate, Ón
condi˛iile legii, cu respectarea destina˛iilor stabilite de donatori;
d) sumele datorate de societ„˛ile comerciale, regiile autonome, societ„˛i ∫i
companii na˛ionale, de al˛i agen˛i economici, conform art. 43;
e) o subven˛ie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, Ón situa˛ia
Ón care, prin sursele prev„zute la lit. a), b), c) ∫i d), acesta nu este acoperitor.
(2) Pentru urm„rirea achit„rii obliga˛iilor c„tre Fondul special de
solidaritate social„ pentru persoanele cu handicap, Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap organizeaz„ ∫i efectueaz„, prin personal Ómputernicit
din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap,
prin ordin al secretarului de stat, controlul specializat al persoanelor juridice
∫i fizice prev„zute la art. 53 alin. (1) lit. a) ∫i d).
(3) Pentru nev„rsarea la termen a sumelor prev„zute la art. 43 ∫i la art. 53
alin. (1) lit. a) ∫i d) se percep penalit„˛i ∫i major„ri de Ónt‚rziere, prev„zute de
dispozi˛iile legale Ón vigoare pentru neplata impozitelor ∫i a taxelor cuvenite
bugetului de stat.
Art. 54. — (1) Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte, dac„ nu au fost
s„v‚r∫ite Ón astfel de condi˛ii Ónc‚t, potrivit legii penale, s„ fie considerate
infrac˛iuni:
a) refuzul nejustificat de a pune la dispozi˛ie organelor de control
prev„zute la art. 53 alin. (2) documenta˛ia ∫i datele necesare pentru verificarea
achit„rii obliga˛iilor c„tre Fondul special de solidaritate social„ pentru
persoanele cu handicap se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 25.000.000 lei la
50.000.000 lei;
b) eliberarea de certificate de Óncadrare Óntr-o categorie de persoane cu
handicap care necesit„ protec˛ie special„ Ón raport cu gradul de handicap, cu
Ónc„lcarea criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 2.000.000 lei
la 10.000.000 lei.
(2) Sanc˛iunile prev„zute la alin. (1) se aplic„ persoanelor fizice sau
juridice vinovate.
(3) Constatarea contraven˛iei prev„zute la alin. (1) lit. a) ∫i aplicarea
amenzii contraven˛ionale se fac de personalul prev„zut la art. 53 alin. (2).
Constatarea contraven˛iei prev„zute la alin. (1) lit. b) ∫i aplicarea amenzii
contraven˛ionale se fac de c„tre personalul din cadrul Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap, Ómputernicit prin ordin al secretarului de stat.
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(4) Sumele ob˛inute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul
statului.
(5) Prevederile prezentului articol se completeaz„ cu dispozi˛iile Legii nr.
32/1968 privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 55. — (1) Fondul special de solidaritate social„ pentru persoanele cu
handicap, constituit ∫i utilizat pentru plata drepturilor prev„zute Ón prezenta
ordonan˛„ de urgen˛„ ∫i pentru finan˛area programelor de protec˛ie special„ a
persoanelor cu handicap, este gestionat ∫i administrat de Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap ∫i se aprob„ anual prin legea bugetului de stat.
(2) Disponibilul Fondului special de solidaritate social„ pentru persoanele
cu handicap, Ónregistrat la finele anului, se vars„ la bugetul de stat Ón limita
subven˛iei acordate. Sumele r„mase dup„ efectuarea acestei opera˛iuni se
reporteaz„ Ón anul urm„tor, cu aceea∫i destina˛ie. Disponibilit„˛ile din
resursele proprii ale acestui fond sunt purt„toare de dob‚nd„.
(3) Œn cazul neachit„rii la termen a cotei de 3%, precum ∫i a penalit„˛ilor
de Ónt‚rziere potrivit legii, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap ∫i inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap
pot dispune poprirea sumelor respective din conturile unit„˛ilor prev„zute la
art. 53 alin. (1) lit. a) ∫i d), prin introducerea de dispozi˛ii de Óncasare, care
constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate s„ le
execute f„r„ acordul debitorilor. Œn cazul lipsei disponibilit„˛ilor b„ne∫ti Ón
conturile bancare, se aplic„ procedura execut„rii silite a debitorilor, potrivit
legii.
(4) Cheltuielile de gestionare ∫i administrare, precum ∫i cele ocazionate de
plata drepturilor din acest fond se suport„ din bugetul Fondului special de
solidaritate pentru persoanele cu handicap.
CAPITOLUL X
Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii
Art. 56. — (1) Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu
data de 1 iulie 1999, cu excep˛ia art. 20 alin. (2) ∫i a art. 22—30, care vor intra
Ón vigoare Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2000.
(2) P‚n„ la sf‚r∫itul anului 1999 cheltuielile reprezent‚nd drepturile
acordate, prev„zute la art. 20 alin. (2), se finan˛eaz„ din Fondul special de
solidaritate social„ pentru persoanele cu handicap.
(3) P‚n„ la sf‚r∫itul anului 1999 actualele comisii de expertiz„ medical„ ∫i
*) Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993,
republicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999.

173

(2) Aloca˛ia de stat pentru copii se pl„te∫te ∫i tutorelui, curatorului,
persoanei c„reia i-a fost dat Ón plasament familial copilul sau Óncredin˛at spre
cre∫tere ∫i educare Ón condi˛iile legii.
(3) Dup„ Ómplinirea v‚rstei de 14 ani, plata aloca˛iei de stat pentru copii
se poate face direct titularului, cu Óncuviin˛area reprezentantului s„u legal.
Art. 5. — (1) Copiii Ón v‚rst„ de peste 7 ani care nu urmeaz„, potrivit
regulamentelor ∫colare, Ónv„˛„m‚ntul general obligatoriu nu beneficiaz„ de
plata aloca˛iei de stat pentru copii, cu excep˛ia celor care nu sunt ∫colariza˛i
din motive de s„n„tate, dovedite prin certificat medical.
(2) Aloca˛ia de stat pentru copii nu se pl„te∫te Ón lunile Ón care copiii
titulari ai dreptului se afl„ mai mult de 15 zile Ón institu˛ii de ocrotire ori
asisten˛„ social„ care le asigur„ Óntre˛inerea complet„ din partea statului.
(3) Lunar, serviciile de stare civil„ ale consiliilor locale comunale,
or„∫ene∫ti, municipale ∫i ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti comunic„
direc˛iei generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene ∫i, respectiv, a
municipiului Bucure∫ti situa˛ia privind copiii care au decedat.
Art. 6. — (1) Stabilirea dreptului la aloca˛ie de stat pentru copii se face pe
baza cererii ∫i a actelor din care rezult„ Óndeplinirea condi˛iilor de acordare a
acestui drept.
(2) Cererea se face Ón numele copilului de c„tre persoanele prev„zute la
art. 4 alin. (1) ∫i (2) din prezenta lege.
(3) Dup„ Ómplinirea v‚rstei de 14 ani, cererea se poate face ∫i de c„tre
copil, cu Óncuviin˛area reprezentantului s„u legal.
(4) Plata aloca˛iei de stat pentru copii se face Óncep‚nd cu luna urm„toare
celei Ón care s-a n„scut copilul.
(5) Œn cazul Ón care cererea este Ónregistrat„ ulterior lunii Ón care s-a n„scut
copilul, plata aloca˛iei de stat pentru copii se poate face ∫i pentru perioadele
anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.
(6) Plata aloca˛iei de stat pentru copii Ónceteaz„ Óncep‚nd cu luna
urm„toare celei Ón care nu mai sunt Óndeplinite condi˛iile de acordare.
Art. 7. — (1) Persoanele c„rora li se face plata aloca˛iei de stat pentru
copii sunt obligate s„ comunice Ómprejur„rile care au determinat Óncetarea
condi˛iilor de acordare, Ón termen de 15 zile de la apari˛ia acestora.
(2) Sumele pl„tite necuvenit cu titlu de aloca˛ie de stat pentru copii se
recupereaz„ pe baza deciziei emise de persoana juridic„ care a efectuat plata
aloca˛iei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plat„ scris al persoanei
care le-a Óncasat Ón mod necuvenit.
(3) Decizia prin care se recupereaz„ sumele Óncasate necuvenit se
comunic„ celui obligat la plat„ Ón termen de 15 zile de la emitere.
(4) Decizia de recuperare ∫i angajamentul de plat„ constituie titlu
executoriu de la data comunic„rii, respectiv de la data semn„rii.
174

Art. 8. — Aloca˛ia de stat pentru copii nu este impozabil„ ∫i nu poate fi
urm„rit„ silit dec‚t Ón vederea recuper„rii sumelor pl„tite necuvenit cu acest
titlu.
Art. 9. — Contesta˛iile formulate Ómpotriva modului de stabilire ∫i de plat„
a aloca˛iei de stat pentru copii se solu˛ioneaz„ potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 29/1990.
Art. 10. — (1) Modul de gestionare a fondurilor destinate pl„˛ii aloca˛iei
de stat pentru copii ∫i a cheltuielilor administrative aferente, precum ∫i
modalit„˛ile de stabilire ∫i plat„ a drepturilor de aloca˛ie de stat pentru copii
se reglementeaz„ prin hot„r‚re a Guvernului.
(2) Plata aloca˛iei de stat pentru copiii Ón v‚rst„ de peste 7 ani se face prin
unit„˛ile ∫colare.
(3) Aloca˛ia de stat pentru copii se suport„ de la bugetul de stat, iar pentru
copiii cu handicap, din fondul de risc ∫i de accident, constituit potrivit Legii
nr. 53/1992 privind protec˛ia special„ a persoanelor handicapate.
Art. 11. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de 1 a lunii urm„toare
celei Ón care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se abrog„ art. 1–17, art.
28–30 ∫i anexa din Decretul nr. 410/1985 privind aloca˛ia de stat ∫i
indemniza˛ia pentru copii, ajutoarele ce se acord„ mamelor cu mai mul˛i copii
∫i so˛iilor de militari Ón termen, precum ∫i indemniza˛ia de na∫tere, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.

HOT√R¬REA GUVERNULUI NR. 591/1993
PRIVIND M√SURILE PENTRU APLICAREA DISPOZIﬁIILOR
LEGII NR. 61/1993 REFERITOARE LA GESTIONAREA FONDURILOR,
STABILIREA ™I PLATA ALOCAﬁIEI DE STAT PENTRU COPII*
Guvernul Rom‚niei h o t „ r „ ∫ t e :
Art. 1. — (1) De la data intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 61/1993 privind
aloca˛ia de stat pentru copii, fondurile destinate pl„˛ii aloca˛iei de stat pentru
copii care se suport„, potrivit legii, din bugetul de stat, se stabilesc ∫i se
prev„d Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli ale ministerelor ∫i ale altor organe
ale administra˛iei publice centrale de specialitate cu sarcini Ón acest domeniu
∫i se gestioneaz„ distinct, astfel:
a) creditele bugetare destinate pl„˛ii aloca˛iei de stat pentru copiii Ón v‚rst„
de p‚n„ la 7 ani, inclusiv pentru cei care Ómplinesc aceast„ v‚rst„ Ón cursul
anului ∫colar p‚n„ la data de 31 august a fiec„rui an, precum ∫i pentru cei care
*) Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 264 din 12 noiembrie 1993,
republicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000.
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au absolvit Ónv„˛„m‚ntul general obligatoriu Ónainte de Ómplinirea v‚rstei de
16 ani ∫i nu mai urmeaz„ alt„ form„ de Ónv„˛„m‚nt se gestioneaz„ de c„tre
Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale;
b) creditele bugetare pentru plata aloca˛iei de stat pentru copiii Ón v‚rst„ de
peste 7 ani, care urmeaz„ Ónv„˛„m‚ntul general obligatoriu, pentru cei care
sunt Ónscri∫i Ón unit„˛ile ∫colare ∫i Óntrerup temporar ∫colarizarea din motive
de s„n„tate dovedite cu certificat medical, precum ∫i pentru copiii Ón v‚rst„ de
p‚n„ la 18 ani ∫i tinerii Ón v‚st„ de peste 18 ani, care urmeaz„ una dintre
formele de Ónv„˛„m‚nt organizate Ón condi˛iile legii, se gestioneaz„ de c„tre
Ministerul Educa˛iei Na˛ionale;
c) creditele bugetare pentru plata aloca˛iei de stat pentru copiii Ón v‚rst„ de
p‚n„ la 18 ani ∫i tinerii Ón v‚rst„ de peste 18 ani, care urmeaz„ cursurile
Ónv„˛„m‚ntului liceal sau profesional din subordinea altor organe ale administra˛iei publice, inclusiv militare, se gestioneaz„, dup„ caz, de c„tre ministerele
∫i alte organe ale administra˛iei publice centrale de specialitate care au Ón
subordine aceste ∫coli.
(2) Aloca˛ia de stat pentru copiii cu handicap, precum ∫i pentru copiii
Óncadra˛i Ón gradul I sau II de invaliditate se pl„te∫te de c„tre Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap din Fondul de risc ∫i de accident constituit
potrivit Legii nr. 53/1992* privind protec˛ia special„ a persoanelor
handicapate, Ón cuantum majorat cu 100%.
Art. 2. — (1) Cererile pentru stabilirea aloca˛iei de stat pentru copii ∫i
actele din care rezult„ Óndeplinirea condi˛iilor legale de acordare a acestui
drept se depun dup„ cum urmeaz„:
a) la consiliile locale comunale, or„∫ene∫ti, municipale sau ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, unde au domiciliul sau re∫edin˛a, dup„ caz,
reprezentan˛ii legali, pentru copiii prev„zu˛i la art. 1 alin. (1) lit. a);
b) la unit„˛ile ∫colare unde sunt Ónscri∫i copiii prev„zu˛i la art. 1 alin. (1)
lit. b) ∫i c);
c) la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap,
pentru copiii prev„zu˛i la art. 1 alin. (2).
(2) Institu˛iile prev„zute la alin. (1), care primesc documentele pentru
stabilirea dreptului la aloca˛ia de stat pentru copii, au obliga˛ia s„ aplice
∫tampila proprie pe versoul originalului certificatului de na∫tere.
(3) Stabilirea ∫i plata drepturilor de aloca˛ie de stat pentru copii se aprob„
pe baza dovezii Óncet„rii pl„˛ii de c„tre institu˛ia care a efectuat anterior plata.
(4) Consiliile locale comunale, or„∫ene∫ti, municipale ∫i ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti depun lunar cererile Ónregistrate, la direc˛iile generale
* Legea nr. 53/1992 privind protec˛ia special„ a persoanelor handicapate a fost abrogat„ prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 privind protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea Ón munc„
persoanelor cu handicap, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 310 din 30
iunie 1999.
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de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene, respectiv la Direc˛ia general„ de
munc„ ∫i protec˛ie social„ a municipiului Bucure∫ti.
(5) Cererile prev„zute la alin. (1) se aprob„, dup„ caz, de c„tre directorul
direc˛iei generale jude˛ene de munc„ ∫i protec˛ie social„, directorul sau
comandantul unit„˛ii ∫colare ori inspectorul-∫ef al inspectoratului teritorial de
stat pentru persoanele cu handicap; dup„ aprobare, documentele care atest„
dreptul la Óncasarea aloca˛iei de stat pentru copii se transmit titularilor prin
institu˛iile prev„zute la alin. (1).
Art. 3. — (1) Plata aloca˛iei de stat pentru copiii prev„zu˛i la art. 1 alin.
(1) lit. b) se face de c„tre unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt unde ace∫tia sunt Ónscri∫i,
prin conturi personale deschise la Societatea Comercial„ îBanc Post“ — S.A.,
Ón baza conven˛iei stabilite Óntre Ministerul Educa˛iei Na˛ionale ∫i societatea
comercial„ respectiv„.
(2) Plata aloca˛iei de stat pentru copiii cu handicap se face prin oficiile
po∫tale.
Art. 4. — (1) Pentru copiii care au Ómplinit v‚rsta de 7 ani p‚n„ la data de
31 august a fiec„rui an, ie∫irea din sistemul de plat„ al Ministerului Muncii ∫i
Protec˛iei Sociale se face din oficiu, Óncep‚nd cu luna septembrie, fiind prelua˛i
Ón sistemul de plat„ al Ministerului Educa˛iei Na˛ionale, Ón condi˛iile legii.
(2) Pentru copiii Ón v‚rst„ de p‚n„ la 7 ani, care se Ónscriu Ón clasa I Ón
Ónv„˛„m‚ntul primar, ie∫irea din plata drepturilor la aloca˛ia de stat din
sistemul Ministerului Muncii ∫i Protec˛iei Sociale se face cu data de 31 august
a anului urm„tor, dat„ de la care plata aloca˛iei de stat este preluat„ ∫i
asigurat„ Ón continuare de Ministerul Educa˛iei Na˛ionale.
(3) Stabilirea ∫i plata aloca˛iei de stat pentru copiii care frecventeaz„
unit„˛i ∫i institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt particulare se fac de c„tre Ministerul
Educa˛iei Na˛ionale, dac„ acestea sunt organizate ∫i func˛ioneaz„ provizoriu,
Ón condi˛iile legii, pe baza autoriz„rii, p‚n„ la acreditarea lor.
Art. 5. — Lunar, institu˛iile de ocrotire ∫i de asisten˛„ social„, precum ∫i
unit„˛ile militare, care asigur„ Óntre˛inerea complet„ a copiilor mai mult de 15 zile
din lun„, comunic„ direc˛iei generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, datele de identificare pentru copiii afla˛i Ón
aceste institu˛ii ∫i unit„˛i, Ón vederea Óntreruperii pl„˛ii aloca˛iei de stat pentru
copii.
Art. 6. — (1) Copiii care Ónso˛esc p„rin˛ii afla˛i Ón interes de serviciu Ón
str„in„tate au dreptul la aloca˛ia de stat Ón condi˛iile prev„zute de Legea nr.
61/1993 privind aloca˛ia de stat pentru copii.
(2) Pe perioada Ón care p„rintele pe numele c„ruia s-a stabilit plata
aloca˛iei de stat se afl„ Ón str„in„tate, plata drepturilor cu acest titlu se face
p„rintelui care r„m‚ne Ón ˛ar„ sau persoanei care are Ómputernicire.
Art. 7. — (1) Œn vederea efectu„rii opera˛iunilor privind stabilirea
drepturilor la aloca˛ia de stat pentru copii ∫i plata acestora, num„rul de posturi
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pentru Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale ∫i unit„˛ile subordonate se
suplimenteaz„ cu 172 de posturi. Repartizarea posturilor pentru fiecare
direc˛ie general„ de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ean„ se face prin ordin al
ministrului muncii ∫i protec˛iei sociale.
(2) Se suplimenteaz„ cu dou„ posturi num„rul de personal al Ministerului
Educa˛iei Na˛ionale ∫i cu 41 de posturi num„rul de personal prev„zut pentru
inspectoratele ∫colare jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti.
Art. 8. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor s„ redistribuie fondurile
necesare pentru plata aloca˛iei de stat pentru copii Ón anul 1993, corespunz„tor
prevederilor art. 1.
Art. 9. — Se recomand„ consiliilor jude˛ene ∫i Consiliului General al
Municipiului Bucure∫ti s„ sprijine direc˛iile generale de munc„ ∫i protec˛ie
social„, Ón vederea asigur„rii spa˛iilor necesare arhiv„rii documentelor ∫i
desf„∫ur„rii activit„˛ii pentru stabilirea ∫i punerea Ón plat„ a aloca˛iei de stat
pentru copii.
Art. 10. — Ministerele ∫i celelalte organe ale administra˛iei publice
centrale de specialitate cu atribu˛ii Ón stabilirea ∫i plata aloca˛iei de stat pentru
copii, cu avizul Ministerului Finan˛elor, pot emite norme metodologice
privind aplicarea prezentei hot„r‚ri.

LEGEA NR. 119/1997 PRIVIND ALOCAﬁIA
SUPLIMENTAR√ PENTRU FAMILIILE CU COPII*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Familia care are Ón Óntre˛inere doi sau mai mul˛i copii are dreptul
la aloca˛ie suplimentar„, al c„rei cuantum este Ón func˛ie de num„rul copiilor.
Art. 2. — (1) Œn sensul prezentei legi, prin familie se Ón˛elege:
a) so˛ul, so˛ia ∫i copiii lor sau ai oric„ruia dintre ei, av‚nd domiciliul
comun;
b) persoana singur„, nec„s„torit„, v„duv„ sau divor˛at„ ∫i copiii acesteia cu
care domiciliaz„ ∫i care se afl„ Ón Óntre˛inerea sa.
(2) Sunt considera˛i ca f„c‚nd parte din familile ∫i copiii adopta˛i, copiii
afla˛i Ón plasament familial sau Óncredin˛a˛i familiei definite la alin. (1),
potrivit legii.
Art. 3. — (1) Titular al dreptului la aloca˛ia suplimentar„ pentru familiile
cu copii este familia, prin reprezentantul acesteia.
*) Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997.
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(2) Aloca˛ia suplimentar„ pentru familiile cu copii se acord„, la cererea
reprezentantului familiei, stabilit de c„tre so˛i sau, Ón caz de neÓn˛elegere Óntre
ace∫tia, de c„tre autoritatea tutelar„ ori instan˛a de judecat„, dup„ caz.
Art. 4. — (1) Beneficiaz„ de aloca˛ia suplimentar„ familiile care au Ón
Óntre˛inere cel pu˛in doi copii Ón v‚rst„ de p‚n„ la 16 ani sau p‚n„ la 18 ani,
dac„ ace∫tia urmeaz„ cursurile de zi ale unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt,
organizat„ potrivit legii, sunt Óncadra˛i Ón gradul I sau II de invaliditate ori sunt
declara˛i handicapa˛i.
(2) Beneficiaz„ de aloca˛ia suplimentar„, Ón condi˛iile prezentei legi, ∫i
familiile cet„˛enilor str„ini sau apatrizi care au domiciliul Ón Rom‚nia.
Art. 5. — (1) Cuantumul lunar al aloca˛iei suplimentare pentru familiile cu
copii este de:
a) 40.000 lei pentru familia care are doi copii Ón Óntre˛inere;
b) 80.000 pentru familia care are trei copii Ón Óntre˛inere;
c) 100.000 lei pentru familia care are patru sau mai mul˛i copii Ón
Óntre˛inere.
(2) Cuantumurile prev„zute la alin. (1) se indexeaz„ prin hot„r‚re a
Guvernului*.
Art. 6. — (1) Œndeplinirea condi˛iilor pentru acordarea aloca˛iei
suplimentare pentru familiile cu copii se dovede∫te prin livretul de familie.
(2) Se instituie livretul de familie, care reflect„ componen˛a familiei,
filia˛ia copiilor ∫i situa˛ia lor juridic„ fa˛„ de reprezentan˛ii legali.
(3) Titular al livretului de familie este familia.
(4) Con˛inutul ∫i forma livretului de familie, precum ∫i normele privind
emiterea ∫i actualizarea acestuia se stabiliesc prin hot„r‚re a Guvernului, Ón
termen de 15 zile de la data public„rii prezentei legi Ón îMonitorul Oficial“.
(5) Livretul de familie va fi completat ∫i va fi Ónm‚nat titularului, prin grija
primarului.
(6) Dup„ completarea livretului de familie, orice modificare Ón
componen˛a familiei, astfel cum este definit„ la art. 2, se opereaz„ de c„tre
serviciul de stare civil„ al consiliului local din localitatea de domiciliu, pe
baz„ de Ónscrisuri oficiale, prezentate de reprezentantul familiei.
Art. 7. — Cererea pentru stabilirea ∫i acordarea dreptului la aloca˛ia
suplimentar„ pentru familiile cu copii se formuleaz„ de c„tre titular, pe baza
Ónscrierilor din livretul de familie, ∫i se depune la primarul unit„˛ii
administrativ-teritoriale Ón a c„rei raz„ teritorial„ are domiciliul familia
Óndrept„˛it„.
Art. 8. — (1) Primarul asigur„ primirea, verificarea, Ónregistrarea ∫i
transmiterea lunar„ a cererilor titularilor la direc˛iile generale de munc„ ∫i
protec˛ie social„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz.
*) A se vedea Hot„r‚rea Guvernului Rom‚niei nr. 1040/2001, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 682 din 29 octombrie 2001.
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(2) Dreptul la aloca˛ia suplimentar„ pentru familiile cu copii se stabile∫te
prin decizia directorului general al direc˛iei generale de munc„ ∫i protec˛ie
social„ a jude˛ului sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, ∫i se acord„
Óncep‚nd cu luna urm„toare celei Ón care s-a Ónregistrat cererea, Ón condi˛iile
alin. (1).
(3) Pentru cererile depuse p‚n„ la data de 30 septembrie 1997, procedura
de primire, de verificare ∫i de transmitere se stabile∫te pri hot„r‚re a
Guvernului.
Art. 9. — (1) Reprezentantul legal al familiei are obliga˛ia s„ comunice, Ón
scris, Ón termen de 5 zile lucr„toare, orice modificare privind situa˛ia familiei.
(2) Comunicarea se Ónregistreaz„ la primarul unit„˛ii administrativteritoriale Ón a c„rei raz„ teritorial„ domiciliaz„ titularul dreptului ∫i se
transmite direc˛iilor generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti, dup„ caz.
Art. 10. — (1) Aloca˛ia suplimentar„ pentru familiile cu copii se pl„te∫te
titularului, Ón condi˛iile prev„zute la art. 3 alin. (2), prin mandat po∫tal sau, la
cererea acestuia, Ón cont personal.
(2) Cuantumul aloca˛iei suplimentare pentru familiile cu copii se
modific„ Óncep‚nd cu luna urm„toare celei Ón care s-au modificat condi˛iile
de acordare.
(3) Plata aloca˛iei suplimentare pentru familiile cu copii Ónceteaz„
Óncep‚nd cu luna urm„toare celei Ón care nu mai sunt Óndeplinite condi˛iile de
acordare a acesteia, prev„zute de prezenta lege.
(4) Pe perioada Óncredin˛„rii copilului Óntr-o institu˛ie de ocrotire, plata
dreptului la aloca˛ia suplimentar„ pentru familiile cu copii se suspend„.
Hot„r‚rea comisiilor pentru ocrotirea minorilor jude˛ene sau ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, privind Óncredin˛area copilului unei
institu˛ii de ocrotire se comunic„ direc˛iei generale de munc„ ∫i protec˛ie
social„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, Ón termen de 5 zile
de la adoptare.
(5) Copiii Óncredin˛a˛i unor institu˛ii de ocrotire Ón condi˛iile alin. (4) nu
sunt considera˛i ca fiind Ón Óntre˛inerea familiei.
Art. 11. — Sumele necesare pentru plata aloca˛iei suplimentare pentru
familiile cu copii, precum ∫i cheltuielile de administrare se suport„ din
bugetul Ministerului Muncii ∫i Protec˛iei Sociale.
Art. 12. — (1) Sumele Óncasate necuvenit, cu titlul de aloca˛ie
suplimentar„ pentru familiile cu copii, se recupereaz„ prn decizia directorului
general al direc˛iei generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, de la titularul dreptului, Ón termen de 3 ani
de la efectuarea pl„˛ii.
(2) Œn cazul Ón care sumele pl„tite necuvenit cu acest titlu nu se pot
recupera, integral sau par˛ial, potrivit alin. (1), acestea vor fi recuperate,
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conform prevederilor Codului muncii, prin decizie de imputare sau prin
angajament de plat„ de la persoane vinovate de producerea pagubei, pe o
perioad„ de cel mult 3 ani.
(3) Decizia de recuperare emis„ de directorul general al direc˛iei generale
de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti sau, dup„
caz, angajamentul de plat„ asumat constituie titlu executoriu de la data
comunic„rii deciziei, respectiv de la data semn„rii angajamentului de plat„.
(4) Sumele Óncasate sau pl„tite necuvenit ca urmare a s„v‚r∫irii unei
infrac˛iuni se recupereaz„ de la autorii acesteia, Ón condi˛iile legii.
Art. 13. — (1) Contesta˛iile formulate de titular Ómpotriva deciziilor de
stabilire a dreptului la aloca˛ie suplimentar„ pentru familiile cu copii, precum
∫i Ómpotriva deciziilor de recuperare a sumelor primite necuvenite se
solu˛ioneaz„ potrivit dispozi˛iilor Legii contenciosului administrativ nr.
29/1990.
(2) Contesta˛iile Ómpotriva deciziilor de imputare, emise Ón condi˛iile art.
12 alin. (2), precum ∫i Ómpotriva angajamentelor de plat„ asumate se
solu˛ioneaz„ potrivit dispozi˛iilor Codului muncii.
Art. 14. — (1) Aloca˛ia suplimentar„ pentru familiile cu copii nu este
impozabil„ ∫i nu poate fi urm„rit„ silit dec‚t Ón vederea recuper„rii sumelor
pl„tite necuvenit cu acest titlu.
(2) La stabilirea altor drepturi ∫i obliga˛ii prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare
nu se ia Ón considerare aloca˛ia suplimentar„ pentru familiile cu copii.
Art. 15. — Œn aplicarea prevederilor prezentei legi, Guvernul va elabora
norme pentru stabilirea ∫i plata aloca˛iei suplimentare pentru familiile cu
copii, precum ∫i cu privire la cheltuielile de aplicare a legii.
Art. 16. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de 1 iulie 1997.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 380/2000
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE INTERES NAﬁIONAL
îINTEGRAREA SOCIAL√ A COPIILOR STR√ZII“*
Œn temeiul art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei, al art. 10 alin. (1) lit. a) ∫i al
art. 11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 192/1999 privind Ónfiin˛area
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului ∫i reorganizarea
activit„˛ilor de protec˛ie a copilului, precum ∫i al art. 23 lit. a) din Legea
bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 217 din 17 mai 2000.
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Art. 1. — Se aprob„ Programul de interes na˛ional îIntegrarea social„ a
copiilor str„zii“, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, care se finan˛eaz„ cu suma de 2,5 miliarde lei.
Art. 2. — Cu suma prev„zut„ la art. 1 se suplimenteaz„ bugetul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului din Fondul de rezerv„
bugetar„ aflat la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2000.
Art. 3. — Suma se vireaz„ Ón bugetul Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia
Drepturilor Copilului ∫i se repartizeaz„ pe baz„ de conven˛ii Óncheiate cu
serviciile publice specializate pentru protec˛ia copilului ∫i cu organismele
private autorizate s„ desf„∫oare activit„˛i Ón domeniul protec˛iei copilului.
ANEX√
PROGRAMUL DE INTERES NAﬁIONAL
îIntegrarea social„ a copiilor str„zii“
Obiectiv general: analiza fenomenului copiii str„zii ∫i interven˛ia Ón
vederea amelior„rii acestuia
Activit„˛i:
— elaborarea unei metodologii de analiz„ ∫i evaluare a fenomenului copiii
str„zii;
— elaborarea ∫i aplicarea unei metodologii de interven˛ie pentru
evaluarea, protejarea ∫i recuperarea acestei categorii de copii;
— crearea ∫i dezvoltarea de centre de primire Ón regim de urgen˛„ ∫i
evaluare a copiilor str„zii;
— crearea ∫i dezvoltarea de centre de zi destinate protej„rii, educ„rii ∫i
reintegr„rii copiilor str„zii;
— elaborarea unei metodologii de organizare a centrului de Óngrijire de zi
destinat copiilor str„zii ∫i a unor standarde de calitate a protec˛iei acordate;
— promovarea paterneriatului cu organiza˛iile neguvernamentale care
desf„∫oar„ activit„˛i de recuperare ∫i integrare social„ a copiilor str„zii;
— sensibilizarea opiniei publice pentru a contribui la integrarea copiilor
marginaliza˛i social ∫i la ameliorarea fenomenului copiii str„zii.
Indicatori de performan˛„:
— cre∫terea num„rului de copii ai str„zii care beneficiaz„ de asisten˛„ Ón
vederea recuper„rii ∫i integr„rii lor sociale;
— cre∫terea num„rului de speciali∫ti care acord„ asisten˛„ social„ stradal„;
— validarea unor modele de formare a personalului care intervine Ón
evaluarea, protejarea, recuperarea ∫i integrarea social„ a copiilor str„zii;
— cre∫terea num„rului de servicii destinate evalu„rii, protej„rii,
recuper„rii ∫i integr„rii copiilor str„zii;
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— campanie destinat„ sensibiliz„rii opiniei publice la problema copiilor
str„zii.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI nr. 552/2001
PENTRU APROBAREA PROGRAMELOR DE INTERES NAﬁIONAL ŒN
DOMENIUL PROTECﬁIEI DREPTURILOR COPILULUI*
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei, precum ∫i ale
art. 10 ∫i 11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001 privind
Ónfiin˛area Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ programele de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei
drepturilor copilului, prev„zute Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie
cofinan˛eaz„ programe de interes na˛ional din sumele prev„zute cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul propriu, Ómpreun„ cu consiliile jude˛ene ∫i consiliile
locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
(2) Cofinan˛area se realizeaz„ Ón urma evalu„rii ∫i select„rii de c„tre
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie a proiectelor
Ónaintate de consiliile jude˛ene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, pe baza conven˛iilor Óncheiate cu acestea, conform
modelului prezentat Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — (1) Monitorizarea derul„rii programelor de interes na˛ional ∫i
controlul utiliz„rii fondurilor alocate Ón cadrul acestora se asigur„ de
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie.
(2) Œn termen de 6 luni de la data Óncheierii conven˛iilor prin care se
asigur„ cofinan˛area programelor de interes na˛ional consiliile jude˛ene,
respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, vor Ónainta
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie un raport de
activitate referitor la Óndeplinirea indicatorilor prev„zu˛i pentru fiecare
program Ón anexa nr. 1.
Art. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
ANEXA Nr. 1
PROGRAMELE
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001.
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de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului
1. Programul îContinuarea reformei sistemului de servicii ∫i institu˛ii
destinate Óngrijirii, protec˛iei ∫i promov„rii drepturilor copilului“
Obiectiv general: asigurarea func˛ion„rii adecvate a sistemului de servicii
∫i institu˛ii din cadrul serviciilor publice specializate
Activit„˛i:
— implementarea standardelor minime de calitate ∫i a ghidurilor
metodologice de bun„ practic„ Ón serviciile destinate protec˛iei copilului;
— promovarea accesului copilului la tipurile de servicii alternative la
protec˛ia de tip reziden˛ial;
— evaluarea copiilor afla˛i Ón diferite forme de protec˛ie ∫i elaborarea
planului individual de interven˛ie;
— Ómbun„t„˛irea managementului utiliz„rii fondurilor Ón sistemul de
protec˛ie a copilului;
— monitorizarea, evaluarea ∫i controlul utiliz„rii resurselor alocate.
Indicatori de performan˛„:
— asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea drepturilor materiale
∫i cu caracter social ale copilului protejat Ón servicii ∫i Ón institu˛ii din cadrul
serviciilor publice specializate;
— cre∫terea num„rului de servicii alternative Ón raport cu num„rul
institu˛iilor de tip reziden˛ial;
— cre∫terea num„rului de copii beneficiari ai serviciilor alternative;
— restructurarea institu˛iilor reziden˛iale de tip clasic prin modulare ∫i
organizare pe model familial;
— sc„derea num„rului de copii proteja˛i Ón institu˛ii reziden˛iale de tip
clasic;
— reducerea perioadei de protec˛ie a copilului Ón institu˛ii reziden˛iale de
tip clasic;
— cre∫terea num„rului de copii proteja˛i prin m„suri definitive ∫i a
num„rului de copii proteja˛i prin m„suri temporare de tip familial.(...)
2. Programul îPrevenirea abandonului ∫i protec˛ia copilului Ón
mediul familial“
Obiectiv general: promovarea dreptului copilului de a fi Óngrijit Ón familia
natural„ sau Ón familia asistentului maternal profesionist, ca alternativ„ la
institu˛ionalizare
Activit„˛i:
— prevenirea abandonului ∫i men˛inerea copilului Ón familia natural„;
— prevenirea abuzului, maltrat„rii ∫i neglij„rii copilului;
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— reintegrarea copilului Ón familia natural„ ∫i monitorizarea cazului
conform Legii nr. 108/1998 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate;
— identificarea, evaluarea, formarea ∫i atestarea asisten˛ilor maternali
profesioni∫ti;
— dezvoltarea re˛elei de asisten˛i maternali profesioni∫ti;
— plasamentul/Óncredin˛area copiilor afla˛i Ón dificultate la familii de
asisten˛i maternali profesioni∫ti;
— monitorizarea evolu˛iei copiilor afla˛i Ón Óngrijirea familiilor de
asisten˛i maternali profesioni∫ti ∫i elaborarea planului individual de
interven˛ie.
Indicatori de performan˛„:
— cre∫terea num„rului de copii reintegra˛i Ón familia natural„;
— sc„derea num„rului de copii afla˛i Ón dificultate, pentru care se
stabile∫te m„sura de protec˛ie Ón institu˛ii de tip reziden˛ial;
— cre∫terea procentului de plasamente/Óncredin˛„ri la familii de asisten˛i
maternali profesioni∫ti din totalul m„surilor de protec˛ie luate pentru copiii
afla˛i Ón dificultate;
— cre∫terea num„rului mediu de copii proteja˛i Óntr-o familie de asisten˛i
maternali profesioni∫ti;
— cre∫terea num„rului de copii reintegra˛i Ón familia natural„ la Óncetarea
m„surii de protec˛ie Ón familii de asisten˛i maternali profesioni∫ti.(...)
3. Programul îRestructurarea institu˛iilor de tip reziden˛ial care au fost
transferate Ón cadrul serviciilor publice specializate conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institu˛iilor, sec˛iilor de spital
∫i a celorlalte unit„˛i de protec˛ie special„ a copilului Ón cadrul serviciilor
publice specializate din subordinea consiliilor jude˛ene sau a consiliilor locale
ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti ∫i Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.137/2000
privind completarea anexelor nr. 1–3 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 261/2000
pentru reorganizarea institu˛iilor, sec˛iilor de spital ∫i a celorlalte unit„˛i de
protec˛ie special„ a copilului Ón cadrul serviciilor publice specializate din
subordinea consiliilor jude˛ene sau a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti“
Obiectiv general: restructurarea institu˛iilor de tip reziden˛ial care asigur„
Óngrijirea ∫i protec˛ia copiilor, concomitent cu dezvoltarea serviciilor
alternative
Activit„˛i:
— evaluarea resurselor disponibile la nivelul institu˛iei, Ón vederea
eficientiz„rii utiliz„rii tuturor resurselor serviciului public specializat;
— elaborarea planurilor pentru restructurarea acestor institu˛ii Ón vederea
reorganiz„rii Ón centre de tip familial sau/∫i Ón alte tipuri de servicii prev„zute
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de Hot„r‚rea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice ∫i a m„surilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului aflat Ón
dificultate, precum ∫i a Metodologiei de coordonare a activit„˛ilor de protec˛ie
∫i de promovare a drepturilor copilului la nivel na˛ional. Planurile de
restructurare a institu˛iilor vor fi elaborate lu‚ndu-se Ón considerare ∫i
prevederile Standardelor de calitate privind protec˛ia copilului Ón centrul de
plasament (partea a II-a, cap. II.1), precum ∫i ale ghidurilor metodologice;
— implementarea planurilor de restructurare Ón scopul Ómbun„t„˛irii
condi˛iilor de Óngrijire ∫i protec˛ie a copiilor.
Indicatori de performan˛„:
— sc„derea num„rului de copii din institu˛iile de tip reziden˛ial;
— cre∫terea num„rului de servicii alternative la protec˛ia de tip
reziden˛ial;
— cre∫terea num„rului de copii proteja˛i Ón servicii alternative;
— eficientizarea managementului financiar al serviciilor publice
specializate.(...)
4. Programul îPromovarea protec˛iei copilului cu handicap sau infectat
HIV ori bolnav de SIDA, aflat Ón dificultate, Ón familii de asisten˛i maternali
profesioni∫ti“
Obiectiv general: promovarea drepturilor copilului cu handicap sau
infectat HIV ori bolnav de SIDA, aflat Ón dificultate, de a fi Óngrijit Ón familia
asistentului maternal profesionist, ca alternativ„ la Óngrijirea Ón institu˛ii de tip
reziden˛ial
Activit„˛i:
— identificarea, evaluarea, formarea ∫i atestarea asisten˛ilor maternali
profesioni∫ti care pot proteja copii cu handicap sau infecta˛i HIV ori bolnavi
de SIDA;
— formarea re˛elei de asisten˛i maternali profesioni∫ti care pot proteja
copii cu handicap sau infecta˛i HIV ori bolnavi de SIDA;
— plasamentul/Óncredin˛area copiilor cu handicap sau infecta˛i HIV ori
bolnavi de SIDA, afla˛i Ón dificultate, la familii de asisten˛i maternali
profesioni∫ti;
— monitorizarea evolu˛iei copiilor cu handicap sau infecta˛i HIV ori
bolnavi de SIDA, afla˛i Ón Óngrijirea familiilor de asisten˛i maternali
profesioni∫ti, ∫i elaborarea planului individual de interven˛ie/recuperare.
Indicatori de performan˛„:
— reducerea num„rului de copii cu handicap sau infecta˛i HIV ori bolnavi
de SIDA, afla˛i Ón dificultate, pentru care se stabile∫te m„sura de protec˛ie Ón
institu˛ii de tip reziden˛ial;
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— cre∫terea num„rului de plasamente/Óncredin˛„ri la familii de asisten˛i
maternali profesioni∫ti ale copiilor cu handicap sau infecta˛i HIV ori bolnavi
de SIDA, afla˛i Ón dificultate;
— cre∫terea num„rului mediu de copii proteja˛i Óntr-o familie de asisten˛i
maternali profesioni∫ti;
— cre∫terea num„rului de copii reintegra˛i Ón familia natural„ la Óncetarea
m„surii de protec˛ie Ón familii de asisten˛i maternali profesioni∫ti. (...)
5. Programul îDezvoltarea re˛elei de asisten˛i sociali“
Obiectiv general: continuarea descentraliz„rii sistemului de protec˛ie a
copilului la nivel local, responsabilizarea comunit„˛ii locale ∫i Ónt„rirea
coeziunii sociale Ón abordarea problematicii referitoare la respectarea
drepturilor copilului
Activit„˛i:
— analiza socioeconomic„, geografic„ ∫i cultural„ a popula˛iei
jude˛ului/sectorului; identificarea poten˛ialilor beneficiari, a grupului-˛int„ ∫i
a beneficiarilor direc˛i;
— sus˛inerea dezvolt„rii la nivelul prim„riilor a unei re˛ele de asisten˛i
sociali care s„ se ocupe de problematica copilului;
— identificarea, evaluarea, formarea ini˛ial„ ∫i continu„ a asisten˛ilor
sociali;
— stabilirea de c„tre serviciile publice specializate a metodologiei de
lucru (modalit„˛i de interven˛ie pe tipuri de cazuri, de instrumentare a
cazurilor, de raportare) ∫i acordarea de asisten˛„ tehnic„.
Indicatori de performan˛„:
— cre∫terea num„rului de copii beneficiari ai serviciilor de prevenire;
— cre∫terea num„rului de copii reintegra˛i Ón familia natural„ prin
Óncetarea unei m„suri de protec˛ie;
— cre∫terea procentului de copii pentru care se stabile∫te o m„sur„ de tip
familial din totalul m„surilor de protec˛ie;
— cre∫terea num„rului de asisten˛i maternali profesioni∫ti ca alternativ„ a
protec˛iei copilului Ón institu˛ii de tip reziden˛ial;
— cre∫terea ratei dezinstitu˛ionaliz„rii. (...)

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 933/2001
PENTRU MODIFICAREA PCT. 1 DIN ANEXA NR. 1
LA HOT√R¬REA GUVERNULUI NR. 552/2001
PENTRU APROBAREA PROGRAMELOR DE INTERES NAﬁIONAL
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001.
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ŒN DOMENIUL PROTECﬁIEI DREPTURILOR COPILULUI*
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i ale art. 10 ∫i
11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001 privind Ónfiin˛area
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Punctul 1 din anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr.
552/2001 pentru aprobarea programelor de interes na˛ional Ón domeniul
protec˛iei drepturilor copilului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î1. Programul «Continuarea reformei sistemului de servicii ∫i
institu˛ii destinate Óngrijirii, protec˛iei ∫i promov„rii drepturilor
copilului»
Obiectiv general: asigurarea func˛ion„rii adecvate a sistemului de servicii
∫i institu˛ii din cadrul serviciilor publice specializate.
Activit„˛i:
— implementarea standardelor minime de calitate ∫i a ghidurilor
metodologice de bun„ practic„ Ón serviciile destinate protec˛iei copilului;
— promovarea accesului copilului la tipurile de servicii alternative la
protec˛ia de tip reziden˛ial;
— evaluarea copiilor afla˛i Ón diferite forme de protec˛ie ∫i elaborarea
planului individual de interven˛ie;
— Ómbun„t„˛irea managementului utiliz„rii fondurilor Ón sistemul de
protec˛ie a copilului;
— monitorizarea, evaluarea ∫i controlul utiliz„rii resurselor alocate.
Indicatori de performan˛„:
— asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea drepturilor materiale
∫i cu caracter social ale copilului;
— cre∫terea num„rului de servicii alternative Ón raport cu num„rul
institu˛iilor de tip reziden˛ial;
— cre∫terea num„rului de copii beneficiari ai serviciilor alternative;
— restructurarea institu˛iilor reziden˛iale de tip clasic prin modulare ∫i
organizare pe model familial;
— sc„derea num„rului de copii proteja˛i Ón institu˛ii reziden˛iale de tip
clasic;
— reducerea perioadei de protec˛ie a copilului Ón institu˛ii reziden˛iale de
tip clasic;
— cre∫terea num„rului de copii proteja˛i prin m„suri definitive ∫i a
num„rului de copii proteja˛i prin m„suri temporare de tip familial.(...)
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 366 din 6 iulie 2001.
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HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 611/2001
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE INTERES NAﬁIONAL
ŒN DOMENIUL PROTECﬁIEI COPILULUI
îINTEGRAREA SOCIAL√ A COPIILOR CARE TR√IESC ŒN STRAD√“*
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i ale art. 11 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Programul de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei
copilului îIntegrarea social„ a copiilor care tr„iesc Ón strad„“, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie
cofinan˛eaz„ acest program cu suma de 15.000.000 mii lei din sumele
aprobate Ón bugetul propriu pe anul 2001, Ómpreun„ cu consiliile jude˛ene ∫i
cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
(2) Cofinan˛area se realizeaz„ Ón urma evalu„rii de c„tre Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie a proiectelor Ónaintate Ón acest
sens de consiliile jude˛ene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, pe baza conven˛iilor Óncheiate cu acestea.
Art. 3. — La fiecare 3 luni de la data cofinan˛„rii programului de interes
na˛ional consiliile jude˛ene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, vor Ónainta Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Copilului ∫i Adop˛ie un raport de activitate referitor la Óndeplinirea
indicatorilor prev„zu˛i Ón anex„.
Art. 4. — Monitorizarea ∫i controlul derul„rii programului se asigur„ de
c„tre Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie.
Art. 5. — (1) Personalul Óncadrat Ón centre de primire Ón regim de urgen˛„,
Ón centre de zi ∫i Ón centre de plasament destinate protej„rii, educ„rii ∫i
reintegr„rii copiilor care tr„iesc Ón strad„ beneficiaz„ de un spor de p‚n„ la
30% din salariul de baz„ pentru activitatea desf„∫urat„ Ón condi˛ii deosebite.
(2) Locurile de munc„, categoriile de personal, m„rimea concret„ a
sporului ∫i condi˛iile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de
ordonatorul principal de credite, cu avizul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie.
ANEX√
Programul de interes na˛ional
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îIntegrarea social„ a copiilor care tr„iesc Ón strad„“
1. Obiectiv general: stabilirea unei m„suri adecvate de interven˛ie pentru
protec˛ia copiilor care tr„iesc Ón strad„, Ón scopul integr„rii sociale a acestora.
2. Activit„˛i:
a) elaborarea ∫i aplicarea unei metodologii de interven˛ie pentru
identificarea, evaluarea, protejarea ∫i recuperarea copiilor care tr„iesc Ón
strad„;
b) formarea ini˛ial„ ∫i continu„ a speciali∫tilor ce lucreaz„ cu copiii care
tr„iesc Ón strad„;
c) crearea ∫i dezvoltarea de centre de primire Ón regim de urgen˛„ ∫i
evaluare a copiilor care tr„iesc Ón strad„;
d) crearea ∫i dezvoltarea de centre de zi ∫i centre de plasament destinate
protej„rii, educ„rii ∫i reintegr„rii copiilor care tr„iesc Ón strad„;
e) prevenirea exploat„rii copiilor prin munca Ón strad„, a abuzului ∫i
neglij„rii copiilor care tr„iesc Ón strad„;
f) identificarea ∫i preg„tirea familiilor biologice ∫i substitutive (rude p‚n„
la gradul al patrulea, asisten˛i maternali profesioni∫ti, alte familii sau
persoane) pentru a proteja copiii care tr„iesc Ón strad„.
3. Indicatori:
a) cre∫terea num„rului de centre de primire Ón regim de urgen˛„, centre de
zi ∫i centre de plasament destinate protej„rii copiilor care tr„iesc Ón strad„;
b) cre∫terea num„rului de speciali∫ti care acord„ asisten˛„ social„ stradal„
∫i Ón cadrul serviciilor dezvoltate pentru copiii care tr„iesc Ón strad„;
c) sc„derea num„rului de copii care tr„iesc Ón strad„ prin protejarea lor Ón
centre de primire Ón regim de urgen˛„, centre de zi ∫i centre de plasament;
d) sc„derea num„rului de copii care tr„iesc Ón strad„ prin integrarea lor Ón
familiile biologice sau substitutive (rude p‚n„ la gradul al patrulea, asisten˛i
maternali profesioni∫ti, alte familii sau persoane);
e) cre∫terea accesibilit„˛ii la serviciile destinate lor a copiilor exploata˛i,
abuza˛i ∫i neglija˛i.
Suma care se suport„ din bugetul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Copilului ∫i Adop˛ie Ón anul 2001 este de 15.000.000 mii lei.
Fondurile pot fi utilizate pe urm„toarele tipuri de cheltuieli:
a) cheltuieli de personal;
b) cheltuieli materiale ∫i servicii.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 347/2002
PENTRU APROBAREA PROGRAMELOR DE INTERES NAﬁIONAL
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002.
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ŒN DOMENIUL PROTECﬁIEI DREPTURILOR COPILULUI*
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i ale art. 10 ∫i
11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001 privind Ónfiin˛area
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie, aprobat„ ∫i
modificat„ prin Legea nr. 252/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ programele de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei
drepturilor copilului, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie
finan˛eaz„ serviciile de asisten˛„ social„ Ón domeniul protec˛iei copilului din
cadrul programelor de interes na˛ional cu sumele prev„zute cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul propriu.
(2) Finan˛area se realizeaz„ Ón urma evalu„rii ∫i select„rii de c„tre
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie a proiectelor
Ónaintate de organismele private autorizate s„ desf„∫oare activit„˛i Ón
domeniul protec˛iei copilului, pe baza conven˛iilor Óncheiate cu acestea,
precum ∫i cu consiliile jude˛ene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, Ón a c„ror raz„ teritorial„ se deruleaz„ programele de
interes na˛ional.
Art. 3. — (1) Metodologia de finan˛are ∫i selectare a proiectelor se aprob„,
Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, prin
ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Secretariatul General al Guvernului ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie vor urm„ri respectarea metodologiei prev„zute
la alin. (1).
Art. 4. — (1) Monitorizarea derul„rii programelor de interes na˛ional se
asigur„ de c„tre Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie Ón
colaborare cu consiliile jude˛ene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, Ón a c„ror raz„ teritorial„ se deruleaz„ programele de
interes na˛ional.
(2) Controlul utiliz„rii fondurilor alocate Ón cadrul programelor de interes
na˛ional se asigur„ de c„tre Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului
∫i Adop˛ie.
ANEX√
Programele de interes na˛ional Ón domeniul
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protec˛iei drepturilor copilului
Scopul general al programelor de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei
drepturilor copilului:
a) dezvoltarea ∫i diversificarea modalit„˛ilor de interven˛ie Ón vederea
prevenirii abandonului;
b) prevenirea abuzului ∫i a neglij„rii copilului, sub orice form„, precum ∫i
a fenomenelor care pot determina intrarea copilului Ón dificultate;
c) continuarea procesului de descentralizare, de la nivel jude˛ean la nivel
local, ∫i Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale la nivel local, pentru asumarea
responsabilit„˛ii Ón abordarea problematicii copilului aflat Ón dificultate;
d) crearea ∫i dezvoltarea de servicii specializate ∫i de practici integrative
pentru copiii cu nevoi speciale, Ón vederea Ómbun„t„˛irii ∫anselor acestora de
dezvoltare deplin„ ∫i armonioas„;
e) dezvoltarea unui set de m„suri ∫i mecanisme destinat tinerilor care p‚n„
la v‚rsta de 18 ani beneficiaz„ de una dintre m„surile de protec˛ie a copilului
prev„zute de lege, care s„ faciliteze dob‚ndirea abilit„˛ilor necesare pentru
integrarea lor educa˛ional„, ocupa˛ional„ ∫i social„;
f) popularizarea drepturilor copilului ∫i sensibilizarea opiniei publice Ón
vederea Ómbun„t„˛irii atitudinii ∫i comportamentului general privind
problematica specific„ a copilului ∫i a familiei Ón situa˛ie de risc sau
dificultate;
g) Óncurajarea adop˛iei ca m„sur„ special„ de protec˛ie a copilului aflat Ón
dificultate;
h) gestionarea eficient„ a resurselor — umane ∫i financiare — implicate Ón
sistemul de protec˛ie a copilului.
Programul de interes na˛ional
Integrarea social„ a copiilor str„zii
Obiectiv general:
Reducerea num„rului de copii ai str„zii
Indicatori de eficien˛„:
Reducerea costurilor destinate integr„rii sociale a copiilor str„zii cu 10%
Indicatori fizici:
Reducerea cu 500 a num„rului de copii ai str„zii
Indicatori de rezultat:
Cre∫terea num„rului de copii ai str„zii care beneficiaz„ de asisten˛„ Ón
vederea recuper„rii ∫i integr„rii lor sociale
Cre∫terea num„rului de servicii destinate evalu„rii, protej„rii, recuper„rii
∫i integr„rii sociale a copiilor str„zii
192

Reducerea costurilor destinate Óngrijirii, protec˛iei ∫i promov„rii
drepturilor copilului cu 25% Ón urm„torii 5 ani.
Programul de interes na˛ional
Œnchiderea institu˛iilor de tip vechi destinate copiilor
cu handicap/nevoi speciale, care nu pot fi restructurate/reabilitate
Obiectiv general:
Reducerea num„rului de copii institu˛ionaliza˛i cu 34.000 Ón urm„torii 5
ani
Asigurarea unei Óngrijiri personalizate, adaptat„ nevoilor individuale ale
fiec„rui copil cu deficien˛e sau handicap, ∫i reconversia resurselor umane ∫i
financiare prin dezvoltarea de servicii alternative integrate comunitar
Indicatori de eficien˛„:
Œnchiderea a 5 institu˛ii
Indicatori fizici:
Reducerea cu 400 a num„rului de copii din institu˛ii
Indicatori de rezultat:
Reducerea costurilor destinate Óngrijirii, protec˛iei ∫i promov„rii
drepturilor copilului cu 25% Ón urm„torii 5 ani.
Programul de interes na˛ional
Formarea resurselor umane din sistemul de protec˛ie a copilului
Obiectiv general:
Formarea ini˛ial„ ∫i permanent„ a personalului implicat Ón activit„˛ile de
protec˛ie a copilului la toate nivelurile
Indicatori de eficien˛„:
Formarea personalului — 1.000 de persoane
Reconversie profesional„ — 500 de persoane
Indicatori fizici:
Formarea personalului ∫i reconversie profesional„ — 1.500 de persoane
Indicatori de rezultat:
Reducerea costurilor destinate Óngrijirii, protec˛iei ∫i promov„rii
drepturilor copilului cu 25% Ón urm„torii 5 ani.
Programul de interes na˛ional
Integrarea socioprofesional„ a copiilor/tinerilor din institu˛iile
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de ocrotire, ajun∫i la 18 ani
Obiectiv general:
Integrarea socioprofesional„ pentru copiii/tinerii din sistemul de ocrotire
(Ón mod particular se adreseaz„ tinerilor care au ajuns Ón preajma v‚rstei la
care p„r„sesc centrele de plasament)
Reducerea num„rului de copii institu˛ionaliza˛i cu 34.000 Ón urm„torii 5
ani
Indicatori de eficien˛„:
Reducerea costurilor pentru un copil cu 10%
Indicatori fizici:
Reducerea cu 2.000 a num„rului de copii din institu˛ii de ocrotire
Indicatori de rezultat:
Reducerea costurilor destinate Óngrijirii, protec˛iei ∫i promov„rii
drepturilor copilului cu 25% Ón urm„torii 5 ani.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 733/1998
CU PRIVIRE LA TIPURILE DE DIPLOME, CERTIFICATE
™I ATESTATE ACORDATE ŒN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL SUPERIOR*
Œn temeiul prevederilor art. 63 alin. (2), art. 67 alin. (4)—(6), art. 68 alin.
(4), art. 72 alin. (4) ∫i ale art. 73 alin. (7) din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr.
84/1995, republicat„, cu modific„rile ulterioare.
Guvernul Rom‚niei hot„r„∫te:
Art. 1. — Tipurile de diplome, certificate ∫i atestate acordate Ón
Ónv„˛„m‚ntul superior sunt prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Actele de studii din Ónv„˛„m‚ntul superior se Óntocmesc Ón limba
rom‚n„. Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior pot elibera ∫i traduceri ale
documentelor ∫colare proprii.
ANEX√
TIPURILE DE DIPLOME, CERTIFICATE ™I ATESTATE ACORDATE
ŒN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL SUPERIOR

1. Diplom„ de licen˛„, pentru absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului universitar de
lung„ durat„;
2. Diplom„ de absolvire, pentru absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului universitar de
scurt„ durat„;
3. Diplom„ de licen˛„ de merit, potrivit Cartei universitare;
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 406/26 octombrie 1998.
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4. Diplom„ de absolvire de merit, potrivit Cartei universitare;
5. Certificat de studii universitare de lung„ durat„, pentru absolven˛ii
Ónv„˛„m‚ntului universitar de lung„ durat„ care nu au promovat examenul de
licen˛„;
6. Certificat de studii universitare de scurt„ durat„, pentru absolven˛ii
Ónv„˛„m‚ntului universitar de scurt„ durat„ care nu au promovat examenul de
absolvire;
7. Certificat de absolvire, pentru absolven˛ii Departamentului pentru
preg„tirea personalului didactic;
8. Diplom„ de studii aprofundate, Ón specializarea licen˛ei, pentru
absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului postuniversitar de studii aprofundate, cu durata de
1 an;
9. Diplom„ de studii aprofundate-master, pentru absolven˛ii programelor
de studii aprofundate, cu durata de 1,5—2 ani;
10. Diplom„ de studii academice postuniversitare, pentru absolven˛ii
∫colilor de studii academice postuniversitare;
11. Diplom„ de doctor, pentru persoanele care au ob˛inut titlul ∫tiin˛ific de
doctor;
12. Diplom„ de specializare postuniversitar„, pentru absolven˛ii studiilor
postuniversitare de specializare;
13. Certificat de absolvire, pentru absolven˛ii cursurilor postuniversitare
de perfec˛ionare;
14. Certificat de absolvire a ∫colii de studii avansate;
15. Atestat de studii universitare generale, pentru absolven˛ii a 2–3 ani de
studii universitare;
16. Atestat de absolvire a formelor de Ónv„˛„m‚nt la distan˛„, organizat Ón
centrele de studii;
17. Atestat de echivalare a studiilor efectuate Ón str„in„tate;
18. Certificat de absolvire a cursului preg„titor pentru Ónv„˛area limbii
rom‚ne ∫i Ónsu∫irea terminologiei de specialitate;
19. Certificat de promovare a formelor de perfec˛ionare profesional„ a
personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
20. Certificat de acordare a definitiv„rii Ón Ónv„˛„m‚nt, a gradelor didactice
II ∫i I;
21. Certificat de absolvire a cursurilor de formare continu„;
22. Certificat de absolvire a cursurilor de conducere a mijloacelor auto ∫i
de cunoa∫tere a regulilor de circula˛ie;
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 426 din 11 noiembrie 1998 ∫i
modificat„ prin Legea nr. 58/2000 publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 180
din 26 aprilie 2000.
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23. Diplom„ de Ónv„˛„m‚nt superior, eliberat„ absolven˛ilor filialelor ∫i
programelor de studii ini˛iate Ón Rom‚nia de c„tre institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt
superior din str„in„tate prin practica de îfranchising“;
24. Foaia matricol„, anexat„ la diplome, certificate ∫i atestate.

LEGEA NR. 199/1998
PRIVIND DREPTUL ABSOLVENﬁILOR ŒNV√ﬁ√M¬NTULUI
PARTICULAR LICEAL, PROFESIONAL ™I POSTLICEAL
DE A SUSﬁINE EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR
LA UNIT√ﬁI SIMILARE DIN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL DE STAT*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului particular liceal din promo˛iile
1994, 1995, 1996, 1997 ∫i 1998, precum ∫i cei ai Ónv„˛„m‚ntului particular
profesional ∫i postliceal din promo˛iile 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 ∫i 1998
pot sus˛ine examenul de finalizare a studiilor, bacalaureat ∫i absolvire, Óntr-o
unitate de Ónv„˛„m‚nt sau institu˛ie de stat similar„ din re˛eaua Ministerului
Educa˛iei Na˛ionale, Ón sesiunile organizate pentru absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului
de stat, potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare.
Art. 2. — Absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului postliceal se pot prezenta la
examenul de finalizare a studiilor, la unit„˛i similare din Ónv„˛„m‚ntul de stat,
numai dac„ au promovat examenul de selec˛ie, Ón condi˛iile Legii nr. 71/1995.
Art. 3. — (1) Sus˛inerea examenelor de selec˛ie ∫i de finalizare a studiilor
de c„tre persoanele prev„zute la art. 1 se face cu tax„, al c„rei cuantum este
urm„torul:
a) pentru fiecare examen de selec˛ie — 400.000 lei;
b) pentru examenul de absolvire a Ónv„˛„m‚ntului postliceal ∫i profesional
— 250.000 lei;
c) pentru examenul de bacalaureat — 400.000 lei;
(2) Sumele Óncasate din taxele prev„zute la alin. (1) se vor utiliza pentru
acoperirea cheltuielilor de personal ∫i materiale, ocazionate de sus˛inerea
examenului de selec˛ie ∫i de finalizare a studiilor, Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Orice dispozi˛ii contrase re abrog„.

LEGEA NR. 58/2000
PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN LEGEA NR. 199/1998
PRIVIND DREPTUL ABSOLVENﬁILOR ŒNV√ﬁ√M¬NTULUI
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 180 din 26 aprilie 2000.
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PARTICULAR LICEAL, PROFESIONAL ™I POSTLICEAL
DE A SUSﬁINE EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR
LA UNIT√ﬁI SIMILARE DIN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL DE STAT *
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Articolul 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul
absolven˛ilor Ónv„˛„m‚ntului particular liceal, profesional ∫i postliceal de a
sus˛ine examenul de finalizare a studiilor la unit„˛i similare din Ónv„˛„m‚ntul
de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 426 din 11
noiembrie 1998, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului particular liceal din promo˛iile
1994—2000, precum ∫i cei ai Ónv„˛„m‚ntului profesional ∫i postliceal din
promo˛iile 1993—2000 pot sus˛ine examenul de finalizare a studiilor,
bacalaureat sau absolvire, la o unitate de Ónv„˛„m‚nt sau la o institu˛ie de stat
similar„ din re˛eaua Ministerului Educa˛iei Na˛ionale, Ón sesiunile organizate
pentru absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului de stat, Ón condi˛iile legii.
(2) Diploma de bacalaureat sau de absolvire se elibereaz„ de unitatea de
Ónv„˛„m‚nt sau de institu˛ia de stat din re˛eaua Ministerului Educa˛iei
Na˛ionale la care s-a sus˛inut examenul respectiv.“

ORDONANﬁA DE URGENﬁ√ A GUVERNULUI NR. 35/1997
PRIVIND M√SURILE DE STIMULARE A PERSOANELOR
FIZICE ™I JURIDICE PENTRU ŒNCADRAREA ŒN MUNC√
A ABSOLVENﬁILOR INSTITUﬁIILOR DE ŒNV√ﬁ√M¬NT*
Œn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei.
Guvernul Rom‚niei emite urm„toarea ordonan˛„ de urgen˛„:
Art. 1. — (1) Pentru a asigura Óncadrarea Ón munc„ a cet„˛enilor rom‚ni cu
domiciliul Ón Rom‚nia, absolven˛i, Ón ˛ar„ sau Ón str„in„tate, ai unor institu˛ii
de Ónv„˛„m‚nt profesional, special, liceal, postliceal ∫i superior de stat sau
particular autorizat sau acreditat, persoanele fizice sau juridice vor comunica
direc˛iilor generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti num„rul de persoane pe care se oblig„ s„ le Óncadreze Ón condi˛iile
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Œn sensul prezentei ordonan˛e de urgen˛„, prin absolvent se Ón˛elege
persoana care a ob˛inut o diplom„ sau un certificat de studii Óntr-una dintre
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997 ∫i aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 162/1997 publicat„ Ón acest volum.
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institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt prev„zute la alin. (1), indiferent dac„ a beneficiat
sau nu de ajutor de integrare profesional„.
(3) Direc˛iile generale de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti vor centraliza, pe specialit„˛i, meseriile ∫i vor afi∫a
listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice, pe care vor fi
Óncadra˛i absolven˛i.
(4) Listele cu posturi vor fi comunicate Ministerului Muncii ∫i Protec˛iei
Sociale, care le va centraliza ∫i le va Ónainta Ministerului Œnv„˛„m‚ntului.
(5) Ministerul Œnv„˛„m‚ntului va asigura afi∫area acestor liste cu posturi la
fiecare unitate de Ónv„˛„m‚nt, Ón raport cu studiile absolvite ∫i cu specificul
locurilor de munc„.
Art. 2. — (1) Persoanele fizice sau juridice care Óncadreaz„ absolven˛i cu
contract individual de munc„ pe durat„ nedeterminat„ primesc, pe o perioad„
de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sum„ lunar„ reprezent‚nd 70% din
salariul de baz„ net, la data angaj„rii.
(2) Persoanele fizice sau juridice care Óncadreaz„ absolven˛ii proveni˛i din
r‚ndul persoanelor handicapate, cu contract individual de munc„ pe durat„
nedeterminat„, primesc, pe o perioad„ de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o
sum„ lunar„ reprezent‚nd 70% din salariul de baz„ net, la data angaj„rii.
(3) Persoanele fizice sau juridice care angajeaz„ absolven˛i Ón condi˛iile
alin. (1) ∫i (2) sunt obligate s„ men˛in„ contractul individual de munc„ cel
pu˛in 3 ani de la data Óncheierii acestuia.
(4) Persoanele fizice sau juridice care desfac contractele individuale de
munc„ ale absolven˛ilor anterior expir„rii termenului de 3 ani, prev„zut la
alin. (3), sunt obligate s„ restituie Ón totalitate Ministerului Muncii ∫i
Protec˛iei Sociale sumele pl„tite pentru fiecare absolvent, la care se adaug„
dob‚nda corespunz„toare celei acordate de trezoreria statului pentru Fondul
pentru plata ajutorului de ∫omaj.
(5) Obliga˛ia de restituire prev„zut„ la alineatul precedent nu revine
persoanelor fizice sau juridice, dac„ au desf„cut contractul individual de
munc„ din motive obligatorii sau imputabile absolventului.
Art. 3. — (1) Absolven˛ii institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt prev„zute la art. 1 pot
fi Óncadra˛i o singur„ dat„, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Ón
termen de 12 luni sau de 18 luni de la data absolvirii studiilor.
(2) Œn cazul Ón care, Ón perioada de 12 luni sau de 18 luni, absolven˛ilor li
se desface contractul individual de munc„, din motive neimputabile lor,
ace∫tia se pot Óncadra la alte persoane fizice sau juridice, care beneficiaz„ de
m„surile de stimulare stabilite prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, cu condi˛ia
de a nu se dep„∫i termenul de 12 luni sau de 18 luni prev„zut la alineatul
precedent.
Art. 4. — Cheltuielile necesare recalific„rii Ón ˛ar„ a absolven˛ilor,
efectuate de persoanele juridice Ón perioada de 3 ani, Ón scopul asigur„rii
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reconversiei profesionale a personalului, vor fi suportate, la cererea
angajatorului, din Fondul pentru plata ajutorului de ∫omaj.
Art. 5. — Articolul 24 alineatul (1) din Legea nr. 1/1991 privind protec˛ia
social„ a ∫omerilor ∫i reintegrarea lor profesional„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se completeaz„ cu literele g) ∫i h), care vor avea
urm„torul cuprins:
îg) acoperirea cheltuielilor privind pl„˛ile ce se acord„ persoanelor fizice
sau juridice care Óncadreaz„ absolven˛i;
h) acoperirea cheltuielilor privind recalificarea absolven˛ilor Óncadra˛i de
persoanele juridice Ón condi˛iile legii“.
Art. 6. — Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale exercit„ controlul
Óndeplinirii obliga˛iilor persoanelor fizice sau juridice, care decurg din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 7. — Œn termen de 45 de zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale va elabora
norme de aplicare, care urmeaz„ a fi aprobate prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 8. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se
abrog„ prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 32/1994 privind Óncadrarea Ón
munc„ a absolven˛ilor institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial“ al Rom‚niei, Partea I, nr. 217, din 16 august 1994.

LEGEA NR. 162/1997
PENTRU APROBAREA ORDONANﬁEI DE URGENﬁ√
A GUVERNULUI NR. 35/1997 PRIVIND M√SURILE DE STIMULARE
A PERSOANELOR FIZICE ™I JURIDICE PENTRU ŒNCADRAREA ŒN
MUNC√ A ABSOLVENﬁILOR INSTITUﬁIILOR DE ŒNV√ﬁ√M¬NT*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. Se aprob„ ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 35 din 8
iulie 1997 privind m„surile de stimulare a persoanelor fizice ∫i juridice pentru
Óncadrearea Ón munc„ a absolven˛ilor institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial“ al Rom‚niei, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, cu
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri.
1. La articolul 1, alineatele (4) ∫i (5) vor avea urm„torul cuprins:
î(4) Listele cu posturi vor fi comunicate Ministerului Muncii ∫i Protec˛iei
Sociale, care le va centraliza ∫i le va Ónainta Ministerului Educa˛iei Na˛ionale.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997.
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(5) Ministerul Educa˛iei Na˛ionale va asigura afi∫area acestor liste la
fiecare unitate de Ónv„˛„m‚nt, Ón raport cu studiile absolvite ∫i cu specificul
locurilor de munc„.“
2. La articolul 2, alineatele (1) ∫i (2) vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Persoanele fizice sau juridice care Óncadreaz„ absolven˛i cu
contract individual de munc„ pe durat„ nedeterminat„ primesc, pe o perioad„
de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sum„ lunar„ reprezent‚nd 70% din
salariul de baz„ net, stabilit la data angaj„rii.
(2) Persoanele fizice sau juridice care Óncadreaz„ absolven˛i proveni˛i din
r‚ndul persoanelor handicapate, cu contract individual de munc„ pe durat„
nedeterminat„, primesc, pe o durat„ de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o
sum„ lunar„ reprezent‚nd 70% din salariul de baz„ net, stabilit la data
angaj„rii.“
3. La articolul 2, alineatul (5) va avea urm„torul cuprins:
î(5) Obliga˛ia de restituire, prev„zut„ la alineatul precedent, nu revine
persoanelor fizice sau juridice, dac„ au desf„cut contractul individual de
munc„ pe motive imputabile absolven˛ilor sau neimputabile angajatorului.“
4. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Absolven˛ii institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt prev„zute la art. 1
pot fi Óncadra˛i o singur„ dat„ Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Ón
termen de 12 luni sau, dup„ caz, de 18 luni de la data absolvirii studiilor.
(2) Œn cazul Ón care, Ón perioada de 12 luni sau, dup„ caz, de 18 luni,
absolven˛ilor li se desface contractul individual de munc„ din motive
neimputabile lor, ace∫tia se pot Óncadra la alte persoane fizice sau juridice care
beneficiaz„ de m„surile de stimulare stabilite prin prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„, sub condi˛ia de a nu se dep„∫i termenul de 12 luni sau de 18 luni,
prev„zut la alineatul precedent.“

ORDONANﬁA GUVERNULUI NR. 105/1998
PRIVIND ACORDAREA DE CREDITE BANCARE
PENTRU STUDENﬁII DIN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL DE STAT*
Œn temeiul art. 107 alin. (1) ∫i (3) din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i al art. 1 pct.
10 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e.
Guvernul Rom‚niei emite urm„toarea ordonan˛„:
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, ∫i
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 193/1999 publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“,
Partea I, nr. 613 din 15 decembrie 1999.
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Art. 1. — Studen˛ii din institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat care
urmeaz„ cursurile de zi, pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru
procurarea de c„r˛i ∫i publica˛ii, materiale didactice, calculatoare personale,
instrumente ∫i materiale de laborator, Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte, precum ∫i
pentru cheltuieli legate de desf„∫urarea studiilor.
Art. 2. — Pot beneficia de credite, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e,
studen˛ii care Óndeplinesc, cumulativ, urm„toarele condi˛ii:
a) sunt Ón v‚rst„ de p‚n„ la 30 de ani;
b) au un venit lunar pe membru de familie cel mult egal cu salariul minim
pe economie;
c) au promovat toate examenele ∫i probele anului precedent de studii.
Art. 3. — (1) Credintele bancare se pot acorda studen˛ilor care prezint„
garan˛iile materiale ∫i profesionale, stabilite de c„tre Ministerul Educa˛iei
Na˛ionale, Ómpreun„ cu Banca Comercial„ care acord„ creditul.
(2) Garan˛iile materiale sunt, de regul„, bunuri materiale aflate Ón
proprietatea personal„ a studen˛ilor sau a persoanelor fizice sau juridice care
accept„ s„ garanteze creditul.
(3) Garan˛iile profesionale sunt atestate de institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt
superior.
(4) Studen˛ii care nu pot prezenta garan˛ii materiale pot beneficia de
credite bancare numai Ón cazul garant„rii acestora de c„tre Ministerul
Educa˛iei Na˛ionale, Ón limita fondului de garantare constituit de acesta.
(5) Garantarea creditelor, Ón condi˛iile alineatului precedent, se face pe
baza unui contract Óncheiat Óntre beneficiarul creditului ∫i Ministerul Educa˛iei
Na˛ionale, prin care se vor stabili m„surile asiguratorii privind rambursarea.
(6) Limita maxim„ a creditului care poate fi acordat unui student se
stabile∫te prin normele metodologice privind acordarea de credite bancare.
Art. 4. — (1) Ministerul Educa˛iei Na˛ionale constituie fondul de
garantare din aloca˛ii bugetare aprobate anual cu aceast„ destina˛ie prin
bugetul de stat, din dona˛ii, sponsoriz„ri, dob‚nzi ∫i din alte resurse
extrabugetare proprii sau ale institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior.
(2) Fondul de garantare se depune la banca comercial„ care se angajeaz„
s„ acorde credite studen˛ilor Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e ∫i este purt„tor
de dob‚nd„.
(3) Cu dob‚nda Óncasat„ se majoreaz„ anual fondul de garantare.
(4) La finele anului bugetar, fondul de garantare se reporteaz„ Ón anul
urm„tor pentru a fi utilizat cu aceia∫i destina˛ie.
Art. 5. — Banca depozitar„ a fondului de garantare este selec˛ionat„ prin
licita˛ie public„ de c„tre Ministerul Educa˛iei Na˛ionale dintre b„ncile
comerciale din Rom‚nia, Ón func˛ie de condi˛iile de creditare oferite de
aceasta, folosind drept criterii: suma total„ pe care banca este dispus„ s„ o
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utilizeze Óntr-o anumit„ perioad„ pentru acordarea de credite studen˛ilor; suma
total„ pe care banca o pune la dispozi˛ie anual Ón acest scop, nivelul dob‚nzii
acordate pentru fondul de garantare, nivelul dob‚nzii percepute pentru
creditele acordate, termenul de rambursare, nivelul garan˛iilor materiale
solicitate, nivelul comisioanelor percepute, re˛eaua teritorial„, potrivit
caietului de sarcini.
Art. 6. — (1) Rambursarea creditelor garantate de Ministerul Educa˛iei
Na˛ionale se face Ón rate lunare, dup„ o perioad„ de gra˛ie de maximum 2 ani
de la terminarea studiilor universitare.
(2) Termenul de rambursare a creditului se negociaz„ cu banca ∫i nu poate
fi mai mare de 5 ani.
(3) Dup„ 90 de zile de la terminarea studiilor, beneficiarul creditului
Óncepe s„ pl„teasc„ dob‚nda aferent„ acestuia.
(4) Pentru nerambursarea la termen a creditului garantat de Ministerul
Educa˛iei Na˛ionale ∫i, respectiv, a dob‚nzilor aferente, se percep penalit„˛i
egale cu cele percepute pentru neachitarea la scaden˛„ a impozitelor ∫i taxelor
datorate bugetului de stat.
Art. 7. — Œn termen de 90 de zile de la stabilirea b„ncii depozitare,
Ministerul Educa˛iei Na˛ionale elaboreaz„ Normele metodologice privind
acordarea de credite bancare, care se public„ Ón îMonitorul Oficial“ al
Rom‚niei.

LEGEA NR. 193/1999
PENTRU APROBAREA ORDONANﬁEI GUVERNULUI NR. 105/1998
PRIVIND ACORDAREA DE CREDITE BANCARE PENTRU
STUDENﬁII DIN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL DE STAT*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 105 din 27 august
1998 privind acordarea de credite bancare pentru studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul
de stat, emis„ Ón temeiul art. 1 pct. 10 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu urm„toarele modific„ri:
1. Titlul ordonan˛ei va avea urm„toarea formulare:
* Legea nr. 193 a fost adoptat„ de Senat ∫i de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛ele din 8
noiembrie 1999 ∫i, respectiv, 9 noiembrie 2000 ∫i a fost promulgat„ prin Decretul nr. 423 din 9
decembrie 1999, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 613 din 15 decembrie
1999.
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îOrdonan˛„ privind acordarea de credite bancare pentru studen˛ii din
institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat ∫i particular, acreditate“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Studen˛ii din institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat ∫i
particular acreditate, care urmeaz„ cursurile de zi, pot beneficia, la cerere, de
credite bancare pentru procurarea de c„r˛i ∫i publica˛ii, materiale didactice,
calculatoare personale, instrumente ∫i materiale de laborator, Ómbr„c„minte ∫i
Ónc„l˛„minte, precum ∫i pentru cheltuieli legate de desf„∫urarea studiilor.“

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 558/1998
PENTRU MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 ™I 2 LA HOT√R¬REA
GUVERNULUI NR. 445/1997 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR
GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR ™I A ALTOR FORME DE
SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVII, STUDENﬁII ™I CURSANﬁII
DIN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL DE STAT, CURSURI DE ZI**
Œn temeiul art. 7 alin. (5), (6) ∫i (7) al art. 60 alin. (4) ∫i al art. 170 din
Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei h o t „ r „ ∫ t e :
Articol unic. — Anexele nr. 1 ∫i 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 445/1997
privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor ∫i a altor forme
de sprijin material pentru elevii, studen˛ii ∫i cursan˛ii din Ónv„˛„m‚ntul de stat,
cursuri de zi, se Ónlocuiesc cu anexele nr. 1 ∫i 2, care fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
ANEXA Nr. 1
Criterii generale
de acordare a burselor ∫i a altor forme de sprijin material
pentru elevii din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar de stat, cursuri de zi
1. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezint„ o form„ de sprijin
material viz‚nd at‚t protec˛ia social„, c‚t ∫i stimularea elevilor care ob˛in
rezultate foarte bune la Ónv„˛„tur„ ∫i disciplin„.
2. Bursele de merit ∫i bursele de studiu se acord„ elevilor din Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar de stat, cursuri de zi, Ón func˛ie de rezultatele ob˛inute la
Ónv„˛„tur„. Œn cadrul bursei de merit se instituie bursa de performan˛„,
acordat„ c‚∫tig„torilor locurilor I, II ∫i III la fazele na˛ionale ale olimpiadelor
pe discipline, elevilor califica˛i la olimpiadele interna˛ionale, altor categorii
de elevi care ob˛in rezultate de valoare Ón manifest„ri interne ∫i interna˛ionale
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cu caracter cultural-artistic — bursa artistic„ — sau cu caracter sportiv —
bursa sportiv„ — ∫i cu caracter tehnico-∫tiin˛ific — bursa tehnico-∫tiin˛ific„.
Bursele de ajutor social se acord„ elevilor Ón func˛ie de situa˛ia material„
a familiei sau a sus˛in„torilor legali ori Ón alte cazuri prev„zute de lege.
3. Bursele se acord„ Ón limita fondurilor aprobate cu aceast„ destina˛ie de
la bugetul de stat ∫i se repartizeaz„ inspectoratelor ∫colare de c„tre Ministerul
Educa˛iei Na˛ionale, ca ordonator principal de credite, propor˛ional cu
num„rul elevilor din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar de stat, cursuri de zi.
4. Elevii promova˛i pot primi burse de merit ∫i burse de studiu Óncep‚nd
cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a (anul I), respectiv trimestrul I al claselor
X–XII (XIII) ∫i din anii II–IV, conform criteriilor specifice stabilite anual de
consiliile de administra˛ie ale inspectoratelor ∫colare, Ón limita fondurilor
repartizate.
5. Cuantumurile burselor de merit, de performan˛„, ale burselor de studiu
∫i de ajutor social se stabilesc de consiliul de administra˛ie al inspectoratului
∫colar jude˛ean sau al municipiului Bucure∫ti, dup„ caz.
6. Bursele de ajutor social se acord„ urm„toarelor categorii de elevi din
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar de stat, cursuri de zi:
a) orfani, bolnavi de TBC ∫i care se afl„ Ón eviden˛a dispensarelor ∫colare,
cei care sufer„ de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorb˛ie grave,
insuficien˛e renale cronice, astm bron∫ic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatit„ cronic„, glaucom, miopie grav„, boli imunologice, cei infesta˛i cu
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care sufer„ de poliartrit„ juvenil„,
spondilit„ anchilozant„ sau reumatism articular, handicap locomotor.
Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului
abilitat s„ avizeze acordarea burselor conform Legii privind asigur„rile
sociale de s„n„tate nr. 145/1997, numai dup„ efectuarea unor anchete sociale
pentru a se analiza starea material„ a familiei;
b) elevii din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar din mediul rural, ∫colariza˛i Óntro alt„ localitate conform Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu
modific„rile ulterioare, pentru care nu se poate asigura masa Ón natur„;
c) elevii proveni˛i din familii care Óndeplinesc Ón mod cumulat urm„toarele
condi˛ii:
— nu realizeaz„ un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru
de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
— nu de˛in terenuri agricole cu o suprafa˛„ mai mare de 20.000 mp Ón
zonele colinare ∫i de ∫es ∫i de 40.000 mp Ón zonele montane;
d) elevii din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt de stat, cursuri de zi ∫i cursuri serale,
c„rora li se aplic„ prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicat„,
Ón baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990,
care atest„ calitatea sa ori a unuia dintre p„rin˛i de îErou-martir“ sau
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îLupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989“, cu una
dintre men˛iunile: r„nit, re˛inut, r„nit ∫i re˛inut, remarcat prin fapte deosebite,
Ónso˛it de brevet semnat de Pre∫edintele Rom‚niei.
7. Pentru ob˛inerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentan˛ii legali
ai acestora depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de Ónv„˛„m‚nt,
Ón termenul stabilit de aceasta, o cerere Ónso˛it„ de acte doveditoare privind
dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
8. Bursele de ajutor social se acord„ la Ónceputul anului ∫colar ∫i pot fi
revizuite trimestrial, Ón func˛ie de modific„rile intervenite privind veniturile
nete lunare ale familiei.
9. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se
vor depune acte doveditoare la Ónceputul fiec„rui trimestru.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau Ón
calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu
excep˛ia aloca˛iei suplimentare pentru familiile cu mul˛i copii.
10. Bursa de ajutor social se poate acorda ∫i ocazional, o dat„ pe an,
elevilor din Ónv„˛„m‚ntul de stat, cursuri de zi, ale c„ror venituri nete lunare
pe membru de familie nu dep„∫esc 75% din salariul minim net pe economie,
pe baza documentelor doveditoare de venituri.
Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie s„ fie cel pu˛in egal cu
cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
11. Bursele se acord„ pe perioada cursurilor ∫colare, inclusiv pe timpul
preg„tirii ∫i sus˛inerii examenului de bacalaureat sau de diplom„ ∫i pe
perioada practicii Ón produc˛ie.
12. Bursele de ajutor social se acord„ ∫i pe perioada vacan˛elor ∫colare
pentru elevii prev„zu˛i la pct. 6, Ón urm„toarele situa˛ii:
a) celor care au promovat anul ∫colar sau celor care la sf‚r∫itul anului
∫colar sunt corigen˛i la o singur„ disciplin„ de Ónv„˛„m‚nt ∫i au media anual„
la purtare cel pu˛in 8,00, cu excep˛ia celor care au dep„∫it cu doi ani v‚rsta
clasei respective;
b) absolven˛ilor clasei a VIII–a care fac dovada c„ au reu∫it la examenul
de admitere Ón clasa a IX–a (anul I) la o unitate de Ónv„˛„m‚nt de stat, cursuri
de zi;
c) celor declara˛i repeten˛i din motive medicale.
Ace∫tia beneficiaz„ de burse inclusiv Ón primul trimestru al clasei a IX–a,
respectiv anul I.
13. Num„rul beneficiarilor de burse de merit nu poate s„ dep„∫easc„ 1%,
iar al celor de burse de studiu 1,5% din num„rul total al elevilor din clasele
IX—XII (XIII), respectiv anii I—IV, la nivelul jude˛ului ∫i al municipiului
Bucure∫ti.
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14. Criteriile specifice ∫i metodologia de acordare a burselor se stabilesc
anual, Ón consiliile de administra˛ie ale inspectoratelor ∫colare jude˛ene ∫i Ón
cel al inspectoratului ∫colar al municipiului Bucure∫ti, av‚nd Ón vedere
fondurile repartizate ∫i integralitatea efectu„rii de c„tre elevi a activit„˛ilor
∫colare.
Metodologia cuprinde criterii suplimentare, precum ∫i componen˛a ∫i
atribu˛iile comisiei de acordare a burselor de la nivelul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt,
respectiv componen˛a comisiei de atribuire a burselor de la nivelul
inspectoratului ∫colar.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul,
apartenen˛a politic„ a elevului sau a familiei acestuia, apartenen˛a la
organiza˛ii legal constituite, studiile efectuate Ón str„in„tate, precum ∫i accesul
la burse din alte surse.
Criteriile specifice ∫i metodologia de acordare a burselor ∫colare se
afi∫eaz„ la unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt din cadrul fiec„rui inspectorat ∫colar
jude˛ean.
Consiliile de administra˛ie ale unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt vor Ónainta
inspectoratelor ∫colare jude˛ene propuneri privind acordarea burselor de
performan˛„. Inspectoratele ∫colare jude˛ene, respectiv Inspectoratul ™colar al
Municipiului Bucure∫ti desemneaz„ beneficiarii acestor burse.
15. Consiliul de administra˛ie al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt are obliga˛ia de a
afi∫a la loc vizibil decizia comisiei de acordare a burselor de merit, Ón termen
de 3 zile de la luarea deciziei.
16. Elevii sau sus˛in„torii legali ai acestora pot contesta Ón scris hot„r‚rea
consiliului de administra˛ie al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, Ón termen de 15 zile
lucr„toare de la data afi∫„rii.
Contesta˛iile sunt rezolvate de c„tre comisia de acordare a burselor de la
nivelul inspectoratului ∫colar, Ón termen de 3 zile de la data expir„rii
termenului de contesta˛ie.
ANEXA NR. 2
Criterii generale de acordare a burselor
∫i a altor forme de sprijin material pentru studen˛ii
∫i cursan˛ii din Ónv„˛„m‚ntul superior de stat, cursuri de zi
1. Bursele de merit ∫i bursele de studiu se acord„ studen˛ilor din
Ónv„˛„m‚ntul superior de stat, cursuri de zi, Ón func˛ie de rezultatele ob˛inute
la Ónv„˛„tur„, iar cursan˛ilor de la Ónv„˛„m‚ntul postuniversitar bursele se
acord„ prin concurs. Bursele de ajutor social se acord„ la cerere, Ón func˛ie de
situa˛ia material„ a familiei studentului. Studen˛ii primesc burse Ón baza
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criteriilor generale stabilite de prezenta hot„r‚re ∫i a criteriilor specifice
elaborate de senatul universitar respectiv.
2. Bursele de merit se acord„ Ón urm„toarele cazuri:
a) studen˛ilor cu rezultate deosebite la Ónv„˛„tur„;
b) studen˛ilor cu performan˛e ∫tiin˛ifice — bursa de performan˛„, care este
o burs„ de merit atribuit„ prin concurs de c„tre fiecare universitate;
c) studen˛ilor cu performan˛e cultural-artistice deosebite — bursa de
performan˛„ artistic„, celor cu performan˛e sportive — bursa de performan˛„
sportiv„. Acestea sunt burse de merit atribuite de c„tre fiecare universitate.
3. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt
repartizate institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior de c„tre Ministerul Educa˛iei
Na˛ionale, propor˛ional cu num„rul studen˛ilor de la cursurile de zi,
Ónv„˛„m‚nt de scurt„ durat„, Ónv„˛„m‚nt de lung„ durat„, Ónv„˛„m‚nt de studii
aprofundate, din institu˛ia respectiv„.
4. Criteriile specifice de acordare a burselor la nivelul institu˛iilor de
Ónv„˛„m‚nt superior se elaboreaz„ de senatele universitare, ˛in‚nd seama de
sistemul de organizare a Ónv„˛„m‚ntului superior, diferen˛iat pe specializ„ri,
iar Ón cazul burselor de ajutor social, de venitul net al familiei studentului sau
al sus˛in„torului legal.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de
stat: v‚rsta, sexul, religia, rasa, apartenen˛a politic„ a candidatului sau a
familiei acestuia, apartenen˛a la organiza˛ii legal constituite ori cu activitate
conform„ cu legisla˛ia rom‚n„, num„rul de ani petrecu˛i Ón alte institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt, studiile efectuate Ón str„in„tate, precum ∫i accesul la burse din alte
surse.
5. Senatele universitare pot elabora criterii specifice diferen˛iate pentru
acordarea burselor de merit, de studiu ∫i a burselor de ajutor social, Ón func˛ie
de activitatea profesional„.
6. Cuantumurile burselor sunt stabilite de c„tre senatul universitar, Ón a∫a
fel Ónc‚t cuantumul minim al bursei s„ acopere cheltuielile de cazare ∫i mas„
Ón c„mine ∫i, respectiv, la cantine.
Cuantumul bursei de performan˛„ este cel pu˛in de dou„ ori mai mare
dec‚t bursa minim„ atribuit„ Ón institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt respectiv„ ∫i mai mare
dec‚t bursa de merit.
7. Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior pot completa fondul de burse
provenit de la bugetul de stat cu fonduri provenite din venituri proprii.
8. Bursele de ajutor social se acord„:
a) studen˛ilor integrali∫ti din institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat,
c„rora li se aplic„ prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicat„,
Ón baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990,
care atest„ calitatea lor ori a unuia dintre p„rin˛i de îLupt„tori pentru Victoria
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Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989“ sau de îErou-martir“ — cu una
dintre men˛iunile: r„nit, re˛inut, r„nit ∫i re˛inut, remarcat prin fapte deosebite,
Ónso˛it de brevet semnat de Pre∫edintele Rom‚niei;
b) studen˛ilor orfani, celor proveni˛i din casele de copii sau plasament
familial, care nu realizeaz„ venituri;
c) studen˛ilor bolnavi TBC, care se afl„ Ón eviden˛a unit„˛ilor medicale,
celor care sufer„ de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorb˛ie grave,
insuficien˛„ renal„ cronic„, astm bron∫ic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatit„ cronic„, glaucom, miopie grav„, boli imunologice, cei infesta˛i cu
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilit„ anchilozant„ sau reumatism
articular;
d) studen˛ilor a c„ror familie nu realizeaz„ pe ultimele 3 luni un venit lunar
net mediu pe membru de familie mai mare dec‚t salariul minim pe economie.
Senatele universitare pot acorda ∫i alte burse sociale, conform criteriilor ∫i
regulamentelor proprii.
9. Bursa de ajutor social se poate acorda ∫i ocazional, Ón cuantumuri cel
pu˛in egale cu bursa minim„, stabilite de senatul universit„˛ii, indiferent dac„
studentul mai beneficiaz„ de alt„ categorie de burs„, astfel:
a) bursa de ajutor social ocazional pentru Ómbr„c„minte, care se poate
acorda studen˛ilor orfani, studen˛ilor defavoriza˛i din punct de vedere social,
studen˛ilor proveni˛i din casele de copii, studen˛ilor proveni˛i din plasament
familial sau din Óncredin˛are, a c„ror familie nu realizeaz„ pe ultimele 3 luni
un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare dec‚t 75% din
salariul minim pe economie.
Aceast„ categorie de burs„ de ajutor social ocazional se poate acorda
aceluia∫i student de dou„ ori Ón decursul unui an universitar;
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acord„ studentei
sau studentului a c„rui so˛ie nu realizeaz„ alte venituri dec‚t bursele, const„
Óntr-o burs„ pentru na∫tere ∫i lehuzie ∫i o burs„ pentru procurarea
Ómbr„c„mintei copilului nou-n„scut;
c) bursa de ajutor social ocazional Ón caz de deces se poate acorda pentru
decesul unui membru al familiei studentului(ei) (so˛, so˛ie, copil) sau Ón caz
de deces al studentului(ei), nec„s„torit(„) sau c„s„torit(„), cu so˛ie/so˛ care nu
realizeaz„ venituri. Suma care se atribuie Ón caz de deces este stabilit„ de c„tre
biroul senatului universit„˛ii.
10. Bursa de merit atribuit„ pentru performan˛e ∫tiin˛ifice — bursa de
performan˛„ — se poate atribui Óncep‚nd cu anul al doilea de studii, pentru 12
luni consecutive, Óncep‚nd cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul institu˛iei
de Ónv„˛„m‚nt superior. Aceasta se acord„ ∫i pe perioada vacan˛elor, inclusiv
a vacan˛ei de var„ pentru studen˛i.
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11. Bursele de merit atribuite studen˛ilor cu rezultate deosebite la
Ónv„˛„tur„, bursele de studiu ∫i de ajutor social se atribuie studen˛ilor pe durata
anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activit„˛i practice, examen de
licen˛„ sau de absolvire), Ón conformitate cu planul de Ónv„˛„m‚nt, cu excep˛ia
vacan˛elor.
12. Bursele se atribuie ∫i pe perioada vacan˛elor, dac„ studen˛ii bursieri
sunt orfani, dac„ provin din case de copii sau din plasament familial ori dac„
sunt bolnavi TBC ∫i se afl„ Ón eviden˛a unit„˛ilor medicale, dac„ sufer„ de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorb˛ie grave, insuficien˛e renale
cronice, astm bron∫ic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatit„ cronic„,
glaucom, miopie grav„, boli imunologice, sunt infesta˛i cu virusul HIV sau
bolnavi de SIDA, spondilit„ anchilozant„ sau reumatism articular acut.
13. Studen˛ii care urmeaz„ concomitent dou„ specializ„ri Ón institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai
de la una dintre institu˛ii, cu condi˛ia ca num„rul total al anilor Ón care
beneficiaz„ de burs„ s„ nu dep„∫easc„ num„rul anilor de studiu prev„zut ca
durat„ de ∫colarizare la specializarea de la care urmeaz„ s„ beneficieze de
burs„.
Absolven˛ii cu diplom„ de licen˛„ care urmeaz„ o a doua specializare sau
studen˛ii reÓnmatricula˛i pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu
condi˛ia ca num„rul anilor Ón care au beneficiat de burs„ s„ nu dep„∫easc„
num„rul anilor de studiu prev„zut ca durat„ de ∫colarizare la specializarea de
la care urmeaz„ s„ beneficieze de burs„.

LEGEA NR. 219/2000
PRIVIND EGALITATEA ™ANSELOR DE A URMA
STUDIILE ŒN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL SUPERIOR PRIN ACORDAREA
BURSELOR SOCIALE DE STUDIU*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior de stat poate constitui un
fond din resurse financiare extrabugetare, destinat acord„rii burselor sociale
de studiu pentru Óntreaga durat„ de ∫colarizare.
(2) Bursele sociale de studiu se pot acorda ∫i pe perioada vacan˛elor.
Art. 2. — Resursele financiare din care se constituie fondul prev„zut la art.
1 sunt:
a) sponsoriz„ri de la persoane juridice ∫i fizice;
b) venituri proprii ale institu˛iei de Ónv„˛„m‚nt superior de stat;
* Ppublicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 617 din 30 noiembrie 2000.
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c) dona˛ii;
d) alte surse extrabugetare legale.
Art. 3. — Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior vor face public, dup„ caz, cu
cel pu˛in dou„ luni Ónaintea admiterii, num„rul burselor sociale de studiu
pentru profilurile ∫i specializ„rile stabilite de senatul universitar.
Art. 4. — (1) Studen˛ii Ónscri∫i Ón anul Ónt‚i care provin din familii cu un
venit lunar pe membru de familie sub salariul minim brut pe economie pot
beneficia de burs„ social„ de studiu pentru Óntreaga durat„ de ∫colarizare.
(2) Bursa social„ de studiu poate fi cumulat„ cu oricare alt„ burs„, cu
excep˛ia bursei de ajutor social acordate semestrial conform normelor
Ministerului Educa˛iei Na˛ionale.
(3) Actele doveditoare ale veniturilor sunt cele solicitate la acordarea
celorlalte categorii de burse.
(4) La stabilirea veniturilor pe membru de familie se iau Ón considerare ∫i
cele ale studentului. Se excepteaz„ veniturile provenite din alte burse acordate
membrilor de familie.
Art. 5. — Criteriile de acordare a burselor sociale de studiu pentru Óntreaga
durat„ de ∫colarizare, precum ∫i cuantumul acestora sunt stabilite prin
regulament aprobat de senatul universitar.
Art. 6. — Men˛inerea bursei sociale de studiu este condi˛ionat„ de
Óndeplinirea standardului impus de senatul universitar Ón Óndeplinirea
obliga˛iilor de studiu pentru Óntreaga durat„ de ∫colarizare ∫i de men˛inerea
condi˛iei sociale prev„zute la art. 4. Œn limita num„rului de burse sociale de
studiu devenite disponibile pot beneficia de acestea ∫i studen˛ii din al˛i ani de
studiu, Ón condi˛iile legii.
Art. 7. — Œn termen de 60 de zile de la data public„rii prezentei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, senatele universitare elaboreaz„
regulamente proprii de acordare a burselor sociale de studiu pentru Óntreaga
durat„ de ∫colarizare.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 1.070/2001
PRIVIND ACORDAREA UNOR BURSE DE STUDIU LUNARE
TINERILOR ROM¬NI AFLAﬁI LA STUDII ŒN STR√IN√TATE*
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i ale art. 172
alin. (7) din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 731 din 16 noiembrie 2001.
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Art. 1. — (1) Tinerilor cet„˛eni rom‚ni trimi∫i Ón str„in„tate pentru
efectuarea de studii unversitare complete sau par˛iale, postuniversitare, de
doctorat, precum ∫i pentru efectuarea de stagii de cercetare/specializare cu o
durat„ de minimum 3 luni, ca bursieri ai statelor Ón care studiaz„, selec˛iona˛i
de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Ón baza unor documente de colaborare
bilateral„ — acorduri, programe, Ón˛elegeri, protocoale — sau a unor oferte
unilaterale, li se acord„, de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Ón completarea
bursei acordate de statul Ón care studiaz„, o burs„ de studiu lunar„ Ón valut„.
(2) Sumele reprezent‚nd valoarea bursei prev„zute la alin. (1) se suport„
de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii din aloca˛ii de la bugetul de stat acordate
Ón limita creditelor bugetare aprobate ∫i din venituri extrabugetare.
Art. 2. — (1) Tinerii cet„˛eni rom‚ni beneficiaz„ de bursa prev„zut„ la art.
1 alin. (1) numai pe perioada anului universitar.
(2) Cuantumul bursei de studiu prev„zute la art. 1 alin. (1) se stabile∫te
anual, pe ˛„ri, prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, cu avizul
Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Sumele reprezent‚nd valoarea burselor de studii/stagii prev„zute la art.
1 alin. (1) se transfer„ la ambasadele Rom‚niei ∫i, respectiv, la consulatele din
˛„rile respective de c„tre Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
(4) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii suport„ comisioanele ∫i spezele
bancare ocazionate de transferul sumelor la ambasadele ∫i, respectiv, la
consulatele Rom‚niei din ˛„rile Ón care se efectueaz„ studiile/stagiile
prev„zute la art. 1 alin. (1).
Art. 3. — Persoanele prev„zute la art. 1 alin. (1) beneficiaz„ ∫i de
decontarea cheltuielilor aferente transportului din Bucure∫ti la locul de studii
∫i retur, o singur„ dat„ Óntr-un an universitar, Ón situa˛ia Ón care, potrivit
documentelor Óncheiate, acesta nu se asigur„ de partea primitoare.
Art. 4. — Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii va elabora instruc˛iuni de aplicare
a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
Art. 5. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se abrog„
Hot„r‚rea Guvernului nr. 782/1993 privind acordarea unor indemniza˛ii
lunare tinerilor rom‚ni afla˛i la studii Ón str„in„tate, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 13 din 31 ianuarie 1997, cu modific„rile
ulterioare.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 321/28 august 1998 ∫i aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 193/1999 publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚nie“, Partea I,
nr. 613 din 15 decembrie 1999.
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ORDONANﬁA GUVERNULUI NR. 102/1998
PRIVIND FORMAREA PROFESIONAL√ CONTINU√
PRIN SISTEMUL EDUCAﬁIONAL*
Œn temeiul art. 107 alin. (1) ∫i (3) din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i al art. 1 pct.
10 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e.
Guvernul Rom‚niei emite urm„toarea ordonan˛„:
Art. 1. — Formarea profesional„ continu„ ∫i promovarea social„ a
persoanei se realizeaz„, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e, prin sistemul
educa˛ional, Ón corelare cu cerin˛ele ∫i exigen˛ele economiei de pia˛„.
Art. 2. — (1) Formarea profesional„ continu„ prin sistemul educa˛ional se
realizeaz„ prin programe specifice, ini˛iate ∫i organizate de institu˛ii publice
∫i organisme private cu activitate Ón domeniu, Ón spiritul parteneriatului social,
utiliz‚nd metode interactive cu accent pe demersurile multimedia: educa˛ie
prin coresponden˛„, educa˛ie la distan˛„, videoconferin˛e, instruire asistat„ pe
calculator.
(2) Finan˛area cheltuielilor legate de derularea acestor programe se
asigur„ din aloca˛ii de la bugetul de stat sau din bugetele locale, contribu˛ii ale
participan˛ilor, organiza˛ii sindicale ∫i patronale, din Fondul na˛ional al
form„rii profesionale, constituit Ón condi˛iile legii, din Fondul pentru plata
ajutorului de ∫omaj, din fondurile externe cu aceast„ destina˛ie, precum ∫i din
alte surse.
Art. 3. — (1) Formarea profesional„ continu„ prin sistemul educa˛ionale
asigur„:
a) completarea educa˛iei de baz„, prin educa˛ie recurent„ sau
compensatorie;
b) formarea profesional„ continu„ prin: perfec˛ionarea preg„tirii
profesionale ∫i dob‚ndirea unor noi calific„ri profesionale;
e) educa˛ie civic„, prin dob‚ndirea competen˛elor ∫i a atitudinilor necesare
exercit„rii drepturilor ∫i asum„rii responsabilit„˛ilor sociale ale fiec„rui
cet„˛ean;
d) educarea, cultivarea aptitudinilor ∫i a intereselor individuale ale
cet„˛eanului pentru Óndeplinirea unui rol social activ.
(2) Formarea profesional„ continu„ prin sistemul educa˛ional se poate
realiza prin participarea celor interesa˛i la programele organizate Ón cadrul
institu˛ional sau prin studiu individual. Examinarea final„ ∫i certificarea se
realizeaz„ Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Formarea profesional„ continu„ prin sistemul educa˛ional se
realizeaz„ prin institu˛ii educa˛ionale, organizate ca persoane juridice de drept
public sau privat, Ón condi˛iile legii:
a) unit„˛i ∫i institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt din sistemul preuniversitar ∫i superior;
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b) ∫coli populare de art„, universit„˛i populare, case de cultur„, c„mine
culturale, centra de cultur„, bibliotec„, muzee, case ∫i cluburi ale interetului
sau sindicatelor, alte institu˛ii publice;
c) centre pentru formarea profesional„ continu„ din sistemul Ministerului
Educa˛iei Na˛ionale, Ministerului Culturii, altor ministere ori din subordinea
autorit„˛ilor publice locale;
d) organiza˛ii neguvernamentale, asocia˛ii profesionale.
Art. 5. — Metodologia, criteriile de autorizare a institu˛iilor Ón domeniul
form„rii profesionale continue prin sistemul educa˛ional, precum ∫i
modalit„˛ile de examinare final„ ∫i certificarea preg„tirii profesionale sunt
elaborate, Ón condi˛iile legii, de c„tre:
a) Ministerul Educa˛iei Na˛ionale sau Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei
Sociale ori cu avizul acestora, dup„ caz, la propunerea Ministerului Culturii
sau a altor ministere interesate;
b) Ministerul Educa˛iei Na˛ionale pentru programele men˛ionate la art. 3
alin. (1) lit. a), c) ∫i d), programe organizate Ón unit„˛ile ∫i institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt din re˛eaua proprie;
c) Ministerul Educa˛iei Na˛ionale Ómpreun„ cu institu˛iile interesate Ón
desf„∫urarea activit„˛ilor men˛ionate la art. 3 alin. (1) lit. a), c) ∫i d);
d) Ministerul Educa˛iei Na˛ionale ∫i Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei
Sociale pentru programele de formare profesional„ continu„.
Art. 6. — Institu˛iile educa˛ionale prev„zute la art. 4 pot elibera, Ón
condi˛iile legii, diplome educa˛ionale sau certificate de absolvire, dup„ caz, cu
eviden˛ierea competen˛elor dob‚ndite, cu valabilitate na˛ional„.
Art. 7. — Formarea profesional„ continu„ prin sistemul educa˛ional este
asigurat„ de c„tre formatori, speciali∫ti pe domenii din ˛ar„ sau din str„in„tate,
remunera˛i conform legisla˛iei Ón materie.
Art. 8. — Organizarea ∫i durata programelor de formare profesional„
continu„ prin sistemul educa˛ional pe domenii de activitate se realizeaz„ Ón
conformitate cu normele metodologice emise de institu˛iile prev„zute la art. 5.
Art. 9. — Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e institu˛iile abilitate vor proceda la emiterea normelor metodologice
de aplicare a acesteia.

LEGEA NR. 133/2000
PENTRU APROBAREA ORDONANﬁEI GUVERNULUI
NR. 102/1998 PRIVIND FORMAREA PROFESIONAL√
* Legea nr. 133 a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛ele din 3 februarie
2000 ∫i, respectiv, 20 iunie 2000, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 346
din 25 iulie 2000.
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CONTINU√ PRIN SISTEMUL EDUCAﬁIONAL*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 102 din 27 august
1998 privind formarea profesional„ continu„ prin sistemul educa˛ional, emis„
Ón temeiul art. 1 pct. 10 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu urm„toarele modific„ri:
1. Titlul ordonan˛ei va avea urm„torul cuprins:
îOrdonan˛„ privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de educa˛ie
permanent„ prin institu˛iile educa˛ionale“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Educa˛ia permanent„ ∫i promovarea social„ a persoanei se
realizeaz„, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e, prin institu˛ii educa˛ionale, Ón
corelare cu nevoile individuale ∫i cu cerin˛ele ∫i exigen˛ele economiei de pia˛„
∫i ale practicii sociale Óntr-o societate democratic„.“
3. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Educa˛ia permanent„ prin sistemul educa˛ional se
realizeaz„ prin programe specifice, ini˛iate ∫i organizate de institu˛ii publice
∫i private cu activitate Ón domeniu, Ón spiritul parteneriatului social,
utiliz‚ndu-se metode interactive cu accent pe demersurile multimedia:
educa˛ie prin coresponden˛„, educa˛ie la distan˛„, videoconferin˛e, instruire
asistat„ de calculator ∫i altele.
(2) Finan˛area cheltuielilor legate de derularea acestor programe se
asigur„ din aloca˛ii de la bugetul de stat ∫i/sau de la bugetele locale,
contribu˛ii ale participan˛ilor, organiza˛ii sindicale ∫i patronale, din Fondul
na˛ional al form„rii profesionale, constituit Ón condi˛iile legii, din Fondul
pentru plata ajutorului de ∫omaj, din fonduri existente cu aceast„ destina˛ie,
precum ∫i din alte surse.“
4. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Educa˛ia permanent„ prin sistemul educa˛ional asigur„:
a) completarea educa˛iei de baz„, prin educa˛ie recurent„ sau
compensatorie;
b) formarea profesional„ continu„ prin: perfec˛ionarea preg„tirii
profesionale ∫i dob‚ndirea unor noi calific„ri profesionale;
c) educa˛ia civic„ prin dob‚ndirea competen˛elor ∫i a atitudinilor necesare
exercit„rii drepturilor ∫i asum„rii responsabilit„˛ilor sociale ale fiec„rui
cet„˛ean;
d) educarea, cultivarea aptitudinilor ∫i a intereselor individuale ale
cet„˛eanului pentru Óndeplinirea unui rol social activ.
(2) Educa˛ia permanent„ prin sistemul educa˛ional se poate realiza prin
participarea celor interesa˛i la programele organizate Ón cadrul institu˛ional
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sau prin studiu individual. Examinarea final„ ∫i certificarea se realizeaz„ Ón
condi˛iile legii.“
5. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Educa˛ia permanent„ prin sistemul educa˛ional se realizeaz„
prin institu˛ii educa˛ionale organizate ca persoane juridice de drept public sau
privat, Ón condi˛iile legii:
a) unit„˛i ∫i institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt din sistemul preuniversitar ∫i superior;
b) ∫coli populare de art„, universit„˛i populare, case de cultur„, c„mine
culturale, centre de cultur„, biblioteci, muzee, case ∫i cluburi ale tineretului
sau sindicatelor, alte institu˛ii publice ∫i private;
c) centre pentru formare profesional„ continu„ din sistemul Ministerului
Educa˛iei Na˛ionale, Ministerului Muncii ∫i Protec˛iei Sociale, Ministerului
Culturii, al altor ministere ori din subordinea autorit„˛ilor publice locale;
d) organiza˛ii neguvernamentale, asocia˛ii profesionale.“
6. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Metodologia, criteriile de autorizare a institu˛iilor Ón domeniul
educa˛iei permanente prin sistemul educa˛ional, precum ∫i modalit„˛ile de
examinare final„ ∫i certificare a preg„tirii profesionale sunt elaborate, Ón
condi˛iile legii, de c„tre:
a) Ministerul Educa˛iei Na˛ionale, pentru programele men˛ionate la art. 3
alin. (1) lit. a);
b) Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale ∫i Ministerul Educa˛iei
Na˛ionale, pentru programele men˛ionate la art. 3 alin. (1) lit. b);
c) Ministerul Educa˛iei Na˛ionale, Ministerul Culturii ∫i institu˛iile
interesate, pentru programele men˛ionate la art. 3 alin. (1) lit. c) ∫i d);
d) Ministerul Educa˛iei Na˛ionale ∫i Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei
Sociale, pentru programele de formare profesional„ continu„.“
7. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Institu˛iile educa˛ionale prev„zute la art. 4 pot elibera, Ón
condi˛iile prev„zute la art. 5 ∫i ale celorlalte prevederi legale Ón vigoare,
diplome educa˛ionale sau certificate de absolvire, dup„ caz, cu eviden˛ierea
competen˛elor dob‚ndite.
(2) Diplomele educa˛ionale ∫i certificatele de absolvire pot avea, dup„ caz,
valabilitate na˛ional„ sau local„.“
8. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Educa˛ia permanent„ prin sistemul educa˛ional este asigurat„
de c„tre formatori, speciali∫ti pe domenii, din ˛ar„ sau din str„in„tate,
remunera˛i conform legisla˛iei Ón materie.“
9. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000.
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îArt. 8. — Organizarea ∫i durata programelor de educa˛ie permanent„ prin
sistemul educa˛ional, pe domenii de activitate, se realizeaz„ Ón conformitate
cu normele metodologice emise de institu˛iile prev„zute la art. 5.“

ORDONANﬁA GUVERNULUI NR. 138/2000
PRIVIND M√SURI DE SUSﬁINERE A ŒNV√ﬁ√M¬NTULUI PRIVAT*
Œn temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ∫i (3) din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i
ale art. 1 lit. I pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de
a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. 1. — Cadrele didactice Óncadrate Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar
particular beneficiaz„ de recunoa∫terea vechimii la catedr„ necesare pentru
ob˛inerea definitiv„rii Ón Ónv„˛„m‚nt ∫i a gradelor didactice II ∫i I, de la data
ob˛inerii autoriza˛iei de Óncredere de c„tre unitatea ∫colar„ respectiv„.
Art. 2. — Cadrele didactice titulare Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar de stat
pot fi deta∫ate sau transferate, Ón interesul Ónv„˛„m‚ntului, Ón unit„˛i de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar particular care au autoriza˛ie de Óncredere, cu
acordul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt particulare respective, Ón condi˛iile legii, Ón
situa˛ia restr‚ngerii de activitate care nu poate fi solu˛ionat„ Ón Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar de stat.
Art. 3. — Elevii din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar particular au
acces gratuit la serviciile de specialitate oferite de personalul unit„˛ilor conexe
ale Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar de stat, cum sunt centre logopedice
inter∫colare ∫i centre sau cabinete de asisten˛„ psihopedagogic„.
Art. 4. — Elevii din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar particular au
acces la facilit„˛ile ∫i resursele oferite de unit„˛ile conexe ∫i unit„˛ile
extra∫colare — cluburi, palate ale copiilor ∫i elevilor, tabere, baze sportive,
turistice ∫i de agrement, biblioteci.
Art. 5. — Elevii, studen˛ii ∫i cadrele didactice din Ónv„˛„m‚ntul particular
preuniversitar sau superior care func˛ioneaz„ pe baza autoriza˛iei de Óncredere
sau a autoriza˛iei de func˛ionare provizorie au acces la serviciile re˛elei
ROEDUNET Ón condi˛iile stabilite de Ministerul Educa˛iei Na˛ionale pentru
Óntreaga comunitate academic„.
Art. 6. — Spa˛iile ∫i mijloacele temporar disponibile ale unit„˛ilor de
Ónv„˛„m‚nt de stat se Ónchiriaz„, prin licita˛ie, cu prioritate, pentru activit„˛ile
de Ónv„˛„m‚nt, inclusiv pentru institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt particular.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 305 din 8 iunie 2001.
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Art. 7. — Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior acreditate au acces la
competi˛ia proiectelor de finan˛are a cercet„rii ∫tiin˛ifice, beneficiaz„ de
alocarea de fonduri de investi˛ii, dot„ri cu echipamente ∫i granturi de cercetare
pe baze competi˛ionale.
Art. 8. — Studen˛ii ∫i absolven˛ii institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior
acreditate au acces la creditele pentru studiu acordate de b„nci, la burse
contractuale, precum ∫i la concursurile pentru ob˛inerea burselor pentru
doctorat ∫i pentru ob˛inerea burselor pentru stagii de studii universitare ∫i
postuniversitare Ón str„in„tate.

HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 508/2001
PRIVIND ACCESUL LA ŒNV√ﬁ√M¬NTUL OBLIGATORIU
DIN ROM¬NIA AL COPIILOR LUCR√TORILOR MIGRANﬁI
PROVENIﬁI DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE*
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Lucr„torul migrant este cet„˛eanul unui stat membru al
Uniunii Europene c„ruia i s-a acordat dreptul de ∫edere Ón Rom‚nia, care are
domiciliul sau re∫edin˛a Ón Rom‚nia ∫i care desf„∫oar„ pe teritoriul statului
rom‚n o activitate Ón baza unui contract individual de munc„ sau Óntr-o alt„
form„ reglementat„ de legisla˛ia rom‚n„.
(2) Prin copil al lucr„torului migrant se Ón˛elege copilul Ón v‚rst„ de p‚n„
la 18 ani care se afl„ Ón Óntre˛inerea lucr„torului migrant.
(3) Beneficiaz„ de prevederile prezentei hot„r‚ri minorul care Óndepline∫te
condi˛iile prev„zute la alin. (2).
Art. 2. — ™colarizarea pe perioada Ónv„˛„m‚ntului general obligatoriu a
persoanelor care Óndeplinesc condi˛iile art. 1 alin. (2) ∫i (3) este gratuit„, Ón
conformitate cu prevederile Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 3. — (1) Œn vederea Ónscrierii Ón Ónv„˛„m‚ntul general obligatoriu din
Rom‚nia copiii lucr„torilor migran˛i trebuie s„ urmeze ∫i s„ promoveze un
curs de ini˛iere Ón limba rom‚n„, cu durata de un an ∫colar, organizat Ón
unit„˛ile din sistemul na˛ional de Ónv„˛„m‚nt.
(2) Minorii care cunosc limba rom‚n„ vor sus˛ine un examen organizat de
inspectoratul ∫colar jude˛ean sau al municipiului Bucure∫ti.
(3) Œn urma promov„rii examenului sau cursului de ini˛iere Ón limba
rom‚n„ minorii urmeaz„ s„ fie Ónscri∫i Ón Ónv„˛„m‚ntul general obligatoriu
prin echivalarea studiilor, f„r„ examen de diferen˛„.
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Art. 4. — (1) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii asigur„ formarea ini˛ial„ ∫i
continu„ a personalului didactic care va preda limba rom‚n„, ca limb„ oficial„
a statului rom‚n, pe perioada anului preg„titor.

nr.
le

(2) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Ón colaborare cu autorit„˛ile similare
din statele de origine ale lucr„torilor migran˛i, stabile∫te m„surile necesare

a
de
a

ru
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pentru predarea limbii materne ∫i a culturii ˛„rii de origine pe Óntreaga durat„
a Ónv„˛„m‚ntului obligatoriu.
(3) Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii stabile∫te prin ordin al ministrului normele
metodologice privind ∫colarizarea copiilor lucr„torilor migran˛i ∫i asigurarea
personalului didactic calificat.
Art. 5. — Copiii lucr„torilor migran˛i pot urma ∫i celelalte niveluri de
Ónv„˛„m‚nt prev„zute de legisla˛ia rom‚n„, Ón conformitate cu Hot„r‚rea
Guvernului nr. 288/1993 privind ∫colarizarea Ón Rom‚nia a cet„˛enilor din alte
˛„ri, republicat„.
Art. 6. — Fondurile necesare pentru ∫colarizarea pe durata Ónv„˛„m‚ntului
obligatoriu a persoanelor care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la art. 1 alin.
(2) se suport„ Ón condi˛iile prev„zute de lege pentru finan˛area Ónv„˛„m‚ntului
preuniversitar de stat.
Art. 7. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri orice dispozi˛ie
contrar„ se abrog„.
*Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 171 din 22 iulie 1993. Republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 313 din 11 noiembrie 1994.
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HOT√R¬REA GUVERNULUI ROM¬NIEI NR. 288/1993*
PRIVIND ™COLARIZAREA ŒN ROM¬NIA
A CET√ﬁENILOR DIN ALTE ﬁ√RI
Art. 1. — ™colarizarea Ón Rom‚nia a cet„˛enilor str„ini ∫i a cet„˛enilor
rom‚ni av‚nd domiciliul stabil Ón alte ˛„ri se poate face prin acordarea de
burse de c„tre statul rom‚n sau pe cont propriu.
Art. 2. — Bursele statului rom‚n se acord„ cet„˛enilor str„ini sau
cet„˛enilor rom‚ni cu domiciliul Ón str„in„tate astfel:
a) pe baz„ de reciprocitate, Ón conformitate cu prevederile documentelor
de colaborare cultural„ interna˛ional„;
b) Ón func˛ie de interesele externe ale Rom‚niei — 150 de burse anual,
repartizate astfel:
— 80 de burse, prin Ministerul Afacerilor Externe, cu prec„dere Ón
favoarea unor tineri provenind din ˛„ri cu care Rom‚nia nu are perfectate
documente de felul celor men˛ionate la lit. a);
— 40 de burse, prin Ministerul Comer˛ului, pentru promovarea unor
ac˛iuni de colaborare economic„ sau comercial„;
— 30 de burse, prin Ministerul Œnv„˛„m‚ntului, pentru cet„˛enii str„ini cu
rezultate bune la Ónv„˛„tur„ ∫i Ón cadrul colabor„rii specifice cu ministere sau
institu˛ii din alte ˛„ri;
c) 50 de burse anual, prin Funda˛ia Cultural„ Rom‚n„, pentru studii
liceale, universitare ∫i postuniversitare, Ón beneficiul unor cet„˛eni de origine
rom‚n„ afla˛i Ón alte ˛„ri, precum ∫i al cet„˛enilor str„ini, al˛ii dec‚t cei de
origine rom‚n„, interesa˛i Ón cultura, ∫tiin˛a ∫i civiliza˛ia rom‚n„.
Art. 3. — Fondurile necesare pentru bursele prev„zute la art. 2 lit. a) ∫i b)
se asigur„ prin bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului Œnv„˛„m‚ntului.
Fondurile necesare pentru bursele prev„zute la art. 2 lit. c) se asigur„ anual de
la bugetul de stat Funda˛iei Culturale Rom‚ne prin Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 4. — Cuantumul burselor acordate cet„˛enilor din alte ˛„ri este cel
stabilit prin hot„r‚re a Guvernului, iar modalitatea de plat„ este prev„zut„ Ón
anex„, care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 5. — Œn afara burselor prev„zute la art. 2, sponsori rom‚ni sau str„ini
pot acorda burse pentru cet„˛eni str„ini sau rom‚ni cu domiciliul Ón str„in„tate
numai cu achitarea integral„ a taxelor ∫colare Ón valut„ liber convertibil„.
Art. 6. — Pot fi primi˛i la studii f„r„ plata taxelor ∫colare, Óns„ cu
suportarea integral„, pe cont propriu, a cheltuielilor de Óntre˛inere:
a) personalul reprezentan˛ilor oficiale str„ine — ambasade, oficii
consulare, agen˛ii economice, organiza˛ii ∫i organisme inerna˛ionale, precum
∫i membrii de familie ai acestuia, Ón Ónv„˛„m‚ntul de toate gradele, cu condi˛ia
ca personalul similar din Rom‚nia ∫i membrilor de familie ai acestuia s„ li se
asigure posibilitatea ∫colariz„rii gratuite Ón ˛„rile respective.
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Calitatea oficial„ a candida˛ilor din aceast„ categorie, c‚t ∫i Óndeplinirea
clauzei de reciprocitate se confirm„ de c„tre Ministerul Afacerilor Externe;
b) Ón Ónv„˛„m‚ntul primar ∫i gimnazial, cet„˛enii str„ini, membri de familie ai
personalului unor organiza˛ii ∫i asocia˛ii cu scop nelucrativ — autorizate s„
func˛ioneze Ón Rom‚nia —, ai cadrelor didactice ∫i cercet„torilor care desf„∫oar„
oficial activit„˛i specifice Ón Rom‚nia, precum ∫i ai bursierilor statului rom‚n.
Art. 7. — Pot fi primi˛i la studii anual, cu plata taxelor de ∫colarizare Ón
valut„ liber convertibil„, p‚n„la 3.500 cet„˛eni din alte ˛„ri.
Art. 8. — Œnscrierea la studii a categoriilor de persoane prev„zute la art. 2, 5,
6 ∫i 7 se face f„r„ concurs, pe baza actelor de studii corespunz„toare, Ón func˛ie
de capacitatea de ∫colarizare a institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt solicitate de candida˛i.
Pentru profilurile de Ónv„˛„m‚nt artistic, arhitectur„ ∫i educa˛ie fizic„ ∫i
sport se sus˛in probe de aptitudini, stabilite de institu˛iile de specialitate.
Art. 9. — Cet„˛enii din alte ˛„ri afla˛i la studii Ón Rom‚nia beneficiaz„ de
asisten˛„ medical„ Ón condi˛ii asigurate elevilor sau, respectiv, studen˛ilor
rom‚ni, indiferent de condi˛iile de finan˛are a studiilor;
Art. 10. — Œnscrierea la studii Ón Rom‚nia a cet„˛enilor din alte ˛„ri se
aprob„ numai de Ministerul Œnv„˛„m‚ntului, care:
— echivaleaz„ studiile efectuate Ón str„in„tate de c„tre candida˛i;
— precizeaz„ condi˛iile financiare Ón care se efectueaz„ studiile;
— repartizeaz„ solicitan˛ii pe institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt, Ón func˛ie de cifrele
de ∫colarizare stabilite Ón prealabil;
— asigur„, cu sprijinul Ministerului S„n„t„˛ii, efectuarea de c„tre
candida˛i a unui control medical pentru acces Ón colectivitatea studen˛easc„,
Ón conformitate cu practica interna˛ional„ Ón materie.
Pentru Ónv„˛„m‚ntul militar, competen˛ele prev„zute la alin. 1 — inclusiv
stabilirea num„rului de cet„˛eni str„ini ∫colariza˛i anual ∫i a testelor de
aptitudini — revin Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.
Art. 11. — ™colarizarea Ón Rom‚nia a cet„˛enilor din alte ˛„ri se face numai
Ón conformitate cu prevederile prezentei hot„r‚ri, care se aplic„ Óncep‚nd cu 1
septembrie 1993. De la aceast„ dat„, hot„r‚rile Guvernului nr. 549/1991, nr.
371/1992 ∫i nr. 673/1992, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare se abrog„.
ANEX√
Modul de plat„ a burselor pentru cet„˛enii str„ini
∫i cet„˛enii rom‚ni cu domiciliul Ón str„in„tate
1. Bursa se atribuie Ón lei, Ón cuantumurile stabilite prin hot„r‚re a
Guvernului pentru studen˛ii rom‚ni.
2. Bursierii statului rom‚n beneficiaz„ de burse Ón limitele duratei
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002.
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institu˛iilor publice, a comunit„˛ilor locale, a reprezentan˛ilor organiza˛iilor
patronale ∫i sindicale ∫i a reprezentan˛ilor societ„˛ii civile.
(2) Institu˛iile publice centrale ∫i locale au obliga˛ia s„ stabileasc„ m„suri
∫i s„ realizeze ac˛iuni de combatere a marginaliz„rii sociale.
(3) Statul, prin institu˛iile sale, asigur„ informarea complet„ ∫i accesul real
la drepturile fundamentale ale cet„˛enilor.
CAPITOLUL II
Garantarea accesului la drepturi elementare
∫i fundamentale
SECﬁIUNEA 1

Accesul la un loc de munc„
Art. 5. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de Munc„,
denumit„ Ón continuare Agen˛ia, are obliga˛ia de a realiza un acompaniament
social personalizat pentru tinerii cu v‚rste Óntre 16 ∫i 25 de ani afla˛i Ón
dificultate ∫i confrunta˛i cu riscul excluderii profesionale, Ón scopul facilit„rii
accesului lor la un loc de munc„.
(2) Persoanele prev„zute la alin. (1) au dreptul la consiliere profesional„ ∫i
mediere din partea personalului specializat al Agen˛iei, prin Óntocmirea unui
plan individual de mediere.
Art. 6. — (1) Œn scopul integr„rii sau reintegr„rii Ón munc„ persoanele
prev„zute la art. 5 pot beneficia de plasare Ón munc„ la un angajator avizat de
Agen˛ie, Ón baza unui contract de solidaritate.
(2) Contractul de solidaritate poate fi Óncheiat Óntre t‚n„rul beneficiar ∫i
Agen˛ie pe o durat„ de p‚n„ la 2 ani, dar nu mai pu˛in de un an.
(3) Œn sensul prezentei legi, termenul angajator nu exclude nici o entitate
care, potrivit legisla˛iei Ón vigoare, are dreptul s„ Óncadreze Ón munc„ personal.
Art. 7. — Œn baza contractului de solidaritate angajatorul prev„zut la art. 6
alin. (3) va Óncheia cu t‚n„rul un contract individual de munc„ pe durat„
determinat„, egal„ cu cea a contractului de solidaritate.
Art. 8. — (1) Angajatorii care Óncadreaz„ tineri Ón condi˛iile unui contract
de solidaritate, denumi˛i Ón continuare angajatori de inser˛ie, vor Óncheia
conven˛ii cu Agen˛ia prin care aceasta se angajeaz„ s„ ramburseze lunar
salariul de baz„ stabilit la data angaj„rii tinerilor, dar nu mai mult de 75% din
c‚∫tigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Na˛ional de
Statistic„.
(2) Dac„ la data Óncet„rii contractului de solidaritate angajatorii de inser˛ie
angajeaz„ tinerii prev„zu˛i la alin. (1) cu contract individual de munc„ pe
durat„ nedeterminat„, ace∫tia beneficiaz„, Ón baza aceleia∫i conven˛ii, de
rambursarea lunar„ a unei sume, Ón cuantum de 50% din indemniza˛ia de
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∫omaj cuvenit„ conform legii, pe care t‚n„rul beneficiar ar fi primit-o dac„ ar
fi fost disponibilizat la acea dat„.
(3) Suma prev„zut„ la alin. (2) se acord„ angajatorului pe o perioad„ de
maximum 2 ani, p‚n„ la Ómplinirea de c„tre angajat a v‚rstei de 25 de ani.
Art. 9. — Finan˛area cheltuielilor necesare realiz„rii m„surilor de
stimulare a angajatorilor, prev„zute la art. 8, se face din bugetul asigur„rilor
pentru ∫omaj.
Art. 10. — Œn func˛ie de suma prev„zut„ Ón bugetul asigur„rilor pentru
∫omaj Agen˛ia va Óncheia contracte de solidaritate cu tinerii, potrivit
urm„toarelor priorit„˛i:
a) tineri proveni˛i din centrele de plasament ∫i centrele de primire a
copilului din cadrul serviciilor publice specializate ∫i al organismelor private
autorizate Ón domeniul protec˛iei copiilor;
b) tineri singuri cu copii Ón Óntre˛inere;
c) tineri famili∫ti cu copii Ón Óntre˛inere;
d) tineri famili∫ti f„r„ copii Ón Óntre˛inere;
e) tineri famili∫ti care au executat pedepse privative de libertate;
f) alte categorii de tineri afla˛i Ón dificultate.
Art. 11. — Dac„ Agen˛ia a Óncheiat contracte de solidaritate pentru toate
persoanele aflate Ón eviden˛a acesteia Ón ultimele dou„ luni ale anului bugetar,
Ón limita sumelor disponibile din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, poate
Óncheia suplimentar contracte de solidaritate ∫i pentru alte persoane Ón v‚rst„
de p‚n„ la 35 de ani, cu respectarea priorit„˛ilor prev„zute la art. 10.
Art. 12. — Modelul contractului de solidaritate prev„zut la art. 6, al
conven˛iei prev„zute la art. 8, precum ∫i modalit„˛ile de finan˛are a
cheltuielilor prev„zute la art. 8 se stabilesc prin normele metodologice de
aplicare a prevederilor prezentei legi.
SECﬁIUNEA A 2-A

Accesul la o locuin˛„
Art. 13. — (1) Œn scopul facilit„rii accesului la o locuin˛„ al persoanelor Ón
v‚rst„ de p‚n„ la 35 de ani, aflate Ón imposibilitatea cump„r„rii unei locuin˛e
numai cu for˛e proprii, la nivelul consiliilor jude˛ene ∫i al Consiliului General
al Municipiului Bucure∫ti se pot constitui sume din urm„toarele surse:
a) sume sau cote defalcate din veniturile ce se cuvin bugetului de stat,
stabilite anual prin legea bugetului de stat;
b) o cot„-parte stabilit„ anual din bugetul propriu al consiliului jude˛ean,
respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti;
c) o tax„ stabilit„ anual, prin lege, pentru persoanele fizice de˛in„toare de
locuin˛e neÓnchiriate, altele dec‚t cele de domiciliu;
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d) dona˛ii, sponsoriz„ri sau alte asemenea surse, acceptate conform
prevederilor legale.
(2) Sumele prev„zute la alin. (1) se administreaz„ de consiliul jude˛ean,
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti.
Art. 14. — (1) Din sumele prev„zute la art. 13 consiliul jude˛ean, respectiv
Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti, va acoperi integral valoarea
estimat„ a avansului ce urmeaz„ s„ fie pl„tit pentru dob‚ndirea unei locuin˛e
sau chiria pe o perioad„ de p‚n„ la 3 ani pentru o locuin˛„ Ónchiriat„.
(2) Modalitatea de acoperire a avansului, respectiv a chiriei suportate de
consiliul jude˛ean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti,
va fi stabilit„ prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei
legi.
(3) Valoarea avansului prev„zut la alin. (1) se stabile∫te la Ónceputul
fiec„rui an de c„tre consiliul jude˛ean, respectiv de c„tre Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti, Ón func˛ie de prevederile actelor normative care
reglementeaz„ construc˛ia de locuin˛e, ∫i poate fi ajustat„ periodic Ón raport cu
evolu˛ia pre˛urilor de consum sau, dup„ caz, a costurilor unei locuin˛e.
(4) Œn sensul prezentei legi, prin dob‚ndirea unei locuin˛e se Ón˛elege at‚t
construirea unei locuin˛e noi, c‚t ∫i cump„rarea unei locuin˛e de pe pia˛a
liber„, caz Ón care suma prev„zut„ la alin. (3) trebuie s„ reprezinte cel pu˛in o
treime din valoarea contractului de v‚nzare-cump„rare.
(5) Persoanele care au beneficiat de avans potrivit prevederilor alin. (1) ∫i
(2) pot beneficia ∫i de celelalte prevederi legale referitoare la subven˛ionarea
dob‚nzii Ón cazul cump„r„rii unei locuin˛e.
Art. 15. — Consiliul jude˛ean, respectiv Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti, va stabili criteriile de acordare a sumelor prev„zute la art. 13,
˛in‚nd seama de urm„toarele priorit„˛i:
a) tineri proveni˛i din centrele de plasament ∫i centrele de primire a
copilului din cadrul serviciilor publice specializate ∫i al organismelor private
autorizate Ón domeniul protec˛iei copiilor;
b) famili∫ti Ón v‚rst„ de p‚n„ la 35 de ani cu copii Ón Óntre˛inere;
c) famili∫ti Ón v‚rst„ de p‚n„ la 35 de ani f„r„ copii Ón Óntre˛inere;
d) alte persoane Ón v‚rst„ de p‚n„ la 35 de ani.
SECﬁIUNEA A 3-A

Accesul la asisten˛a de s„n„tate
Art. 16. — Accesul la asisten˛a de s„n„tate pentru persoanele care au
dreptul la venitul minim garantat se confirm„ de c„tre consiliile locale ∫i se
asigur„ Ón condi˛iile stabilite de legisla˛ia privitoare la asigur„rile sociale de
s„n„tate pentru persoanele care au calitatea de asigurat, f„r„ plata contribu˛iei
pentru asigur„rile sociale de s„n„tate.
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Art. 17. — (1) Personalul medical din unit„˛ile de asisten˛„ de s„n„tate
public„ este obligat s„ asigure pentru persoanele prev„zute la art. 16 asisten˛„
medical„ de urgen˛„ ∫i curativ„, pentru cazurile stabilite Ón normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) Cheltuielile pentru serviciile prev„zute la alin. (1) se suport„ de la
bugetul asigur„rilor sociale de s„n„tate.
(3) Pentru persoanele prev„zute la art. 16 consiliile locale au obliga˛ia s„
asigure condi˛ii pentru accesul acestora la toate formele de asisten˛„ de
s„n„tate, inclusiv prin organizarea unor unit„˛i de asisten˛„ social„ Ón care s„
fie Óngrijite p‚n„ la reinser˛ia lor social„.
Art. 18. — M„surile suplimentare ∫i cu specific local privind accesul
persoanelor defavorizate la asisten˛„ medical„ se stabilesc prin hot„r‚ri ale
consiliilor locale.
SECﬁIUNEA A 4-A

Accesul la educa˛ie
Art. 19. — (1) Persoanele de v‚rst„ ∫colar„ care fac parte din familii care
au dreptul la venitul minim garantat ∫i au 2 sau mai mul˛i copii ∫i s-au Ónscris
Ón Ónv„˛„m‚ntul obligatoriu prev„zut de lege beneficiaz„ de burs„ de
∫colarizare.
(2) Nivelul bursei de ∫colarizare se stabile∫te anual prin hot„r‚re a
Guvernului ∫i reprezint„ o sum„ indexabil„, acordat„ din bugetul de stat alocat
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii sau bugetelor locale, potrivit legilor
bugetare anuale.
(3) Œn vederea preg„tirii copiilor afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), Ón
luna august a fiec„rui an se acord„ acestora, prin reprezentan˛ii lor legali, 40%
din cuantumul anual al bursei de ∫colarizare. Aceast„ sum„ este destinat„
pentru cump„rarea unor articole de Ómbr„c„minte, Ónc„l˛„minte ∫i rechizite
∫colare.
(4) Diferen˛a de 60% din bursa de ∫colarizare se acord„ Ón tran∫e lunare
sau, dup„ caz, trimestriale, cu condi˛ia frecvent„rii orelor de curs ∫i ob˛inerii
baremurilor de promovare.
(5) Œn cazul abandonului ∫colar sumele acordate potrivit prevederilor alin.
(3) ∫i (4), pentru anul ∫colar Ón care acesta s-a Ónregistrat, se recupereaz„ de la
reprezentantul legal al copilului care le-a Óncasat, Ón conformitate cu
dispozi˛iile specifice execut„rii silite a crean˛elor bugetare.
Art. 20. — (1) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii elaboreaz„ ∫i aplic„
programe teritoriale pentru alfabetizarea adul˛ilor.
(2) Participan˛ii la aceste programe pot beneficia de burs„ de alfabetizare,
al c„rei cuantum va fi stabilit prin hot„r‚ri ale consiliilor locale, plata acesteia
fiind asigurat„ din bugetele locale.
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Art. 21. — (1) Absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului obligatoriu, care Ó∫i continu„
studiile Ón unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar ∫i Ón institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt
superior, ale c„ror familii Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la art. 19 alin. (1),
beneficiaz„ lunar de burs„ pentru continuarea studiilor.
(2) Nivelul bursei pentru continuarea studiilor se stabile∫te anual prin
hot„r‚re a Guvernului ∫i reprezint„ o sum„ indexabil„ care s„ acopere cel
pu˛in contravaloarea caz„rii, respectiv a mesei Ón c„mine, internate ∫i cantine,
acordat„ din bugetul de stat alocat Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii sau
bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale.
(3) Acordarea bursei pentru continuarea studiilor este condi˛ionat„ de
frecventarea orelor de curs ∫i de ob˛inerea baremurilor de promovare.
Art. 22. — Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, din sumele alocate din
bugetul de stat, va asigura accesul gratuit Ón tabere de odihn„ sau de instruire
pentru beneficiarii burselor de ∫colarizare ∫i ai burselor pentru continuarea
studiilor, care au ob˛inut rezultate deosebite Ón procesul de Ónv„˛„m‚nt.
CAPITOLUL III
M„suri pentru prevenirea ∫i combaterea marginaliz„rii sociale
Art. 23. — Nivelul venitului net lunar pe o persoan„, p‚n„ la care o persoan„
este considerat„ ca fiind marginalizat„, se stabile∫te anual, prin hot„r‚re a
Guvernului, Ónaintea depunerii la Parlament a proiectului legii bugetului de stat.
Art. 24. — Œn func˛ie de nivelul venitului stabilit la art. 23 consiliile locale
au obliga˛ia s„ identifice persoanele ∫i familiile care se g„sesc Ón aceast„
situa˛ie ∫i s„ stabileasc„ m„suri individuale Ón vederea prevenirii
marginaliz„rii sociale a acestora.
Art. 25. — (1) Œn func˛ie de nivelurile veniturilor stabilite Ón temeiul
prevederilor art. 23 consiliile locale au obliga˛ia de a asigura accesul
persoanelor ∫i familiilor marginalizate, identificate potrivit art. 24, la locuin˛„
∫i la serviciile publice de strict„ necesitate, cum sunt: ap„, energie electric„,
gaze naturale, termoficare etc.
(2) Œn scopul materializ„rii interven˛iei prev„zute la alin. (1) consiliile
locale pot Óncheia conven˛ii cu furnizorii de servicii, prin care se angajeaz„ s„
suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele ∫i familiile prev„zute la
art. 24.
(3) Sumele necesare men˛ionate Ón conven˛iile Óncheiate cu furnizorii de
servicii potrivit alin. (2) se asigur„ din bugetul de stat alocat Ministerului
Administra˛iei Publice sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale.
Art. 26. — Consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile
stabilite de prezenta lege se asigur„ gratuit de c„tre institu˛iile de stat abilitate
∫i de aparatul de lucru specializat al prim„riilor.
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Art. 27. — (1) Guvernul are obliga˛ia de a prezenta anual Ón Parlamentul
Rom‚niei Raportul privind situa˛ia persoanelor ∫i familiilor marginalizate,
precum ∫i programul pentru combaterea marginaliz„rii sociale a acestora.
(2) Consiliile locale au obliga˛ia de a analiza trimestrial modul Ón care au
fost aplicate m„surile pentru prevenirea ∫i combaterea marginaliz„rii sociale,
prev„zute Ón programul acestora.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 28. — Ac˛iunile, c„ile de atac ∫i actele procedurale Ón leg„tur„ cu
solu˛ionarea litigiilor av‚nd ca obiect drepturi sau obliga˛ii prev„zute de
prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.
Art. 29. — Œn termen de 30 de zile de la data public„rii prezentei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón structura Ministerului Muncii ∫i
Solidarit„˛ii Sociale se va Ónfiin˛a un compartiment de specialitate care va
supraveghea ∫i va monitoriza aplicarea m„surilor privind combaterea
marginaliz„rii sociale.
Art. 30. — Œn termen de 90 de zile de la data public„rii prezentei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ministerul Muncii ∫i Solidarit„˛ii
Sociale Ómpreun„ cu ministerele ∫i celelalte organe ale administra˛iei publice
centrale care au atribu˛ii Ón aplicarea m„surilor stabilite prin prezenta lege vor
elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care
se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 31. — (1) Guvernul este autorizat ca, Ón termen de 90 de zile de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, s„ instituie m„surile necesare pentru
prevenirea evacu„rii din locuin˛e a persoanelor defavorizate care au datorii la
asocia˛iile de locatari/proprietari.
(2) M„surile prev„zute la alin. (1) cuprind ∫i modificarea sau Ómbun„t„˛irea
procedurii de v‚nzare a locuin˛elor, Ón scopul elimin„rii posibilit„˛ii de
achizi˛ionare a locuin˛elor la un pre˛ mult mai mic dec‚t cel practicat pe pia˛a
liber„, situa˛ie determinat„ de lipsurile materiale cu care se confrunt„ v‚nz„torul.
Art. 32. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 90 de zile de la data public„rii
ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 33. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se abrog„ orice alte
dispozi˛ii contrare.
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LEGEA NR. 321/2001
PRIVIND ACORDAREA GRATUIT√ DE LAPTE PRAF
PENTRU COPII CU V¬RSTE CUPRINSE ŒNTRE 0–12 LUNI*
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea gratuit„ de lapte praf, formul„ pentru
sugari, copiilor cu v‚rste cuprinse Óntre 0–12 luni care nu beneficiaz„ de lapte
matern.
(2) Costul laptelui praf acordat Ón condi˛iile alin. (1) se suport„ din bugetul
Ministerului S„n„t„˛ii ∫i Familiei.
Art. 2. — Distribuirea laptelui praf se realizeaz„ prin consiliile locale ale
municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor, respectiv consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti.
Art. 3. — Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Familiei ∫i Ministerul Administra˛iei
Publice elaboreaz„ norme, aprobate prin ordin comun, privind modul de
achizi˛ionare ∫i distribuire a laptelui praf acordat gratuit copiilor cu v‚rste
cuprinse Óntre 0–12 luni, care se vor publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Ón termen de 5 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.

HOT√R¬RE GUVERNULUI ROM‚NIEI NR. 218/2002
PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI PENTRU UTILIZAREA
SETULUI DE INSTRUMENTE DE EXPERTIZARE
™I EVALUARE A COPIILOR/ELEVILOR ŒN VEDEREA
ORIENT√RII ™COLARE A ACESTORA**
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constitu˛ia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia pentru utilizarea setului de instrumente
de expertizare ∫i evaluare a copiilor/elevilor Ón vederea orient„rii ∫colare a
acestora, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Serviciul de evaluare complex„ din cadrul serviciului public
specializat Ón subordinea consiliului jude˛ean sau a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti ∫i comisia intern„ de evaluare continu„ din
unitatea ∫colar„ de Ónv„˛„m‚nt special, integrat ∫i/sau inclusiv, aplic„ setul de
instrumente de expertizare ∫i evaluare men˛ionat la art. 1.
Art. 3. — (1) Comisia de protec˛ie a copilului verific„ corectitudinea
rapoartelor Óntocmite de c„tre serviciul de evaluare complex„.
** Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 341 din 27 iunie 2001.
** Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2002.
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(2) Membrii Comisiei de protec˛ie a copilului ∫i ai serviciului de evaluare
complex„ r„spund, dup„ caz, civil, disciplinar, contraven˛ional sau penal
pentru nerespectarea prevederilor metodologiei prev„zute la art. 1.
ANEX√
Metodologie pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare
∫i evaluare a copiilor/elevilor Ón vederea orient„rii ∫colare a acestora
Art. 1. — Expertiza/evaluarea Ón vederea stabilirii cerin˛elor educative
speciale ale unui copil/elev ∫i pentru orientarea ∫colar„ ∫i profesional„ se
realizeaz„ pe baza urm„toarelor principii:
a) examinarea global„ ∫i personalizat„ a copilului/elevului Ón contextul
familial, social ∫i/sau ∫colar;
b) expertizarea ∫i evaluarea multidisciplinar„, incluz‚nd examinarea
medical„, social„, psihointelectual„ ∫i psihoeduca˛ional„;
c) urm„rirea dinamicii poten˛ialului de dezvoltare ∫i Ónv„˛are;
d) corelarea ∫i interpretarea rezultatelor evalu„rii copilului pe toate
planurile, Ón vederea stabilirii unui diagnostic obiectiv pentru o orientare c‚t
mai eficient„.
Art. 2. — Principalele obiective ale utiliz„rii unui set de instrumente de
evaluare unitar, coerent, la nivel na˛ional sunt:
a) identificarea, Ónregistrarea ∫i eviden˛a copiilor/elevilor deficien˛i;
b) evaluarea individual„ ∫i global„ a copilului;
c) stabilirea tipului ∫i gradului de deficien˛„ din perspectiva
psihointelectual„ ∫i psihoeduca˛ional„;
d) recomandarea formei ∫i a tipului de ∫colarizare Ón concordan˛„ cu tipul
∫i cu gradul de deficien˛„;
e) evaluarea capacit„˛ilor de adaptare ∫i integrare social„, ∫colar„, precum
∫i evaluarea capacit„˛ii de Ónv„˛are, de formare.
Art. 3. — Activitatea de expertiz„ ∫i evaluare se va desf„∫ura:
a) pe tipurile de deficien˛„ determinate de Organiza˛ia Mondial„ a
S„n„t„˛ii, astfel:
1. deficien˛e intelectuale;
2. alte deficien˛e ale psihismului;
3. deficien˛e ale limbajului, vorbirii ∫i comunic„rii;
4. deficien˛e auditive;
5. deficien˛e ale aparatului ocular;
6. deficien˛e ale altor organe senzoriale;
7. deficien˛e ale scheletului ∫i ale aparatului de sus˛inere;
8. deficien˛e estetice;
9. deficien˛e ale func˛iilor generale senzitive;
10. alte deficien˛e;
b) pe examinarea pluridisciplinar„ ∫i intercorelat„ a fenomenului de
deficien˛„, aprobat„ de Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii.
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Art. 4. — Expertizarea ∫i evaluarea din punct de vedere psihointelectual ∫i
psihoeduca˛ional se realizeaz„ prin aplicarea setului de instrumente de
evaluare ∫i expertizare prezentat Ón anex„.
Art. 5. — Evaluarea capacit„˛ii de Ónv„˛are, precum ∫i evaluarea periodic„
a st„rii de progres/regres Ón dezvoltarea biopsihoeduca˛ional„ a
copilului/elevului se vor face prin probe de evaluare a nivelului de cuno∫tin˛e.
Art. 6. — Probele de evaluare a nivelului de cuno∫tin˛e ale
copilului/elevului vor fi prelucrate, adaptate ∫i utilizate, ˛in‚ndu-se seama de:
1. tipul ∫i gradul de deficien˛„;
2. tipul ∫i forma de Ónv„˛„m‚nt Ón care acesta este ∫colarizat.
Art. 7. — Pentru utilizarea ∫i aplicarea setului de instrumente de
evaluare/expertizare trebuie Óndeplinite urm„toarele condi˛ii:
a) proba s„ se desf„∫oare Óntr-un cadru psihoeduca˛ional ∫i socioafectiv
adecvat;
b) setul de instrumente s„ fie aplicat numai de c„tre speciali∫ti Ón domeniu:
psihologi ∫colari, psihopedagogi, psihodiagnosticieni, psihologi-consilieri,
pedagogi, care au lucrat sau lucreaz„ Ón Ónv„˛„m‚nt, de regul„ Ón Ónv„˛„m‚ntul
special;
c) diagnosticul medical s„ fie considerat ca punct de plecare Ón
expertizarea/evaluarea copilului;
d) completarea grilei de interpretare s„ fie obligatorie pentru fiecare
instrument de evaluare utilizat.
Art. 8. — Evaluarea/expertizarea nivelului de cuno∫tin˛e, a gradului ∫i
nivelului de Ónv„˛are ∫i adaptare ∫colar„ ∫i social„ se desf„∫oar„ numai Ón
procesul de educa˛ie, Ón mediul de studiu al elevului.
Art. 9. — (1) Fiecare instrument de expertizare/evaluare a
copilului/elevului trebuie s„ aib„ un ghid de utilizare.
(2) Aplicarea instrumentelor de expertizare/evaluare se realizeaz„
diferen˛iat, Ón func˛ie de v‚rsta copilului, de problematica manifest„ a
acestuia, de tipul ∫i gradul de deficien˛„, de mediul din care provine, precum
∫i de alte criterii.
Art. 10. — Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i Comisia Na˛ional„ pentru
Œnv„˛„m‚nt Special, Ón colaborare cu catedrele de specialitate ale facult„˛ilor
de psihologie ∫i ∫tiin˛e ale educa˛iei, elaboreaz„ un manual de descriere ∫i
utilizare a instrumentelor de expertizare ∫i evaluare, Ón termen de 90 de zile
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 11. — Setul de intrumente de expertizare ∫i evaluare cuprinde:
1. Evaluarea nivelului intelectual:
A. teste de inteligen˛„ general„:
a) matricele progresive Colorate—Raven;
b) matricele progresive Standard—Raven;
c) Dearborn;
d) fraze absurde;
e) ce s-a schimbat 1;
f) ce s-a schimbat 2;
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B. teste de inteligen˛„ global„:
a) W.P.P.S.I; scara Wechsler-Bellvue;
b) WISC; scara Wechsler-Bellvue;
c) WAIS; scara Wechsler-Bellvue;
d) Kaufman (inteligen˛„ global„ ∫i stiluri cognitive);
e) Binet—Simon (de reetalonat);
f) N.E.M.I. (R.Zazzo ∫i colaboratorii) — noua scar„ metric„ a inteligen˛ei;
g) cluburile Kohs pentru adul˛i, de Goldstein;
h) cuburile Kohs pentru copii, de H. Santucci;
i) testul c„r„mizilor;
j) testul Columbia;
C. probe de inteligen˛„ specific„:
a) probe de evaluare a func˛iei perceptiv-motorii;
— Santucci (4—6 ani);
— Bender—Santucci
(7—11
ani)
—
etalonat
de
T. Kulcsar;
b) probe de evaluare a capacit„˛ii de orientare ∫i structurare spa˛ial„:
— Kohs—Goldstein (adaptat de Santucci ∫i etalonat de
V. Preda);
c) probe de inteligen˛„ pentru desen:
— Goodenough;
d) evaluarea capacit„˛ii de discriminare a identicului de simetric Ón
structurile grafice:
— R.V.E.R.S.A.L.;
e) ce vede Ón imaginile Rorschach;
f) domino.
2. Evaluarea motricit„˛ii ∫i psihomotricit„˛ii:
a) proba Ozeretski—Guillmain;
b) Gesell, scara de dezvoltare;
c) scara Odette Brunet ∫i Irène Lezine;
d) proba de lateralitate Harris;
e) testul pentru gnozia digital„, Gertsmann;
f) proba pentru sinkinezia membrelor superioare;
g) test de sinkinezie a membrelor superioare, Stambak;
h) proba de motricitate digital„, A. Rey;
i) probe de asamblare (p„trat, triunghi);
j) proba Piaget-Head (orientare Ón spa˛iu);
k) testul Head (m‚n„, ochi, ureche);
l) Denver;
m) Portage.
3. Examinarea psihologic„ a personalit„˛ii:
a) chestionare de personalitate;
b) CAT, testul de apercep˛ie pentru copii;
c) TAT, testul tematic de apercep˛ie;
d) Lucher, testul culorilor;
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e) Szondi, proba pulsiunilor;
f) Catell ∫i R.Zazzo, proba de perseverare;
g) testul cas„—arbore—om;
h) testul arborelui;
i) testul Rorschach;
j) Freiburg;
k) STAI I;
l) STAI II;
m) testul cu 20 de propozi˛ii neterminate (eu sunt) (TST).
4. Probe pentru evaluarea activit„˛ii psihice:
A. percep˛ia:
a) testul figurilor complexe, A. Rey;
b) testul de orientare spa˛ial„, H. Head;
c) testul frenaj voin˛„, A. Rey;
B. afectivitatea:
a) testul de frustra˛ie Rosenzweig;
b) completarea de povestiri;
c) asociere de cuvinte;
d) fabulele DUSS;
C. limbajul:
a) scara de dezvoltare a limbajului, C. P„unescu;
b) proba de evaluare a capacit„˛ii cititului, M. Lobrot (Bovet);
c) Bender—Santucci;
d) probe de flexibilitate asociativ„;
e) A. Rey adaptat„;
D. imagina˛ia:
a) proba de desen liber;
b) proba Wartegg;
c) proba Collin (completarea lacunelor dintr-un desen);
d) desenul familiei, Corman;
E. memoria:
a) proba A. Rey pe baz„ de cuvinte;
b) proba A. Rey pe baz„ de figuri geometrice;
c) testul figurilor complexe, A. Rey;
d) proba Pieron;
e) WISC (proba de memorie);
F. aten˛ia:
a) proba Toulouse—Pieron;
b) proba de dublu baraj, R. Zazzo;
c) proba Bourdon—Amfimov;
d) proba Praga;
e) labirinte;
f) completarea lacunelor;
g) proba de discriminare perceptiv„.
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5. Probe pentru evaluarea deficien˛ei de vedere:
a) scala Barraga pentru deficien˛„ vizual„;
b) scala de evaluare Blounsky;
c) scala Reynell—Zinkin;
d) scala Maxfield—Bucholz;
e) proiectul Oregon;
f) chestionarul îPrive∫te ∫i g‚nde∫te“.
6. Probe de evaluare a nivelului intelectual pentru deficien˛ii de auz:
a) Borelli—Oleron;
b) testul Sans—paroles;
c) testul Snijdern—Oomen;
d) scala Webster.
7. Scala de evaluare a interven˛iei timpurii:
a) Portage;
b) Frohlich.

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√ NR. 96/2002
PRIVIND ACORDAREA DE PRODUSE LACTATE
™I DE PANIFICAﬁIE PENTRU ELEVII DIN CLASELE I—IV
DIN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL DE STAT*
Œn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — (1) Se acord„ gratuit pentru elevii din clasele I—IV din
Ónv„˛„m‚ntul de stat produse lactate ∫i de panifica˛ie Ón limita unei valori
zilnice de 7.000 lei/elev. Limita valoric„ cuprinde pre˛ul produselor,
cheltuielile de transport, distribu˛ie ∫i depozitare a acestora, dup„ caz.
(2) Limita valorii zilnice pentru un elev, prev„zut„ la alin. (1), se
actualizeaz„ anual prin hot„r‚re a Guvernului, Ón func˛ie de evolu˛ia pre˛urilor
∫i a tarifelor.
(3) Regulamentul pentru desf„∫urarea licita˛iei electronice, cantitatea, lista
sortimentelor de produse lactate ∫i de panifica˛ie, modul de prezentare,
precum ∫i condi˛iile de eligibilitate a ofertan˛ilor se vor aproba prin hot„r‚re
a Guvernului.
Art. 2. — (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform
structurii anului ∫colar, produsele prev„zute la art. 1 Ól au numai elevii
prezen˛i la cursuri.
* Publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002.
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(2) Unit„˛ile ∫colare r„spund, Ón mod direct, de asigurarea condi˛iilor de
primire, recep˛ie ∫i distribu˛ie a produselor lactate ∫i de panifica˛ie, precum ∫i
de confirmarea documentelor ce stau la baza pl„˛ii acestora.
Art. 3. — (1) Sumele aferente acord„rii drepturilor prev„zute la art. 1 se
suport„ din bugetele consiliilor jude˛ene ∫i, respectiv, din bugetele consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
(2) Sumele aferente acord„rii drepturilor prev„zute la art. 1 alin. (1) Ón
anul 2002 vor fi alocate bugetelor consiliilor jude˛ene ∫i, respectiv, consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, prin hot„r‚re a Guvernului, din
fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.
(3) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ vor fi acordate sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.
Art. 4. — (1) Achizi˛ionarea produselor lactate ∫i de panifica˛ie,
transportul ∫i distribu˛ia acestora la unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt vor fi contractate
de c„tre consiliile jude˛ene ∫i de consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, cu asisten˛a inspectoratelor ∫colare jude˛ene, respectiv a
Inspectoratului ∫colar al municipiului Bucure∫ti, cu respectarea dispozi˛iilor
legale Ón vigoare.
(2) Desemnarea furnizorilor de produse lactate ∫i de panifica˛ie se va face
prin procedura de licita˛ie electronic„ organizat„ la nivel jude˛ean ∫i,
respectiv, la nivelul sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
(3) Plata produselor ∫i a serviciilor contractate se va efectua la solicitarea
furnizorilor pe baza documentelor de recep˛ie calitativ„ ∫i cantitativ„,
Óntocmite de unit„˛ile ∫colare ∫i aprobate de pre∫edin˛ii consiliilor jude˛ene ∫i,
respectiv, de primarii sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
Art. 5. — Consiliile locale ∫i primarii au obliga˛ia s„ urm„reasc„ ∫i s„
verifice buna desf„∫urare a procesului de aprovizionare ∫i condi˛iile igienicosanitare privind distribu˛ia c„tre elevi a produselor lactate ∫i de panifica˛ie.
Art. 6. — (1) Pentru aducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se constituie la nivelul jude˛elor ∫i al municipiului
Bucure∫ti o comisie alc„tuit„ din: prefect, pre∫edintele consiliului jude˛ean,
primarii sectoarelor municipiului Bucure∫ti, inspectorul general al
inspectoratului ∫colar, directorul general al direc˛iei de s„n„tate public„ ∫i
directorul general al direc˛iei generale a finan˛elor publice.
(2) Componen˛a nominal„ a comisiei prev„zute la alin. (1) se aprob„ prin
ordin al prefectului, care este ∫i coordonatorul acesteia.
(3) Ordonatorul principal de credite pentru efectuarea pl„˛ilor c„tre
furnizori este pre∫edintele consiliului jude˛ean, respectiv primarii sectoarelor
municipiului Bucure∫ti.
Art. 7. — Nerespectarea prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„
atrage r„spunderea disciplinar„, administrativ„, civil„ sau penal„, dup„ caz.
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