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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor  naţionale din data de 26 ianuarie a.c. au participat 
10 deputaţi,  fiind absenţi următorii deputaţi: Iacob Elena (PNŢCD-Civic-
Ecologist), Ioan Pintea – independent, Attila Varga (UDMR) şi Viorel 
Hrebenciuc (PDSR) – aflat în deplasare la Strasbourg. 
  Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Proiectul   de   Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului 
  2. Proiectul de Lege privind statutul poliţistului. 
  La dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi a participat, ca 
invitat, dl. Vlad-Mihai Romano, preşedinte al Agenţiei pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului. Dl. Romano  a cerut comisiei să acorde aviz favorabil 
pentru proiectul de lege în discuţie, accentuând că, deşi este imperfect în 
conţinut, el introduce un spirit de înnoire în domeniul ocrotirii drepturilor 
copilului şi conţine reglementări ce iau în seamă cerinţe puse în faţa României 
de Uniunea Europeană în vederea începerii negocierilor de aderare a ţării 
noastre la Uniunea Europeană. 
  Domnia sa a formulat critici în legătură cu unele prevederi ale 
textului Ordonanţei de urgenţă şi a sugerat unele idei de îmbunătăţire a 
acestuia.  
  În ceea ce priveşte lacunele de fond, preşedintele Agenţiei a 
evidenţiat că este exagerat enunţul de la lit. e) a art. 2, potrivit căruia Agenţia 
are funcţia de autoritate de stat în domeniu, ea nefiind decât un organ 
specializat în protecţia copilului în subordinea primului-ministru, conform art. 
1 alin. (1).  Domnia sa a subliniat că proiectul de lege nu cuprinde principii 
operaţionale de bază cum ar fi: descentralizarea deciziilor privind resursele la 
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nivelul autorităţii locale, asigurarea unui management unitar între consiliile 
locale şi consiliile judeţene, definirea programelor naţionale specifice este 
vagă, iar sprijinirea serviciilor alternative instituţionalizării copiilor nu este 
suficient conturată în text. Pe de altă parte, domnia sa a evocat lipsurile 
proiectului de lege în precizarea atribuţiilor Agenţiei şi a raporturilor acesteia 
cu alte instituţii implicate în procesul ocrotirii sănătăţii copiilor. În acest 
context, a relevat că nu sunt precizate clar la art. 17, 18, 19, condiţiile de 
preluare a căminelor-spital pentru copii şi de defalcare a patrimoniului 
acestora din cel al instituţiilor medicale cu altă subordonare, că există 
suprapuneri de atribuţii la nivel judeţean între organismele ce trebuie să 
implementeze reforma în domeniu, nefiind prevăzută în acest sens cui 
aparţine responsabilitatea aplicării programului de recuperare a copiilor cu 
probleme de sănătate.  
  În intervenţia domniei sale, doamna deputat Mitzura Arghezi a 
observat că principiul descentralizării – deşi benefic, în perspectivă – poate 
determina situaţii dramatice, atât ca urmare a insuficientei pregătiri de 
specialitate a personalului Agenţiei la nivel local, cât şi datorită  neasumării 
responsabilităţilor de către autorităţile locale. Considerând că proiectul de 
lege e necorespunzător sub aspectul consacrării unor dispoziţii clare în 
materie, dna. Mitzura Arghezi a propus retrimiterea proiectului de lege la 
Guvern. 
  În      sprijinul    acordării    unui   aviz    favorabil, s-a pronunţat 
d-nul deputat Tănase Tăvală. Domnia sa a cerut ca Agenţia să se ocupe de 
îmbunătăţirea ulterioară a reglementărilor în domeniu cu scopul unei mai 
bune organizări şi monitorizări a activităţii din teritoriu.  

Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu a insistat asupra 
problemelor grave cu care se confruntă căminele de copii din mediul rural, 
îndeosebi din cauza insuficientei alocări de fonduri de la buget, din care cauză 
aceste stabilimente se zbat în nişte lipsuri groaznice, aşa cum este bunăoară 
cazul multor cămine din judeţul Vâlcea.  
  În intervenţia sa pe marginea imperfecţiunilor proiectului de 
lege, dl. deputat Marţian Dan a criticat sever tratarea formală şi declarativă în 
cadrul Ordonanţei de urgenţă a unui şir de probleme referitoare la ocrotirea 
copiilor aflaţi în dificultate. Cea mai acută problemă ce trebuie soluţionată 
pentru a determina o îmbunătăţire radicală a situaţiei copiilor aflaţi în nevoie 
este aceea a finanţării acţiunilor în beneficiul lor. În numele principiului 
descentralizării, s-a ajuns la transpunerea pe umerii organelor administraţiei 
publice locale a greului sarcinilor de finanţare a activităţilor în favoarea 
copiilor ce intră sub incidenţa măsurilor de ocrotire şi protecţie socială. 
Această schimbare de accent survine însă într-un context de gravă criză 
financiară în care se află administraţia locală din România. Din această cauză 
un număr mare, mult prea mare de consilii locale nu au resurse nici pentru 
plata integrală a salariilor angajaţilor lor şi pentru a onora alte obligaţii 
stringente cărora trebuie să le facă faţă. În acest context, dispoziţiile art. 23 
din Ordonanţa de urgenţă referitoare la finanţarea serviciilor şi instituţiilor 
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publice care îngrijesc şi asigură protecţia drepturilor copilului sunt - mai 
degrabă - dispoziţii de principiu decât consacrarea unor norme, criterii şi cote 
precise de contribuţii la finanţare a factorilor citaţi acolo. Acest fapt poate 
perpetua o situaţie de criză  în sistemul protecţiei copilului - mai gravă decât 
cea înregistrată anul trecut - ceea ce ar putea avea efecte catastrofale atât 
asupra imaginii României în lume, cât – mai ales – asupra situaţiei dramatice 
a copiilor instituţionalizaţi. 
  Nu-şi găseşte tratarea necesară, în textul ordonanţei de urgenţă, 
nici problema organizării eficiente a serviciilor care să asigure ameliorarea 
stării de sănătate şi pregătirea pentru diferite activităţi care să le permită 
integrarea socială şi în diferite activităţi profesionale a copiilor cu handicapuri 
ce pot da remisii promiţătoare pentru viaţa şi viitorul lor. Textul Ordonanţei 
de urgenţă nu spune ceva esenţial în plan conlucrării Agenţiei cu organizaţiile 
neguvernamentale şi în acela al sprijinirii mai concrete a programelor acestora 
în beneficiul copiilor cu probleme. Sunt trecute cu vederea, de asemenea, 
aspectele, uneori extrem de critice, ale formării şi pregătirii cadrelor care 
lucrează cu copiii ce intră sub incidenţa îndatoririlor Agenţiei, deşi în acest 
domeniu se manifestă, nu în puţine cazuri, mari neajunsuri de comportament 
şi atitudini. 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis să adreseze 
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cererea ca textul Ordonanţei de 
urgenţă să fie repartizat, în vederea analizării în fond, şi Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, prilej cu care să 
continue examinarea şi amendarea textului proiectului de lege. 
  Date fiind dezbaterile prelungite asupra primului punct înscris pe 
ordinea de zi, discutarea punctului 2 a fost amânată pentru şedinţa următoare 
a comisiei. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


