PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 9.06.2004
Nr.P.L. - X 224

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului
În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi
completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
fost sesizată, în procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, transmis cu adresa nr. P.L. – X 224 din 19 aprilie 2004, înregistrat sub nr. 31/ 383 din 19
aprilie 2004.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.8 alin.(3) punctul 2 lit.f) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională în cazul acestui proiect de lege.
Senatul, în şedinţa din 15 aprilie 2004, a adoptat proiectul de lege.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu avizul nr.25/195 din
21.04. 2004, Comisia pentru sănătate şi familie, cu avizul nr. 28/165/22 aprilie 2004, Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci, cu avizul nr. 244/20.04.2004, şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic, cu avizul nr. 26/1815/21.04.2004, au avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat.
De asemenea, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil, cu un amendament,
proiectul de lege, cu avizul nr.29/109 din 26 aprilie 2004.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.419 din 15.03.2004, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi
propuneri.
La comisie au fost depuse în scris amendamente de către doamna deputat Smaranda Dobrescu, în numele
Comsiei pentru muncă şi protecţie socială, precum şi de către domnul deputat Iriza Scarlat.
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Proiectul de lege supus dezbateri are ca obiect reglementarea regimului respectării, promovării şi
garantării protecţiei drepturilor copilului, instituind un sistem modern, european, de protecţie a drepturilor copilului,
armonizat cu tratatele internaţionale la care România este parte.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat
proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 9 iunie 2004.
La lucrările comisiei au participat din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, doamna
Elena Dumitru, ministru, din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, Gabriela Coman, Secretar
de stat, Nicoleta Curelaru, şef serviciu, şi Liliana Momeu, director, iar din partea Ministerului Justiţiei Cristina Irimia,
consilier juridic.
Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la lucrări 19
deputaţi.
După dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au hotărât, în unanimitate, ca
proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, să fie supus spre dezbatere şi adoptare
plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele prezentate în Anexa la prezentul raport.

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Ion NEAGU

SECRETAR,
Florin Iordache

Consilier
Dr. Nicolae Voiculescu
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE:
Nr.
crt.

1

Articolul (text iniţial)

Art. 42 – (1) Instanţa
judecătorească numeşte cu prioritate
ca tutore, dacă motive întemeiate nu
se opun, o rudă sau un afin, ori un
prieten al familiei copilului, în stare
să îndeplinească această sarcină.
……………

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Cameră
decizională

Pentru corectitudine Camera
Art. 42 – (1) Instanţa
judecătorească numeşte cu prioritate gramaticală se elimină Deputaţilor.
ca tutore, dacă motive întemeiate nu virgula după cuvântul
se opun, o rudă sau un afin ori un „afin”.
prieten al familiei copilului, în stare să
îndeplinească această sarcină.
……………..
Autor: deputat Ştefan Cazimir.

2

Art.51.- (1) Copilul beneficiază de
protecţia specială prevăzută de
prezenta lege, până la dobândirea
capacităţii depline de exerciţiu.

Art.51.- (1) Copilul beneficiază de
protecţia specială prevăzută de
prezenta lege până la dobândirea
capacităţii depline de exerciţiu.

…………………

…………….

Pentru
corectitudine Camera
gramaticală se elimină Deputaţilor.
virgula după cuvântul
„lege”.

Autor: deputat Ştefan Cazimir.
3

Art.56.- De măsurile de protecţie Art.56.- De măsurile de protecţie
specială, instituite de prezenta lege, specială, instituite de prezenta lege,
beneficiază:
beneficiază:
a) copilul ai cărui părinţi sunt
a) copilul ai cărui părinţi sunt
decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din
3

Camera
Deputaţilor.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

exerciţiul drepturilor părinteşti sau li
s-a aplicat pedeapsa interzicerii
drepturilor părinteşti, puşi sub
interdicţie, declaraţi judecătoreşte
morţi sau dispăruţi şi nu a putut fi
instituită tutela;

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Pentru
exerciţiul drepturilor părinteşti sau
cărora li s-a aplicat pedeapsa textului.
interzicerii drepturilor părinteşti, puşi
sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte
morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi
instituită tutela;

Cameră
decizională

acurateţea

…………
……………..
Autor: deputat Ştefan Cazimir.
4

Pentru a nu se Camera
Art.77.- Nici un copil nu va fi
Art.77.- (1) Copilul care nu a
încorporarea Deputaţilor.
împlinit vârsta de 15 ani nu poate fi folosit ca spion, călăuză sau curier în permite
copiilor, asigurându-se,
înrolat în forţele armate; atunci când timpul conflictelor armate.
astfel,
standarde
se încorporează copii cu vârsta
superioare de protecţie
cuprinsă între 15 şi 18 ani, se
în raport cu convenţiile
înrolează cu prioritate cei mai în
internaţionale.
vârstă.
(2) Nici un copil nu va fi
folosit ca spion, călăuză sau curier în
timpul conflictelor armate.

5

Art.79.- (1) În orice judeţ ori
sector al municipiului Bucureşti,
preşedintele consiliului judeţean ori,
după caz, primarul sectorului
municipiului Bucureşti are obligaţia
de a înainta Direcţiei generale de

Autor: Comisia juridică.
Pentru
Art.79.- (1) În orice judeţ sau
sector al municipiului Bucureşti, textului.
preşedintele consiliului judeţean ori,
după
caz,
primarul
sectorului
municipiului Bucureşti are obligaţia
de a înainta Direcţiei generale de
4

acurateţea Camera
Deputaţilor.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

asistenţă
socială
şi
protecţia
copilului, în termen de 24 de ore de
la iniţierea unui conflict armat, o listă
completă a tuturor copiilor aflaţi pe
teritoriul
respectivei
unităţi
administrativ-teritoriale în vederea
monitorizării situaţiei acestora.

asistenţă socială şi protecţia copilului,
în termen de 24 de ore de la iniţierea
unui conflict armat, o listă completă a
tuturor copiilor aflaţi pe teritoriul
respectivei unităţi administrativteritoriale în vederea monitorizării
situaţiei acestora.

……………

…………….

Motivare

Cameră
decizională

Autor: deputat Ştefan Cazimir.
6

Art.84.…………..
(2) Tipurile de servicii
specializate prevăzute la alin.(1),
precum şi standardele referitoare la
modalitatea de asigurare a acestor
servicii se stabilesc de către
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia Drepturilor Copilului în
colaborare cu Ministerul Justiţiei
şi se aproba prin hotărâre a
Guvernului.

Art.84.…………..
(2)
Tipurile
de
servicii
specializate prevăzute la alin.(1),
precum şi standardele referitoare la
Modificare
modalitatea de asigurare a acestor necesară avându-se în
servicii se aproba prin hotărâre a vedere
competenţele
Guvernului.
stabilite prin proiectul Camera
de
lege
diverselor Deputaţilor.
instituţii.
Autor: Comisia juridică.
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Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Titlul Capitolului VI va avea
Pentru
următorul cuprins:
corectitudine
acurateţea textului.

7

Capitolul VI

Capitolul VI

Protecţia copilului exploatat

Protecţia
exploatării

copilului

Cameră
decizională

Camera
şi Deputaţilor.

împotriva

Autor: Comisia juridică.
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Pentru
Art.85.- (1) Copilul are dreptul
Art.85.- (1) Copilul are dreptul
de a fi protejat împotriva oricăror de a fi protejat împotriva oricăror textului.
forme de violenţă, neglijenţă, abuz forme de violenţă, abuz, rele
tratamente sau neglijenţă.
sau rele-tratamente.
(2) Orice persoană fizică sau
juridică, precum şi copilul pot sesiza
autorităţile abilitate de lege să ia
măsurile corespunzătoare pentru a-l
proteja împotriva oricăror forme de
violenţă, vătămare sau de abuz
fizic sau mental, de abandon sau
neglijenţă, de rele tratamente sau
de exploatare, inclusiv violenţă
sexuală.

(2) Orice persoană fizică sau
juridică, precum şi copilul pot sesiza
autorităţile abilitate de lege să ia
măsurile corespunzătoare pentru a-l
proteja împotriva oricăror forme de
violenţă, inclusiv violenţă sexuală,
vătămare sau de abuz fizic sau
mental, de rele tratamente sau de
exploatare,
de
abandon
sau
neglijenţă.
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acurateţea Camera
Deputaţilor.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

(3)
Angajaţii
instituţiilor
publice sau private care, prin natura
profesiei, intră în contact cu copilul
şi au suspiciuni asupra unui posibil
caz de abuz, neglijare sau reletratamente au obligaţia de a sesiza
de urgenţă Direcţia generală de
asistenţă
socială
şi
protecţia
copilului.

(3)
Angajaţii
instituţiilor
publice sau private care, prin natura
profesiei, intră în contact cu copilul şi
au suspiciuni asupra unui posibil caz
de abuz, neglijare sau rele
tratamente au obligaţia de a sesiza de
urgenţă Direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului.

Motivare

Cameră
decizională

Autor: Comisia juridică.
9

Art.86.- (1) Părinţii copilului
său, după caz, alt reprezentant legal
al acestuia, autorităţile publice şi
organismele private sunt obligaţi să
ia toate măsurile corespunzătoare
pentru a facilita readaptarea fizică şi
psihologică şi reintegrarea socială a
oricărui copil care a fost victima
oricărei forme de neglijenţă,
exploatare sau abuz, de tortură sau
pedeapsă ori tratamente crude,
inumane sau degradante.
………………

Pentru
Art.86.- (1) Părinţii copilului
sau, după caz, alt reprezentant legal al textului.
acestuia, autorităţile publice şi
organismele private au obligaţia să ia
toate măsurile corespunzătoare pentru
a facilita readaptarea fizică şi
psihologică şi reintegrarea socială a
oricărui copil care a fost victima
oricărei
forme
de
neglijenţă,
exploatare sau abuz, de tortură sau
pedeapsă ori tratamente crude,
inumane sau degradante.
…………….
Autor: deputat Ştefan Cazimir.
7

acurateţea Camera
Deputaţilor.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Titlul Secţiunii a 3-a a
Pentru
Capitolului VI va avea următorul corectitudinea textului.
cuprins:

10

Secţiunea a 3-a
Protecţia copilului abuzat sau
neglijat

Cameră
decizională

Camera
Deputaţilor.

Secţiunea a 3-a
Protecţia copilului împotriva
abuzului sau neglijenţei

Autor: Comisia juridică.
Titlul Secţiunii a 4-a a Capitolului VI
Pentru
va avea următorul cuprins:
corectitudinea textului.

11

Camera
Deputaţilor.

Secţiunea a 4-a
Secţiunea a 4-a
Protecţia copilului împotriva
vânzării, traficului şi răpirii
12

Art.99.……………

Protecţia copilului împotriva răpirii
sau oricăror forme de traficare
Autor: Comisia juridică
Art.99.…………….

(2) Instituţiile şi autorităţile
(2) Instituţiile şi autorităţile
publice, potrivit atribuţiilor lor, publice, potrivit atribuţiilor lor,
adoptă reglementări specifice şi adoptă reglementări specifice şi aplică
8

Camera
Deputaţilor.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

aplică măsuri corespunzătoare pentru măsuri
corespunzătoare
prevenirea, între altele:
prevenirea, între altele:
a) transferului
nereturnării copilului;

ilicit

şi

a

a) transferului
nereturnării copilului;

ilicit

Motivare

Cameră
decizională

pentru

şi

a

b)
încheierii
adopţiilor,
b)
încheierii
adopţiilor,
naţionale ori internaţionale, în alte naţionale ori internaţionale, în alte
scopuri decât interesul superior al scopuri decât interesul superior al
copilului;
copilului;

Pentru
c) exploatării sexuale şi a
c) exploatării sexuale şi a
corectitudinea textului.
violentei sexuale;
violentei sexuale;

d)
răpirii,
vânzării
şi
d) răpirii şi traficării de copii
traficului de copii în orice scop şi în orice scop şi sub orice formă;
sub orice formă;
………….
………….

Autor: Comisia juridică
Titlul Secţiunii a 4-a a
Capitolului VI va avea următorul
cuprins:

13

CAPITOLUL VII
Instituţii şi servicii

CAPITOLUL VII
Instituţii şi servicii cu atribuţii în
protecţia copilului
Autor: Comisia juridică.
9

Pentru
corectitudinea textului.

Camera
Deputaţilor.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

14

Art.104.- (1) În subordinea
consiliului judeţean şi, respectiv, a
consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, funcţionează
Comisia pentru Protecţia Copilului,
ca organ de specialitate al acestora,
fără personalitate juridică, având
următoarele atribuţii principale:

Art.104.- (1) În subordinea
consiliului judeţean şi, respectiv, a
consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, funcţionează
Comisia pentru Protecţia Copilului, ca
organ de specialitate al acestora, fără
personalitate
juridică,
având
următoarele atribuţii principale:

Motivare

Cameră
decizională

a) stabilirea încadrării în grad
a) stabilirea încadrării în grad
de handicap şi orientarea şcolară a de handicap şi orientarea şcolară a
copilului;
copilului;
b) pronunţarea, în condiţiile
prezentei legi, cu privire la
propunerile referitoare la stabilirea
unei măsuri de protecţie specială a
copilului;

b) pronunţarea, în condiţiile
prezentei legi, cu privire la
propunerile referitoare la stabilirea
unei măsuri de protecţie specială a
copilului;

c) soluţionarea cererilor privind
c)
soluţionarea
cererilor
privind eliberarea atestatului de eliberarea atestatului de asistent
maternal;
asistent maternal;
d) autorizarea, în condiţiile
legii, a organismelor private de
naţionalitate română, în vederea
desfăşurării de activităţi în
domeniul protecţiei drepturilor
copilului;
10

Se
propune
eliminarea, întrucât se
află în curs de finalizare Camera
un proiect de hotărâre Deputaţilor.
de Guvern cu privire la
acreditarea
tuturor
furnizorilor de servicii
sociale.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

e) alte atribuţii prevăzute de lege.
…………...

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Cameră
decizională

d) alte atribuţii prevăzute de lege.
……………
Autor: Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.
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Art.105.-

Art.105.-

…………..........

…………..........

(5)
Atribuţiile
şi
Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului
se aprobă prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea Autorităţii Naţionale
pentru
Protecţia
Drepturilor
Copilului.

(5) Atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a
Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului se aprobă prin
Această instituţie
hotărâre a Guvernului, la propunerea va avea o sferă de
Ministerului Muncii, Solidarităţii activitate ce va include Camera
Sociale şi Familiei.
alături de copii şi alte Deputaţilor.
Autor: Comisia pentru muncă şi categorii defavorizate.
protecţie socială.

Art.107.…………….

Art.107.…………….

(2) Regulamentul-cadru pentru
(2) Regulamentul-cadru pentru
organizarea
şi
funcţionarea organizarea şi funcţionarea serviciilor
serviciilor prevăzute la alin.(1) se prevăzute la alin.(1) se aprobă prin
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la hotărâre a Guvernului.
propunerea Autorităţii Naţionale
pentru
Protecţia
Drepturilor
Autor: Comisia juridică.
Copilului.
11

Camera
Modificare
necesară avându-se în Deputaţilor.
vedere
competenţele
stabilite prin proiectul
de
lege
diverselor
instituţii.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)
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Art. 113 – (1) Organismele
private care pot desfăşura activităţi în
domeniul
protecţiei
drepturilor
copilului şi a protecţiei speciale a
acestuia sunt persoane juridice de
drept privat, fără scop patrimonial,
constituite şi autorizate în condiţiile
legii.

Art. 113 – (1) Organismele
private care pot desfăşura activităţi în
domeniul
protecţiei
drepturilor
copilului şi a protecţiei speciale a
acestuia sunt persoane juridice de
drept privat, fără scop patrimonial,
constituite şi acreditate în condiţiile
legii.

(2) În desfăşurarea activităţilor
prevăzute la alin.(1), organismele
private
autorizate
se
supun
regimului de drept public prevăzut de
prezenta lege, precum şi de
reglementările prin care aceasta este
pusă în executare.

(2) În desfăşurarea activităţilor
prevăzute la alin.(1), organismele
private acreditate se supun regimului
de drept public prevăzut de prezenta
lege, precum şi de reglementările prin
care aceasta este pusă în executare.

Motivare

Cameră
decizională

Se află în curs de
finalizare un proiect de
hotărâre de Guvern cu
privire la acreditarea
tuturor furnizorilor de
servicii sociale.

Autor: Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.
18

Art. 114 – (1) Autorizarea
organismelor
private
de
naţionalitate română se face de
către Comisia pentru protecţia
copilului, în a cărei rază teritorială
acestea îşi au sediul.

Art. 114 – Se elimină

12

Se
propune Camera
eliminarea, întrucât se Deputaţilor
află în curs de finalizare
un proiect de hotărâre
de Guvern cu privire la
acreditarea
tuturor
furnizorilor de servicii
sociale.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

(2)
Autorizarea
organismelor
private
de
naţionalitate străină se face de
către Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului.
(3) Procedura, criteriile şi
condiţiile de autorizare se stabilesc
şi se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
19

Art. 115 - Organismele private
legal constituite şi autorizate pot
înfiinţa, organiza şi dezvolta
serviciile de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum şi de
protecţie specială a copilului
prevăzute la art.107, numai pe baza
licenţei eliberate de către Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Drepturilor Copilului.

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Cameră
decizională

Autor: Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.
Art. 115 - Organismele private
legal constituite şi acreditate pot
înfiinţa, organiza şi dezvolta serviciile
de prevenire a separării copilului de
familia sa, precum şi de protecţie
specială a copilului prevăzute la
art.107, numai pe baza licenţei
eliberate
de
către
Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului.
Autor: Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.

13

Se află în curs de Camera
finalizare un proiect de Deputaţilor
hotărâre de Guvern cu
privire la acreditarea
tuturor furnizorilor de
servicii sociale.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

20

Art. 116 – (1) Organismele
private sunt autorizate pentru o
perioadă de 3 ani.
(2) Autorizaţia prevăzută la
alin.(1) poate fi revocată, anulată
sau suspendată în condiţiile
stabilite
prin
hotărâre
a
Guvernului.

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Art. 116 – Se elimină

Autor: Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.
21

Art. 140 – (1) Centrele de
plasament, centrele de primire în
regim de urgenţă şi centrele
maternale organizate în structura
fostelor servicii publice specializate
pentru protecţia
copilului se
reorganizează
prin
hotărârea
consiliului judeţean, respectiv a
consiliului local al sectoarelor
municipiului Bucureşti în structura
direcţiei generale de asistenta sociala
din subordinea consiliului judeţean,
respectiv
consiliului
local
al
sectoarelor municipiului Bucureşti,
în regim de componente funcţionale
ale acestora, fără personalitate
juridică.

Art. 140 – Centrele de
plasament, centrele de primire în
regim de urgenţă şi centrele maternale
organizate în structura fostelor
servicii publice specializate pentru
protecţia copilului se reorganizează
prin hotărârea consiliului judeţean,
respectiv a consiliului local al
sectoarelor municipiului Bucureşti în
structura direcţiei generale de
asistenta sociala din subordinea
consiliului
judeţean,
respectiv
consiliului local al sectoarelor
municipiului Bucureşti, în regim de
componente funcţionale ale acestora,
fără personalitate juridică.

14

Motivare

Cameră
decizională

Se
propune Camera
eliminarea, întrucât se Deputaţilor
află în curs de finalizare
un proiect de hotărâre
de Guvern cu privire la
acreditarea
tuturor
furnizorilor de servicii
sociale.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

(2) Reorganizarea prevăzută
la alin.(1) se realizează până la
intrarea în vigoare a legii
bugetului de stat pe anul 2005.
Autor: Comisia juridică.
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Art. 141 –
Art. 141 –
…………….
…………….
(5) Transferul prevăzut la
(5) Transferul prevăzut la
alin.(1) se realizează pe baza de alin.(1) se realizează pe baza de
protocol încheiat între consiliul protocol încheiat între consiliul
judeţean şi consiliul local până la judeţean şi consiliul local.
intrarea în vigoare a legii
bugetului de stat pe anul 2005.

Motivare

Cameră
decizională

Alineatul (2) se elimină
având
în
vedere Camera
prevederile
finale Deputaţilor
referitoare la intrarea în
vigoare a legii.
Alineatul (2) se elimină Camera
având
în
vedere Deputaţilor
prevederile
finale
referitoare la intrarea în
vigoare a legii.

Autor: Comisia juridică.
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După art. 141 se introduce art.
141 , cu următorul cuprins:
Art. 1411- Personalul didactic şi
didactic auxiliar, transferat potrivit
art. 46 din O.U.G. nr. 26/1997,
republicată, care la data intrării în
vigoare a prezentei legi este
încadrat cu acest statut în cadrul

Camera
Deputaţilor

1

15

Pentru clarificarea
statutului
acestei
categorii profesionale
după intrarea în vigoare
a legii.

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

serviciilor
publice
specializate
pentru protecţia copilului, îşi
păstrează statutul.
Autor:
Comisia
pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi
deputat Iriza Scarlat.
24

Art. 143 –(1) Pe data intrării în
Art. 143 –(1) Pe data intrării în
vigoare a prezentei legi se abrogă:
vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) articolul 88 din Codul
Familiei;
b) Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.26/1997
privind
protecţia copilului aflat în dificultate,
republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.276 din 24
iulie 1998, aprobată prin Legea
nr.108/1998,
cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia
art.20;

a) articolul 88 din Codul Familiei;
b) Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.26/1997
privind
protecţia copilului aflat în dificultate,
republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.276 din 24 iulie
1998,
aprobată
prin
Legea
nr.108/1998,
cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia
art.20;

c)
Hotărârea
Guvernului
c) Hotărârea
Guvernului
privind criteriile şi
nr.604/1997
privind criteriile şi nr.604/1997
de
autorizare
a
procedurile
de
autorizare
a procedurile
16

Motivare

Cameră
decizională

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

organismelor private care desfăşoară
activităţi în domeniul protecţiei
copilului publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 280
din 16 octombrie 1997;

organismelor private care desfăşoară
activităţi în domeniul protecţiei
copilului
publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 280
din 16 octombrie 1997;
d) Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 123/2001 privind
reorganizarea Comisiei pentru
protecţia copilului, aprobată prin
Legea nr. 71/2002;

25

Motivare

Cameră
decizională

Pentru înlăturarea Camera
unei
omisiuni
în Deputaţilor
enumerarea
actelor
normative ce urmează a
fi abrogate.

d) litera A) alineatul (2) al
articolului (3) din Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a
serviciului public de asistenţă
socială,
aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.90/2003 publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.81 din 7 februarie 2004,
cu modificările ulterioare.
…………

e) litera A) alineatul (2) al
articolului (3) din Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a
serviciului public de asistenţă socială,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.90/2003 publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.81
din 7 februarie 2004, cu modificările
ulterioare.
………...
Autor: Comisia juridică.

Art. 149 - Prezenta lege întră
în vigoare la 1 ianuarie 2005, cu
excepţia
prevederilor
art.105,
art.106 şi art.140-141, care intră în
vigoare la 3 zile de la data publicării

Camera
Art. 149 – (1) Prezenta lege
Deputaţilor
întră în vigoare la 1 ianuarie 2005, cu
Clarificări
excepţia prevederilor art. 17 alin.
(2), art. 19 alin. (3), art. 84 alin. (2), considerate ca fiind
privind
art. 104 alin. (2), art.105 alin. (5), necesare
17

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

prezentei legi în Monitorul Oficial al art.107 alin. (2) şi art.119, care intră
României, Partea I.
în vigoare la 3 zile de la data
publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României.
(2) Procedura de întoarcere a
copiilor în ţară, de identificare a
părinţilor sau altor reprezentanţi
legali ai copiilor modul de avansare
a cheltuielilor ocazionate de
întoarcerea în ţară a acestora,
precum şi serviciile de protecţie
specială, publice sau private,
competente să asigure protecţia în
regim de urgenţă a copiilor aflaţi în
străinătate care, din orice motive,
nu sunt însoţiţi de părinţi sau de un
alt reprezentant legal ori nu se
găsesc sub supravegherea legală a
unor persoane din străinătate,
prevăzută la art. 19 alin.(3), se
elaborează de către Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Copilului şi Adopţie.
(3)
Organizarea
şi
metodologia de funcţionare a
Comisiei pentru Protecţia Copilului
prevăzută de art. 104 alin.(2), se
18

Motivare

instituţiile care
vor
elabora reglementările
necesare
derulării
procedurilor legale.

Cameră
decizională

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

elaborează de către Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Copilului şi Adopţie.
(4)
Regulamentul-cadru
pentru organizarea şi funcţionarea
serviciilor prevăzut art. 107 alin.
(2), se
elaborează de către
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia Copilului şi Adopţie.
(5)Condiţiile şi procedura de
acordare, retragere, anulare sau
suspendare a licenţei, prevăzute la
art.117, precum şi condiţiile şi
procedura
de
efectuare
a
inspecţiilor prevăzute la art.118 se
elaborează de către Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Copilului şi Adopţie.
(6)Procedura referitoare la
exercitarea dreptului copilului ai
carui părinţi locuiesc în state
diferite de a întreţine relaţii
personale şi contacte directe cu
aceştia prevăzută la art. 17 alin. (2)
se elaborează de către Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
19

Motivare

Cameră
decizională

Nr.
crt.

Articolul (text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Copilului şi Adopţie împreună cu
Ministerul Afacerilor Externe.
(7) Tipurile de servicii
specializate prevăzute la art. 84
alin. (2) ce se asigură pe toată
durata aplicării măsurilor destinate
copilului care săvârşeşte fapte
penale şi nu răspunde penal, pentru
a-i asista pe copii în procesul de
reintegrare în societate, precum şi
standardele
referitoare
la
modalitatea de asigurare a acestor
servicii
se elaborează de către
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia Copilului şi Adopţie în
colaborare cu Ministerul Justiţiei.
(8)
Atribuţiile
şi
Regulamentul-cadru de organizare
şi funcţionare a Direcţiei generale
de asistenţă socială şi protecţia
copilului prevăzute la art. 105 alin.
(5) se elaborează de către
Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei.
Autor: Comisia juridică.
20

Motivare

Cameră
decizională

21

