
EXPUNERE MOTIVE 
 
 

 la Legea pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind 
drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de 
serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, 
mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii 
încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali 
profesionişti 
 
 Prin Legea nr. 326/2003 sunt stabilite drepturile de care 
beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice 
specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în 
centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti, reglementare în 
baza căreia, aceste categorii de beneficiari au dreptul la 
cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, 
transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi 
materiale cultural-sportive. În anexa la lege sunt prevăzute 
limitele maxime de cheltuieli aferente acestor drepturi, stabilite 
pe grupe de vârstă.  
 Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor 
ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia 
copilului, încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali 
profesionişti, care urmează o formă de învăţământ recunoscută 
de lege, precum şi mamelor protejate în centre maternale s-a 
prevăzut acordarea de sume de bani pentru nevoi personale în 
cuantum lunar de 210.000 lei, existând posibilitatea indexării 
acestora prin hotărâre a Guvernului.  
 Din interpretarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi ale anexei 
la actul normativ menţionat, rezultă că sumele acordate lunar 
pentru nevoi personale sunt incluse în sumele prevăzute pentru 
cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, 
transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi 
materiale cultural-sportive, care se acordă anual. Acest fapt 
produce disfuncţionalităţi grave în activitatea de protecţie a 
copilului, întrucât, prin scăderea acestor sume din limitele 
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maxime prevăzute la grupele de vârstă de la 3 la 14 ani, inclusiv, 
cheltuielile aferente drepturilor la cazarmament, echipament 
pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale 
igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive se 
situează cu mult sub limita sumelor care erau acordate anterior 
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994 privind actualizarea 
normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate 
copiilor din leagăne, case de copii şi instituţii de învăţământ 
special, abrogată în prezent de Legea nr. 326/2003. 
 În vederea eliminării acestor disfuncţionalităţi, prin  legea 
alăturată s-a modificat art. 2 alin. (1) din Legea nr. 326/2003 în 
sensul că „limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor 
prevăzute la art.1 alin.(1), stabilite pe grupe de vârstă, sunt 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi 
se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata 
inflaţiei.” Astfel, se realizează o distincţie clara între sumele de 
bani pentru nevoi personale (care se acordă lunar în cuantum de 
210.000 lei) şi sumele aferente drepturilor la cazarmament, 
echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, 
materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive 
(care se acordă anual în cuantumul prevăzut în anexa la Legea 
nr. 326/2003).  

În aceeaşi ordine de idei, prin prezenta lege s-a modificat 
titlul anexei în sensul eliminării sintagmei „precum şi cele 
aferente sumelor de bani pentru nevoi personale” şi al înlocuirii 
sintagmei „limitele maxime” cu sintagma „limitele minime”. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a 

adoptat Legea pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind 
drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de 
serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele 
protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau 
daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti. 
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