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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 28 iunie 2000 au participat 10 
deputaţi, fiind absenţi următorii deputaţi: Ioan Pintea (independent), Viorel 
Hrebenciuc (PDSR), Attila Varga (UDMR), Otto Weber (PNŢCD-Civic-
Ecologist), care reprezintă Comisia la o acţiune organizată de Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Fundaţia H. Seidel în provincie, şi 
Valeriu Stoica (PNL), care este membru al Guvernului. 

Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, au fost înscrise 
următoarele puncte: 
  1. Proiectul   de   Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 192/1999   privind   înfiinţarea   Agenţiei   pentru   Protecţia    
Drepturilor Copilului   şi   reorganizarea    activităţilor    de    protecţie     a    
copilului - continuarea dezbaterilor  

2. Diverse. 
  În cursul lucrărilor a continuat dezbaterea pe articole a 
proiectului de lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi, cu participarea -  din 
partea iniţiatorului – a vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, d-na Teodora Bertzi. A luat parte, de asemenea, la 
lucrările Comisiei, domnul Ioan Oancea, din partea Institutului Român pentru 
Drepturile Omului. 

Primul amendament luat în dezbatere a fost cel prezentat de 
domnul deputat Marţian Dan, constând în reformularea textului art. 7 şi în 
introducerea a două articole noi după acesta, numerotate 71 şi 72.În redactarea  
acestor trei amendamente au fost avute în vedere şi unele propuneri formulate 
de iniţiator. Articolul 7 reformulat separă funcţia de preşedinte al Agenţiei de 
cea de preşedinte al Comitetului Român pentru Adopţii, renunţându-se astfel 
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la cumulul celor două funcţii de una şi aceeaşi persoană, cumul instituit prin 
dispoziţiile   alin. (3)    al   art. 10    din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/1997. Ca o consecinţă a acestei separări, articolul 7 clarifică şi 
aspectele legate de rangul şi modul de numire a preşedintelui Comitetului 
Român pentru Adopţii. Articolul 71 clarifică unele aspecte de bază privind 
elaborarea strategiei naţionale în domeniul protecţiei copilului prin adopţie şi 
modul în care trebuie acţionat practic pentru realizarea ei, iar art. 72 se referă 
la activitatea curentă a Comitetului Român pentru Adopţii şi la condiţiile de 
organizare şi funcţionare a secretariatului permanent al acestuia. Toate cele 
trei amendamente au fost adoptate de membrii Comisiei. 

Au urmat apoi discuţii în legătură cu două amendamente mai 
importante referitoare la conţinutul articolului 10. Un prim amendament a fost 
sugerat de iniţiator şi se referă la completarea textului literei a) a alin. (1) al 
acestui articol, care tratează despre programele specifice de implementare a 
strategiei naţionale în domeniul sistemului de servicii şi instituţii destinate 
îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor copilului ce sunt finanţate de 
Agenţie, incluzându-se, în acest context, şi programele pentru prevenirea 
abandonului şi reintegrarea copilului în familie. Comisia a considerat că 
includerea în eforturile de finanţare a acestor din urmă programe este 
imperios necesară în vederea reducerii numărului de copii instituţionalizaţi. 
Cel de-al doilea amendament, propus de domnul deputat Marţian Dan şi 
însuşit de Comisie, priveşte  completarea textului de la litera b) a alin. (1) al 
art. 10 cu prevederea conform căreia Agenţia finanţează programe de urgenţă 
nu doar în cazuri de criză determinate de calamităţi naturale, ci şi în cazuri de 
imposibilitate a unor autorităţi locale, din cauza austerităţii şi sărăciei larg 
răspândite în comunităţile respective, de a asigura din bugetul propriu sumele 
necesare protecţiei şi îngrijirii copilului. Trebuie să se asigure, în baza acestui 
amendament, prevenirea apariţiei unor situaţii în care copii instituţionalizaţi 
ajung într-o stare dramatică de înfometare, aşa cum s-a întâmplat în mai multe 
rânduri în anii   din   urmă,   fapte  ce au răscolit profund opinia publică 
românească şi au generat comentarii pline de îngrijorare în mass-media 
românească şi internaţională, ca şi repetate luări de poziţie din partea Uniunii 
Europene faţă de situaţia existentă în domeniul protecţiei copilului aflat în 
dificultate în România. 

Un număr de amendamente au fost propuse, în cursul 
dezbaterilor şi adoptate de Comisie, în legătură cu redactarea şi conţinutul 
textelor art. 12, 13, 18, 19, 20. 

Discuţii au suscitat şi dispoziţiile art. 23 referitoare la sursele de 
finanţare a activităţii serviciilor şi instituţiilor publice care îngrijesc şi asigură 
protecţia copilului aflat în dificultate. 

Viziunea care inspiră dispoziţiile acestui articol este aceea că, în 
materie de finanţare a serviciilor şi instituţiilor menţionate, rolul preponderent 
trebuie să-l ocupe contribuţiile obligatorii ale consiliilor administraţiei publice 
locale. La nivel de principiu, nu se poate obiecta împotriva acestei abordări. 
Totuşi, nu se poate trece uşor peste situaţia menţionată anterior, anume: multe 
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consilii locale au, din cauza sărăciei în care se zbat comunităţile respective, o 
situaţie financiară precară. De aceea, unii deputaţi - Marţian Dan, Mitzura 
Arghezi - au manifestat îngrijorare în legătură cu posibile reapariţii a unor 
situaţii de neacoperire a unor necesităţi vitale ale copiilor instituţionalizaţi. În 
acest context s-a arătat şi faptul că, în anii din urmă, a crescut semnificativ 
volumul de obligaţii financiare transpuse prin diferite reglementări legale 
asupra autorităţilor administraţiei publice locale. Menţionăm, spre ilustrare, 
dispoziţiile alin. (9) al articolului 31 din Legea nr. 76 privind bugetul de stat 
pe anul 2000, care prevede că “Autorităţile administraţiei publice locale vor 
asigura cu prioritate fondurile necesare în vederea finanţării complementare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat”. Cu toate acestea, reprezentanţii 
iniţiatorului au insistat ca dispoziţia de la litera a) a art. 23 să rămână aşa cum 
este redactată în textul Ordonanţei de urgenţă; singura modificare decisă, în 
urma dezbaterilor ce au avut loc, a fost cea adusă la textul literei b), care, 
referindu-se la sursele de finanţare menţionează printre acestea “sume din 
bugetul Agenţiei conform dispoziţiilor art. 10”.  

În partea finală a dezbaterilor s-au adoptat câteva amendamente 
care privesc reformularea alin. (2) al art. 25, completarea art. 26 cu un alineat 
nou, numerotat 3, având următorul conţinut: “Transferul instituţiilor, 
unităţilor şi secţiilor de spital prevăzute în prezenta ordonanţă se aplică în 
mod corespunzător şi surselor de finanţare destinate funcţionării acestora, care 
sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite în subordinea 
cărora   au    funcţionat”. De asemenea, s-au adus unele completări textului 
art. 28. 

În forma amendată şi completată, Comisia s-a pronunţat, în 
unanimitate, pentru adoptarea textului Ordonanţei de urgenţă şi înaintarea 
acestuia spre dezbaterea Camerei Deputaţilor. 

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au stabilit, prin consens, 
programul de lucru al comisiei pe perioada vacanţei parlamentare. Totodată, 
ei s-au pronunţat şi în legătură cu alte probleme ce au fost supuse atenţiei lor. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

Marţian Dan 
 


