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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind aprobarea amendãrii Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între
România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Articol unic. Ñ Se aprobã amendarea Protocolului nr. 4 la
Acordul european instituind o asociere între România, pe de
o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele membre ale
acestora, pe de altã parte, ratificat prin Ordonanþa de urgenþã

a Guvernului nr. 1/1997, aprobatã prin Legea nr. 51/1997, ºi
amendat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 71/1998, aprobatã prin Legea nr. 58/1999, conform anexei
care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleºu
Bucureºti, 6 decembrie 1999.
Nr. 190.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 599/8.XII.1999
ANEXÃ

1. În articolele 21 ºi 26 cuvântul ECU va fi înlocuit cu cuvântul euro.
2. Articolul 30 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”ARTICOLUL 30
Sumele exprimate în euro

1. Sumele exprimate în moneda naþionalã a þãrii exportatoare, echivalente cu sumele exprimate în euro, sunt
fixate de þara exportatoare ºi comunicate þãrilor importatoare prin intermediul Comisiei Europene.
2. În cazul în care sumele sunt mai mari decât sumele corespunzãtoare fixate de þara importatoare, aceasta din
urmã le acceptã dacã produsele sunt facturate în moneda þãrii exportatoare. Dacã produsele sunt facturate în moneda
altui stat membru al Comunitãþii sau a altei þãri la care se face referire la art. 3 ºi 4, þara importatoare recunoaºte suma
notificatã de þara în cauzã.
3. Sumele ce urmeazã sã fie folosite în orice monedã naþionalã determinatã vor fi echivalentul în acea monedã
naþionalã al sumelor exprimate în euro în prima zi lucrãtoare a lunii octombrie 1999.
4. Sumele exprimate în euro ºi echivalentul lor în monedele naþionale ale statelor membre ale Comunitãþii ºi
României vor fi revãzute de cãtre Comitetul de Asociere, la cererea Comunitãþii sau a României. La realizarea acestei
revizuiri Comitetul de Asociere se va asigura cã nu sunt scãderi ale sumelor ce vor fi folosite în orice monedã naþionalã
ºi, în plus, va lua în considerare necesitatea de a se menþine efectele limitelor în cauzã în termeni reali. În acest scop
se poate hotãrî modificarea sumelor exprimate în euro.Ò
3. Anexa nr. II se modificã dupã cum urmeazã:
a) Regula pentru poziþia S.A. nr. 1904 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
Poziþia S.A.
nr.
1

”1904

1)

Descrierea mãrfurilor
2

Produse pe bazã de cereale obþinute prin
expandare sau prãjire (de exemplu fulgi de
porumb); cereale (altele decât porumb) sub
formã de grãunþe, fulgi sau alte grãunþe
preparate (cu excepþia fãinii sau griºului),
parþial prãjite sau altfel preparate, nedenumite
ºi necuprinse în altã parte

Prelucrare sau transformare aplicatã materialelor neoriginare
ºi care conferã caracterul de produs originar
3
sau
4

Fabricare:
Ñ din materiale încadrate la altã poziþie
tarifarã decât 1806,
Ñ la care toate cerealele ºi fãina (cu
excepþia grâului dur ºi a derivatelor lui ºi
a porumbului tare Zea indurata) folosite
trebuie sã fie obþinute în întregime1);
Ñ la care valoarea materialelor folosite,
cuprinse la capitolul 17, nu trebuie sã
depãºeascã 30% din preþul de uzinã
al produsului

Excepþia referitoare la porumbul tare Zea indurata se aplicã pânã la data de 31 decembrie 2002.Ò
b) Regula pentru poziþia S.A. nr. 2207 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”2207

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraþie
de alcool, determinatã în funcþie de volum,
de 80% vol. sau peste; alcool etilic ºi alte
rachiuri denaturate, de orice concentraþie

Fabricare:
Ñ din materiale care sã nu fie încadrate la poziþiile nr. 2207 sau 2208,
Ñ la care toþi strugurii sau derivaþi ai
acestora folosiþi trebuie sã fie obþinuþi
în întregime sau dacã toate celelalte
materiale folosite sunt orginare,
tescovina poate fi folositã pânã la 5%
din volumÒ

c) Regula pentru capitolul 57 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”Capitolul 57 Covoare ºi alte acoperitoare de podea
din materiale textile:
Ñ din pâslã þesutã la rãzboi

Fabricare din1):
Ñ fibre naturale sau
Ñ substanþe chimice sau paste textile
Totuºi:
Ñ firele de filamente de polipropilenã
de la poziþia nr. 5402 sau
Ñ fibrele discontinue de polipropilenã
de la poziþiile nr. 5503 ori 5506 sau
Ñ cablurile de filamente de polipropilenã de la poziþia nr. 5501, al cãror
titru este, pentru fiecare fibrã sau
filament constitutiv, în toate cazurile,
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mai mic de 9 decitex, pot fi utilizate
cu condiþia ca valoarea lor sã nu
depãºeascã 40% din preþul de uzinã
al produsului.
Þesãtura de iutã poate fi folositã drept
cãptuºealã.
Fabricare din1):
Ñ fibre naturale necardate, nepieptãnate
ori altfel prelucrate pentru filaturã sau
Ñ substanþe chimice sau paste textile

Ñ din alte pâsle

Ñ din alte materiale

1)

Fabricare din1):
Ñ fire de nucã de cocos sau de iutã
Ñ fire de filamente sintetice sau artificiale
Ñ fibre naturale sau
Ñ fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate ori nepieptãnate
sau altfel prelucrate pentru filaturã.
Þesãtura de iutã poate fi folositã drept
cãptuºealã.

textile

Condiþiile speciale aplicabile produselor formate dintr-un amestec de materiale textile sunt prezentate în nota
introductivã 5.Ò
d) Regula pentru poziþia S.A. nr. 8401 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”Ex 8401

1)

Elemente combustibile nucleare

Fabricare la care toate
materialele folosite trebuie
sã fie încadrate la altã
poziþie tarifarã decât
produsul1)

Fabricare la care valoarea
tuturor materialelor folosite
nu trebuie sã depãºeascã
30% din preþul de uzinã
al produsului

Aceastã regulã se aplicã pânã la data de 31 decembrie 2005.Ò
e) Urmãtoarea regulã va fi introdusã între regulile pentru poziþiile S.A. nr. 9606 ºi 9612:

”9608

Stilouri ºi pixuri cu bilã; stilouri ºi creioane
de marcaj cu vârful din fetru sau din alte
materiale poroase; stilouri cu peniþã ºi altele
similare; creioane metalice; portcreioane,
portstilouri sau suporturi similare; pãrþi
(inclusiv capace ºi agãþãtori) ale acestor
articole, cu excepþia celor de la poziþia
nr. 9609

Fabricare la care toate materialele
folosite trebuie sã fie încadrate la altã
poziþie tarifarã decât produsul. Totuºi
peniþele ºi vârfurile pentru peniþe,
încadrate la aceeaºi poziþie tarifarã,
pot fi folosite.Ò

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului
ºi reorganizarea activitãþilor de protecþie a copilului
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
CAPITOLUL I

Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Agenþia Naþionalã pentru
Protecþia Drepturilor Copilului, denumitã în continuare
agenþie, ca organ de specialitate al administraþiei publice
centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului,
prin reorganizarea Departamentului pentru Protecþia
Copilului care se desfiinþeazã ºi prin preluarea unor activitãþi din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele

cu Handicap, al Ministerului Sãnãtãþii ºi al Ministerului
Educaþiei Naþionale.
(2) Agenþia coordoneazã, la nivel naþional, aplicarea politicilor în domeniul reformei sistemului de servicii ºi instituþii
care asigurã promovarea drepturilor copilului, îngrijirea ºi
protecþia copiilor aflaþi în dificultate ºi a celor cu handicap.
(3) Sediul agenþiei este în municipiul Bucureºti.
Art. 2. Ñ (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul
protecþiei drepturilor copilului agenþia îndeplineºte urmãtoarele funcþii:
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a) de strategie, prin care se asigurã fundamentarea, elaborarea ºi aplicarea strategiei ºi a programelor de reformã
în domeniul protecþiei drepturilor copilului ºi al adopþiei;
b) de reglementare, prin care se asigurã elaborarea
cadrului normativ necesar în vederea realizãrii obiectivelor
ºi programelor;
c) de administrare, prin care se asigurã administrarea
proprietãþii publice ºi private a statului ºi gestionarea serviciilor publice în domeniul protecþiei drepturilor copilului;
d) de reprezentare, prin care se asigurã, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern ºi extern;
e) de autoritate de stat, prin care se asigurã urmãrirea
aplicãrii reglementãrilor din domeniul propriu, controlul respectãrii aplicãrii acestora, precum ºi a activitãþilor instituþiilor
ºi organismelor care îºi desfãºoarã activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã agenþia preia atribuþiile Departamentului
pentru Protecþia Copilului ºi ale Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap din domeniul protecþiei speciale a copiilor cu handicap.
Art. 4. Ñ (1) Agenþia este condusã de un preºedinte,
ajutat de un vicepreºedinte, numiþi prin decizie a primuluiministru.
(2) În exercitarea atribuþiilor sale preºedintele emite
ordine ºi instrucþiuni ºi participã la ºedinþele Guvernului în
calitate de invitat.
(3) În structura agenþiei funcþioneazã un secretar general.
(4) Agenþia este sprijinitã în activitãþile sale de un consiliu de coordonare, cu rol consultativ.
(5) Consiliul de coordonare sprijinã agenþia în problemele care privesc cooperarea, potrivit domeniului sãu de
activitate, cu ministerele ºi cu celelalte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, precum ºi cu autoritãþile administraþiei publice locale.
(6) Preºedintele agenþiei are calitatea de ordonator principal de credite.
Art. 5. Ñ (1) Organizarea, funcþionarea ºi numãrul de
personal ale agenþiei, componenþa ºi atribuþiile consiliului
de coordonare se aprobã prin hotãrâre a Guvernului în
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
(2) În structura agenþiei ºi în subordinea directã a
preºedintelui se organizeazã ºi funcþioneazã corpul de control al activitãþilor de protecþie ºi promovare a drepturilor
copilului.
(3) Cheltuielile curente ºi de capital necesare în vederea organizãrii ºi funcþionãrii agenþiei se asigurã de la
bugetul de stat.
Art. 6. Ñ Salarizarea personalului încadrat la agenþie se
stabileºte potrivit prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi
a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de
demnitate publicã.
Art. 7. Ñ (1) Preºedinþia Comitetului Român pentru
Adopþii va fi asiguratã de un secretar de stat desemnat
prin decizie a primului-ministru. Preºedintele agenþiei este
membru al Comitetului Român pentru Adopþii ºi nu poate fi
preºedinte al Comitetului Român pentru Adopþii.
(2) Agenþia asigurã serviciile administrative ºi de secretariat ale Comitetului Român pentru Adopþii. Activitatea
secretariatului este coordonatã de preºedintele Comitetului
Român pentru Adopþii.
(3) Agenþia rãspunde de veridicitatea datelor furnizate
Comitetului Român pentru Adopþii.
Art. 8. Ñ (1) În vederea îndeplinirii atribuþiilor care îi
revin agenþia colaboreazã ºi coopereazã cu autoritãþile ºi
instituþiile publice române, cu organizaþii internaþionale,
autoritãþi publice strãine, organizaþii neguvernamentale, precum ºi cu alte persoane juridice sau fizice.
(2) Personalul corpului de control îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:

a) are dreptul la acces nelimitat în sediile tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat, precum ºi la
domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire ºi asigurã
protecþia unui copil; în acest scop organele de poliþie au
obligaþia sã sprijine personalul corpului de control;
b) constatã natura activitãþilor care încalcã prevederile
legale în domeniul de activitate al agenþiei, stabileºte sau,
dupã caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile
ºi a rãspunderii disciplinare, materiale, contravenþionale
sau, dupã caz, penale a acestora; în acest scop personalul corpului de control îndeplineºte ºi atribuþiile prevãzute la
art. 214 din Codul de procedurã penalã, care se aplicã în
mod corespunzãtor;
c) întocmeºte rapoarte de control, precum ºi propuneri
de soluþionare ºi de sancþionare a abaterilor constatate, pe
care le supune spre aprobare agenþiei.
(3) Agenþia are dreptul sã solicite informaþii ºi documente de la orice persoanã juridicã publicã sau privatã ori
de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenþã,
acestea având obligaþia de a le pune la dispoziþie personalului agenþiei în termen de 15 zile calendaristice de la
data solicitãrii.
CAPITOLUL II
Programe de interes naþional în domeniul protecþiei
drepturilor copilului
Art. 9. Ñ În înþelesul prezentei ordonanþe de urgenþã,
prin programe de interes naþional se înþelege acele programe care contribuie la:
a) realizarea obiectivelor de reformã a sistemului de
servicii ºi instituþii destinate îngrijirii, protecþiei ºi promovãrii
drepturilor tuturor copiilor;
b) asigurarea funcþionãrii adecvate a sistemului
menþionat la lit. a), în vederea îmbunãtãþirii indicatorilor de
performanþã a respectivelor servicii ºi instituþii.
Art. 10. Ñ (1) Agenþia poate finanþa sau, dupã caz,
cofinanþa urmãtoarele tipuri de programe de interes naþional
pentru protecþia drepturilor copilului:
a) programe specifice de implementare a strategiei
naþionale în domeniul reformei sistemului de servicii ºi
instituþii destinate îngrijirii, protecþiei ºi promovãrii drepturilor
copilului;
b) programe de urgenþã pentru depãºirea unor situaþii
de crizã, în vederea asigurãrii protecþiei ºi îngrijirii copiilor,
pentru a preveni ºi/sau a elimina efectele calamitãþilor naturale ori, dupã caz, pentru intervenþii cu caracter umanitar.
(2) Programele de interes naþional menþionate la lit. a),
complementare acþiunilor finanþate la nivel local, pot avea
urmãtoarele obiective generale:
a) realizarea investiþiilor necesare pentru atingerea
obiectivelor reformei, în vederea dezvoltãrii, diversificãrii ºi
restructurãrii serviciilor ºi instituþiilor care asigurã îngrijirea,
protecþia ºi promovarea drepturilor copilului;
b) asigurarea funcþionãrii serviciilor ºi instituþiilor restructurate sau, dupã caz, nou-create, potrivit prevederilor lit. a);
c) realizarea de studii, cercetãri ºi publicaþii în cadrul
domeniului sãu de activitate;
d) formarea iniþialã ºi continuã a personalului care îºi
desfãºoarã activitatea în cadrul serviciilor ºi instituþiilor care
asigurã promovarea drepturilor copilului, îngrijirea ºi protecþia copiilor aflaþi în dificultate ºi a celor cu handicap;
e) informarea opiniei publice despre drepturile copilului
prin campanii de mediatizare;
f) orice alte programe corespunzãtoare domeniului sãu
de activitate.
Art. 11. Ñ Programele de interes naþional se aprobã
prin hotãrâre a Guvernului, pe baza fundamentãrilor elaborate de agenþie, care vor cuprinde activitãþile necesare ºi
indicatorii de performanþã pentru aplicarea acestora.
Art. 12. Ñ (1) Finanþarea sau, dupã caz, cofinanþarea
programelor de interes naþional se asigurã din urmãtoarele
surse:
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a) bugetul de stat;
b) credite sau granturi externe din surse guvernamentale ºi neguvernamentale;
c) donaþii, sponsorizãri ºi alte fonduri;
d) sume din Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap.
(2) Sumele alocate din sursele prevãzute la alin. (1)
lit. a)Ñc) vor fi cuprinse în bugetul propriu al agenþiei.
Art. 13. Ñ Agenþia este autorizatã sã aloce fonduri din
bugetul propriu pentru finanþarea programelor de interes
naþional serviciilor publice specializate pentru protecþia copilului, pe bazã de convenþii încheiate cu consiliile judeþene
ºi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti,
precum ºi organismelor private autorizate, pe bazã de convenþii încheiate cu acestea.
Art. 14. Ñ Agenþia este autorizatã sã finanþeze proiecte
din cadrul programelor de interes naþional din domeniul sãu
de activitate ce urmeazã a fi realizate, pe bazã de convenþie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, precum ºi cu alte
autoritãþi sau instituþii publice.
Art. 15. Ñ (1) Sumele din Fondul special de solidaritate
socialã pentru persoanele cu handicap se stabilesc proporþional cu numãrul copiilor cu handicap din numãrul total
al persoanelor cu handicap ºi se alocã agenþiei de cãtre
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Aceste sume se alocã pentru unitãþile ºi serviciile
prin care se realizeazã proiectele din cadrul programelor
de interes naþional, pe baza convenþiilor încheiate cu consiliile judeþene ºi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.
Art. 16. Ñ În termen de 45 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã agenþia va
elabora metodologia de alocare a fondurilor, criteriile de
identificare ºi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul
programelor de interes naþional, care se aprobã prin ordin
al preºedintelui acesteia.
CAPITOLUL III
Reorganizarea activitãþilor de îngrijire ºi protecþie a
copiilor cu handicap ºi a celor aflaþi în dificultate
Art. 17. Ñ Copiilor cu handicap ºi celor aflaþi în dificultate, internaþi în unitãþile sau secþiile de spital cu profil de
recuperare distrofici sau recuperare ºi reabilitare neuropsihomotorie, li se asigurã îngrijire ºi protecþie în condiþiile
prevãzute la art. 7Ñ22 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 26/1997 privind protecþia copilului aflat în
dificultate, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1998
ºi republicatã.
Art. 18. Ñ (1) Instituþiile de protecþie specialã a persoanelor cu handicap, care asigurã îngrijirea, asistenþa, recuperarea sau, dupã caz, reabilitarea copiilor cu handicap,
aflate în prezent în coordonarea Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap, se transferã în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor
judeþene sau, dupã caz, a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureºti pe al cãror teritoriu funcþioneazã,
pânã la data de 31 martie 2000.
(2) Aceste instituþii se reorganizeazã în etape, dupã
evaluarea situaþiei copilului cu handicap, în centre de tip
familial pentru recuperarea ºi reabilitarea copiilor cu handicap ºi handicap sever, centre de îngrijire de zi ºi recuperare pentru copilul cu handicap sau, dupã caz, în alte
servicii destinate îngrijirii, reabilitãrii ºi protecþiei drepturilor
copilului, fãrã personalitate juridicã, în cadrul serviciilor
publice specializate pentru protecþia copilului din subordinea
consiliilor judeþene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.
(3) Personalul angajat la instituþiile prevãzute la alin. (1)
se transferã în cadrul serviciilor publice specializate pentru
protecþia copilului din subordinea consiliilor judeþene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureºti.
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Art. 19. Ñ (1) Unitãþile sau secþiile de spital cu profil
de recuperare distrofici, recuperare ºi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA se transferã
ºi se restructureazã conform prevederilor art. 18, cu acordul Ministerului Sãnãtãþii, numai în cazul în care sunt
internaþi cu preponderenþã copii aflaþi în dificultate.
(2) Separarea patrimoniului ºi a personalului unitãþilor
prevãzute la alin. (1) se realizeazã astfel:
a) patrimoniul se separã potrivit destinaþiei bunurilor:
bunurile destinate desfãºurãrii actului medical rãmân în
patrimoniul unitãþii sanitare, putând sã deserveascã ºi
cerinþele medicale ale copiilor aflaþi în dificultate, iar celelalte bunuri urmeazã regimul prevãzut la art. 26;
b) personalul medical ºi auxiliar, ale cãrui atribuþii privesc furnizarea serviciilor medicale, rãmâne încadrat la
unitatea medicalã, iar restul personalului urmeazã regimul
prevãzut la art. 18.
Art. 20. Ñ (1) Unitãþile care îngrijesc copii în regim
rezidenþial ºi care funcþioneazã în cadrul unitãþilor de
învãþãmânt special se separã de unitãþile de învãþãmânt
special, se transferã ºi se restructureazã potrivit prevederilor art. 18, care se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) Separarea patrimoniului ºi a personalului unitãþilor
prevãzute la alin. (1) se realizeazã astfel:
a) patrimoniul se separã potrivit destinaþiei ºi funcþionalitãþii bunurilor: bunurile destinate desfãºurãrii procesului de
instrucþie, educaþie, compensare, reabilitare ºi recuperare
rãmân în patrimoniul unitãþii de învãþãmânt special, iar
celelalte bunuri urmeazã regimul prevãzut la art. 26;
b) personalul didactic, didactic-auxiliar ºi nedidactic, ale
cãrui atribuþii privesc desfãºurarea procesului instructiv-educativ, rãmâne încadrat la unitatea de învãþãmânt special,
iar restul personalului urmeazã regimul prevãzut la art. 18.
Art. 21. Ñ Lista cuprinzând instituþiile, unitãþile ºi secþiile
de spital prevãzute la art. 18Ñ20 se aprobã prin hotãrâre
a Guvernului, la propunerea agenþiei ºi a Secretariatului de
Stat pentru Persoanele cu Handicap sau, dupã caz, a
agenþiei ºi a Ministerului Sãnãtãþii, a agenþiei ºi a
Ministerului Educaþiei Naþionale, în termen de 30 de zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
Art. 22. Ñ (1) Comisiile pentru protecþia copilului stabilesc mãsurile de protecþie prevãzute la art. 7Ñ22 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 26/1997, pentru
copiii aflaþi în instituþiile, unitãþile sau secþiile de spital
prevãzute la art. 18Ñ20, în termen de 60 de zile de la
realizarea transferului acestor instituþii.
(2) Comisiile pentru protecþia copilului efectueazã evaluarea tipului de dificultate a copilului, inclusiv a celor aflaþi
în unitãþile sau secþiile de spital prevãzute la art. 17 ºi 18,
ºi recomandã comisiilor de expertizã copiii cu handicap
pentru încadrarea în gradul de handicap, potrivit criteriilor
de acordare a acestuia.
(3) Comisiile pentru protecþia copilului ºi comisiile de
expertizã pentru copiii cu handicap elaboreazã împreunã
programul de recuperare a copilului cu handicap.
(4) Evaluarea situaþiei sociale ºi juridice a copiilor
prevãzuþi la alin. (1), precum ºi, dupã caz, elaborarea programului de reintegrare sociofamilialã ºi educaþionalã a
acestora se realizeazã de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protecþia copilului.
(5) Evaluãrile ºi programele realizate potrivit prevederilor
alin. (4) se aprobã de comisia pentru protecþia copilului,
potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 26/1997, republicatã.
CAPITOLUL IV
Finanþarea activitãþilor de îngrijire ºi protecþie a copiilor
la nivel local
Art. 23. Ñ Activitatea serviciilor ºi instituþiilor publice
care îngrijesc ºi asigurã protecþia drepturilor copilului se
finanþeazã din:
a) contribuþii obligatorii ale consiliilor locale municipale,
orãºeneºti ºi comunale din al cãror teritoriu provin copilul cu
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handicap ºi cel aflat în dificultate sau persoana majorã
care beneficiazã de protecþie în condiþiile art. 19 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 26/1997, republicatã; criteriile de determinare a comunitãþii locale din care
provine copilul vor fi stabilite de agenþie ºi aprobate prin
ordin al preºedintelui acesteia;
b) sume alocate din bugetul agenþiei;
c) venituri proprii ale judeþelor, respectiv ale sectoarelor
municipiului Bucureºti, potrivit legii;
d) sume alocate din Fondul special de solidaritate
socialã pentru persoanele cu handicap.
Art. 24. Ñ (1) Nivelul contribuþiilor prevãzute la art. 23
lit. a) se stabileºte pe baza unei metodologii aprobate prin
hotãrâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
(2) Sumele prevãzute pentru activitãþile de protecþie a
copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau
judeþene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli pânã când
contribuþia lor la acest tip de activitãþi nu este pe deplin
acoperitã.
(3) Sumele corespunzãtoare contribuþiei comunei,
oraºului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureºti
se cuprind în bugetul propriu al acestora ºi se transferã
direct serviciilor publice specializate pentru protecþia copilului din subordinea consiliilor judeþene.
(4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind în
bugetul propriu al consiliului judeþean. În cazul consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, aceste sume
se cuprind în bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu
judeþean ºi consiliu local al sectoarelor municipiului
Bucureºti va comunica agenþiei, pânã la data de 31 decembrie a fiecãrui an, estimarea fondurilor necesare ºi alocate
pe anul urmãtor pentru protecþia drepturilor copilului.
CAPITOLUL V
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 25. Ñ (1) Agenþia preia prin transfer personalul
Departamentului pentru Protecþia Copilului, precum ºi personalul cu atribuþii în domeniul protecþiei speciale a copiilor
cu handicap din cadrul aparatului central al Secretariatului
de Stat pentru Persoanele cu Handicap ºi, dupã caz, de la
Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul Educaþiei Naþionale.
(2) Agenþia preia, pe bazã de protocol de predare-preluare, în termen de 15 zile de la data înfiinþãrii, bunurile
aflate în folosinþa Departamentului pentru Protecþia Copilului,
potrivit inventarului existent la data desfiinþãrii acestuia. De
asemenea, agenþia preia drepturile ºi obligaþiile
Departamentului pentru Protecþia Copilului.
(3) Agenþia asigurã continuitatea tuturor proiectelor aflate
în derulare, care au fost contractate cu Departamentul

pentru Protecþia Copilului ºi, respectiv, cu Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap în domeniul protecþiei
copilului cu handicap.
Art. 26. Ñ (1) Transferul drepturilor asupra bunurilor
proprietate publicã se realizeazã potrivit prevederilor Legii
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic
al acesteia.
(2) Bunurile proprietate privatã a statului, aflate în inventarul instituþiilor, unitãþilor ºi secþiilor de spital prevãzute la
art. 18Ñ20, se transferã pe bazã de protocol de predarepreluare încheiat între autoritãþile sau instituþiile publice în
subordinea cãrora funcþioneazã respectivele instituþii ºi consiliile judeþene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureºti.
Art. 27. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe
anul 1999.
Art. 28. Ñ (1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe de urgenþã se modificã în mod corespunzãtor
alin. (1) al art. 3, alin. (1) al art. 7, alin. (1) ºi (3) ale
art. 10 ºi anexa nr. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie
1999.
(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã se abrogã:
a) Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecþia
Copilului, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 432 din 16 noiembrie 1998, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 177/1999, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 584 din 30 noiembrie 1999;
b) alin. (2) al art. 2 ºi lit. a) a alin. (1) al art. 3 din
Hotãrârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea ºi funcþionarea Comitetului Român pentru Adopþii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din
18 septembrie 1997;
c) teza întâi ºi teza a doua din alin. (3) al art. 10 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 25/1997 cu privire
la regimul juridic al adopþiei, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 87/1998, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 29 aprilie 1998;
d) Hotãrârea Guvernului nr. 875/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Protecþia
Copilului, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998;
e) orice alte dispoziþii contrare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Departamentul pentru Reforma Administraþiei
Publice Centrale
Petricã Diaconu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Adrian Miroiu,
secretar de stat

Bucureºti, 8 decembrie 1999.
Nr. 192.

p. Ministrul sãnãtãþii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 561/1999 pentru aprobarea criteriilor
de stabilire a imobilelor cu destinaþie de reºedinþe oficiale ºi a celorlalte locuinþe de protocol
În temeiul prevederilor art. 58 alin. 3 din Legea locuinþei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 561/1999 pentru
aprobarea criteriilor de stabilire a imobilelor cu destinaþie de
reºedinþe oficiale ºi a celorlalte locuinþe de protocol, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din
19 iulie 1999, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Articolul 2 se completeazã cu alineatele (3), (4) ºi (5)
cu urmãtorul cuprins:
”(3) Secretariatul comisiei tehnice este asigurat de Regia
Autonomã ÇAdministraþia Patrimoniului Protocolului de StatÈ.
(4) Regia Autonomã ÇAdministraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÈ pune la dispoziþie comisiei tehnice
toate documentele ºi datele necesare ºi rãspunde pentru
corectitudinea acestora.
(5) Lucrãrile comisiei tehnice sunt confidenþiale.Ò
2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ În termen de 180 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri comisia tehnicã prevãzutã la
art. 2 va prezenta Guvernului spre aprobare lista
cuprinzând imobilele cu destinaþie de reºedinþe oficiale ºi
celelalte locuinþe de protocol.Ò

3. Dupã articolul 3 se introduc articolele 31 ºi 3 2 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 31. Ñ Comisia tehnicã prevãzutã la art. 2 va prezenta Guvernului spre aprobare, o datã cu lista cuprinzând
imobilele cu destinaþie de reºedinþe oficiale ºi celelalte
locuinþe de protocol, ºi lista cuprinzând locuinþele care nu
se încadreazã în aceste categorii ºi care urmeazã sã fie
transmise, potrivit legii, în administrarea ministerelor sau a
autoritãþilor administraþiei publice locale, dupã caz.
Art. 32. Ñ Administratorul imobilelor cu destinaþie de
reºedinþã oficialã ºi al celorlalte locuinþe de protocol vor lua
mãsuri pentru a asigura acestor imobile îndeplinirea
cerinþelor prevãzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea
în construcþii, precum ºi de Ordonanþa Guvernului
nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic
al construcþiilor existente, republicatã, cu modificãrile ulterioare.Ò
4. Anexa ”Criteriile de stabilire a imobilelor cu destinaþie de reºedinþe oficiale ºi a celorlalte locuinþe de protocolÒ se înlocuieºte cu anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 561/1999, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Directorul Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Stoina Constantin Neculai,
secretar de stat

Bucureºti, 6 decembrie 1999.
Nr. 1.000.

ANEXÃ
CRITERIILE

de stabilire a imobilelor cu destinaþie de reºedinþe oficiale ºi a celorlalte locuinþe de protocol
Reºedinþele oficiale ºi locuinþele de protocol vor îndeplini
urmãtoarele criterii:
I. Reºedinþe oficiale
Regimul juridic al construcþiei

1. Imobilul, în totalitate, sã facã parte din categoria
bunurilor proprietate publicã a statului.
2. Sã nu existe litigii în curs de soluþionare cu privire la
dreptul de proprietate asupra imobilului la data intrãrii în
vigoare a hotãrârii prin care Guvernul aprobã propunerile comisiei tehnice, conform prevederilor art. 44 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi
stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe.

Amplasament

3. Imobilul sã fie situat în zona centralã sau rezidenþialã
a municipiului, conform planului urbanistic general, unde
densitatea populaþiei ºi circulaþia vehiculelor sunt reduse,
dispunând de posibilitatea de acces rapid, în caz de forþã
majorã, la sistemele de apãrare civilã.
4. Amplasamentul imobilului sã permitã organizarea
pazei în condiþii de deplinã siguranþã, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor,
bunurilor ºi valorilor.
5. Imobilul sã aibã caracter de locuinþã individualã (gen
vilã) ºi sã fie destinat a fi locuit de o singurã familie,
împreunã cu personalul de serviciu ºi cu cel de protecþie ºi pazã.
6. Imobilul sã aibã o suprafaþã de teren, neocupatã cu
construcþii, mai mare de 300 m2, iar construcþia sã fie
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amplasatã insular sau peninsular, în funcþie de perimetrul
curþii.
Utilitãþi

7. Imobilul sã fie racordat la utilitãþi: apã curentã, canalizare, energie electricã de la reþea ºi posibilitãþi de amplasare a unui grup electrogen, gaze naturale ºi/sau
combustibil lichid, încãlzirea sã fie asiguratã prin centralã
proprie ºi sã existe posibilitatea de dotare cu instalaþie de
aer condiþionat.
8. Imobilul sã permitã conectarea la reþeaua de telefonie
interstructuratã ºi la sistemul informatic naþional cu sisteme
de asigurare a protejãrii primirii ºi transmiterii informaþiilor.
Spaþii locative ºi cerinþe sporite de confort

9. Prin natura construcþiei, sã poatã fi asigurat iluminatul
natural al tuturor încãperilor, cu excepþia dependinþelor.
10. Sã fie posibilã asigurarea protecþiei locatarilor Ñ
integritatea fizicã, viaþa personalã Ñ intimitate, protecþie la
poluare sonorã ºi chimicã.
11. Imobilul sã dispunã de minimum trei dormitoare,
salon de primire, salon de zi, bucãtãrie spaþioasã, bãi, grupuri sanitare, garaj, precum ºi de anexe pentru personalul
de serviciu auxiliar ºi de pazã.
12. Suprafeþele locuinþelor de protocol vor fi cu cel puþin
30% mai mari decât cele prevãzute în anexa nr. 1 la
Legea locuinþei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile
ulterioare.
13. Imobilul poate dispune de cramã, pivniþã ºi
spãlãtorie proprie, saunã, piscinã, iar bucãtãria sã fie
dotatã cu dulapuri sau camere frigorifice.
II. Locuinþa de protocol
Regimul juridic al construcþiei

1. Locuinþa de protocol sã facã parte din categoria
bunurilor proprietate publicã a statului.

2. Sã nu existe litigii în curs de soluþionare cu privire la
dreptul de proprietate asupra locuinþei de protocol la data
intrãrii în vigoare a hotãrârii prin care Guvernul aprobã propunerile comisiei tehnice, conform prevederilor art. 44 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu
destinaþia de locuinþe.
Amplasament

3. Imobilul sã fie situat în zona centralã sau rezidenþialã
a localitãþii, conform planului urbanistic general, unde densitatea populaþiei ºi circulaþia vehiculelor sunt reduse.
4. Amplasamentul imobilului sã permitã organizarea
pazei în condiþii de deplinã siguranþã, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor,
bunurilor ºi valorilor.
Utilitãþi

5. Imobilul sã aibã urmãtoarele utilitãþi: apã curentã,
canalizare, energie electricã, gaze naturale ºi instalaþie de
încãlzire.
Spaþii locative ºi cerinþe sporite de confort

6. Prin natura construcþiei, sã poatã fi asigurat iluminatul
natural al tuturor încãperilor, cu excepþia dependinþelor.
7. Sã fie posibilã asigurarea protecþiei locatarilor Ñ integritatea fizicã, viaþa personalã Ñ intimitate, protecþiei la
poluare sonorã ºi chimicã.
8. Locuinþa sã dispunã de minimum douã dormitoare,
salon de zi, un birou, un grup sanitar, baie, bucãtãrie, iar
suprafeþele acestora sã fie cu cel puþin 30% mai mari
decât cele prevãzute în anexa nr. 1 la Legea locuinþei
nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
9. Locuinþa poate dispune de curte ºi de garaj.

DECIZII
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 8Ñ9 decembrie 1999
În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,
Preºedintele Senatului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Pe perioada absenþei din þarã a
preºedintelui Senatului, 8Ñ9 decembrie 1999, conducerea

Senatului va fi asiguratã de domnul senator Mircea
Ionescu-Quintus, vicepreºedinte al Senatului.

PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 6 decembrie 1999.
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