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func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de personal din
sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea
bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10
alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002 ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de
stat pe anul 2004 nr. 507/2003, excep˛ie ridicat„ de
Stoenic„ Titi, C‚mpeanu Mircea, Barbu Silviu, Popa
Aristotel Mihail ∫i B„canu Silviu George Ón Dosarul
nr. 4.226/M/2004 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, Óntruc‚t beneficiul
unor drepturi salariale suplimentare, a∫a cum este ∫i prima
de concediu, nu reprezint„ un drept constitu˛ional
fundamental, astfel c„ prevederile constitu˛ionale care
reglementeaz„ restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau
libert„˛i nu sunt incidente Ón privin˛a reglement„rii lor.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 7 decembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.226/M/2004, Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia
civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind
unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor
publici ∫i a altor categorii de personal din sectorul
bugetar, precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii
judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de
stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din
Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 ∫i ale
art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003. Excep˛ia a fost ridicat„ de c„tre Stoenic„ Titi,
C‚mpeanu Mircea, Barbu Silviu, Popa Aristotel Mihail ∫i
B„canu Silviu George cu prilejul solu˛ion„rii unei ac˛iuni
civile al c„rei obiect Ól constituie preten˛ii privind drepturi
salariale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia arat„ c„, potrivit art. 41 1 alin. (2) din Legea
nr. 50/1996, introdus prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 83/2000, magistra˛ii ∫i celelalte categorii de
personal salarizat potrivit acestei legi au dreptul, pe
perioada concediului de odihn„, pe l‚ng„ indemniza˛ia de
concediu, ∫i la o prim„ egal„ cu indemniza˛ia brut„ sau cu
salariul de baz„ brut din luna anterioar„ plec„rii Ón
concediu. Acest drept legal nu a fost acordat Ón practic„
datorit„ faptului c„ aplicarea art. 411 din Legea nr. 50/1996
a fost suspendat„ p‚n„ la 1 ianuarie 2002 prin art. III
alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001. Prin art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001,
aceast„ suspendare a fost prelungit„ p‚n„ la 31 decembrie
2002, iar prin art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 ∫i
art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, p‚n„ la
31 decembrie 2003, respectiv p‚n„ la 31 decembrie 2004.
Œn consecin˛„, consider„ c„ prin dispozi˛iile legale criticate
a fost restr‚ns exerci˛iul dreptului legal la prima de
concediu, f„r„ a exista vreuna dintre situa˛iile prev„zute de
art. 53 din Constitu˛ie care reglementeaz„ posibilitatea

restr‚ngerii prin lege a exerci˛iului unor drepturi sau
libert„˛i. De asemenea, apreciaz„ c„ sunt Ónc„lcate ∫i
prevederile art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie, referitoare la
dreptul la concediul de odihn„ pl„tit, care include, Ón opinia
lor, ∫i dreptul la prima de vacan˛„.
Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia civil„, referindu-se la
dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea
nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002
∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„. Œn acest
sens, arat„ c„ art. 53 din Constitu˛ie prevede doar
posibilitatea restr‚ngerii exerci˛iului unor drepturi, nu ∫i
suspendarea acestora, iar condi˛iile prev„zute pentru
restr‚ngere nu sunt Óndeplinite.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Avocatul Poporului, referindu-se la critica de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 ∫i ale
art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, apreciaz„ c„ aceste
texte de lege nu sunt contrare dispozi˛iilor constitu˛ionale
ale art. 41 alin. (2). Astfel, prevederile legale criticate
îinstituie o m„sur„ temporar„, motivat„ de faptul c„ Ón
bugetul de stat pe anul 2004 nu sunt prev„zute sume cu
aceast„ destina˛ie, stabilirea cuantumului ∫i a principalelor
destina˛ii ale aloca˛iilor bugetare constituind atributul
exclusiv al legiuitorului“. De asemenea, Ón opinia sa, textele
de lege avute Ón vedere nu contravin nici art. 53 din
Constitu˛ie, deoarece nu pun Ón discu˛ie restr‚ngeri ale
exerci˛iului unor drepturi sau libert„˛i fundamentale. Œn ceea
ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 ∫i ale art. 10
alin. (3) din Legea nr. 631/2002, consider„ c„ aceasta este
inadmisibil„, Óntruc‚t dispozi˛iile respective ∫i-au Óncetat
aplicarea.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile
Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, a∫a cum
reiese acesta din Óncheierea prin care Tribunalul Bra∫ov —
Sec˛ia civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„, Ól constituie
dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
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personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001,
aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 386/2001, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 390 din 17 iulie
2001, dispozi˛ii potrivit c„rora: îDe asemenea, se suspend„
p‚n„ la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411
alin. (1) care cuprind dispozi˛ii referitoare la acordarea primei
pentru concediul de odihn„ ∫i ale art. 45 alin. (1) referitoare la
cuantumul sporului cu care se pl„tesc orele lucrate peste
durata normal„ a timpului de munc„ din Legea nr. 50/1996
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificat„
∫i completat„ prin Ordonan˛a Guvernului nr. 83/2000 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 50/1996 privind
salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum ∫i
aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu
ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„ din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii
nr. 21/1999 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 614 din
29 noiembrie 2000.“
De asemenea, autorii excep˛iei critic„ ∫i dispozi˛iile
art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002
nr. 743/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, dispozi˛ii potrivit
c„rora: îTermenele prev„zute la art. III din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri
referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii
de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i modificat„ prin
Legea nr. 386/2001, se prelungesc p‚n„ la data de
31 decembrie 2002“, precum ∫i prevederile art. 10 alin. (3)
din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 863
din 29 noiembrie 2002, ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea
bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 853 din
2 decembrie 2003, prin care dispozi˛iile art. 411 alin. (1)
din Legea nr. 50/1996 referitoare la acordarea primei
pentru concediul de odihn„ au fost suspendate Ón
continuare p‚n„ la data de 31 decembrie 2003, respectiv
p‚n„ la 31 decembrie 2004.
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor texte de lege,
autorii excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor art. 41
alin. (2) ∫i ale art. 53 din Constitu˛ie, potrivit c„rora:
— Art. 41 alin. (2): îSalaria˛ii au dreptul la m„suri de
protec˛ie social„. Acestea privesc securitatea ∫i s„n„tatea
salaria˛ilor, regimul de munc„ al femeilor ∫i al tinerilor,
instituirea unui salariu minim brut pe ˛ar„, repausul
s„pt„m‚nal, concediul de odihn„ pl„tit, prestarea muncii Ón
condi˛ii deosebite sau speciale, formarea profesional„, precum
∫i alte situa˛ii specifice, stabilite prin lege.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
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cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„ textele de lege supuse controlului de
constitu˛ionalitate au avut caracter temporar, iar efectele lor
au Óncetat la data prev„zut„ pentru aplicare. Astfel,
dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 ∫i-au Óncetat aplicarea la data de
1 ianuarie 2002, cele ale art. 12 alin. (4) din Legea
nr. 743/2001, la 31 decembrie 2002, ale art. 10 alin. (3)
din Legea nr. 631/2002 ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea
nr 507/2003, la 31 decembrie 2003, respectiv la
31 decembrie 2004.
A∫a fiind, Ón virtutea prevederilor art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, potrivit c„rora Curtea Constitu˛ional„ nu
se poate pronun˛a dec‚t asupra constitu˛ionalit„˛ii unui text
de lege Ón vigoare, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea
nr. 743/2001 ∫i ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002
urmeaz„ a fi respins„ ca inadmisibil„.
C‚t prive∫te dispozi˛iile art. 9 alin. (7) din Legea
nr. 507/2003, av‚nd Ón vedere c„ la data sesiz„rii Cur˛ii
acestea mai erau Ónc„ Ón vigoare, excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a acestui text de lege este respins„ ca
devenit„ inadmisibil„.
Œn acela∫i timp Óns„, Curtea observ„ c„ dispozi˛ia
referitoare la suspendarea acord„rii primei pentru concediul
de odihn„ a fost preluat„ ∫i Ón Legea bugetului de stat pe
anul 2005 nr. 511/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004, care,
la art. 8 alin. (7), prevede c„: îAplicarea prevederilor din
actele normative Ón vigoare referitoare la primele ce se acord„
cu ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„, precum ∫i a celor ale
art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare, se
suspend„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2005.“
Aceste dispozi˛ii sunt Ón vigoare ∫i, Ón consecin˛„,
urmeaz„ a se analiza constitu˛ionalitatea acestora Ón raport
cu prevederile constitu˛ionale invocate.
Astfel, autorii excep˛iei sus˛in c„ anumite drepturi
acordate temporar pentru unele categorii de persoane
(demnitari ∫i salaria˛i) au acela∫i regim juridic ca ∫i
drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale consacrate de
Constitu˛ie.
Curtea apreciaz„ c„ premisele de la care pleac„ autorii
excep˛iei sunt gre∫ite. Beneficiul unor drepturi salariale
suplimentare, cum este ∫i prima de concediu, nu constituie
un drept constitu˛ional fundamental, iar prevederile art. 53
din Constitu˛ie nu sunt incidente Ón privin˛a reglement„rii
lor. Œn consecin˛„, legiuitorul este Ón drept s„ le acorde, s„
le modifice ori s„ Ónceteze acordarea lor, precum ∫i s„
stabileasc„ perioada Ón care le acord„. De altfel, aplic‚nd
acest principiu, legiuitorul a Ón˛eles ca, prin prevederile
art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
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nr. 177/2002 s„ abroge toate dispozi˛iile Legii nr. 50/1996
referitoare la salarizarea ∫i alte drepturi ale magistra˛ilor ∫i
personalului de specialitate juridic„ asimilat, astfel c„
prevederile art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 ∫i-au
Óncetat aplicarea cu privire la aceste categorii de persoane.

Œn sf‚r∫it, Curtea observ„ c„ dreptul la concediul de
odihn„ pl„tit, ca m„sur„ de protec˛ie social„ garantat„ de
prevederile constitu˛ionale, nu se confund„ cu dreptul la
prima de concediu, astfel c„ nu poate fi re˛inut„ Ónc„lcarea
dispozi˛iilor art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea
bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 ∫i ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002, excep˛ie ridicat„ de Stoenic„ Titi, C‚mpeanu Mircea, Barbu Silviu, Popa Aristotel Mihail ∫i B„canu Silviu
George Ón Dosarul nr. 4.226/M/2004 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia civil„.
2. Respinge, ca devenit„ inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 9 alin. (7) din Legea
bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, excep˛ie ridicat„ de aceia∫i autori Ón acela∫i dosar.
3. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 alin. (7) din Legea
bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, excep˛ie ridicat„ de aceia∫i autori Ón acela∫i dosar.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 25 ianuarie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea programelor de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 ∫i 11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 12/2001 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 252/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 118 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protec˛ia ∫i promovarea
drepturilor copilului,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ programele de interes na˛ional Ón
domeniul protec˛iei drepturilor copilului, prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Drepturilor Copilului finan˛eaz„ serviciile de asisten˛„ social„
Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului din cadrul
programelor de interes na˛ional cu sumele prev„zute cu
aceast„ destina˛ie Ón bugetul propriu.
(2) Finan˛area se realizeaz„ Ón urma evalu„rii ∫i
select„rii de c„tre Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Drepturilor Copilului a proiectelor Ónaintate de organismele
private autorizate s„ desf„∫oare activit„˛i Ón domeniul
protec˛iei drepturilor copilului, pe baza conven˛iilor Óncheiate
cu acestea.

Art. 3. — Metodologia de finan˛are ∫i selectare a
proiectelor din cadrul programelor de interes na˛ional Ón
domeniul protec˛iei drepturilor copilului va fi aprobat„ prin
ordin al secretarului de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Drepturilor Copilului.
Art. 4. — (1) Monitorizarea derul„rii programelor de
interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului se
asigur„ de c„tre Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Drepturilor Copilului Ón colaborare cu consiliile jude˛ene,
respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti Ón a c„ror raz„ teritorial„ se deruleaz„
programele de interes na˛ional.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 221/16.III.2005
(2) Controlul utiliz„rii fondurilor alocate Ón cadrul
programelor de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei
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drepturilor copilului se asigur„ de c„tre Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Secretarul de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 3 martie 2005.
Nr. 166.
ANEX√

PROGRAMELE
de interes na˛ional Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului
1. Programul îIntegrarea socioprofesional„ a
copiilor/tinerilor din sistemul de protec˛ie“
Scopul:
a) crearea ∫i dezvoltarea de practici integrative pentru
copii/tineri Ón vederea Ómbun„t„˛irii ∫anselor acestora de
integrare socioprofesional„;
b) dezvoltarea unui set de m„suri ∫i mecanisme destinat
tinerilor care p‚n„ la v‚rsta de 18 ani beneficiaz„ de una
dintre m„surile de protec˛ie special„ a copilului, prev„zute
de lege, care s„ faciliteze dob‚ndirea abilit„˛ilor necesare
pentru integrarea lor educa˛ional„, ocupa˛ional„ ∫i
identificarea unei forme legale de angajare;
c) implementarea standardului minim de calitate, Ón
vederea Ómbun„t„˛irii atitudinii ∫i comportamentului general
privind problematica specific„ a copilului/t‚n„rului;
d) gestionarea eficient„ a resurselor umane ∫i financiare
implicate Ón sistemul de protec˛ie a copilului.
Obiective:
— integrarea socioprofesional„ a copiilor/tinerilor din
sistemul de protec˛ie.
Indicatori fizici — unitate de m„sur„:
— reducerea cu 2000 de cazuri a num„rului de
copii/tineri din sistemul de protec˛ie.
Indicatori de eficien˛„:
— cre∫terea cu 2000 de cazuri a num„rului de tineri
integra˛i socioprofesional.
Indicatori de rezultate:
— standardul minim de calitate este aplicat, Ón condi˛iile
legii, Ón 20 de servicii create/dezvoltate prin program.
Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de
interes na˛ional este de 20.680.000 mii lei.
2. Programul îDezvoltarea serviciilor de zi/recuperare
∫i/sau Ónchiderea institu˛iilor de tip vechi destinate copiilor
cu dizabilit„˛i/handicap care nu pot fi restructurate/
reabilitate“
Scopul:
a) dezvoltarea ∫i diversificarea modalit„˛ilor de
interven˛ie Ón vederea prevenirii p„r„sirii copilului cu
dizabilit„˛i/handicap;
b) prevenirea abuzului ∫i neglij„rii copilului, sub orice
form„, precum ∫i a fenomenelor care pot determina
instituirea unei m„suri de protec˛ie special„;
c) continuarea procesului de descentralizare de la nivel
jude˛ean la nivel local ∫i Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale la

nivel local pentru asumarea responsabilit„˛ii Ón abordarea
problematicii copilului cu dizabilit„˛i/handicap;
d) crearea ∫i dezvoltarea de servicii specializate ∫i
practici integrative pentru copii cu dizabilit„˛i/handicap Ón
vederea Ómbun„t„˛irii ∫anselor acestora de dezvoltare
deplin„ ∫i armonioas„;
e) implementarea standardelor minime pentru copii cu
dizabilit„˛i/handicap;
f) popularizarea drepturilor copilului ∫i sensibilizarea
opiniei publice Ón vederea Ómbun„t„˛irii atitudinii ∫i
comportamentului general privind problematica specific„
copilului cu dizabilit„˛i;
g) gestionarea eficient„ a resurselor umane ∫i financiare
implicate Ón sistemul de protec˛ie a copilului.
Obiective:
— recuperarea timpurie a copiilor cu dizabilit„˛i/handicap
∫i preg„tirea integr„rii sociale a acestora.
Indicatori fizici — unitate de m„sur„:
— reducerea cu 145 de cazuri a num„rului de copii cu
dizabilit„˛i/handicap din centre de plasament.
Indicatori de eficien˛„:
— cre∫terea cu 240 de cazuri a num„rului de copii cu
dizabilit„˛i/handicap beneficiari ai serviciilor de zi/recuperare;
— reducerea cu 4 a num„rului de institu˛ii de tip vechi
destinate copiilor cu dizabilit„˛i/handicap ∫i cre∫terea cu 16
a num„rului de servicii alternative.
Indicatori de rezultate:
— standardele minime de calitate sunt aplicate, Ón
condi˛iile legii, Ón 16 servicii nou-create.
Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de
interes na˛ional este de 50.382.275 mii lei.
3. Programul îReintegrarea ∫i sprijinirea copiilor
repatria˛i sau victime ale traficului“
Scopul:
a) prevenirea abuzului ∫i neglij„rii copilului, sub orice
form„, precum ∫i a fenomenelor care pot determina
instituirea unei m„suri de protec˛ie special„;
b) crearea ∫i dezvoltarea de servicii specializate pentru
copiii repatria˛i Ón vederea Ómbun„t„˛irii ∫anselor acestora
de dezvoltare deplin„ ∫i armonioas„;
c) dezvoltarea unui set de m„suri ∫i proceduri destinate
copiilor repatria˛i care s„ faciliteze dob‚ndirea abilit„˛ilor
necesare pentru integrarea lor educa˛ional„, ocupa˛ional„ ∫i
social„;
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d) sensibilizarea opiniei publice Ón vederea Ómbun„t„˛irii
atitudinii ∫i comportamentului general privind problematica
specific„ a copilului repatriat;
e) gestionarea eficient„ a resurselor umane ∫i financiare
implicate Ón sistemul de protec˛ie special„ a copilului;
f) reintegrarea familial„ ∫i socioprofesional„ a copiilor
repatria˛i pe baza acordurilor interna˛ionale sau Ón mod
voluntar;
g) combaterea ∫i prevenirea situa˛iilor de migrare ∫i
trafic al copiilor ∫i ajungerea lor neÓnso˛i˛i pe teritoriul altui
stat.
Obiective:
— asigurarea serviciilor de protec˛ie special„ a copiilor
repatria˛i.
Indicatori fizici — unitate de m„sur„:
— cre∫terea cu 800 de cazuri a num„rului de copii
repatria˛i.
Indicatori de eficien˛„:
— costuri bugetare reduse pentru repatrierea copiilor
cu 25%.
Indicatori de rezultate:
— cre∫terea cu cel pu˛in 4 a num„rului de servicii
destinate evalu„rii, protej„rii, recuper„rii ∫i integr„rii sociale
a copiilor repatria˛i ∫i prevenirii migra˛iei acestora.
Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de
interes na˛ional este de 7.277.141 mii lei.
4. Programul îPrevenirea ∫i combaterea exploat„rii
prin munc„ a copiilor“
Scopul:
a) dezvoltarea ∫i diversificarea modalit„˛ilor de
interven˛ie Ón vederea prevenirii ∫i combaterii exploat„rii
prin munc„ a copiilor (activitate casnic„, munca Ón
agricultur„, cer∫etorie, trafic de droguri, prostitu˛ie,
pornografie, trafic, munca sub p„m‚nt, munca Ón
construc˛ii, munca Ón spa˛ii restr‚nse, munca prin
manipularea de ma∫ini, materiale sau instrumente
periculoase, munca prin manipularea sau transportul unor
greut„˛i, munca cu expunere la substan˛e toxice, munca la
temperaturi extreme — sub 0 sau peste 40ºC — munca Ón
condi˛ii de zgomot, munca pe o perioad„ prelungit„, munca
Ón timpul nop˛ii, munca Ón condi˛ii de vibra˛ii, munca la
Ón„l˛ime etc.) prin crearea echipelor intersectoriale locale;
b) prevenirea abuzului, neglij„rii ∫i exploat„rii copiilor;
c) continuarea procesului de descentralizare, de la nivel
jude˛ean la nivel local, ∫i Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale
la nivel local pentru asumarea responsabilit„˛ii Ón abordarea
problematicii;
d) sensibilizarea opiniei publice, autorit„˛ilor locale ∫i
reprezentan˛ilor institu˛iilor relevante pentru acest domeniu,
precum ∫i a copiilor ∫i tinerilor proteja˛i Ón servicii
reziden˛iale cu privire la consecin˛ele angaj„rii premature Ón
munc„, inclusiv asupra dezvolt„rii copilului;
e) dezvoltarea modalit„˛ilor de interven˛ie a echipelor
intersectoriale locale prin preg„tirea membrilor pentru
munca Ón echip„ Ón acest domeniu, schimburi de
experien˛„, aplicarea unor proceduri comune de lucru ∫i a
unui mecanism unitar de semnalare ∫i monitorizare a celor
mai grave forme de munc„ a copiilor, realizarea de ac˛iuni
specifice Ón comunit„˛i vulnerabile etc.;
f) crearea ∫i dezvoltarea serviciilor specializate ∫i a
interven˛iilor specifice pentru (re)integrarea educa˛ional„ ∫i
profesional„, reabilitarea ∫i reintegrarea social„ a copiilor,
inclusiv prin g„sirea unor forme legale de munc„.
Obiective:
a) cre∫terea capacit„˛ii institu˛ionale a echipelor
intersectoriale locale pentru prevenirea ∫i combaterea

exploat„rii prin munc„ a copiilor ∫i extinderea la nivelul
Óntregului teritoriu al acestora;
b) retragerea copiilor ∫i tinerilor din cele mai grave
forme de munc„ ∫i reintegrarea social„ a acestora.
Indicatori fizici — unitate de m„sur„:
— 500 de copii ∫i tineri retra∫i din cele mai grave
forme de munc„, per an, pe totalul jude˛elor participante la
program (Alba, Arad, Arge∫, Bihor, Bistri˛a-N„s„ud, Buz„u,
Covasna, Harghita, Mehedin˛i, Mure∫, Satu Mare, S„laj,
Sibiu, Tulcea ∫i Vrancea).
Indicatori de eficien˛„:
— existen˛a echipelor intersectoriale locale opera˛ionale
Ón cele 15 jude˛e participante la program;
— c‚te 10 puncte focale ale echipelor intersectoriale
locale Ónfiin˛ate Ón comunit„˛ile vulnerabile Ón fiecare jude˛
participant la program (150).
Indicatori de rezultate:
— cre∫terea Ón num„r de 15 a serviciilor specializate
pentru copiii exploata˛i prin munc„.
Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de
interes na˛ional este de 5.000.000 mii lei.
5. Programul îCrearea re˛elei de asisten˛i maternali
profesioni∫ti pentru protec˛ia Ón regim de urgen˛„ a
copiilor p‚n„ la v‚rsta de 2 ani separa˛i de familie“
Scopul:
a) promovarea drepturilor copilului p‚n„ la v‚rsta de
2 ani separat de familie de a fi Óngrijit Ón familia
asistentului maternal profesionist pentru protec˛ia Ón regim
de urgen˛„;
b) prevenirea abuzului ∫i neglij„rii copiilor p‚n„ la v‚rsta
de 2 ani;
c) monitorizarea evolu˛iei copiilor p‚n„ la v‚rsta de
2 ani afla˛i Ón protec˛ie Ón regim de urgen˛„ la asisten˛i
maternali profesioni∫ti ∫i elaborarea planului individualizat
de protec˛ie care s„ aib„ drept finalitate reintegrarea Ón
familia biologic„, familia extins„ ∫i adop˛ia na˛ional„;
d) prevenirea spitaliz„rii prelungite ∫i nejustificate a
copiilor p‚n„ la v‚rsta de 2 ani p„r„si˛i de familie Ón
unit„˛ile sanitare.
Obiective:
— crearea re˛elei de asisten˛i maternali profesioni∫ti
pentru protec˛ia Ón regim de urgen˛„ a copiilor p‚n„ la
v‚rsta de 2 ani separa˛i de familie.
Indicatori fizici — unitate de m„sur„:
— 1.200 de asisten˛i maternali profesioni∫ti angaja˛i
pentru protec˛ia Ón regim de urgen˛„ a copiilor p‚n„ la
v‚rsta de 2 ani separa˛i de familie.
Indicatori de eficien˛„:
— asigurarea prevenirii intr„rii Ón protec˛ie special„ de
tip reziden˛ial pentru un num„r de 4.600 de copii p‚n„ la
v‚rsta de 2 ani.
Indicatori de rezultate:
— cre∫terea cu 2.800 de cazuri a num„rului de copii
reintegra˛i Ón familie ∫i familia extins„;
— cre∫terea cu 600 de cazuri a num„rului de copii
adopta˛i na˛ional.
Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de
interes na˛ional este de 30.800.000 mii lei.
6. Programul îCrearea ∫i dezvoltarea serviciilor sociale
comunitare pentru copil ∫i familie Ón vederea prevenirii
separ„rii copilului de familia sa ∫i sprijinirii reintegr„rii sau
integr„rii copilului Ón familie“
Scopul:
a) prevenirea separ„rii copilului de familia sa aflat„ Ón
situa˛ie de criz„ ∫i men˛inerea copilului Ón familie dup„
reintegrare prin crearea ∫i dezvoltarea serviciilor sociale
comunitare pentru copil ∫i familie (centre de zi, centre de
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consiliere ∫i sprijin pentru p„rin˛i ∫i copii, centre de
asisten˛„ ∫i sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme
psihosociale, servicii de monitorizare a asisten˛ei ∫i sprijin al
femeii gravide predispuse s„ Ó∫i abandoneze copilul etc.);
b) prevenirea abuzului, neglij„rii ∫i exploat„rii copilului Ón
familie;
c) reintegrarea copilului Ón familie sau integrarea
copilului Ón familia extins„ ∫i monitorizarea cazului pe
perioada prev„zut„ de lege;
d) continuarea procesului de descentralizare, de la nivel
jude˛ean la nivel local, prin sus˛inerea dezvolt„rii serviciilor
publice de asisten˛„ social„ de la nivelul consiliilor locale
din municipii ∫i ora∫e, precum ∫i a angaj„rii persoanelor cu
atribu˛ii Ón asisten˛a social„ la nivelul consiliilor locale
comunale.
Obiective:
— promovarea dreptului copilului de a fi Óngrijit Ón
familia sa ∫i Ón familia extins„.
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Indicatori fizici — unitate de m„sur„:
— cre∫terea cu 30 a num„rului de servicii sociale
comunitare pentru copil ∫i familie;
— reducerea cu 300 de cazuri a num„rului de copii
pentru care se stabile∫te m„sura de protec˛ie special„ Ón
servicii de tip reziden˛ial.
Indicatori de eficien˛„:
— indice crescut de dezinstitu˛ionalizare;
— existen˛a planului de servicii pentru copiii care
beneficiaz„ de servicii sociale comunitare Ón vederea
prevenirii separ„rii de familie ∫i pentru copiii reintegra˛i sau
integra˛i Ón familie (cel pu˛in 300).
Indicatori de rezultate:
— cre∫terea cu 100 de cazuri a num„rului copiilor
reintegra˛i ∫i integra˛i Ón familie;
— cre∫terea cu 300 de cazuri a num„rului de copii ∫i
familii beneficiare ale serviciilor sociale comunitare.
Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de
interes na˛ional este de 26.122.584 mii lei.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind constituirea Comitetului interministerial pentru elaborarea
∫i urm„rirea implement„rii Strategiei Guvernului de comunicare intern„
∫i extern„ privind integrarea Rom‚niei Ón Uniunea European„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se constituie, pe l‚ng„ Agen˛ia pentru
Strategii Guvernamentale, Comitetul interministerial pentru
elaborarea ∫i urm„rirea implement„rii Strategiei Guvernului
de comunicare intern„ ∫i extern„ privind integrarea
Rom‚niei Ón Uniunea European„, denumit Ón continuare
Comitetul, organism cu rol consultativ, f„r„ personalitate
juridic„.
(2) Comitetul este format din c‚te un reprezentant, la
nivel de secretar de stat sau pre∫edinte, dup„ caz, al
autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(3) Componen˛a nominal„ a Comitetului se stabile∫te
prin decizie a primului-ministru, Ón termen de 5 zile de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, pe baza
propunerilor transmise Agen˛iei pentru Strategii
Guvernamentale de c„tre autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice
prev„zute Ón anex„.
Art. 2. — (1) Comitetul are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) stabile∫te componen˛a comisiei de exper˛i;
b) asigur„ validarea ∫i completarea Strategiei Guvernului
de comunicare intern„ ∫i extern„ privind integrarea
Rom‚niei Ón Uniunea European„ cu m„surile ∫i proiectele
propuse de fiecare minister;
c) supune spre aprobare forma final„ a Strategiei
Guvernului de comunicare intern„ ∫i extern„ privind
integrarea Rom‚niei Ón Uniunea European„;
d) stabile∫te m„surile ∫i priorit„˛ile pentru implementarea
ac˛iunilor cuprinse Ón Strategia Guvernului de comunicare
intern„ ∫i extern„ privind integrarea Rom‚niei Ón Uniunea
European„;

e) elaboreaz„ ∫i supune spre aprobare Guvernului
proiecte de acte normative privind alocarea de fonduri
pentru ac˛iunile cuprinse Ón Strategia Guvernului de
comunicare intern„ ∫i extern„ privind integrarea Rom‚niei
Ón Uniunea European„;
f) monitorizeaz„ ∫i evalueaz„ modul de Óndeplinire a
obiectivelor ac˛iunilor cuprinse Ón Strategia Guvernului de
comunicare intern„ ∫i extern„ privind integrarea Rom‚niei
Ón Uniunea European„.
(2) Œn termen de 15 zile de la data constituirii, Comitetul
va prezenta Guvernului spre aprobare forma final„ a
Strategiei Guvernului de comunicare intern„ ∫i extern„
privind integrarea Rom‚niei Ón Uniunea European„.
Art. 3. — (1) Lucr„rile Comitetului sunt coordonate de
pre∫edintele Agen˛iei pentru Strategii Guvernamentale.
(2) La Óntrunirile Comitetului pot participa, Ón calitate
de invita˛i, reprezentan˛i ai autorit„˛ilor administra˛iei
publice centrale cu activitate Ón domeniile vizate, care ar
putea contribui la solu˛ionarea unor puncte aflate pe
ordinea de zi.
Art. 4. — (1) Lucr„rile Comitetului vor fi preg„tite
de o comisie de exper˛i format„ din speciali∫ti Ón
integrare european„ ∫i speciali∫ti Ón comunicare,
propu∫i de autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice reprezentate
Ón Comitet.
(2) Componen˛a nominal„ a comisiei de exper˛i va fi
stabilit„ Ón prima ∫edin˛„ de lucru a Comitetului.
Art. 5. — Secretariatul Comitetului este asigurat de
c„tre Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale, iar
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reuniunile acestuia ∫i ale comisiei de exper˛i vor avea loc
la sediul Agen˛iei pentru Strategii Guvernamentale.
Art. 6. — Comitetul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea pe baza
regulamentului propriu de organizare ∫i func˛ionare, pe care
Ól aprob„ Ón prima ∫edin˛„ de lucru.

Art. 7. — Comitetul va prezenta periodic primuluiministru inform„ri despre stadiul de Óndeplinire a
obiectivelor ac˛iunilor cuprinse Ón Strategia Guvernului de
comunicare intern„ ∫i extern„ privind integrarea Rom‚niei
Ón Uniunea European„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Agen˛iei pentru Strategii Guvernamentale,
Valeriu Turcan
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 171.
ANEX√
A U T O R I T √ fi I L E ™ I I N S T I T U fi I I L E P U B L I C E

reprezentate Ón Comitetul interministerial pentru elaborarea ∫i urm„rirea implement„rii Strategiei Guvernului
de comunicare intern„ ∫i extern„ privind integrarea Rom‚niei Ón Uniunea European„
1. Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale
2. Ministerul Afacerilor Externe
3. Ministerul Integr„rii Europene
4. Ministerul Finan˛elor Publice
5. Ministerul Justi˛iei
6. Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
7. Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
8. Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
9. Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
10. Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
11. Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
12. Ministerul Culturii ∫i Cultelor
13. Ministerul S„n„t„˛ii
14. Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
15. Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
16. Secretariatul General al Guvernului
17. Ministrul delegat pentru controlul implement„rii
programelor cu finan˛are interna˛ional„ ∫i urm„rirea aplic„rii
acquisului comunitar
18. Reprezentantul ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului
∫i integr„rii europene
19. Secretariatul Permanent pentru Afaceri Europene
20. Departamentul pentru Rela˛ia cu Parlamentul
21. Comisia Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor
Nucleare

22. Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Comunica˛ii
23. Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul
Energiei
24. Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul
Gazelor Naturale
25. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale
26. Institutul Na˛ional de Statistic„
27. Agen˛ia Nuclear„
28. Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret
29. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sprijinirea Ini˛iativelor
Tinerilor
30. Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice
31. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii
∫i Coopera˛ie
32. Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor
33. Agen˛ia Rom‚n„ pentru Investi˛ii Str„ine
34. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport
35. Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci
36. Comisia Na˛ional„ de Prognoz„
37. Oficiul Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a
Sp„l„rii Banilor
38. Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„
39. Agen˛ia SAPARD
40. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi
41. Institutul Cultural Rom‚n.
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