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Marţi, 12 mai 2009
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Audierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea şi
completarea Legii învăţământului nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul
personalului didactic;
3. Diverse.
Joi, 14 mai 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Documentare privind Rezoluţia Parlamentului European referitoare la educaţia
copiilor migranţilor.
Marţi, 12 mai 2009
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora.
Din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (A.N.P.D.C.) a
participat, ca invitat, doamna Ileana Savu – secretar de stat, iar din partea Organizaţiei
„Salvaţi Copiii” a participat domnul George Roman, director de programe.
Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei şi a
anunţat că există cvorum de lucru, iar procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită.

La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat audierea Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului.
În deschiderea lucrărilor Comisiei, doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a
menţionat că este important de ştiut dacă

A.N.P.D.C. are o strategie, un plan pentru

protecţia drepturilor copilului în condiţiile actuale de criză economică şi recesiune, acestea
fiind de natură să determine sărăcia copilului, violenţă, trafic sau analfabetism. De
asemenea, a solicitat precizarea viziunii instituţionale privind situaţia minorilor din închisori
precum şi situaţia copilului cu handicap.
Doamna Ileana Savu, secretar de stat A.N.P.D.C. a mulţumit pentru invitaţie anunţând
că pe 5.06.2009 se va prezenta Raportul de ţară către Comitetul ONU pentru drepturile
copilului. A prezentat pe scurt planul de răspuns

la situatia de criză pe care instituţia

intenţionează să îl dezvolte printr-un proiect comun cu UNICEF, în cadrul căruia se stabilesc
o serie de indicatori pentru a vedea care sunt zonele cele mai sensibile precum şi
modalităţile de răspuns rapid. În ceea ce priveşte situatiile apărute în presă în ultima
perioadă, în care se prezentau cazuri de părinţi dispuşi să îşi vândă copiii contra unor sume
de bani, doamna Ileana Savu precizează că acei părinţi se află acum în anchetă.
De asemenea, doamna secretar de stat a precizat următoarele:
- nu s-au primit răspunsuri privind existenţa unor reţele de trafic de organe sau exploatare
prin muncă.
- Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) au echipe
intersectoriale care funcţionează la nivelul judeţelor pentru depistarea situaţiilor privind
exploatarea copilului prin muncă, echipe cărora li se vor extinde competenţele pentru a lucra
şi pe alte domenii precum violenţa şi traficul.
- există un mecanism de colaborare cu alte ţări europene, prin care, un copil găsit singur pe
teritoriul altui stat este adus în România. Acest mecanism funcţionează foarte bine în cazul
Austriei, în care copilul este readus în ţară în 48 de ore, existând în schimb întârzieri în cazul
Italiei.
- problemele apărute sunt generate de lipsa de educaţie şi de mentalitate.
În ceea ce priveşte copilul cu handicap, doamna secretar de stat Ileana Savu a
precizat că la nivelul D.G.A.S.P.C. se aplică atât Legea nr. 448/2006 cât şi Legea
nr.272/2002, aici existând şi comisiile pentru încadrarea copilului într-un grad de handicap.
Există în prezent un proiect pentru a forma 20 de echipe mobile (maşini cu 20 de
locuri), cu dotări pentru tratament la domiciliu, unde personalul este plătit de D.G.A.S.P.C.,
ceea ce va reprezenta un pas înainte pentru tratamentul copilului cu autism, costurile pentru
tratamentul acestei boli fiind foarte mari. Proiectul va fi funcţional din 2010.
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Pentru problema copilului care săvârşeşte o faptă penală dar nu răspunde penal,
Comitetul ONU a cerut găsirea unor soluţii, fiind nevoie de înfiinţarea Tribunalului pentru
Familie şi Minori şi Avocatul Copilului. De asemenea, există şi un proiect bilateral care se
desfăşoară cu Germania pentru realizarea unei metodologii.
Cu privire la Tribunalului pentru Familie şi Minori doamna deputat Carmen Axenie a
precizat că există complete de judecată pentru minori, unde aceştia beneficiază de asistenţă
juridică gratuită, funcţionând şi centre de reeducare pentru minori.
În continuare domnul deputat Gheorghe Firczak a solicitat informaţii despre bugetul
A.N.P.D.C., în raport cu anul trecut.
Doamna Ileana Savu precizează că, pentru D.G.A.S.PC. ordonatorul de credite este
Consiliul Judetean, care are în subordine 20 de instituţii.
Domnul deputat Gheorghe Firczak aminteste situaţia judeţului Hunedoara, unde
bugetul D.G.A.S.P.C. este mult mai mic, ceea ce înseamnă că o parte din copii vor fi privaţi
de servicii.
Domnul deputat Florin – Ciprian Luca a precizat că, dacă în anul trecut banii pentru
protecţia copilului veneau pe o filă separată de buget, iar Consiliul Judeţean distribuia banii
către D.G.A.S.P.C., anul acesta banii au fost împărţiţi în funcţie de priorităţile Consiliului
Judeţean.
În legătură cu bugetul D.G.A.S.P.C. – urilor, doamna secretar de stat Ileana Savu a
precizat următoarele:
-

A.N.P.D.C a propus către Ministerul de Finanţe sume pornind de la nivelul anului
trecut, pentru fiecare D.G.A.S.P.C., pentru cuantumul de 70% asigurat din bugetul de
stat, dar care a fost micşorat cu 30%;

-

la rectificarea bugetară poate se vor gasi soluţii pentru că, în judeţe rămân
neacoperite 1500 de persoane.
În continuarea dezbaterilor a luat cuvântul domnul George Roman, reprezentantul

„Salvaţi copiii”, care a subliniat următoarele:
-

este important ca Direcţiile judetene de asistenţă socială şi protecţia copilului să
lucreze impreună cu şcolile, care nu pot să intervină în problematica socială. Şcoala
trebuie sprijinită de D.G.A.S.P.C. pentru a răspunde cazurilor sociale, pentru a nu mai
avea o rată mare a abandonului şcolar;

-

personalul trebuie responsabilizat şi pregătit să intervină la nevoie. Şcoala este lipsită
de asistenţă socială, iar pentru pregătirea cadrelor sunt necesari bani.
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În ceea ce priveşte situaţia personalului, domnul deputat Gheorghe Firczak a
menţionat că sunt locuri în care personalul nu este suficient, raportat la numărul de copii, iar
pregătirea este îndoielnică şi de asemenea este important să se găsească fonduri pentru
susţinerea instituţiilor pentru protecţia copilului, deoarece problematica există de mult timp.
Doamna deputat Carmen Axenie a precizat că este nevoie de personal pregătit, iar
angajările în sistem trebuie făcute pe bază de profesionalism pentru a se asigura experienţă
şi pregătire în domeniu.
În continuare a luat cuvântul doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, care a
remarcat următoarele:
-

era important ca A.N.P.D.C să prezinte o strategie scrisă;

-

trafic se face, condiţii pentru copiii cu handicap nu există, fiind atribuţia autorităţii să
rezolve aceste probleme, A.N.P.D.C. putând fundamenta anumite decizii;

-

în ceea ce priveşte presa, aceasta a tras un semnal de alarmă atât executivului cât şi
Parlamentului;

-

descentralizarea trebuie să ţină cont şi de problematica şi puterea fiecărui judeţ;

-

recomandă A.N.P.D.C. să medieze cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a obţine bugetul necesar.
Doamna preşedinte Cristina Pocora a subliniat că ar fi benefică primirea unui material

scris, prin care A.N.P.D.C. să răspundă problemelor ridicate în cadrul audierii.
Domnul George Roman reprezentantul „Salvaţi Copiii” a remarcat următoarele:
-

România a făcut paşi foarte mari, dar este nevoie de intervenţia tuturor factorilor
pentru a exista instituţia Avocatul Poporului precum şi Tribunale specializate pentru
Familie şi Minori;

-

cel mai important lucru este respectarea principiului interesului superior al copilului,
sens în care este bine să existe o monitorizare a activităţilor

instituţiilor care au

responsabilităţi în acest domeniu;
-

trebuie să ţinem cont de statisticile oficiale ale Ministerului Educaţiei, care arată că
rata analfabetismului a crescut îngrijorător în ultimii 3 – 4 ani, dificultăţile din domeniul
educaţiei atrăgând după sine alte situaţii dificile în viitor privind educaţia sexuală,
violenţa, abuzul.
În finalul discuţiilor, doamna preşedinte Cristina Pocora a precizat că acest domeniu

este unul care se regăseşte şi în preocupările altor Comisii, ceea ce facilitează colaborarea,
iar prin dialog se vor găsi soluţii la problematica existentă.
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La al doilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură
de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995 şi a Legii
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (PL.x.248/2009), Camera Deputaţilor fiind
prima cameră sesizată.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării nu s-a prezentat la dezbateri.
Membrii Comisiei au hotarât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă, cu un
amendament, la art.I. pct.2 (12 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” – domnul deputat
Gheorghe Firczak).
Joi, 14 mai 2009
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la Rezoluţia Parlamentului European
referitoare la educaţia copiilor migranţilor.
În zilele de 12 şi 14 aprilie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte,
domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Maria –
secretar, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar,
domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat
Ileana Cristina Dumitrache, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat
Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat Lucia-Ana
Varga.
PREŞEDINTE
Cristina Ancuţa POCORA
SECRETAR
Maria STAVROSITU

Intocmit:
dr.Luminiţa Gheorghiu
Consilier parlamentar
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