
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2003 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie 

 
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie şi având în vedere modificarea structurii şi componenţei 
Guvernului reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003, cu 
modificările ulterioare, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei îi 
revine obligaţia înfiinţării Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei ca organ de 
specialitate care să coordoneze activitatea de prevenire şi combatere a violenţei în 
familie. 

Având în vedere că până în prezent nu s-au putut aplica prevederile Legii 
nr. 217/2003 neexistând sursele de finanţare pentru susţinerea cheltuielilor de 
înfiinţare şi funcţionare a Agenţiei şi datorită necesităţii definirii unor proceduri de 
acţiune concretă în teritoriu s-a impus adoptarea prezentei ordonanţe care 
reglementează aceste probleme. Modificarea şi completarea legii prevăd o structură 
instituţională mai eficientă şi, evident, mai puţin costisitoare. 

În acest scop a fost adoptat prezentul act normativ care reglementează, în 
principal, următoarele: 

- decalarea termenului de înfiinţare a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Familiei pentru anul 2004; 

- coordonarea agenţiei de către un preşedinte, asimilat din punctul de 
vedere al salarizării cu funcţia de director general din minister, numit de către 
ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în condiţiile legii; 

- componenţa consiliului consultativ, respectiv 7 membri reprezentanţi ai 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, Ministerului Justiţiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi 
Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap; 

- constituirea, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei, în coordonarea agenţiei, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului 
Bucureşti, a unui compartiment în cadrul direcţiilor teritoriale pentru dialog, 
familie şi solidaritate socială; 

- modificarea unor atribuţii ale agenţiei în concordanţă cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 115/2003; 
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- definirea unităţilor de asistenţă socială destinate victimelor violenţei în 
familie şi agresorilor şi a condiţiilor de funcţionare a acestora; 

- stabilirea surselor de finanţare pentru funcţionarea agenţiei şi a 
compartimentelor teritoriale; 

- finanţarea cheltuielilor de personal, de capital şi materiale pentru 
funcţionarea aparatului central al agenţiei în anul 2004 din bugetul Inspecţiei 
Muncii. 

Prezenta ordonanţă prevede, totodată, că funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Familiei se va asigura cu un număr de 40 posturi de la Inspecţia 
Muncii, iar pentru compartimentul din cadrul direcţiilor teritoriale pentru dialog, 
familie şi solidaritate socială, aflat în coordonarea agenţiei, personalul va fi asigurat 
prin redistribuire cu încadrarea în numărul de posturi aprobat Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi instituţiilor publice subordonate finanţate de la 
bugetul de stat. 

Pentru anul 2004, cheltuielile necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei se estimează la 86 miliarde lei şi pot fi 
susţinute din bugetul Inspecţiei Muncii. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie. 
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