
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea reorganizHrii comisiei pentru proteclia

copilului Buzdu gi a Regulamentului de organizare gi
functionare al comisiei pentru proteclia cof,ilului Buziu

Consiliul Judetean BuzEu;
AvSnd tn vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judefean BuzEu

?nregistrat5 sub nr. 1 L62B/24.Oe.ZOtl ;- raportul Direc[iei juridice gi administralie publicS localS inregistrat sub
nr. 1L629 /24.08.20L7;- avizul de legalitate al Secretarului judefului BuzEu dat pe proiectul de
hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzHu
anexate la hot5rdre;

- adresa inregistratS sub nr. 10999/16.08.20L7 a Fundaliei pentru copii
,,Sf5ntul Sava" BuzEu;

- adresa inregistrat5 sub nr. TLOOO/L7.08.20 t7 a Asocialiei ortodoxe
,,Filantropia" Berca;

- adresa inregistratS sub nr. 10853/1B.oB.2oL7 a Agenfiei jude[ene
pentru pl5[i gi inspeclie socialE BuzEu;- adresa inregistrat5 sub nr. 10851/18.08.2 Ot7 a
judetean Buzdu;

Inspectoratului gcolar

- adresa inregistrat5 sub nr. 10852/2L 08.20t7 a Direcliei de sEnEtate
public5 BuzEu;

- prevederile art. 3, art.4 alin. (1) - (3) gi art. 5 alin. (1) lit. c) din HGnr. 502120L7 privind organizarea gi funcgionarea bomisiei pentru
protectia copilului;

- prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind proteclia gipromovarea drepturilor copilului, republicatS, cu modific!riie Sicomplet5rile ulterioare.
- prevederile art. 85 af iri. 121 gi art. 861 din Legea nr. 448/2006 privindprotectia 9i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare.

tn temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,f" $iart.97 din Legea nr.2Ls/2llLprivind
administrafia publicE localS, republiCatS, cu modific5rile gi compiet5rile
ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. 1. Se aprobd reorganizarea Comisiei pentru Proteclia Copilului BuzEu,in urm5toarea componen[E :



Pregedinte:

Vicepregedinte:

GavrilS Mihai-Laurenliu

Dorobantu Loredana - Elena

Membrii titulari:

Membrii
supleanfi:

Bistriceanu Elena Anca

Stoian Florina

Cristea Mariana

Milea Mihail

Necula Daniel CEtElin

Chioagcd Carmen

Trifan Otilia

Nit5 Meluta

$erban Liliana Mioara

Porognicu Alina Elena

- Secretarul judetului Buzdu;

Director executiv - Directia
generalS de asistent5 socialS gi
protectia copilului BuzEu;

- Directia de sEnEtate public5
BuzEu;

- Inspectoratul gcolar judetean
Buz5u;

- Agentia judeteand pentru
plSti gi inspectie socialS Buz5u;

- Fundatia pentru copii ,,Sfdntul
Sava" BuzEu;

- Asociatia ortodox5
,,Filantropia" Berca.

- Directia de sEn5tate public5
BuzEu;

- Inspectoratul gcolar judetean
BuzEu;

- Agen[ia judeteanE pentru
pl5[i gi inspec[ie socialS BuzEu;

- Fundatia pentru copii ,,Sf6ntul
Sava" Buzdu;

- Asociatia ortodox5
,,Filantropia" Berca.

Art. 2. Se aprob5 Regulamentul de organizare gi func[ionare al Comisiei
pentru Protectia Copilului BuzEu, prev5zut in anex5, care face parte integrantS
din prezenta hot516re.

Art. 3. Pe data prezentei, Hot5rdrile Consiliului Judelean BuzEu
nr. 144/2013 9i nr. t66/2014 igi TnceteazE aplicabilitatea.



Art. 4. Secretarul Jude[ului Buzdu va
autorit5tilor gi institu[iilor interesate, precum
a utoritStii publice judelene.

asigura comunicarea hot516rii
gi publicarea acesteia pe site-ul

PRE9EDINTE,

I\OIL NEAGU

A--\--t

CONTRASEMNEAZA,
CRETARUL TUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA

\\NV\r\l.t.^..

NR. 205
BUZAU, 31 AUGUST 2OL7

Hotir6rea a fost adoptati cu 32 voturi _penttg,,, - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli.

A)-**-'^-'-



Anexa la

Hotdr6rea Consiliului Judelean Buzdu nr. 2OS I 2OL7

REGULAMENT DE ORGANIZARE 9I FUNCTIONARE

AL COMISIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI BUZAU

CAPITOLUL I
D IS POZITI T G E N E RA LE / O RG AN IZARE

Art. 1. (1) Comisia pentru proteclia copilului Buz5u, denumit5 in
continuare Comisia, este organ de specialitate, fbrE personalitate juridicS, al
Consiliului Judetean Buz5u cu activitate decizionalS in materia protecfiei gi
promovdrii drepturilor copilului.

(2) tn exercitarea atribuliilor ce ii revin, Comisia reprezintd autoritatea
Consiliului Judetean BuzEu.

(3) Comisia respectS, promoveazE gi garanteazE drepturile copilului in
toate activit6tile pe care le intreprinde.

Art. 2. tnfiinlarea, componenla gi modificarea componenlei Comisiei se
aprob5 prin hot516re a Consiliului Jude[ean BuzEu, la propunerea Secretarului
judetului Buzdu, potrivit legii.

Art. 3. (1) Comisia este alc5tuitS din 7 persoane gi are urmStoarea
componentS:

a) Pregedinte - Secretarul judetului Buz5u;

b) Vicepregedinte - Directorul executiv al Direcliei generale de asisten!5
socialS 9i protectia copilului Buzbu. Acesta poate delega atribuliile care ii revin
directorului executiv adjunct care coordoneaz5 activitatea de protec[ie a
drepturilor copilului ;

c) Membri : - un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor
din Rom6nia, av6nd cel pulin gradul de medic specialist in una dintre
urmbtoarele specialit5ti medicale sau asimilate: neurologie pediatricS, pediatrie,
psihiatrie pediatric5 sau orice alt5 specializare pediatricS, desemnat de Direclia
de s5n5tate public5 a judelului Buzdu;



un psiholog sau un psihopedagog desemnat de
Inspectoratul gcolar judetean BuzEu;

un reprezentant desemnat de Agentia judetean5
pentru plSti Si inspectie socialS BuzEu, de preferin!5 un asistent social;

- doi reprezentanti ai organismelor private acreditate,
propugi de Secretarul judetului Buz5u.

(2) Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un
membru supleant.

(3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea
prelungirii acestuia in situa[ii temeinic motivate.

(4) Pot fi membri ai Comisiei reprezentanlii desemnali care sunt
specialigti angaja[i ai institutiilor respective sau ai instituliilor/unit5!ilor
subordonate sau pe care le coordoneazd metodologic, cu studii superioare, a
cSror integritate moralS gi experien!5 profesionalS ofer5 garanlii
corespunz5toare pentru indeplinirea atribuliilor ce le revin in cadrul Comisiei.

(5) Poate fi propus ca membru in Comisie numai reprezentantul
organismului privat acreditat care desfSgoard activitSli in domeniul protecliei gi
promov5rii drepturilor copilului, are studii superioare gi nu desfSgoar5 activitSli
in cadrul autorit5tilor publice locale sau centrale.

(6) Nu pot fi membri in Comisie specialigtii care realizeazd
evaluarea complex5 a copilului gi nici reprezentanlii organismelor private care
nu sunt acreditate, in conditiile legii.

(7) Membrii Comisiei reprezintd institutiile/organismele private care
i-au desemnat gi au obligatia ca, in toate deciziile care se iau, sE urm5reasc5
exclusiv interesul superior al copilului.

Art. 4. (1) Secretaruljudetului BuzEu, in calitate de Pregedinte, reprezintfi
Comisia in toate raporturile cu terlii - persoane fizice sau juridice cu competenle
$i/sau activitdti in domeniul protectiei gi promov5rii drepturilor copilului.

(2) Sediul Comisiei este in municipiul Buz5u, str. Pompiliu gtefu nr. L,
jud. BuzEu, in imobilul aflat Tn proprietatea publicd a Judelului Buz5u.



CAPITOLUL II
ATRIBUTII LE SI COM PETENTE LE COMISIEI

PENTRU PRorEcTrA coprlulw suzAu

SECTIUNEA I - ATRIBUTII

Art. 5 (1) Comisia are urm5toarele atribu[ii principale:

a) stabileSte mEsurile de proteclie specialS pentru copii gi menline m5surile
pentru tinerii care au dob6ndit capacitate deplinb de exerciliu gi au beneficiat de
o mdsurE de proteclie specialS, stabilit5 in condiliile legii, de Comisie sau, dupE
caz, de instanta judec5toreascS;

b) inceteaz5 sau, dup5 caz, modific5 m5sura de proteclie specialS stabllit5 de
c5tre Comisie, in condiliile legii, dac5 imprejur5rile care au determinat stabilirea
acesteia s-au modificat sau, dupd caz, Tn situalia in care Tn urma monitoriz5rii
aplic5rii m5surii de proteclie specialS se constat5 necesitatea modific5rii sau,
dupE caz, a incet5rii mEsurii;

c) informeazE pErintii prezenti la gedinlele Comisiei cu privire la consecinlele
stabilirii mEsurii de protectie specialS asupra raporturilor pe care le au cu copiii,
inclusiv asupra drepturilor gi obligaliilor pe care le au fa[5 de copil pe durata
aplicdrii mdsurii;

d) hot5rSgte, dac5 este cazul, Tn condiliile stabilite de Legea nr.2B7/2009
privind Codul civil, republicatS, cu modific5rile ulterioare, cuantumul contribuliei
lunare a pErintilor la intretinerea copilului pentru care s-a decis m5sura
plasamentului Tn conditiile Legii nr. 272/2004, republicatS, cu modific5rile gi
com plet5ri le u lterioa re;

e) elibereazd sau, dupd caz, reinnoiegte, suspend5 sau retrage atestatul de
asistent maternal profesionist;

f) stabilegte incadrarea copiilor cu dizabilitSli in grad de handicap gi elibereaz5
certificatul de incadrare a copilului ?ntr-un grad de handicap;

g) aprobE planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilitSli in situa[ia
stabilirii unui alt grad de handicap fat5 de propunerea serviciului de evaluare
complexS;

h) informeazd Tn scris conducerea instituliilor pe care membrii Comisiei le
reprezint5 asupra dificult5tilor intSmpinate in stabilirea mdsurilor de proteclie
specialS pentru copii, incadrarea copiilor cu dizabilitSli in grad de handicap gi
eliberarea certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap gi

asupra necesitbtii de dezvoltare a serviciilor sociale, educalionale gi de sEn5tate
pentru copii in vederea identific5rii de solugii;



i) solutioneazd pl6ngerile adresate de copii, in m5sura Tn care solulionarea
acestora nu este stabilit5 de lege in competenla altor institulii sau a instanlelor
judec5toregti, dupE caz;

j) colaboreazd cu organismele private acreditate care desfSgoarE activitSli in
domeniul protectiei drepturilor copilului gi al protecliei speciale pe raza
ad m i n istrativ-teritoria l5 ;

k) intocmegte un raport anual de activitate pe care il inainteazE Consiliului
Judetean Buz5u.

(2) MEsurile de protectie specialS a copilului se stabilesc de cEtre Comisie,
numai atunci c6nd exist5 acordul p5rinlilor, precum gi consim!5m6ntul copilului
care a implinit v6rsta de 14 ani, exprimate in fa[a comisiei.

(3) Comisia indeplinegte orice alte atribulii prev5zute de actele normative in
vigoare.

Art. 6. (1) tn exercitarea atribuliilor ce ii revin Comisia emite hot616ri.

(2) tn exercitarea atribuliilor privind incadrarea copiilor cu
dizabilitS[i Tntr-un grad de handicap, Comisia elibereazd certificat de incadrare a
copilului intr-un grad de handicap, ca anex5 a hotd16rii.

SECfIUNEA a II - a - COMPETENTE

Art. 7. (1) Comisia este competentd sE solulioneze toate cazurile
privitoare la copiii care necesit5 o mEsurE de proteclie specialS, care au
domiciliul in judetul BuzEu.

(2) Comisia este competentd sd solutioneze cererile privind Tncadrarea
copiilor cu dizabilit5ti Tntr-un grad de handicap pentru copiii care domiciliul sau
regedinla in judelul Buzdu. tn situalia copiilor care au regedinla in judelul Buz5u,
Comisia are obligatia de a anunta de indat5 Comisia de la domiciliul copilului.

(3) Comisia solutioneaz5 Tn termen de cel mult 30 de zile calendaristice
cererile privind stabilirea unei m5suri de proteclie speciald gi in termen de cel
mult 60 de zile calendaristice cererile privind incadrarea copiilor cu dizabilitSli
intr-un grad de handicap. Termenul curge de la data Tnregistrbrii de cdtre
Direc[ie a cererii.

(4) Pentru stabilirea mHsurilor de proteclie specialS la gedinlele Comisiei
sunt invitati pErintii, copilul care a implinit vdrsta de 10 ani, persoana, familia
sau reprezentantul organismului privat acreditat in al cErui serviciu va fi dat Tn

plasament copilul.

(5) Comisia pentru protectia copilului stabilegte mdsuri de proteclie
specialS a copilului numai atunci cdnd exist5 acordul pErinlilor, precum gi

consimt5mSntul copilului care a implinit L4 ani, exprimate ?n fala Comisiei.



(6) Comisia stabilegte una din urmbtoarele m5suri de proteclie specialS a
copilului, Tn vederea protej5rii intereselor sale, c6nd nu poate fi lSsat in grija
pErintilor din motive neimputabile acestora:

- plasamentul;

- supraveghere specializatS.

tn alegerea uneia din soluliile de proteclie specialS, Comisia va !ine seama
in mod corespunz6tor de necesitatea asigurErii unei continuitSli in educarea
copilului, originea etnicS, religioasS, culturalS gi lingvisticS.

(7) De m5surile de protectie specialS stabilite Tn condiliile legii
beneficiazS:

a) copilul care in vederea protejSrii intereselor sale, nu poate fi lSsat in
grija p5rintilor, din motive neimputabile acestora;

b) copilul care a s5v6rgit o faptd penalS gi nu rbspunde penal.

(8) P5rintii, precum gi copilul care a implinit v6rsta de 14 ani au dreptul
sd atace in instant5 mdsurile de protecgie specialS instituite de Comisie in
aplicarea Legii nr. 272/21.06.2004 privind proteclia gi promovarea drepturilor
copilului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, beneficiind de asisten!5
juridicE gratuitS, in conditiile legii.

(9) Pentru solutionarea cazurilor Comisiei, este obligatorie prezentarea
proiectului planului individualizat de protectie gi a raportului referitor la ancheta
psihosocialS a copilului de cdtre specialistul Direcliei generale de asisten!5
socialS gi protectia copilului care a instrumentat cauza. Raportul va cuprinde
date privind personalitatea, starea fizicd gi mentalS a copilului, antecedentele
acestuia, conditiile in care a fost crescut gi in care a tr6it, orice alte date
referitoare la cregterea gi la educarea copilului, care pot folosi Comisiei in
solutionarea cauzei, propunerea unei mEsuri de protectie specialS a copilului,
precum gi pozitia acestuia cu privire la m5sura propus5.

(10) Dosarul copilului va cuprinde, de asemenea, planul de servicii care a
fost Tntocmit de serviciul public de asisten!5 socialS, punctul de vedere al
autoritS$ii publice locale gi al structurilor comunitare consultative ?n leg5turd cu
necesitatea propunerii stabilirii unei m5suri de protectie specialS.

(11) tn cazul copilului cu dizabilitSti, dosarul acestuia va include gi raportul
de evaluare complexS, precum gi proiectul planului de abilitare-reabilitare a
copilului cu dizabilit5ti sau proiectul planului individualizat de proteclie revizuit
prin includerea beneficiilor de asistentd socialS, a serviciilor sociale, precum gi a
tuturor interventiilor pentru abilitarea gi reabilitarea copilului, dup5 caz.



Art.8. (1) Hot5r6rea Comisiei se pune in aplicare de indat5 de c5tre
persoana sau familia, asistentul maternal, serviciul de tip reziden[ial cEruia i-a
fost dat Tn plasament copilul.

(2) Hot516rea se comunic5 pHrin[ilor, persoanei sau familiei, asistentului
maternal ori serviciului de tip rezidential c5ruia i-a fost dat in plasament copilul,
copilului care a implinit vdrsta de 14 ani, agenliei judelene pentru pl5!i gi
inspectie socialS, respectiv a municipiului Bucuregti, Direc[iei sau, dupd caz,
organismului privat acreditat in subordinea cEruia funclioneaz5 serviciul de tip
rezidential, primarului unitbtii administrativ-teritoriale in a cErei razd domiciliazd
pErin[ii, precum gi organelor financiare competente, dacE s-a stabilit plata unei
contributii in sarcina pErintilor.

Art. 9. (1) Comisia poate hotdri plasamentul copilului in alt6 unitate
administrativ-teritorialS dec6t cea in care funclioneazd aceasta, dac5 interesul
superior al copilului o impune, cu avizul favorabil al Comisiei din unitatea
administrativ-teritorialS respectivS.

(2) tn situalia prev5zutd la alin. (1), Comisia prezint5 Comisiei al c5rei
aviz este cerut toate informatiile relevante pe care le detine, referitoare la
solutionarea cazului, precum gi motivul care impune luarea hotbrSrii propuse.

(3) Comisia al cErei aviz este cerut este obligat5 sd comunice celeilalte
Comisii hot516rea privind eliberarea avizului, Tn termen de 15 zile calendaristice
de la primirea solicitdrii gi a informatiilor prevbzute la alin. (2). Respingerea
solicit5rii de eliberare a avizului poate fi intemeiat5 numai pe protejarea
interesului superior al copilului.

( ) tn cazul nerespect5rii termenului prev5zut la alin. (3), avizul favorabil
al Comisiei este prezumat.

(5) tn situalia incetbrii sau modil'ic5rii mbsurii plasamentului dispus la o
persoanE sau familie, la un asistent maternal ori serviciu de tip reziden[ial, care
are domiciliul sau, dupd caz, sediul pe altb razE administrativ-teritorialS dec6t
cea in care functioneaz5 Comisia care a stabilit inilial plasamentul copilului,
competenfa incet5rii sau modific5rii mEsurii revine Comisiei care are sediul pe
raza administrativ-teritorialS care a dispus plasamentul.

(6) tn situalia prev5zut5 la alin.(5), incetarea sau modificarea mEsurii se
dispune la sesizarea Directiei care a propus initial mEsura plasamentului gi care
verific5 imprejurbrile care au stat la baza stabilirii mbsurii de proteclie specialS
sau, dupd caz, la sesizarea Direc[iei sau a organismului privat acreditat care are
in plasament copilul gi care are obligalia monitorizdrii acestei mbsuri.

(7) Direc[ia sau organismul privat acreditat care are Tn plasament copilul
va transmite Directiei care a propus mHsura de protectie specialS aprobat5 de
Comisie rapoarte privitoare la evolutia dezvolt5rii copilului, prev5zute la art. 73



alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare.

CAPITOLUL III
FUNCTToNAREA coMrsrEr PENTRU pRoTEcTrA coprLulu BUZAU

Art.1O.(1) (1) Comisia se intrunegte bilunar in gedinle ordinare gi ori de
c6te ori este necesar in gedinle extraordinare.

(2) comisia poate functiona numai in prezenla majorit5uii.

(3) gedintele Comisiei nu sunt publice.

(4) Convocarea gedintelor se face de c5tre pregedinte, iar ?n absenla
acestuia, de cdtre vicepregedinte. Convocarea se face in scris cu cel pu[in 3 zile
inainte de data gedin$ei gi cuprinde in mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia.

(5) $edintele Comisiei au loc de regulS numai in zilele de marli ale
sEpt5m6nii, in spaliul special amenajat situat in str. Pompiliu gtefu nr.1 din
municipiul Buz5u, jud. Buz5u. Spaliul de desfSgurare a gedinlelor Comisiei
asigurS confidentialitatea datelor gi a informa!iilor referitoare la copil,
respectarea demnit5tii clientilor care se prezint5 in fala Comisiei, precum gi a
confidentialit5tii dezbaterilor membrilor Comisiei.

(6) Amenajarea spatiilor, inclusiv a sElilor de agteptare aferente, se
asigurE de Directia generalS de asisten!5 socialS gi proteclia copilului Buzfiu.

Art. 11. (1) Prezenta membrilor Comisiei la gedin!5 este obligatorie. in
cazul in care un membru titular gi membrul supleant ai Comisiei absenteaz5 de
la gedin[e de douS ori consecutiv, fErE motive temeinice, Consiliul Judelean
BuzEu, respectiv conducerea organismului privat acreditat poate propune
sanctionarea acestora. Punerea in aplicare a sancliunii se va face de cfitre
institu[ia sau, dupd caz, organiza[ia din care face parte cel sanclionat.

(2) Participarea membrilor Comisiei pentru proteclia copilului la gedinle
se consemneazd in procesul-verbal de gedin!5.

Art. 12. Pot participa la gedin[ele Comisiei gi alte persoane care pot da
relatii in cauzele analizate, invitate de pregedinte, de vicepregedinte sau de unul
dintre membrii Comisiei, cu acordul membrilor acesteia.

Art. 13. (1) Lucr5rile de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un
secretariat care functioneaz5 in cadrul Direcgiei generale de asisten!5 socialS gi
protectia copilului Buzdu.



(2) Secretariatul Comisiei este condus de secretarul acesteia numit prin
dispozi[ie a directorului executiv al Direcliei generale de asisten![ socialH 9i
protectia copilului Buzdu.

(3) Secretarul Comisiei este responsabil cu constituirea gi reactualizarea
periodic5 a bazei de acte normative aplicabile in domeniul protecliei gi
promovSrii drepturilor copilului gi ale persoanelor cu handicap, pe baza cdrora
se iau hot516rile in cadrul Comisiei.

Art.14 (1) Secretariatul Comisiei este obligat s5 inregistreze cererile sau
pl6ngerile adresate de c5tre copii sau formulate in numele acestora in leg5tur5
cu situatii care vizeazd domeniul de competenl6 al comisiei.

(2) Prin secretariatul s5u, Comisia transmite copilului solulia identificatS,
in termenul prev6zut de lege.

(3) tn vederea respect5rii dreptului la opinie gi a dreptului la participare,
cererea unui copil de a fi ascultat pentru solu[ionarea situaliilor menlionate la
alin. (1) nu poate fi refuzat5 de c6tre Comisie.

Art.15. (1) Convocarea persoanelor invitate in fa[a Comisiei pentru
solutionarea cazurilor privind copiii se face de c5tre secretarul Comisiei.

(2) Convocarea se face in scris gi se comunicd persoanei interesate prin
scrisoare recomandatE sau prin intermediul corespondenlei electronice, cu
confirmare de primire, transmis5 cu cel pulin 5 zile inainte de data gedin[ei. in
situatii exceptionale, convocarea se poate face gi telefonic.

(3) tn cazulTn care procedura de convocare prev5zut5 la alin. (2) nu poate
fi TndeplinitS, convocarea se poate face prin afigare la sediul Comisiei, precum gi
la sediul primEriei unit5tii administrativ-teritoriale pe teritoriul cEreia se aflS
ultimul domiciliu cunoscut al persoanei invitate, cu cel pulin 3 zile inainte de data
gedinlei. tn acest caz secretarul Comisiei solicit5 aparatului de specialitate al
primarului afigarea la sediu a convoc5rii gi intocmegte procesul-verbal de
indeplinire a procedurii de convocare prin afigare la sediul direcliei. procesul-
verbal va avea atagat5 confirmarea de primire a convoc5rii semnatfi de
reprezentantu I primarul ui.

(4) Confirm5rile de primire a convoc5rilor, precum gi procesele-verbale de
indeplinire a procedurii de convocare se inregistreaz5 intr-un registru special de
evident5 a convocSrilor de c5tre secretarul Comisiei.

(5) Viciul procedural privind neindeplinirea procedurii de convocare se
acoperE in cazul prezent5rii persoanei invitate in fala Comisiei la data gedinlei.
tn acest caz prezentarea persoanei invitate se consemneaz6 in procesul-verbal
al gedintei 5i se Tnregistreazd de c5tre secretarul Comisiei Tn registrul special de
evidentE a convoc5rilor, cu menliunea ,,prezentat in fala comisiei".



Art. 16. (1) $edintele Comisiei sunt conduse de c5tre pregedintele
acesteia, iar in absen[a so, de vicepregedinte. La gedinle particip5 in mod
obligatoriu secretarul Comisiei, fHrE drept de vot.

(2) Pentru stabilirea m5surilor de proteclie specialS la gedinlele Comisiei
sunt invitati pSrintii, copilul care a implinit v6rsta de 10 ani, persoana, familia
sau reprezentantul organismului privat acreditat in al cSrui serviciu va fi dat in
plasament copilul.

(3) Pentru stabilirea incadrErii in grad de handicap, Tn situalii temeinic
motivate Comisia poate invita la gedint5 un pErinte al copilului sau, dup5 caz,
reprezentantul legal al acestuia.

(4) Documentele pe baza c5rora specialistul Direcliei propune Comisiei
stabilirea m5surii de protectie specialS sunt:

a) proiectul planului individualizat de protec[ie;

b) raportul referitor la ancheta psihosocialS a copilului intocmit de c5tre
managerul de caz conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 27212004,
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

c) planul de servicii intocmit de serviciul public de asistengd socialS gi, dupE
caz, punctul de vedere al structurilor comunitare consultative cu privire la
necesitatea propunerii de stabilire a mdsurii de protectie specialS.

(5) Documentele pe baza c5rora specialistul Direcliei propune Comisiei
incadrarea copilului cu dizabilit5ti in grad de handicap pentru copilul Tngrijit in
familie fErE m5surE de protectie special5 sunt:

a) raportul de evaluare complexS;

b) proiectul planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilitSgi.

(6) Documentele pe baza cSrora specialistul Direcliei propune Comisiei
incadrarea copilului cu dizabilitSgi in grad de handicap pentru copilul cu
dizabilit5ti pentru care s-a stabilit o m5surb de proteclie specialS in condiliile
legii sunt:

a) raportul de evaluare complexS;

b) proiectul planului individualizat de proteclie revizuit prin includerea
beneficiilor de asistentE socialS, a serviciilor sociale, precum gi a tuturor
interventiilor pentru abilitarea gi reabilitarea copilului.



Art, 17. (1) tn timpul gedinlei Comisiei, solulionarea cazului privind
copilul incepe cu urm5toarele etape:

a) prezentarea de c5tre secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului
gi ale persoanelor invitate in fata Comisiei pentru solulionarea cazului, precum
gi a situatiei privind convoc5rile acestora, pe baza documentelor prev5zute la
art. 13 gi a registrului special de evident5 a convoc5rilor;

b) prezentarea de cdtre specialistul sau, dupE caz, specialigtii Direcliei care
au instrumentat cazul a raportului referitor la ancheta psihosocialS privind
situatia copilului gi a propunerii motivate referitoare la stabilirea unei mEsuri de
protec$ie a copilului sau, dupb caz, a raportului de evaluare complexS, a
proiectului planului de abilitare-reabilitare gi a propunerii privind incadrarea
copilului Tntr-un grad de handicap. ln funclie de v6rsta gi gradul de maturitate,
raportul cuprinde in mod obligatoriu opinia copilului fa!5 de m5sura de proteclie
specialS propusS.

(2) Persoanele prezente in fata Comisiei pentru solulionarea cazului sunt
ascultate de Comisie separat, in urm5toarea ordine:

a) copilul care a Tmplinit vdrsta de 10 ani;

b) pErintii/reprezentantul legal ;

c) persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat la care
va fi dat in plasament copilul;

d) celelalte persoane invitate in fata Comisiei pentru a da relagii necesare
solutionErii cazului.

(3) Comisia poate proceda la o nou5 ascultare comun5 a dou5 sau maj multe
dintre persoanele mentionate la alin. (2).

(4) Pregedintele Comisiei comunic5 copilului care a implinit vdrsta de 10 ani
consecintele pe care stabilirea m6surii de proteclie specialS le va avea gi i se
asigur5 dreptul de a-gi exprima in mod liber opinia cu privire la mdsura de
protectie propusS.

(5) tn cazul copilului cu dizabilit6li care necesit5 incadrare intr-un grad de
handicap, prezenta gi ascultarea copilului nu sunt obligatorii. Acestea au loc
numai la solicitarea expres5 gi motivatS a Comisiei cuprinsd in convocare. Copiii
cu dizabilit5ti care se aflS la tratament sau reabilitare in institulii de specialitate
din tarE sau strdinEtate, probat de un act emis de institulia in care se aflS copilul,
precum gi copiii nedeplasabili, probat de un act medical, nu sunt convocali.



(6) ln situalii temeinic motivate copilul cu dizabilitSli poate fi audiat, cu
conditia comunic5rii cu acesta in mod adaptat tipului de dizabilitate prin limbaje
vorbite, limbaj mimico-gestual sau limbaj specific persoanelor cu surdocecitate.

(7) tn situalia in care Comisia stabilegte un alt grad de handicap fa!5 de
propunerea serviciului de evaluare complexS, aceasta aplicS criteriilor
biopsihosociale in vigoare. DacE aplicarea criteriilor depSgegte sfera de expertiz!
a membrilor Comisiei, pregedintele poate invita gilsau consulta specialigti in
domeniu.

Art, 18. (1) Ascult5rile gi dezbaterile ce au loc Tn gedinlele Comisiei,
hot5rdrile adoptate, precum gi modul Tn care acestea au fost adoptate se
consemneazb de secretarul Comisiei in procesul-verbal al gedin!ei, care se
semneaz5 de c5tre pregedinte, vicepregedinte, precum gi de membrii prezenli gi
se contrasemneaz5 de cdtre secretarul Comisiei.

(2) Procesele-verbale ale gedinlelor Comisiei se consemneaz5 Tn registrul
special de procese-verbale, ale c5rui pagini sunt numerotate gi poart5 gtampila
Comisiei, precum gi semn5tura secretarului Comisiei.

(3) Amprenta gtampilei este de form5 rotundE gi conline textul: '

,,CONSILIUL JUDEJEAN BUZAU COMISIA PENTRU PRoTECJIA CoPILULUI
BUZAU".

Art.19. (1) Hot5r6rile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor. Acestea se
redacteaz6 de c5tre secretarul Comisiei, potrivit procesului-verbal al gedinlei Tn

care au fost adoptate, in termen de 3 zile lucrStoare de la data !inerii gedinlei.
Hot5r6rea Comisiei va cuprinde Tn mod obligatoriu numele, prenumele gi codul
numeric personal ale persoanelor care au luat in plasament copilul sau, dupE
caz, denumirea serviciului rezidential, precum gi numele, prenumele gi codul
numeric personal ale copilului.

(2) Hot5r6rile redactate potrivit alin. (1) se semneaz5 de pregedintele
Comisiei sau de vicepregedinte, se contrasemneaz5 de secretarul Comisiei gi se
inregistreaz5 intr-un registru special de eviden!5 a hot516rilor; hot5rdrile privind
incadrarea intr-un grad de handicap se inregistreaz5 Intr-un registru separat de
evidentS.

(3) Hot5r6rile Comisiei se comunic5 persoanelor interesate, in termen de 5
zile lucr5toare de la data gedinlei, prin scrisoare recomandat5 sau prin
intermediul corespondentei electronice cu confirmare de primire.

(4) Actele emise de Comisie care nu necesitd adoptarea unei hot5r6ri se
semneaz5 de pregedintele acesteia sau de vicepregedinte gi se inregistreaz5 in
registrul general de intr5ri-iegiri al Comisiei.



Art. 20. (1) Pentru fiecare caz supus dezbaterii in gedinlele Comisiei se
va intocmi c6te un dosar, in care vor fi p5strate rapoartele privind anchetele
psiho-sociale ale copilului, documentele privind identitatea, starea sEnbtfilii,
situatia gcolard gi alte documente privitoare la copilul in cauz5, pEringii acestuia,
persoanele, familiile sau organismele private autorizate la care a fost instituit6
mSsurE de proteclie specialS.

(2) Dosarul prev5zut la alin.(1) se p5streazd la Direclia generalS de
asistent5 socialS 5i proteclia copilului BuzEu gi va cuprinde in ordine cronologic6
toate rapoartele gi documentele care se intocmesc cu privire la cauza copilului
respectiv.

Art. 2L. (1) Corespondenla Comisiei cu celelalte comisii din gar5, cu
autoritSlile administraliei publice centrale gi locale, cu familiile, persoanele sau
organismele private autorizate sau orice alt5 coresponden!5, se primegte de
secretarul Comisiei gi se inregistreazd Tn registrul general de intrare-iegire al
Comisiei, in ordinea primirii acesteia.

(2) Corespondenta de la alin. (1) se pEstreazd la Secretariatul Comisiei,
in dosare constituite potrivit Nomenclatorului actelor Comisiei pentru protec[ia
copilului, parte integrantS a Nomenclatorului actelor Direcliei generale de
asistent5 socialS gi protecgia copilului Buzdu.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE 5I OBLIGATIILE MEMBRILOR COMISTEI PENTRTT
PROTECTTA CO W LU Llt r BUZAU

Art.22. (1) Pregedintele, vicepregedintele gi membrii Comisiei au
urm6toarele drepturi:

a) sE beneficieze de o indemniza[ie de gedinf5 echivalent5 cu lo/o din
indemnizatia pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu, potrivit dispozi[iilor de la
art. 115 alin. (3) Si (a) din Legea nr.272/2004 privind proteclia gi promovarea
drepturilor copilului, republicatS, cu modific6rile gi complet6rile ulterioare.
Indemnizatiiile se suportb din bugetul Direc[iei generale de asisten[5 socialS gi
protectia copilului BuzEu, Tn limita creditelor bugetare aprobate cu aceast5
destinatie gi cu incadrarea Tn limita maximE a cheltuielilor de personal;

b) s5 ia cuv6ntul la gedintele Comisiei gi s5-gi expun5 opinia cu privire la
cazurile puse Tn dezbatere;

c) sE verifice gi sE controleze activitatea asisten[ilor maternali, a unitSlilor de
asistent5 socialS destinate copilului organizate de Direclia generalS de asisten![



socialS Si protectia copilului BuzEu sau de organisme private autorizate gi sE fac5
propuneri cu privire la acestea;

d) sE formuleze propuneri pentru imbun5t5lirea activitSlii Comisiei;

e) sE solicite Directiei generale de asisten!5 socialS gi proteclia copilului Buzdu
informatii, rapoarte privind situatia protecliei copilului aflat in dificultate la
nivelul judetului BuzEu, precum gi a respectdrii drepturilor copilului.

(2) De indemnizatia de gedint5 prevdzut5 la alin. (1) lit. a) beneficiazS gi
secretarul Comisiei.

Art. 23. Pregedintele, vicepregedintele gi membrii Comisiei au urmdtoarele
obligatii:

a) sE participe efectiv gi activ la gedinlele Comisiei;

b) sE respecte prevederile prezentului regulament;

c) sE p5streze discretia gi confidenlialitatea cu privire la cazurile gi situaliile
discutate in Comisie, precum gi asupra persoanelor implicate;

d) sE aduc6 la cunogtinta Comisiei situaliile de care au cunogting5 cu privire la
copii aflati in dificultate, precum gi cu privire la activitatea celor pentru care au
fost instituite m5suri de protectie specialS de c5tre comisie.

Art.24. (1) Pregedintele, vicepregedintele gi membrii Comisiei r5spund in
fata Consiliului Judetean BuzEu pentru neindeplinirea obligaliilor care le revin
potrivit legii, precum gi pentru adoptarea unor hot516ri cu nerespectarea
dispozitiilor legale.

(2) tn situaliile prev5zute la alin. (1) Autoritatea NalionalS pentru Proteclia
Drepturilor Copilului gi Adoptie poate propune aplicarea urm5toarelor mbsuri gi

sanctiuni:

a) solicitarea sanclion5rii disciplinare a celui vinovat de c5tre conducerea
institutiei sau, dupb cazt a organismului privat acreditat, al cErei reprezentant
este, in conditiile legii;

b) revocarea calit6tii de membru al Comisiei.

(3) MEsurile prev5zute la alin. (2) lit. a) se aplic5 prin dispozilie a
pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu. MEsura prevdzut5 la alin. (2) lit. b) se
aplicb prin hot516re a Consiliului Judelean BuzEu.

Art. 25. tn cazul eliber5rii de certificate de incadrare intr-un grad de
handicap pentru copilul cu dizabilit5li, fErE respectarea criteriilor biopsihosociale



de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, membrii Comisiei vor fi
obligati, in conditiile legii, la suportarea sumelor reprezent6nd drepturile
incasate necuvenit de c5tre beneficiari.

Art. 26. Consiliul Jude[ean BuzEu va asigura participarea membrilor
Comisiei pentru protectia copilului la cursuri de formare inilia15 gi continud in
domeniul potectiei gi promov5rii drepturilor copilului gi persoanelor cu handicap.

CAPITOLUL V

DISPOZITII FINALE

Art.27. tn cauzele aflate pe rolul instanlelor judec5toregti, Comisia poate
fi reprezentat6, pe baz5 de delegalie emis5 de pregedintele sau vicepregedintele
Comisiei, de unul din membrii Comisiei cu preg5tire de specialitate juridic5, de
consilieri juridici din aparatul de specialitate al Consiliului Judelean Buz5u ori din
aparatul propriu al Directiei generale de asisten!5 socialS gi proteclia copilului
Buzdu, pe baza hot5rdrii Consiliului Jude[ean Buz5u.

Art. 28. Regulamentul se completeaz5 cu dispoziliile actelor normative
de rang superior, cu acelagi obiect de reglementare.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

NR. Lt 62g124.OB.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot5r6re pentru aprobarea reorganizdrii
Comisiei pentru Protectia Copilului Buzdu gi a

Regulamentului de organizare gi func[ionare al comisiei
pentru Protecfia Copilului Buziu

Proiectul de hot516re este ini[iat in scopul exercitSrii atribu[iilor
deliberativuluijudetean cu privire la aprobarea componenlei nominale a Comisiei
pentru Protec$ia Copilului BuzEu, in baza legii speciale privind proteclia gi
promovarea d repturilor copil u lu i.

TotodatS, prin modificarea in luna iulie 2017 a legisla[iei secundare in
materia organiz5rii gi functionErii comisiei pentru proteclia copilului, respectiv
emiterea HG nr. 502/2017 privind organizarea gi funclionarea comisiei pentru
protectia copilului, act normativ prin care se abrogd actul normativ in baza cdruia
functiona aceast5 comisie, HG 1.437/2004 privind organizarea gi metodologia
de functionare a comisiei pentru proteclia copilului, se impune gi revizuirea
legislatiei tertiare in materie, prin promovarea gi adoptarea unui nou Regulament
de organizare gi func[ionare al Comisiei pentru Proteclia Copilului Buz5u.

Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotdrdre in forma
prezentatS.

PRESEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

<-fu-"----



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA J U RIDI.CA $I ADMINISTRATIE

PUBLTcA locnlA
NR. LL629/24.O8.2O17

RAPORT
la proiectul de hotirdre pentru aprobarea reorganizirii

Comisiei pentru Protectia Copilului Buzdu gi a
Regulamentului de organizare gi funclionare a! comisiei

pentru Protectia Copilului Buziu

Conform dispozitiilorde la art. 115 alin. (1) gi (2) din Legea nr.272/2004
privind protectia gi promovarea drepturilor copilului, republicatS, cu modific6rile
gi completSrile ulterioare :

,,Art. 115 (1) tn subordinea consiliului judelean gi, respectiv, a consiliilor locale
ale sectoarelor municipiului Bucuregti funclioneazd comisia pentru protecgia
copilului, ca organ de specialitate al acestora, fErd personalitate juridicS, av6nd
urmEtoarele atributii principale:

a) stabilirea tncadrErii in grad de handicap gi orientarea gcolarE a copilului;
b) pronuntarea, in condi[iile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare

la stabilirea unei mEsuri de protectie specialS a copilului;
c) solutionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal;
d) alte atributii prev5zute de lege.

(2) Organizarea gi metodologia de functionare a comisiei pentru proteclia
copilului se reglementeaz5 prin hot5r6re a Guvernului."

TotodatS, potrivit dispozitiilor de la art. 85 alin . (2) gi art. 861 din Legea
nr. 448/2006 privind protectia gi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare:

,,Art. 85 ...
(2) tncadrarea in grad gi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de

comisia pentru protectia copilului".
gi

,,Art. 861 (1) Comisia pentru protec[ia copilului stabilegte incadrarea
copiilor cu dizabilit5ti in grad de handicap gi elibereazE certificatul de incadrare
a copilului intr-un grad de handicap.



(2) Termenul de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap
pentru copii se stabilegte !in6nd.cont de situalia concret[ a copilului din punct
de vedere al deficientelor/afect5rilor, limit5rilor de activitate gi restricliilor de
participare gi este de minimum 6 luni gi maximum 2 ani. Pentru tan5iul care
urmeazS sE implineasc5 1B ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6
luni gi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani gi 6 luni.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) pentru copiii cu handicap a c5ror
afectiune necesit5 ingrijiri medicale paliative, certificate de medicul de
specialitate, Comisia pentru proteclia copilului stabilegte un termen de
valabilitate a certificatului valabil p6nE la v6rsta de 1B ani,,.

tn luna iulie 2017 a fost emisS Hot5rdrea Guvernului nr. 50212017 privind
organizarea 9i functionarea comisiei pentru proteclia copilului, act normativ
secundar care aduce modific5ri regimului juridic privind infiinlarea, structura gi
componenta, precum gi modificarea componengei nominale a comisiei pentru
potectia copilului, fat5 de relement5rile anterioare de la art. 4 gi art. 5 din
HotErSrea Guvernului nr. L.437/2004 privind organizarea gi metodologia de
func[ionare a comisiei pentru proteclia copilului, act normativ abrogJt prin
Hot5r6rea Guvernului nr. SO2/20t7 .

Astfel, potrivit prevederilor de la art. 3 gi 4 din Hot5r6rea Guvernului
nr. 502120L7 :

,,Art. 3 (1) Comisia este alc5tuit5 din 7 persoane gi are urmdtoarea
componentS:

a) secretarul judetului, respectiv secretarul sectorului municipiului
Bucuregti - pregedinte;

b) directorul executiv/general al direcliei generale de asistenf5 socialS
gi protectia copilului, denumit5 in continuare Direclie - vicepregedinte. Acesta
poate delega atributiile care ii revin directorului executiv adjunct/general adjunct
care coordoneazd activitatea de proteclie a drepturilor copilului;

c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din Rom6nia,
av6nd cel putin gradul de medic specialist ?n una dintre urm5toarele specialitSli
medicale sau asimilate: neurologie pediatricS, pediatrie, psihiatrie pediatric6 sau
orice alt5 specializare pediatricS, desemnat de direclia de sEn5tate public5
judeteanS, respectiv a municipiului Bucuregti - membru;

d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul gcolar
judetean, respectiv al municipiului Bucuregti - membru;

e) un reprezentant desemnat de agenlia judeleanE pentru pl5!i gi
inspectie socialS, respectiv a municipiului Bucuregti, de preferin!5 un asistent
social - membru;

f) doi reprezentanti ai organismelor private acreditate, propugi de
secretarul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuregti - membri.

(2) Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru
supleant.

(3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea
prelungirii acestuia ?n situatii temeinic motivate.



Art.4 (1) Pot fi membri ai Comisiei reprezentanlii desemnali care sunt
specialiSti angajati ai institutiilor respective sau ai instituliilor/unit5!ilor
subordonate sau pe care le coordoneazE metodologic, cu studii superioare, a
cEror integritate moralS gi experienld profesionalS ofer6 garangii
corespunz5toare pentru indeplinirea atribuliilor ce le revin Tn cadrul Comlsiei. 

-

(2) Poate fi propus ca membru in Comisie numai reprezentantul
organismului privat acreditat care desfSgoarE activitSli in domeniul protecliei gi
promov6rii drepturilor copilului, are studii superioare gi nu desfSgoar5 activitSli
Tn cadrul autoritS[ilor publice locale sau centrale.

(3) Nu pot fi membri in Comisie specialigtii care realizeazE evaluarea
complex5 a copilului gi nici reprezentanlii organismelor private care nu sunt
acreditate, in conditiile legii.

(4) Membrii Comisiei reprezint5 instituliile/organismele private care i-
au desemnat gi au obligatia ca, in toate deciziile care se iau, sE urmdreasc5
exclusiv interesul superior al copilului".

tn exercitarea atribu[iilor de la art. 5 din HotE16rea Guvernului
nr. 502/20t7, a fost solicitatd desemnarea, in condi[iile actului normativ
invocat, de membri titulari gi membri suplean[i in componenla nominalS a
Comisiei pentru protectia copilului BuzHu, Direcliei de sEndtate publicd BuzEu,
Inspectoratului gcolar judefean Buzdu, Agenliei judelene pentru pl5!i gi inspec[ie
socialS BuzEu, Fundatiei pentru copii ,,Sf6ntul Sava" BuzEu gi Asocialiei ortodoxe
,,Filantropia" Berca.

Concomitent s-a procedat la revizuirea Regulamentului de organizare gi

functionare al Comisiei pentru protectia copilului BuzEu, aprobat prin Hot5rdrea
Consiliului Judetean BuzSu nr. 144/2013, in sensul punerii acestuia in acord cu
noile dispozitii specifice din HG nr. 502/20L7.

Pentru aceste considerente normative gi de fapt, sustinem proiectul de
hot516re in forma prezentatS.

DTRECTOR EXE9UTTV,


