PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia
Copilului Buzău

−
−
−
−
−
−
−
−

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat sub nr. 14194/09.10.2020;
raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală
înregistrat sub nr. 14195/09.10.2020;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
adresa nr. 12106/08.10.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău,
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 14143/08.10.2020;
prevederile art. 3, art. 4 alin. (1) – (3) şi art. 5 alin. (1) lit. c) din Hotărârea
Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcționarea Comisiei
pentru protecţia copilului;
prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art. 85 alin. (2) şi art. 861 din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor
autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151
alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” şi al art. 182 alin. (1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău,
aprobată potrivit art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 205/2017, se
modifică, astfel:
Doamna Stoian Florina – membru titular, desemnat de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Buzău, se înlocuieşte cu domnul Meiroşu Ionel.

Art. 2. În baza prevederilor de la art. 1, componenţa nominală actualizată
a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău este următoarea:
Preşedinte:

Gavrilă
Laurenţiu

Mihai- – Secretarul General al Judeţului
Buzău;

Vicepreşedinte: Dorobanţu Loredana - – Director executiv – Direcţia
Elena
generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului Buzău;
Membrii
titulari:

- Bistriceanu
Anca

Elena – Direcţia
Buzău;

de

sănătate
şcolar

publică

- Meiroşu Ionel

– Inspectoratul
Buzău;

judeţean

- Cristea Mariana

- Agenţia judeţeană pentru plăţi şi
inspecţie socială Buzău;

- Milea Mihail

- Fundaţia pentru copii ,,Sfântul
Sava” Buzău;

- Necula Daniel Cătălin - Asociaţia ortodoxă „Filantropia”
Berca.
Membrii
supleanţi:

- Chioaşcă Carmen

– Direcţia
Buzău;

de

sănătate

- Trifan Otilia

– Inspectoratul
Buzău;

- Niţă Meluţa

- Agenţia judeţeană pentru plăţi şi
inspecţie socială Buzău;

şcolar

publică
judeţean

- Şerban Liliana Mioara - Fundaţia pentru copii „Sfântul
Sava” Buzău;
- Poroşnicu Alina Elena - Asociaţia ortodoxă ,,Filantropia”
Berca.
Art. 3. În baza art. 2 din prezenta hotărâre, articolul 1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Buzău nr. 205/2017 se abrogă.

Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, Direcţiei de Sănătate Publică Buzău,
Inspectoratului Școlar Judeţean Buzău, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Buzău, Fundaţiei pentru Copii „Sfântul Sava” Buzău, Asociaţiei
Ortodoxe „Filantropia” Berca, precum şi publicarea pe site-l Consiliului Judeţean
Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

NR. 186
BUZĂU, 09 OCTOMBRIE 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 14194/ 09.10.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău
Proiectul de hotărâre este iniţiat în contextul exercitării atribuţiilor
deliberativului judeţean cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei
pentru Protecţia Copilului Buzău, în baza legilor speciale privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi.
În acelaşi timp, iniţiativa concordă dreptului instituţiilor/serviciilor publice
deconcentrate/entităţilor private, stabilite prin norma generală de organizare si
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, de a-şi înlocui reprezentantul
desemnat în componenţa nominală a acestei comisii.
Astfel, Inspectoratul şcolar judeţean Buzău a sesizat autoritatea
administraţiei publice judeţene cu schimbarea reprezentantului său desemnat ca
membru titular al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 14195/ 09.10.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea componenţei
Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău

Conform dispoziţiilor de la art. 115 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare:
„ Art. 115 (1) În subordinea consiliului judeţean şi, respectiv, a consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează comisia pentru
protecţia copilului, ca organ de specialitate al acestora, fără personalitate
juridică, având următoarele atribuţii principale:
a) stabilirea încadrării în grad de handicap şi orientarea şcolară a copilului;
b) pronunţarea, în condiţiile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare
la stabilirea unei măsuri de protecţie specială a copilului;
c) soluţionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal;
d) alte atribuţii prevăzute de lege.
(2) Organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru
protecţia copilului se reglementează prin hotărâre a Guvernului.”
Totodată, potrivit dispoziţiilor de la art. 85 alin. (2) şi art. 861 din Legea
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
„ Art. 85 ...
(2) Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face
de comisia pentru protecţia copilului”.
și
„Art. 861 (1) Comisia pentru protecţia copilului stabileşte încadrarea
copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare
a copilului într-un grad de handicap.

(2) Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de
handicap pentru copii se stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului
din punct de vedere al deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi
restricţiilor de participare şi este de minimum 6 luni şi maximum 2 ani. Pentru
tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi
mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) pentru copiii cu handicap a
căror afecţiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de
specialitate, Comisia pentru protecţia copilului stabileşte un termen de
valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani”.
Potrivit prevederilor de la art. 3 şi 4 din HG nr. 502/2017,
„Art. 3 (1) Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea
componenţă:
a) secretarul judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului
Bucureşti - preşedinte;
b) directorul executiv/general al direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului, denumită în continuare Direcţie - vicepreşedinte. Acesta
poate delega atribuţiile care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct
care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului;
c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România,
având cel puţin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialităţi
medicale sau asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau
orice altă specializare pediatrică, desemnat de direcţia de sănătate publică
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti - membru;
d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul şcolar
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti - membru;
e) un reprezentant desemnat de agenţia judeţeană pentru plăţi şi
inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, de preferinţă un asistent
social - membru;
f) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de
secretarul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti - 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 în situaţii temeinic motivate.
Art. 4 (1) Pot fi membri ai Comisiei reprezentanţii desemnaţi care sunt
specialişti angajaţi ai instituţiilor respective sau ai instituţiilor/unităţilor
subordonate sau pe care le coordonează metodologic, cu studii superioare, a
căror integritate morală şi experienţă profesională oferă garanţii
corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul Comisiei.
(2) Poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul
organismului privat acreditat care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului, are studii superioare şi nu desfăşoară activităţi
în cadrul autorităţilor publice locale sau centrale.

(3) Nu pot fi membri în Comisie specialiştii care realizează evaluarea
complexă a copilului şi nici reprezentanţii organismelor private care nu sunt
acreditate, în condiţiile legii.
(4) Membrii Comisiei reprezintă instituţiile/organismele private care iau desemnat şi au obligaţia ca, în toate deciziile care se iau, să urmărească
exclusiv interesul superior al copilului”.
Cu adresa sa nr. 12106/08.10.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean
Buzău sub nr. 14143/08.10.2020, Inspectoratul şcolar judeţean Buzău a
comunicat desemnarea unui alt reprezentant ca membru titular în componenţa
nominală a comisiei, respectiv a domnului prof. Meiroşu Ionel – Inspector şcolar
general.
Pentru aceste considerente normative şi de fapt, susţinem proiectul de
hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

