ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia
Copilului Buzău şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău –
forma actualizată










Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 17412/09.12.2020;
raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat sub
nr. 17413 /09.12.2020;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
adresa nr. 19055/26.11.2020 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.
14194/26.11.2020;
prevederile art. 3, art. 4 alin. (1) – (3) şi art. 5 alin. (1) lit. c) din
Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea
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,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” şi 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. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău
nr. 185/2020, se modifică după cum urmează:

a) Doamna Niţă Meluţa – membru supleant, desemnat de
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău, se înlocuieşte cu
Ursache Elena-Florina.
b) Doamna Cristea Mariana – membru titular, desemnat de
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău, se înlocuieşte cu
Niţă Meluţa.

Agenţia
doamna
Agenţia
doamna

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

Gavrilă Mihai-Laurenţiu –

Vicepreşedinte:

Dorobanţu
Elena –

Membrii
titulari:

Bistriceanu Elena Anca –

Direcţia de sănătate publică
Buzău;

Meiroşu Ionel –

Inspectoratul şcolar judeţean
Buzău;

Niţă Meluţa -

Agenţia judeţeană
plăţi şi inspecţie
Buzău;

Milea Mihail -

Fundaţia pentru copii „Sfântul
Sava” Buzău;

Necula Daniel Cătălin -

Asociaţia
ortodoxă
„Filantropia” Berca.

Chioaşcă Carmen –

Direcţia de sănătate publică
Buzău;

Trifan Otilia –

Inspectoratul şcolar judeţean
Buzău;

Ursache Elena-Florina -

Agenţia judeţeană
plăţi şi inspecţie
Buzău;

Şerban Liliana Mioara -

Fundaţia pentru copii „Sfântul
Sava” Buzău;

Poroşnicu Alina Elena -

Asociaţia
ortodoxă
„Filantropia” Berca.

Membrii
supleanţi:

Loredana

Secretarul
General
Judeţului Buzău;

al

- Director executiv – Direcţia
generală de asistenţă socială
şi protecţia copilului Buzău;

pentru
socială

pentru
socială

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei
pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată, prevăzut în anexă, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. În baza art. 2 şi 3 din prezenta hotărâre, Hotărârea Consiliului
Judeţean Buzău nr. 205/2017 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.
185/2020 se abrogă.
Art. 5. 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 şcolar 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

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 214
BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abţineri.

Anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 214/2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL
COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI BUZĂU
- forma actualizatăCAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE/ORGANIZARE

Art. 1. (1) Comisia pentru protecţia copilului Buzău, denumită în
continuare Comisia, este organ de specialitate, fără personalitate juridică, al
Consiliului Judeţean Buzău, cu activitate decizională în materia protecţiei şi
promovării drepturilor copilului.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Comisia reprezintă
autoritatea Consiliului Judeţean Buzău.
(3) Comisia respectă, promovează şi garantează drepturile
copilului în toate activităţile pe care le întreprinde.
Art. 2. Înfiinţarea, componenţa şi modificarea componenţei Comisiei se
aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea Secretarului
general al judeţului Buzău, potrivit legii.
Art. 3. (1) Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea
componenţă:
a) Preşedinte

– Secretarul General al Judeţului Buzău;

b) Vicepreşedinte – Directorul executiv al Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău. Acesta poate delega atribuţiile
care îi revin directorului executiv adjunct care coordonează activitatea de
protecţie a drepturilor copilului/asistenţă socială;
c) Membri :
– 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 a judeţului Buzău;

– un psiholog sau un psihopedagog desemnat de
Inspectoratul şcolar judeţean Buzău;
– un reprezentant desemnat de Agenţia judeţeană
pentru plăţi şi inspecţie socială Buzău, de preferinţă un asistent social;
– doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate,
propuşi de Secretarul general al judeţului Buzău.
(2) Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un
membru supleant.
(3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci
posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii temeinic motivate.

ani,

cu

(4) 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.
(5) 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.
(6) 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.
(7) Membrii Comisiei reprezintă instituţiile/organismele private
care i-au desemnat şi au obligaţia ca, în toate deciziile care se iau, să
urmărească exclusiv interesul superior al copilului.
Art. 4. (1) Secretarul General al Judeţului Buzău, în calitate de
Preşedinte, reprezintă Comisia în toate raporturile cu terţii – persoane fizice
sau juridice cu competenţe şi/sau activităţi în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului.
(2) Sediul Comisiei este în municipiul Buzău, str. Pompiliu
Ştefu nr. 1, jud. Buzău, în imobilul aflat în proprietatea publică a Judeţului
Buzău.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE COMISIEI
PENTRU PROTECŢIA COPILULUI BUZĂU
SECŢIUNEA I – ATRIBUŢII
Art. 5 (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte măsurile de protecţie specială pentru copii şi menţine măsurile
pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat
de o măsură de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, de Comisie sau,
după caz, de instanţa judecătorească;
b) încetează sau, după caz, modifică măsura de protecţie specială stabilită
de către Comisie, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat
stabilirea acesteia s-au modificat sau, după caz, în situaţia în care în urma
monitorizării aplicării măsurii de protecţie specială se constată necesitatea
modificării sau, după caz, a încetării măsurii;
c) informează părinţii prezenţi la şedinţele Comisiei cu privire la
consecinţele stabilirii măsurii de protecţie specială asupra raporturilor pe care
le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de
copil pe durata aplicării măsurii;
d) hotărăşte, dacă este cazul, în condiţiile stabilite de Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului pentru care
s-a decis măsura plasamentului în condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
e) eliberează sau, după caz, reînnoieşte, suspendă sau retrage atestatul de
asistent maternal profesionist;
f) stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi
eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
g) aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi în situaţia
stabilirii unui alt grad de handicap faţă de propunerea serviciului de evaluare
complexă;
h) informează în scris conducerea instituţiilor pe care membrii Comisiei le
reprezintă asupra dificultăţilor întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecţie
specială pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi
eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi
asupra necesităţii de dezvoltare a serviciilor sociale, educaţionale şi de
sănătate pentru copii, în vederea identificării de soluţii;

i) soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea
acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii sau a
instanţelor judecătoreşti, după caz;
j) colaborează cu organismele private acreditate care desfăşoară activităţi
în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale pe raza
administrativ-teritorială;
k) întocmeşte un raport anual de activitate pe care îl înaintează Consiliului
Judeţean Buzău.
(2) Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc de către
Comisie, numai atunci când există acordul părinţilor, precum şi
consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, exprimate în faţa
Comisiei.
(3) Comisia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele
normative în vigoare.
Art. 6. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Comisia emite hotărâri.
(2) În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea copiilor cu
dizabilităţi într-un grad de handicap, Comisia eliberează certificat de încadrare
a copilului într-un grad de handicap, ca anexă a hotărârii.
SECŢIUNEA a II - a -

COMPETENŢE

Art. 7. (1) Comisia este competentă să soluţioneze toate cazurile
privitoare la copiii care necesită o măsură de protecţie specială, care au
domiciliul în judeţul Buzău.
(2) Comisia este competentă să soluţioneze cererile privind
încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap pentru copiii care
domiciliul sau reşedinţa în judeţul Buzău. În situaţia copiilor care au reşedinţa
în judeţul Buzău, Comisia are obligaţia de a anunţa de îndată Comisia de la
domiciliul copilului.
(3) Comisia soluţionează în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice cererile privind stabilirea unei măsuri de protecţie specială şi în
termen de cel mult 60 de zile calendaristice cererile privind încadrarea copiilor
cu dizabilităţi într-un grad de handicap. Termenul curge de la data înregistrării
de către Direcţie a cererii.
(4) Pentru stabilirea măsurilor de protecţie specială la şedinţele
Comisiei sunt invitaţi părinţii, copilul care a împlinit vârsta de 10 ani,
persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat în al cărui
serviciu va fi dat în plasament copilul.

(5) Comisia pentru protecţia copilului stabileşte măsuri de
protecţie specială a copilului numai atunci când există acordul părinţilor,
precum şi consimţământul copilului care a împlinit 14 ani, exprimate în faţa
Comisiei.
(6) Comisia stabileşte una din următoarele măsuri de protecţie
specială a copilului, în vederea protejării intereselor sale, când nu poate fi
lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora:
-

plasamentul;

-

supraveghere specializată.

În alegerea uneia din soluţiile de protecţie specială, Comisia va ţine
seama în mod corespunzător de necesitatea asigurării unei continuităţi în
educarea copilului, originea etnică, religioasă, culturală şi lingvistică.
(7) De măsurile de protecţie specială stabilite în condiţiile legii
beneficiază:
a) copilul care în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat
în grija părinţilor, din motive neimputabile acestora;
b)

copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal.

(8) Părinţii, precum şi copilul care a împlinit vârsta de 14 ani au dreptul
să atace în instanţă măsurile de protecţie specială instituite de Comisie în
aplicarea Legii nr. 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiind de asistenţă
juridică gratuită, în condiţiile legii.
(9) Pentru soluţionarea cazurilor Comisiei, este obligatorie prezentarea
proiectului planului individualizat de protecţie şi a raportului referitor la
ancheta psihosocială a copilului de către specialistul Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului care a instrumentat cauza. Raportul va
cuprinde date privind personalitatea, starea fizică şi mentală a copilului,
antecedentele acestuia, condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit, orice
alte date referitoare la creşterea şi la educarea copilului, care pot folosi
Comisiei în soluţionarea cauzei, propunerea unei măsuri de protecţie specială
a copilului, precum şi poziţia acestuia cu privire la măsura propusă.
(10) Dosarul copilului va cuprinde, de asemenea, planul de servicii care
a fost întocmit de serviciul public de asistenţă socială, punctul de vedere al
autorităţii publice locale şi al structurilor comunitare consultative în legătură
cu necesitatea propunerii stabilirii unei măsuri de protecţie specială.

(11) În cazul copilului cu dizabilităţi, dosarul acestuia va include şi
raportul de evaluare complexă, precum şi proiectul planului de abilitarereabilitare a copilului cu dizabilităţi sau proiectul planului individualizat de
protecţie revizuit prin includerea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor
sociale, precum şi a tuturor intervenţiilor pentru abilitarea şi reabilitarea
copilului, după caz.
Art. 8. (1) Hotărârea Comisiei se pune în aplicare de îndată de către
persoana sau familia, asistentul maternal, serviciul de tip rezidenţial căruia ia fost dat în plasament copilul.
(2) Hotărârea se comunică părinţilor, persoanei sau familiei,
asistentului maternal ori serviciului de tip rezidenţial căruia i-a fost dat în
plasament copilul, copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, agenţiei judeţene
pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţiei
sau, după caz, organismului privat acreditat în subordinea căruia funcţionează
serviciul de tip rezidenţial, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a
cărei rază domiciliază părinţii, precum şi organelor financiare competente,
dacă s-a stabilit plata unei contribuţii în sarcina părinţilor.
Art. 9. (1) Comisia poate hotărî plasamentul copilului în altă unitate
administrativ-teritorială decât cea în care funcţionează aceasta, dacă interesul
superior al copilului o impune, cu avizul favorabil al Comisiei din unitatea
administrativ-teritorială respectivă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Comisia prezintă Comisiei
al cărei aviz este cerut toate informaţiile relevante pe care le deţine,
referitoare la soluţionarea cazului, precum şi motivul care impune luarea
hotărârii propuse.
(3) Comisia al cărei aviz este cerut este obligată să comunice
celeilalte Comisii hotărârea privind eliberarea avizului, în termen de 15 zile
calendaristice de la primirea solicitării şi a informaţiilor prevăzute la alin. (2).
Respingerea solicitării de eliberare a avizului poate fi întemeiată numai pe
protejarea interesului superior al copilului.
(4) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), avizul
favorabil al Comisiei este prezumat.
(5) În situaţia încetării sau modificării măsurii plasamentului dispus
la o persoană sau familie, la un asistent maternal ori serviciu de tip rezidenţial,
care are domiciliul sau, după caz, sediul pe altă rază administrativ-teritorială
decât cea în care funcţionează Comisia care a stabilit iniţial plasamentul
copilului, competenţa încetării sau modificării măsurii revine Comisiei care are
sediul pe raza administrativ-teritorială care a dispus plasamentul.

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), încetarea sau modificarea
măsurii se dispune la sesizarea Direcţiei care a propus iniţial măsura
plasamentului şi care verifică împrejurările care au stat la baza stabilirii
măsurii de protecţie specială sau, după caz, la sesizarea Direcţiei sau a
organismului privat acreditat care are în plasament copilul şi care are obligaţia
monitorizării acestei măsuri.
(7) Direcţia sau organismul privat acreditat care are în plasament
copilul va transmite Direcţiei care a propus măsura de protecţie specială
aprobată de Comisie rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării copilului,
prevăzute la art. 73 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III
FUNCŢIONAREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI BUZĂU
Art.10.(1) Comisia se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de
câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.
(2) Comisia poate funcţiona numai în prezenţa majorităţii.
(3) Şedinţele Comisiei nu sunt publice.
(4) Convocarea şedinţelor se face de către preşedinte, iar în
absenţa acestuia, de către vicepreşedinte. Convocarea se face în scris cu cel
puţin 3 zile înainte de data şedinţei şi cuprinde în mod obligatoriu ordinea de
zi a acesteia.
(5) Şedinţele Comisiei au loc de regulă numai în zilele de marţi
ale săptămânii, în spaţiul special amenajat situat în str. Pompiliu Ştefu nr.1
din municipiul Buzău, jud. Buzău. Spaţiul de desfăşurare a şedinţelor Comisiei
asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor referitoare la copil,
respectarea demnităţii clienţilor care se prezintă în faţa Comisiei, precum şi a
confidenţialităţii dezbaterilor membrilor Comisiei.
(6) Amenajarea spaţiilor, inclusiv a sălilor de aşteptare aferente,
se asigură de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
Buzău.
Art. 11. (1) Prezenţa membrilor Comisiei la şedinţă este obligatorie. În
cazul în care un membru titular şi membrul supleant ai Comisiei absentează
de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, Consiliul Judeţean
Buzău, respectiv conducerea organismului privat acreditat poate propune
sancţionarea acestora. Punerea în aplicare a sancţiunii se va face de către
instituţia sau, după caz, organizaţia din care face parte cel sancţionat.

(2) Participarea membrilor Comisiei pentru protecţia copilului la
şedinţe se consemnează în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 12. Pot participa la şedinţele Comisiei şi alte persoane care pot da
relaţii în cauzele analizate, invitate de preşedinte, de vicepreşedinte sau de
unul dintre membrii Comisiei, cu acordul membrilor acesteia.
Art. 13. (1) Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un
secretariat care funcţionează în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului Buzău.
(2) Secretariatul Comisiei este condus de secretarul acesteia
numit prin dispoziţie a directorului executiv al Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Buzău.
(3) Secretarul Comisiei este responsabil cu constituirea şi
reactualizarea periodică a bazei de acte normative aplicabile în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanelor cu handicap, pe
baza cărora se iau hotărârile în cadrul Comisiei.
Art.14 (1) Secretariatul Comisiei este obligat să înregistreze cererile
sau plângerile adresate de către copii sau formulate în numele acestora în
legătură cu situaţii care vizează domeniul de competenţă al Comisiei.
(2) Prin secretariatul său, Comisia transmite copilului soluţia
identificată, în termenul prevăzut de lege.
(3) În vederea respectării dreptului la opinie şi a dreptului la
participare, cererea unui copil de a fi ascultat pentru soluţionarea situaţiilor
menţionate la alin. (1) nu poate fi refuzată de către Comisie.
Art.15. (1) Convocarea persoanelor invitate în faţa Comisiei pentru
soluţionarea cazurilor privind copiii se face de către secretarul Comisiei.
(2) Convocarea se face în scris şi se comunică persoanei
interesate prin scrisoare recomandată sau prin intermediul corespondenţei
electronice, cu confirmare de primire, transmisă cu cel puţin 5 zile înainte de
data şedinţei. În situaţii excepţionale, convocarea se poate face şi telefonic.
(3) În cazul în care procedura de convocare prevăzută la alin.
(2) nu poate fi îndeplinită, convocarea se poate face prin afişare la sediul
Comisiei, precum şi la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe
teritoriul căreia se află ultimul domiciliu cunoscut al persoanei invitate, cu cel
puţin 3 zile înainte de data şedinţei. În acest caz secretarul Comisiei solicită
aparatului de specialitate al primarului afişarea la sediu a convocării şi
întocmeşte procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare prin

afişare la sediul direcţiei. Procesul-verbal va avea ataşată confirmarea de
primire a convocării semnată de reprezentantul primarului.
(4) Confirmările de primire a convocărilor, precum şi proceseleverbale de îndeplinire a procedurii de convocare se înregistrează într-un
registru special de evidenţă a convocărilor de către secretarul Comisiei.
(5) Viciul procedural privind neîndeplinirea procedurii de convocare
se acoperă în cazul prezentării persoanei invitate în faţa Comisiei la data
şedinţei. În acest caz prezentarea persoanei invitate se consemnează în
procesul-verbal al şedinţei şi se înregistrează de către secretarul Comisiei în
registrul special de evidenţă a convocărilor, cu menţiunea „prezentat în faţa
Comisiei".
Art. 16. (1) Şedinţele Comisiei sunt conduse de către preşedintele
acesteia, iar în absenţa sa, de vicepreşedinte. La şedinţe participă în mod
obligatoriu secretarul Comisiei, fără drept de vot.
(2) Pentru stabilirea măsurilor de protecţie specială la
şedinţele Comisiei sunt invitaţi părinţii, copilul care a împlinit vârsta de 10 ani,
persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat în al cărui
serviciu va fi dat în plasament copilul.
(3) Pentru stabilirea încadrării în grad de handicap, în situaţii
temeinic motivate Comisia poate invita la şedinţă un părinte al copilului sau,
după caz, reprezentantul legal al acestuia.
(4) Documentele pe baza cărora specialistul Direcţiei propune
Comisiei stabilirea măsurii de protecţie specială sunt:
a) proiectul planului individualizat de protecţie;
b) raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului întocmit de către
managerul de caz conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 272/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) planul de servicii întocmit de serviciul public de asistenţă socială şi, după
caz, punctul de vedere al structurilor comunitare consultative cu privire la
necesitatea propunerii de stabilire a măsurii de protecţie specială.
(5) Documentele pe baza cărora specialistul Direcţiei propune Comisiei
încadrarea copilului cu dizabilităţi în grad de handicap pentru copilul îngrijit în
familie fără măsură de protecţie specială sunt:
a) raportul de evaluare complexă;
b) proiectul planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi.

(6) Documentele pe baza cărora specialistul Direcţiei propune
Comisiei încadrarea copilului cu dizabilităţi în grad de handicap pentru copilul
cu dizabilităţi pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în
condiţiile legii sunt:
a) raportul de evaluare complexă;
b) proiectul planului individualizat de protecţie revizuit prin includerea
beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, precum şi a tuturor
intervenţiilor pentru abilitarea şi reabilitarea copilului.
Art. 17. (1) În timpul şedinţei Comisiei, soluţionarea cazului privind
copilul începe cu următoarele etape:
a) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale
copilului şi ale persoanelor invitate în faţa Comisiei pentru soluţionarea
cazului, precum şi a situaţiei privind convocările acestora, pe baza
documentelor prevăzute la art. 13 şi a registrului special de evidenţă a
convocărilor;
b) prezentarea de către specialistul sau, după caz, specialiştii Direcţiei care
au instrumentat cazul a raportului referitor la ancheta psihosocială privind
situaţia copilului şi a propunerii motivate referitoare la stabilirea unei măsuri
de protecţie a copilului sau, după caz, a raportului de evaluare complexă, a
proiectului planului de abilitare-reabilitare şi a propunerii privind încadrarea
copilului într-un grad de handicap. În funcţie de vârsta şi gradul de maturitate,
raportul cuprinde în mod obligatoriu opinia copilului faţă de măsura de
protecţie specială propusă.
(2) Persoanele prezente în faţa Comisiei pentru soluţionarea
cazului sunt ascultate de Comisie separat, în următoarea ordine:
a) copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
b) părinţii/reprezentantul legal;
c) persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat la
care va fi dat în plasament copilul;
d) celelalte persoane invitate în faţa Comisiei pentru a da relaţii necesare
soluţionării cazului.
(3) Comisia poate proceda la o nouă ascultare comună a două sau
mai multe dintre persoanele menţionate la alin. (2).

(4) Preşedintele Comisiei comunică copilului care a împlinit vârsta
de 10 ani consecinţele pe care stabilirea măsurii de protecţie specială le va
avea şi i se asigură dreptul de a-şi exprima în mod liber opinia cu privire la
măsura de protecţie propusă.
(5) În cazul copilului cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un
grad de handicap, prezenţa şi ascultarea copilului nu sunt obligatorii. Acestea
au loc numai la solicitarea expresă şi motivată a Comisiei cuprinsă în
convocare. Copiii cu dizabilităţi care se află la tratament sau reabilitare în
instituţii de specialitate din ţară sau străinătate, probat de un act emis de
instituţia în care se află copilul, precum şi copiii nedeplasabili, probat de un
act medical, nu sunt convocaţi.
(6) În situaţii temeinic motivate copilul cu dizabilităţi poate fi
audiat, cu condiţia comunicării cu acesta în mod adaptat tipului de dizabilitate
prin limbaje vorbite, limbaj mimico-gestual sau limbaj specific persoanelor cu
surdocecitate.
(7) În situaţia în care Comisia stabileşte un alt grad de handicap
faţă de propunerea serviciului de evaluare complexă, aceasta aplică criteriile
biopsihosociale în vigoare. Dacă aplicarea criteriilor depăşeşte sfera de
expertiză a membrilor Comisiei, preşedintele poate invita şi/sau consulta
specialişti în domeniu.
Art. 18. (1) Ascultările şi dezbaterile ce au loc în şedinţele Comisiei,
hotărârile adoptate, precum şi modul în care acestea au fost adoptate se
consemnează de secretarul Comisiei în procesul-verbal al şedinţei, care se
semnează de către preşedinte, vicepreşedinte, precum şi de membrii prezenţi
şi se contrasemnează de către secretarul Comisiei.
(2) Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se consemnează
în registrul special de procese-verbale, ale cărui pagini sunt numerotate şi
poartă ştampila Comisiei, precum şi semnătura secretarului Comisiei.
(3) Amprenta ştampilei este de formă rotundă şi conţine textul:
,,CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU – COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
BUZĂU”.
Art.19. (1) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor. Acestea
se redactează de către secretarul Comisiei, potrivit procesului-verbal al
şedinţei în care au fost adoptate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data
ţinerii şedinţei. Hotărârea Comisiei va cuprinde în mod obligatoriu numele,
prenumele şi codul numeric personal ale persoanelor care au luat în plasament
copilul sau, după caz, denumirea serviciului rezidenţial, precum şi numele,
prenumele şi codul numeric personal al copilului.

(2) Hotărârile redactate potrivit alin. (1) se semnează de
preşedintele Comisiei sau de vicepreşedinte, se contrasemnează de secretarul
Comisiei şi se înregistrează într-un registru special de evidenţă a hotărârilor;
hotărârile privind încadrarea într-un grad de handicap se înregistrează într-un
registru separat de evidenţă.
(3) Hotărârile Comisiei se comunică persoanelor interesate, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei, prin scrisoare recomandată
sau prin intermediul corespondenţei electronice cu confirmare de primire.
(4) Actele emise de Comisie care nu necesită adoptarea unei hotărâri
se semnează de preşedintele acesteia sau de vicepreşedinte şi se înregistrează
în registrul general de intrări/ieşiri al Comisiei.
Art. 20. (1) Pentru fiecare caz supus dezbaterii în şedinţele Comisiei se
va întocmi câte un dosar, în care vor fi păstrate rapoartele privind anchetele
psiho-sociale ale copilului, documentele privind identitatea, starea sănătăţii,
situaţia şcolară şi alte documente privitoare la copilul în cauză, părinţii
acestuia, persoanele, familiile sau organismele private autorizate la care a fost
instituită măsură de protecţie specială.
(2) Dosarul prevăzut la alin.(1) se păstrează la Direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău şi va cuprinde în ordine
cronologică toate rapoartele şi documentele care se întocmesc cu privire la
cauza copilului respectiv.
Art. 21. (1) Corespondenţa Comisiei cu celelalte comisii din ţară, cu
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu familiile, persoanele
sau organismele private autorizate sau orice altă corespondenţă, se primeşte
de secretarul Comisiei şi se înregistrează în registrul general de intrare-ieşire
al Comisiei, în ordinea primirii acesteia.
(2) Corespondenţa de la alin. (1) se păstrează la Secretariatul
Comisiei, în dosare constituite potrivit Nomenclatorului actelor Comisiei pentru
protecţia copilului, parte integrantă a Nomenclatorului actelor Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR COMISIEI PENTRU
PROTECŢIA COPILULUI BUZĂU
Art. 22. (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei au
următoarele drepturi:

a)
să beneficieze de o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 1% din
indemnizaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, potrivit dispoziţiilor de
la art. 115 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Indemnizaţiiile se suportă din bugetul Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, în limita creditelor bugetare
aprobate cu această destinaţie şi cu încadrarea în limita maximă a cheltuielilor
de personal;
b)
să ia cuvântul la şedinţele Comisiei şi să-şi expună opinia cu privire la
cazurile puse în dezbatere;
c)
să verifice şi să controleze activitatea asistenţilor maternali, a unităţilor
de asistenţă socială destinate copilului organizate de Direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău sau de organisme private
autorizate şi să facă propuneri cu privire la acestea;
d)

să formuleze propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei;

e)
să solicite Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Buzău
informaţii, rapoarte privind situaţia protecţiei copilului aflat în
dificultate la nivelul judeţului Buzău, precum şi a respectării drepturilor
copilului.
(2) De indemnizaţia de şedinţă prevăzută la alin. (1) lit. a)
beneficiază şi secretarul Comisiei.
Art. 23. Preşedintele,
următoarele obligaţii:

vicepreşedintele

şi

a)

să participe efectiv şi activ la şedinţele Comisiei;

b)

să respecte prevederile prezentului regulament;

membrii

Comisiei

au

c) să păstreze discreţia şi confidenţialitatea cu privire la cazurile şi situaţiile
discutate în Comisie, precum şi asupra persoanelor implicate;
d) să aducă la cunoştinţa Comisiei situaţiile de care au cunoştinţă cu privire
la copii aflaţi în dificultate, precum şi cu privire la activitatea celor pentru care
au fost instituite măsuri de protecţie specială de către comisie.
Art. 24. (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei răspund
în faţa Consiliului Judeţean Buzău pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le
revin potrivit legii, precum şi pentru adoptarea unor hotărâri cu nerespectarea
dispoziţiilor legale.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) Autoritatea Naţională pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii poate propune aplicarea
următoarelor măsuri şi sancţiuni:
a) solicitarea sancţionării disciplinare a celui vinovat de către conducerea
instituţiei sau, după caz, a organismului privat acreditat, al cărei reprezentant
este, în condiţiile legii;
b) revocarea calităţii de membru al Comisiei.
(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a) se aplică prin dispoziţie a
preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău. Măsura prevăzută la alin. (2) lit. b)
se aplică prin hotărâre a Consiliului Judeţean Buzău.
Art. 25. În cazul eliberării de certificate de încadrare într-un grad de
handicap pentru copilul cu dizabilităţi, fără respectarea criteriilor
biopsihosociale de încadrare a copilului într-un grad de handicap, membrii
Comisiei vor fi obligaţi, în condiţiile legii, la suportarea sumelor reprezentând
drepturile încasate necuvenit de către beneficiari.
Art. 26. Consiliul Judeţean Buzău va asigura participarea membrilor
Comisiei pentru protecţia copilului la cursuri de formare iniţială şi continuă în
domeniul potecţiei şi promovării drepturilor copilului şi persoanelor cu
handicap.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 27. În cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, Comisia
poate fi reprezentată, pe bază de delegaţie emisă de preşedintele sau
vicepreşedintele Comisiei, de unul din membrii Comisiei cu pregătire de
specialitate juridică, de consilieri juridici din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Buzău ori din aparatul propriu al Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, pe baza hotărârii Consiliului
Judeţean Buzău.
Art. 28. Regulamentul se completează cu dispoziţiile actelor normative
de rang superior, cu acelaşi obiect de reglementare.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 17412/ 09.12.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei
pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată
Proiectul de hotărâre este iniţiat în contextul exercitării atribuţiilor
deliberativului judeţean cu privire la aprobarea componenţei nominale a
Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a regulilor terţiare pentru
organizarea şi funcţionarea acesteia, 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/ţii desemnat/ţi în componenţa nominală a acestei comisii.
Astfel, Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Buzău a sesizat
autoritatea administraţiei publice judeţene cu schimbarea reprezentanţilor săi,
desemnaţi ca membru titular şi, respectiv supleant în Comisia pentru
Protecţia Copilului Buzău.
În acelaşi timp, s-a procedat la modificări şi ajustări, cu precădere de
formă, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru
Protecţia Copilului Buzău, pentru punerea în acord a prevederilor acestuia cu
dispoziţii şi termeni normativi intraţi în fondul legislativ activ ulterior intrării în
vigoare a respectivului regulament, astfel că se supune aprobării
deliberativului judeţean şi forma actualizată a regulamentului.
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. 17413/09.12.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei
pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată
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”.
şi
„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 Hotărârea Guvernului
nr. 502/2017,
„Art. 3 (1) Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea
componenţă:
a) secretarul general al judeţului, respectiv secretarul general al
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
i-au desemnat şi au obligaţia ca, în toate deciziile care se iau, să urmărească
exclusiv interesul superior al copilului”.
Cu adresa sa nr. 19055/26.11.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean
Buzău sub nr. 14194/26.11.2020, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Buzău a comunicat desemnarea unui alt reprezentant ca membru
titular în componenţa nominală a comisiei, respectiv a doamnei Niţă Meluţa –
Director executiv.
Prin aceeaşi adresă, serviciul public deconcentrat a comunicat şi
înlocuirea reprezentantului desemnat ca membru supleant - doamna Niţă
Meluţa - cu doamna Ursache Elena-Florina.
În aplicarea în timp a actului administrativ cu caracter normativ privind
organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău s-a
constatat incidenţa unor modificări ale actelor normative cu caracter general
şi secundar aplicabile, astfel că s-a procedat la actualizarea conţinutului
normativ al regulamentului, inlcusiv cu privire la utilizarea unor termeni.
Pentru aceste considerente normative şi de fapt, susţinem proiectul de
hotărâre în forma prezentată.
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