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ABSTRACT 

THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF CHILD  
PROTECTION AND SOCIAL WORK IN ROMANIA 

The article presents the main regulations existing in Romanian legislation on 
the protection and social work regarding the children in difficulty, as they were 
established, progressively, between 1990 and 2010. In this respect, the article presents 
the international legal documents which formed the basis of the laws and regulations 
drafted in Romania with respect to the protection of children against abuses, and it 
sets out how the domestic institutional child protection system is organized and 
operates. It also mentions the objectives included in the action plans drafted by the 
Romanian government for the prevention and fight against child abuse, neglect and 
exploitation, as well as the various projects and activities of the National Authority for 
the Protection of Family and Child Rights.  
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Primul document internaţional care a fost inclus printre legile româneşti cu 

privire la protecţia copilului, elaborate după anul 1989, a fost Convenţia cu privire 
la Drepturile Copilului, adoptată, în 1989, de către Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite. Acest document a fost ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 18 
din 27 septembrie 1990 şi, în concordanţă cu articolul 11 din Constituţia României, 
reglementările ei fac parte integrantă din legislaţia internă. De asemenea, au fost 
ratificate diversele documente conţinând recomandările Consiliului Europei în ceea 
ce priveşte protecţia copilului.  

Primele documente cu acest obiectiv, care au fost elaborate după căderea 
regimului comunist, par să fi fost Hotărârile Guvernului cu nr. 1032 din 1990 
privind constituirea Comitetului pentru sprijinirea instituţiilor de ocrotire a 
copilului, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 103 din 1993 privind înfiinţarea 
Comitetului Naţional pentru Protecţia Copilului. 
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Însă primele măsuri de protecţie şi asistenţă socială a copiilor aflaţi în situaţii 
de dificultate, care au fost iniţiate după anul 1990, au fost acelea ale organizaţiilor 
non-guvernamentale. Organizaţia „Salvaţi Copiii” este numai una din ele, care a 
desfăşurat o activitate susţinută în sprijinul protejării copilului.  

În perioada postrevoluţionară, multiplicarea acestor organizaţii non-
guvernamentale, cu caracter privat, non-profit, a făcut necesară adoptarea unui 
cadru legislativ adecvat, cuprins, de pildă, în Hotărârea Guvernului nr. 604 din anul 
1997 privind criteriile şi procedurile de autorizare a organismelor private care 
desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului. 

 
1. DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE CA BAZĂ A REGLEMENTĂRILOR 

JURIDICE INTERNE 

 
Dintre documentele juridice internaţionale care au stat la baza elaborării 

legislaţiei româneşti în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor, 
trebuie enumerate următoarele1: 

1. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi 
protocoalele adiţionale la această convenţie, ratificată prin Legea nr. 30/1994;  

2. Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, 
ratificată prin Legea nr. 74/1999;  

3. Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 
18/1990, republicată;  

4. Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, 
referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, semnat la 
New York la 6 septembrie 2000, ratificată prin Legea nr. 470/2001;  

5. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la 
Varşovia la 16 mai 2005, ratificată prin Legea nr. 300/2006;  

6. Convenţia europeană asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 
1997, ratificată prin Legea nr. 396/2002;  

7. Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale 
răpirii internaţionale de copii, ratificată prin Legea nr. 100/1992;  

8. Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în 
materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată 
la Luxembourg la 20 mai 1980, ratificată prin Legea nr. 216/2003;  

                                                 
1 Conform cu Strategia naţionalã în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 

2008–2013, p. 3–4 (vezi Hotărârea Guvernului nr. 860/2008 din 13/08/2008, publicată în „Monitorul 
Oficial”, Partea I, nr. 646 din 10/09/2008, privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei 
şi promovării drepturilor copilului 2008–2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008–2013). 
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9. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind 
interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în 
vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin 
Legea nr. 203/2000;  

10. Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia 
Internaţională a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 
18 iunie 2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1156/2002;  

11. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 105/1957 privind 
abolirea muncii forţate, ratificată prin Legea nr. 140/1998;  

12. Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate prin 
Decretul nr. 83/1975;  

13. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate, Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de 
persoane, în special al femeilor şi copiilor, precum şi Protocolul împotriva 
traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la 
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 
adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificate prin Legea      nr. 565/2002;  

14. Recomandarea nr. 19/2006 a Consiliului de Miniştri al Consiliului 
Europei către statele membre, referitoare la politicile care vizează susţinerea 
parentalităţii pozitive;  

15. Recomandarea nr. 5/2005 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei privind drepturile copiilor instituţionalizaţi;  

16. Recomandarea nr. 1286/1996 a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei privind o strategie europeană pentru copii;  

17. Rezoluţia nr. 97/1996 a Consiliului Europei şi a reprezentanţilor 
guvernelor ţărilor membre în cadrul Consiliului privind Egalizarea Şanselor pentru 
Persoanele cu Handicap;  

18. Regulile standard ale ONU privind egalizarea şanselor pentru persoanele 
cu handicap, adoptate cu ocazia celei de a 48-a sesiuni din 20 decembrie 1993 
(Rezoluţia 48/96).  

 
2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI INSTITUŢIONAL  

DE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ A COPILULUI 

 
În ceea ce priveşte normele juridice care au avut ca scop, după anul 19902, 

protecţia şi asistenţa copilului, acestea au vizat, cu prioritate, organizarea şi 
                                                 

2 Pentru indexarea şi analiza actelor legislative menţionate, am apelat la serviciul on-line 
Indaco. Chiar dacă o parte dintre reglementările respective au fost abrogate, fiind înlocuite de alte 
acte normative, conţinutul lor trebuie evidenţiat, tocmai pentru a demonstra modul de evoluţie, în 
România, al legilor, hotărârilor şi ordonanţelor care au vizat şi vizează protecţia minorilor. 
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funcţionarea unor servicii publice care să-şi asume responsabilităţi precise în 
domeniul menţionat.  

Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în 
dificultate, de exemplu, a definit mai clar ce înseamnă noţiunea de „copil aflat în 
dificultate” şi a subliniat atribuţiile comisiilor de specialitate din subordinea 
consiliilor locale, care desfăşoară activităţi în domeniul autorităţii tutelare şi al 
protecţiei drepturilor copilului, stabilind, în acelaşi timp, măsurile privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului la nivelul Capitalei. 
Un obiectiv complementar al ordonanţei menţionate a fost reprezentat de 
reglementarea şi controlul activităţii organismelor private care desfăşoară activităţi 
în domeniul protecţiei copilului. Doi ani mai târziu, în 1999, au fost adoptate 
Norma metodologică şi măsurile tranzitorii de aplicare a prevederilor ordonanţei 
menţionate, stabilindu-se într-un mod mai precis modul de organizare şi de 
funcţionare al servicilor publice specializate în domeniul protecţiei copiilor la nivel 
judeţean şi al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor cu rol de ocrotire a copiilor 
aflaţi în dificultate (leagăne, case de copii, centre de plasament de tip familial, 
centre de primire a minorilor, centre maternale, centre de îngrijire de zi, centre de 
consiliere şi sprijin pentru părinţi). 

Trebuie subliniat, de asemenea, că, în anul 2002, Guvernul României a emis 
Hotărârea nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile 
care revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului, în 
vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în 
plasament sau încredinţare, hotărâre care a avut ca temei legal Legea nr. 677 din  
21 noiembrie 2001 vizând protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Potrivit articolului 3, alineatul a 
din Regulamentul menţionat, „Datele ori informaţiile de orice natură referitoare la 
copilul aflat în plasament sau încredinţare nu vor fi furnizate niciunei persoane 
fizice sau juridice decât după obţinerea acordului prealabil scris al directorului 
serviciului public specializat pentru protecţia drepturilor copilului cu privire la 
obţinerea şi diseminarea acestor date ori informaţii”, iar în concordanţă cu acelaşi 
articol, alineatul d, „Solicitantul este obligat să declare pe propria răspundere că 
datele ori informaţiile ce urmează a fi obţinute vor fi utilizate fără a aduce atingere 
imaginii şi dreptului la intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare”3.  

În vederea optimizării sistemului de sesizări privind cazurile de abuz, 
neglijare şi exploatare a copilului, Legea nr. 272 din 21 iunie 2004, direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au trebuit să îşi înfiinţeze 
serviciul special denumit „telefonul copilului”. În anul 2001 erau deja înfiinţate  

                                                 
3 Din păcate, aşa cum am aflat din experienţă proprie, adeseori, asemenea reglementări sunt 

utilizate pentru a împiedica chiar şi accesul specialiştilor la datele care vizează identitatea copilului. 
Nu au fost rare cazurile în care, în cursul activităţilor noastre de cercetare, ne-am confruntat pe teren 
cu refuzul autorităţilor abilitate de a ne furniza informaţii pe care le-am fi utilizat – aşa cum facem şi 
acum – în interes pur ştiinţific. 
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27 de astfel de linii telefonice, marea majoritate având numărul 983, doar 9 dintre 
ele având caracter permanent. Ulterior, au mai fost create circa 40 de linii 
telefonice, în acest scop, dintre care cea mai mare parte au un caracter permanent.  

O etapă importantă în sistematizarea informaţiilor cu privire la copiii aflaţi în 
situaţia de a fi protejaţi l-a constituit Odinul nr. 280 din 6 iunie 2006 al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului privind introducerea informaţiilor 
din sistemul de protecţie a copilului în baza de date Child Welfare Monitoring  and 
Tracking Information System.  

Anterior, ca urmare a Hotărârii Guvernului nr. 1432 din 2 septembrie 2004, 
au fost stabilite atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului. În concordanţă cu reglementările cuprinse în 
această hotărâre, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
(ANPCD), „se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei”. În exercitarea funcţiilor cu care a fost învestită, 
Autoritatea are, între altele, umătoarele atribuţii: a. coordonarea activităţilor şi 
măsurilor de implementare a obiectivelor strategiei naţionale în domeniul protecţiei 
şi promovării drepturilor copilului; b. elaborarea şi fundamentarea programelor în 
acest domeniu; c. centralizarea şi sintetizarea informaţiilor referitoare la respectarea 
principiilor şi normelor stabilite de Convenţia ONU cu privire la drepturile 
copilului; d. ia măsurile necesare sau propune autorităţilor competente luarea 
măsurilor necesare pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor oricăror acte care 
încalcă drepturile copilului; e. elaborează norme, standarde şi metodologii pentru 
funcţionarea serviciilor care asigură protecţia specială a copiilor. 

Denumită iniţial Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, 
această instituţie a fost înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
12/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările 
ulterioare. Începând cu data de 1 ianuarie 2005, prin Legea nr. 275/2004, a fost 
denumită Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPCD). 
Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a acestei Autorităţi au fost 
modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 7 februarie 2007, 
care a statuat, între altele, rolul Consiliului de Coordonare în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului ca organism fără personalitate juridică, cu rol 
consultativ, funcţionând pe lângă secretarul de stat al ANPCD. De asemenea, 
Hotărârea Guvernului nr. 1168 din 26 septembrie 2007 a statuat noi responsabilităţi 
ale ANPCD, printre care monitorizarea respectării drepturilor copiilor şi evaluarea 
modului de implementare a standardelor minime obligatorii cu privire la 
funcţionarea serviciilor  destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi şi a 
celor destinate protecţiei sale speciale. 

Ulterior, prin Legea nr. 329/2009, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului a fost desfiinţată, ca urmare a comasării cu Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Familiei, rezultând noul organism denumit Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului.  
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De asemenea, în anul 2004 a fost emisă Hotărârea Guvernului 1438 cu privire 
la aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de 
prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială 
a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi. Hotărârea 
respectivă a stabilit modul de funcţionare a trei tipuri de servicii destinate protecţiei 
speciale a copiilor care sunt lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor: a. 
serviciile de tip rezidenţial (centre de plasament, case  de tip familial, centre de 
primire a copiilor în regim de urgenţă, centre maternale), care au ca beneficiari 
copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, copiii pentru care a fost 
dispusă măsura plasamentului în regim de urgenţă, tinerii care au împlinit 18 ani şi 
care au nevoie de protecţie specială, cuplurile părinte/reprezentant legal-copil, în 
situaţia constatării riscului de abandon al copilului din motive neimputabile 
părintelui/reprezentantului legal, copiii din familii de refugiaţi, neînsoţiţi de părinţi; 
b. serviciile de tip familial (care au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane 
fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de 
părinţii săi). Aceste servicii, care asigură protecţia copilului pe o perioadă 
determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, au ca 
beneficiari copiii pentru care urmează să fie instituită tutela sau care vor fi 
încredinţaţi unor familii de adopţie, copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii 
lor, ca urmare a aplicării măsurii plasamentului, inclusiv a plasamentului de 
urgenţă, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază de protecţie 
specială; c. serviciile de zi (centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru 
părinţi, centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme 
psihosociale, servicii de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide 
predispuse să îşi abandoneze copilul), care au ca beneficiari copiii şi părinţii cărora 
li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor, copiii care au 
beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie, copiii 
care beneficiază de o asemenea măsură de protecţie specială, părinţii ai căror copii 
beneficiază de o măsură de protecţie specială, copiii neînsoţiţi de părinţi sau alt 
reprezentant legal, care solicită o formă de protecţie, în condiţiile regimului refugiaţilor. 

Toate cele trei servicii menţionate asigură, între altele, promovarea 
drepturilor copilului, protecţia acestuia împotriva abuzului şi exploatării, 
responsabilizarea părinţilor în ceea ce priveşte exercitarea responsabilităţilor faţă 
de copii, asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copiilor aflaţi în 
situaţii dificile, promovarea unui model familial de îngrijire a copilului ş.a. 

O altă Hotărâre a Guvernului care merită menţionată este cea cu nr. 1007 din 
data de 1 septembrie 2005, care  modifică unele articole ale H.G. cu nr. 539/2005 
vizând aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, precum şi a Normelor de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale. Conform cu 
prevederile acestor hotărâri, principalele instituţii de asistenţă socială în sprijinul 
protecţiei copilului sunt următoarele: centre de plasament, centre cu module de tip 
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familial, centre/case de tip familial, apartamente pentru tinerii care urmează să 
părăsească  sistemul de protecţie, centre de primire în regim de urgenţă pentru 
copiii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, centre pentru cuplul mamă-copil aflat în risc 
de separare familială, abuzare sau neglijare, centre de zi pentru copiii din familiile 
aflate în dificultate, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţii şi copiii din 
familiile care se confruntă cu riscul abandonării copilului, centre de consiliere 
pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, centre pentru prevenirea abuzului, 
neglijării şi exploatării, centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
centre de reabilitare pentru victimele traficului de persoane etc.4  

Pentru o monitorizare mai eficientă a situaţiei copiilor care se confruntă cu 
riscul separării de părinţi, ANPCD a elaborat Ordinul nr. 268 din 6 iulie 2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la întocmirea Planului de 
Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de 
protecţie a minorilor, care sunt puse în aplicare de reţeaua de specialitate în 
domeniu. Planul de Servicii, de exemplu, cuprinde o fişă de monitorizare care 
include tipurile de prestaţii şi de servicii pentru copiii, familiile sau reprezentanţii 
legali, precum şi pentru persoanele cu care copilul a dezvoltat legături de 
ataşament. La rândul său, Planul de Protecţie cuprinde diversele programe de 
intervenţie (în domeniul sănătăţii, satisfacerii nevoilor fizice şi emoţionale etc.), 
aplicabile copilului aflat în situaţii de risc privind separarea de părinţii săi.  

Dată fiind necesitatea unor restructurări în  sistemul general de protecţie a 
copiilor aflaţi în situaţii de dificultate, prin Hotărârea Guvernului nr. 633 din 20 
iunie 2007 au fost adoptate noi reglementări în cadrul Programelor de interes 
naţional, printre care Programul vizând Înfiinţarea de centre de plasament de tip 
familial – căsuţe şi apartamente pentru copiii din instituţiile cu o capacitate mai 
mare de 100 de locuri, care nu au fost restructurate pe module de tip familial, care 
şi-a propus ca scop principal reducerea numărului de instituţii cu o capacitate mai 
mare de 100 de copii şi creşterea numărului de centre de plasament de tip familial, 
atât pentru copiii separaţi de părinţii lor, cât şi pentru copiii cu dizabilităţi şi 
handicap/HIV/SIDA.   

De asemenea, prin intermediul programelor naţionale din 2008–2009 şi a 
două Hotărâri de Guvern – 1382/2007 şi 723/2007–2008 – s-a pus accentul pe 
închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi pe dezvoltarea 
reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie, prin înfiinţarea de 
căsuţe de tip familial şi apartamente. 

Sistemul instituţional de protecţie şi asistenţă socială a copilului în România 
este precizat, mai clar, în Strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copiilor în perioada 2008–2013 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
                                                 

4 Simpla parcurgere a acestei liste extrem de lungi de instituţii de asistenţă socială destinate 
protecţiei copilului provoacă o serie de nedumeriri cu privire la cheltuielile necesare pentru 
funcţionarea lor şi la eficacitatea activităţii pe care o desfăşoară. Se impune, credem, un studiu 
sociologic aparte pentru evaluarea unor asemenea instituţii.  
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860 din 13 august 2008), în care sunt precizate instituţiile cu caracter administrativ, 
centrale şi locale, tipurile de servicii publice de asistenţă socială şi alte autorităţi cu 
atribuţii în domeniul protecţiei copilului şi al prevenirii, combaterii şi sancţionării 
abuzurilor împotriva acestuia. 

3. PROTECŢIA COPIILOR ŞI A CELORLALŢI MEMBRI AI FAMILIEI ÎMPOTRIVA 
ACTELOR DE VIOLENŢĂ 

Complementar cu aceste măsuri de asistenţă şi protecţie socială a copilului, 
au fost elaborate norme mai precise cu privire la protecţia membrilor familiei. Cele 
mai pertinente dintre ele au fost cuprinse în Legea 197/2000 şi în Legea 217/2003.  

Legea 197 din anul 2000, de exemplu, a răspuns imperios unei nevoi de 
restructurare a politicilor penale, modificând şi completând unele articole ale 
Codului Penal, pentru a include măsuri de protecţie a membrilor familiei împotriva 
violenţei. Printre aceste modificări trebuie menţionate introducerea unor 
circumstanţe agravante pentru actele violente comise asupra membrilor familiei, 
definirea mai clară a noţiunii de membru de familie, înăsprirea sancţiunilor în cazul 
lovirilor sau altor violenţe, al vătămărilor corporale, relelor tratamente aplicate 
minorilor, actelor sexuale întreţinute prin constrângere, actului sexual cu un minor, 
părăsirii, alungării sau lăsării fără ajutor a unui copil sau a unei persoane care nu se 
poate îngriji etc. În ceea ce priveşte subiectul pe care-l abordăm, legea menţionată 
a oferit o definiţie mai clară violului marital şi incestului. 

La rândul ei, Legea 217 din 25 mai 2003 a stabilit un cadru general pentru 
combaterea şi prevenirea violenţei în cadrul familiei şi a fixat responsabilităţi mai 
precise pentru autorităţile publice de la nivel central şi local în acest domeniu. 
Potrivit acestei legi, „ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea 
solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi 
materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional” (art. 1, 
alineat 1). Violenţa în familie – subliniază legea menţionată – reprezintă „orice 
acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de familie 
împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, 
psihică, sexuală sau un prejudiciu material” (art. 2, alineat 1). Trebuie menţionat, în 
acest context, şi faptul că articolul 4 al acestei legi stipulează că de efectele ei 
„beneficiază şi persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi 
sau dintre părinţi şi copii, dovedite pe baza anchetei sociale”. Cu alte cuvinte, legea 
extinde protecţia împotriva violenţei şi asupra instituţiei concubinajului, a 
partenerei şi copiilor rezultaţi dintr-o asemenea relaţie. Această precizare a fost 
necesară pentru a completa articolul 149 din Codul Penal din anul 1997 (în prezent, 
abrogat) care a fost supus criticilor pentru limitarea numărului de persoane 
protejate împotriva violenţei. Totuşi, Legea 217/2003 fiind o lege specială, care 
cuprinde reglementări cu caracter extrapenal, dispoziţiile ei nu reprezintă o 
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modificare a Codului Penal, ci au un caracter complementar. Dintre alte 
reglementări cuprinse în legea menţionată, trebuie menţionate cele care stabilesc 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei şi atribuţiile ei în domeniul 
protejării şi sprijinirii victimelor violenţei familiale, acelea care vizează 
responsabilităţile persoanelor special desemnate pentru instrumentarea cazurilor de 
violenţă familială (de exemplu, „asistenţii familiali”), intervenţia instituţiei 
medierii în cazurile de violenţă în familie, înfiinţarea centrelor pentru adăpostirea 
victimelor violenţei în familie şi atribuţiile acestea în ceea ce priveşte găzduirea, 
îngrijirea şi consilierea victimelor etc. 

Un progres distinct în implementarea legislaţiei vizând protecţia şi apărarea 
drepturilor copilului a fost reprezentat de pachetul legislativ adoptat de Parlamentul 
României în iunie 2005, printre care Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al 
adopţiei, Legea nr. 274/2004 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român 
pentru Adopţii cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 275/2004 
pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie cu 
modificările ulterioare, care au transformat această Autoritate în Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi apoi în Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului.  

Dat fiind faptul că o parte importantă dintre părinţii copiilor minori au ales să 
muncească în străinătate, lăsându-şi copiii în grija altor rude sau persoane, unul 
dintre cele mai importante ordine elaborate de Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului (transformată, ulterior, în Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului) a fost Ordinul din data de 15 iunie 
2006 cu privire la activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor 
lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în 
străinătate. Acest ordin a fixat responsabilităţi precise serviciilor publice de 
asistenţă socială, organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor, în ceea ce priveşte 
identificarea copiilor aflaţi în situaţii de risc, de natură să pună în pericol 
dezvoltarea lor fizică, psihică, intelectuală sau morală, precum şi în privinţa 
instituirii unor măsuri de protecţie specială.  

Cele mai importante măsuri de protecţie a copiilor sunt însă cuprinse în 
Programele de interes naţional pe termen scurt, mediu şi lung. Un asemenea 
program, de exemplu, a fost inclus în Hotărârea Guvernului nr. 1697 din 29 
noiembrie 2006, care a vizat dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru 
copiii care sunt victime ale abuzului, neglijării şi exploatării, şi a stabilit o serie de 
indicatori fizici (servicii specializate), indicatori de eficienţă şi indicatori de 
rezultate.  

Alte două Programe de interes naţional, elaborate în anul 2006, au fost cele 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1726 din 6 decembrie, care a modificat 
unele reglementări cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 197/2006. Dintre cele 
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două programe, primul a vizat Strategia sistemului de servicii specializate prin 
finanţarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, pentru a putea facilita accesul 
victimelor la serviciile oferite la nivelul comunităţilor locale. Dintre aceste servicii 
trebuie menţionate centrele ce asigură găzduire temporară, asistenţă medicală, 
îngrijire şi consiliere psihologică. Programul şi-a propus înfiinţarea, în perioada 
2006–2008, a cel puţin 13 unităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie, 
prin cofinanţarea proiectelor depuse de organizaţiile nonguvernamentale şi de 
instituţiile publice locale, precum şi susţinerea financiară a cel puţin 8 unităţi de 
prevenire şi combatere a violenţei în familie5.  

Cel de al doilea program vizat este Dezvoltarea serviciilor de recuperare şi 
reintegrare socială destinate agresorilor familiali, care şi-a propus ca scopuri 
principale, pe de o parte, responsabilizarea acestor agresori asupra consecinţelor 
manifestării unui comportament violent în cadrul familiei, iar pe de altă parte, 
instituirea de măsuri de protecţie specială a membrilor familiei în raport cu 
agresorul. Pentru realizarea acestor scopuri, s-a propus înfiinţarea şi finanţarea a 
cel puţin 10 unităţi de recuperare şi reintegrare socială, tratarea a cel puţin 1 000 de 
cazuri de violenţă în familie şi reducerea cu 50% a repetabilităţii cazurilor care 
implică asemenea violenţe. 

Se poate menţiona în acest context şi faptul că, drept urmare a Ordinului nr. 
709 din 10 august 2007 al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, au 
fost aprobate două ghiduri cu caracter metodologic, în sprijinul susţinerii 
Programelor de interes naţional pentru perioada 2006–2008: 

a. Ghidul solicitantului pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul 
programului de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victime 
ale violenţei în familie, program denumit Susţinerea sistemului de servicii 
specializate prin finanţarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi  
unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, derulat în perioada 
2006–2008. Acest ghid şi-a propus ca obiective principale crearea, dezvoltarea şi 
promovarea unor servicii sociale specializate la nivelul unităţilor locale, în sprijinul 
victimelor violenţei în familie, stabilind, în acest sens, cerinţe minime de calificare 
şi criterii de eligibilitate pentru solicitanţii publici şi privaţi care depun proiecte 
pentru susţinerea financiară a unor adăposturi deja existente sau adăposturi nou 
înfiinţate pentru victime. Cu această ocazie, a fost evidenţiată procedura de 
evaluare şi selecţionare a proiectelor respective; 

b. Ghidul solicitantului pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul 
programului de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor-
victime ale violenţei în familie, program denumit Dezvoltarea serviciilor de 
                                                 

5 Ar fi util ca un studiu independent să evalueze modul în care s-au realizat punctual 
obiectivele cuprinse în diferite programe naţionale, noi neavând răgazul să ne ocupăm şi de acest  
aspect, în condiţiile în care am avut de parcurs şi de evidenţiat un pachet legislativ extrem de amplu, 
aşa cum se poate observa din conţinutul acestui articol. 
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recuperare şi reintegrare socială destinate agresorilor familiali, derulat în 
perioada 2006–2008. Acest program, prevăzut în Anexa 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 197/2006 (uşor modificată, ca urmare a Hotărârii nr. 743 din 9 iulie 2008), a 
avut ca scop responsabilizarea agresorilor din familie asupra consecinţelor 
comportamentului lor violent, informarea şi educarea lor asupra responsabilităţilor 
şi riscurilor pe care le implică actele lor de agresiune, precum şi instituirea unor 
măsuri adecvate de protecţie a membrilor familiei în raport cu agresorul. În ghid 
sunt prevăzute cerinţele minimale şi criteriile de eligibilitate pentru solicitanţii 
publici sau privaţi care doresc să susţină financiar diferite proiecte de înfiinţare a 
unor centre de asistenţă destinate agresorilor familiali, categoriile de documente 
care trebuie întocmite, procedurile de evaluare şi selectare a proiectelor depuse, 
condiţiile de acordare a finanţării etc.  

În anul 2007, ca urmare a Hotărârii sale cu nr. 289 din 21 martie, completată 
cu noi reglementări prin Hotărârea nr. 633 din 20 iunie 2007, Guvernul a aprobat 
alte şase Programe de interes naţional: 

1. „Înfiinţarea de centre de plasament de tip familial – căsuţe şi apartamente 
pentru copiii din instituţiile cu o capacitate mai mare de 100 de locuri, care nu au 
fost restructurate pe module de tip familial” – având ca scop creşterea calităţii 
îngrijirii şi protecţiei copiilor separaţi de părinţi; 

2. „Dezvoltarea serviciilor alternative pentru copiii cu dizabilităţi/handicap/ 
HIV⁄SIDA”– care şi-a propus, între altele, înfiinţarea de centre de plasament de tip 
familial, centre de zi/recuperare/reabilitare, precum şi prevenirea abuzului, a 
neglijării şi a părăsirii în unităţile sanitare a copilului care se confruntă cu 
asemenea probleme; 

3. „Dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru copiii ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în străinătate” – având ca obiectiv principal prevenirea şi 
combaterea neglijării unor copii aflaţi în situaţia de a rămâne în grija altor persoane 
decât părinţii;  

4. „Promovarea standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei 
copilului şi monitorizarea drepturilor copilului” – obiectiv constând în promovarea 
intervenţiei multidisciplinare şi interinstituţionale în beneficiul copilului, sprijinirea 
acţiunilor de monitorizare a respectării drepturilor copilului, creşterea calităţii 
îngrijirii sale de către personalul din serviciile de prevenire a separării copilului de 
familie şi a celor de protectţie specială a copiilor separaţi de părinţi etc.; 

5. „Susţinerea reţelei de asistenţi maternali pentru protecţia specială a 
copilului în vârstă de până la 2 ani, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea 
părinţilor săi” – program care şi-a propus protecţia, în regim de urgenţă sau 
plasament la asistent maternal, a copilului având vârsta menţionată, monitorizarea 
evoluţiei lui încă de la naştere, prevenirea abuzului şi neglijării sale ş.a.; 

6. „Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie şi 
susţinerea famililor aflate în criză, în vederea prevenirii separării copilului de 
familia sa” – program al cărui scop a vizat protecţia specială a copilului în situaţii 
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de iminentă evacuare a familiei, catastrofe naturale, pierderea serviciului de către 
părinţi etc., prin intermediul centrelor de zi, centrelor de consiliere şi sprijin,  
centrelor de asistenţă şi sprijin  pentru readaptarea copilului cu probleme 
psihosociale, servicii de monitorizare ş.a. 

În anul 2008, Guvernul României a aprobat programele de interes naţional 
pentru perioada 2008–2009, precum şi metodologia de alocare a fondurilor şi 
criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul acestor 
programe. Astfel, în concordanţă cu Hotărârea de Guvern nr. 617 din 11 iunie 
2008, căreia i s-au adus modificări şi completări prin Hotărârile 1382 din 28 
octombrie 2008 şi 723 din 17 iunie 2009 (vizând bugetul alocat), s-a aprobat 
derularea următoarelor programe: 

1. Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea 
de căsuţe de tip familial şi apartamente; 

2. Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie – 
program stabilit deja în Hotărârile Guvernului cu nr. 289 din 21 martie 2007 şi nr. 633 
din 20 iunie 2007; 

3. Servicii specializate pentru copilul delincvent; 
4. Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a 

copilului.    
S-a propus, cu această ocazie, crearea a cel puţin 27 de case de tip familial şi 

apartamente pentru copiii abuzaţi, precum şi înfiinţarea a 5 servicii rezidenţiale şi a 
10 servicii de zi pentru minorii delincvenţi.  

O altă Hotărâre a Guvernului, al cărei conţinut trebuie semnalat, este cea cu 
nr. 860 din 13 august 2008, privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copiilor în perioada 2008–2013 şi a Planului 
operaţional pentru implementarea acestei strategii la nivel naţional. Obiectivul 
general al strategiei menţionate l-a constituit şi îl constituie, în continuare, 
„implementarea drepturilor pentru cei aproximativ 4,4 milioane de copii ai 
României”, inclusiv „pentru copiii fără cetăţenie aflaţi pe teritoriul ţării, copiii 
refugiaţi şi copiii cetăţeni străini”, „mobilizarea resurselor necesare, 
responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat mai eficient în 
vederea protecţiei copiilor, precum şi a îmbunătăţirii condiţiei copilului şi a 
valorizării sale în societatea românească”. Strategia şi-a propus să ofere soluţii 
concrete pentru problemele existente, pornind de la identificarea resurselor 
necesare (materiale, umane, financiare), în vederea creşterii calităţii vieţii copilului 
în România. Grupurile ţintă ale strategiei menţionate sunt reprezentate de copiii 
aflaţi în risc de separare de părinţi, copii deja separaţi de părinţi, copiii părăsiţi în 
unităţile sanitare, copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării, copiii delincvenţi, 
cei cu dizabilităţi etc. În ceea ce priveşte domeniile principale de interes şi direcţiile 
de acţiune, strategia la care ne referim a stabilit un plan operaţional, care vizează: 

1. protecţia şi promovarea drepturilor copilului, prin: a. responsabilizarea 
familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; b. promovarea 
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respectării drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor; c. creşterea accesului la 
serviciile de sănătate şi adaptarea serviciilor medicale şi de promovare a sănătăţii la 
nevoile copiilor; d. realizarea unui acces egal la educaţie pentru toţi copiii;  
e. respectarea dreptului copilului la odihnă şi promovarea activităţilor recreative şi 
culturale;  f. monitorizarea drepturilor copilului; g. respectarea dreptului copilului 
la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, împotriva 
abuzului, neglijării şi exploatării;  

2. prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului 
separat de părinţi, prin: a. responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea 
separării copilului de părinţi şi în susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi 
educarea propriilor copii; b. continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi 
familie; c. protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri, care necesită o 
atenţie specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi etc.). 

Pentru o aplicare cât mai eficace a acestei strategii cu caracter naţional s-a 
preconizat o estimare a rezultatelor prin intermediul unor indicatori de eficienţă (de 
exemplu, scăderea numărului de cazuri care încalcă drepturile copilului), precum şi 
monitorizarea obiectivelor urmărite.  

Dintre reglementările cu caracter special, destinate protecţiei copiilor, trebuie 
menţionată şi Hotărârea Guvernului nr. 867 din 29 iulie 2009 cu privire la 
interzicerea muncilor periculoase pentru copii, care, prin natura lor sau prin 
condiţiile în care se exercită, dăunează sănătăţii, securităţii sau moralităţii 
minorilor. Sunt considerate munci periculoase pentru copii, acelea care, în funcţie 
de diferite criterii, expun la riscuri fizice, psihologice sau sexuale (subl. ns., 
S.M.R.), la riscuri de accidente sau îmbolnăvire profesională, riscuri pentru 
sănătate etc.   

 
4. PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE  

PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI (ANPCD) 

 
Un rol important în elaborarea şi punerea în aplicare a programelor de interes 

naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului în România l-a 
exercitat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPCD), 
devenită, ulterior, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor 
Copilului.  

În cadrul Programelor de interes naţional, care au fost propuse să se 
desfăşoare, de exemplu, în anul 2005, ANPDC a inclus programul Crearea reţelei 
de asistenţi maternali profesionişti pentru protecţia în regim de urgenţă a copiilor 
până la vârsta de 2 ani, separaţi de familie, având ca obiective principale: 
promovarea drepturilor copilului separat de familie, care are vârsta de la 0 la 2 ani, 
îngrijirea în familia asistentului maternal şi prevenirea spitalizării prelungite şi 
nejustificate a copiilor din această categorie de vârstă, părăsiţi de familie în 
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unităţile sanitare. Prin implementarea proiectelor atribuite în cadrul acestui 
Program, în 23 de judeţe s-a preconizat angajarea şi formarea a 680 de asistenţi 
maternali şi asigurarea îngrijirii într-un anume mediu familial a 720 de copii cu 
vârsta menţionată. 

De asemenea, ca urmare a Ordinului nr. 276 din data de 4 iulie 2006, ordin 
elaborat în comun cu Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului (ANCPD) a stabilit o metodologie specifică, vizând 
coordonarea intervenţiilor instituţiilor, în ceea ce  priveşte activităţile de prevenire 
a abandonului copilului în unităţi spitaliceşti. 

Diversele activităţi de prevenire a separării copiilor de părinţii lor (în cazul în 
care există o situaţie de risc care ar putea conduce la instituirea unei măsuri de 
protecţie specială) sunt desfăşurate, potrivit legii, de către serviciile publice de 
asistenţă socială de la nivel local. Pentru a le sprijini, ANPDC a iniţiat un alt 
program de interes naţional – Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare 
pentru copil şi familie, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa şi 
sprijinirii reintegrării sau integrării copilului în familie. Acest program şi-a propus 
dezvoltarea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul 
consiliilor locale, prin angajarea unor persoane cu atribuţii în acest sens şi a 
înfiinţării unor servicii alternative, care să asigure sprijin corespunzător pentru 
copil şi familie. 

Exceptând programele menţionate, ANPCD a elaborat şi alte programe, 
printre care: a. Crearea reţelei de asistenţi maternali profesionişti pentru protecţia 
în regim de urgenţă a copiilor până la vârsta de 2 ani, separaţi de familie;  
b. Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie, în 
vederea prevenirii separării copilului de familia sa şi sprijinirii reintegrării sau 
integrării copilului în familie. 

ANPCD a vizat, de asemenea, prin proiectele sale, tinerii care urmează să 
părăsească sistemul de protecţie, precum şi copiii cu handicap. 

De exemplu, în cadrul Programului de interes naţional Integrarea socio-
profesională a copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie, s-a solicitat ONG-urilor 
să depună proiecte pentru 10 judeţe însă a fost atribuit doar un singur proiect, 
depus pentru judeţul Vâlcea. Beneficiarii proiectului au fost circa 90 de tineri cu 
dizabilităţi, incluşi în serviciile rezidenţiale ale judeţului, dintre care o parte au fost 
reintegraţi în familie şi din punct de vedere socio-profesional, iar altă parte au 
beneficiat de servicii de consiliere şi de formare/dezvoltare a deprinderilor de viaţă 
independentă.  

Protecţiei speciale a copiilor cu dizabilităţi i-a fost dedicat programul 
Dezvoltarea serviciilor de zi/recuperare şi/sau închiderea instituţiilor de tip vechi 
destinate copiilor cu dizabilităţi/handicap, instituţii care nu pot fi 
restructurate/reabilitate, care a avut ca scop crearea şi dezvoltarea de servicii 
specializate şi practici integrative pentru copiii caracterizaţi de problemele 
menţionate, în vederea îmbunătăţirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi 
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armonioasă. Prin cele două proiecte care au fost aprobate în cadrul acestui 
program, o parte dintre copiii cu handicap sever, dintr-un centru de plasament din 
judeţul Timiş şi din alt centru de plasament din judeţul Vâlcea), au fost transferaţi 
în cele 4 căsuţe de tip familial care au fost create, câte două în cele două judeţe. 

În domeniul prevenirii şi combaterii traficului de copii, ANPCD a elaborat şi 
pus în aplicare mai multe proiecte, printre care Prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, Reintegrarea şi sprijinirea copiilor repatriaţi 
sau victime ale traficului etc. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1385 din 18 noiembrie 2009, 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (instituţie care a reluat atribuţiile 
Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Copilului şi ale Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Familiei), funcţiile şi atribuţiile acestei Autorităţi sunt următoarele:  
1. fundamentarea şi aplicarea strategiilor şi a programelor din domeniul protecţiei 
copilului şi familiei; 2. monitorizarea respectării drepturilor copilului; 3. promovarea 
drepturilor copilului şi a valorilor familiale; 4.  colectarea, analiza şi evaluarea 
datelor şi informaţiilor privind drepturile copilului, precum şi apărarea şi 
consolidarea familiei; 5. reprezentarea, în numele statului român, pe plan intern şi 
extern; 6. administrarea (gestionarea) bunurilor din domeniul public şi privat al 
statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz, şi de gestionare a 
bugetelor şi a fondurilor alocate; 7. urmărirea, în calitate de autoritate de stat, a 
aplicării reglementărilor din domeniul propriu de activitate; 8. controlul modului în 
care sunt respectate drepturile copilului, ale tinerilor care beneficiază de o măsură 
de protecţie specială, în care este sprijinită familia şi sunt aplicate reglementările 
din domeniul propriu de activitate.  

În exercitarea funcţiilor sale, Autoritatea propune proiecte de politici publice, 
coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiilor 
naţionale din domeniul său specific de activitate, evaluează impactul aplicării 
acestor obiective   şi monitorizează respectarea drepturilor copilului, elaborând, în 
acelaşi timp, programe în domeniul protecţiei familiei, precum şi pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie  

 
5. PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE COPII, INCLUSIV PROTEJAREA 

ACESTORA DE EXPLOATAREA SEXUALĂ SAU DE EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ 

 
Conform articolelor 12 şi 13 ale Legii nr. 678/2001, traficul de persoane 

constă în „recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei 
persoane prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, 
fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei 
persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori prin oferirea, darea, 
acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea 
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consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul 
exploatării acestei persoane”. De asemenea, definiţiile operaţionale existente în 
Ordinul nr. 266 din 19 ianuarie 2008, elaborat în comun de reprezentanţii mai 
multor ministere şi autorităţi din România6, precizează mai clar definiţia traficului 
şi a victimelor acestuia. 

Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 a reprezentat prima reglementare mai 
consistentă din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, o parte 
importantă a ei fiind dedicată, în mod special, protejării copilului de exploatarea 
prin muncă sau de exploatarea sexuală, ca forme distincte ale traficului de 
persoane. Deşi legea are adresabilitate pentru persoanele de orice vârstă, mai multe 
dintre dispoziţiile ei vizează protecţia şi asistenţa fizică, juridică şi socială a 
minorilor-victime (conform articolului 26, alineatul 3 al legii). Regulamentul de 
aplicare a Legii 678 a fost stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 299/2003, care a 
statuat necesitatea unei coordonări la nivel naţional a activităţii de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane, prin constituirea unui grup interministerial 
de lucru. 

În mod complementar cu planul şi reglementările deja menţionate, Ordinul 
nr. 123/2004 din 10 noiembrie 2004, elaborat de secretarul de stat al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, a aprobat Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii 
de prevenire şi de combatere a traficului de copii. Acest subgrup, care este 
constituit din experţi, reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor instituţii cu atribuţii în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului, al prevenirii şi combaterii traficului de 
persoane, are ca responsabilitate principală coordonarea, la nivel naţional, a 
activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de copii, precum şi a celor de 
protecţie şi reintegrare socială a copiilor returnaţi din străinătate sau victime ale 
traficului de persoane. În acest scop, subgrupul asigură implementarea activităţilor 
prevăzute în Planul Naţional de Acţiune pentru Prevenirea şi Combaterea 
Traficului de Copii, urmărind aplicarea dispoziţiilor legislaţiei interne şi a normelor 
internaţionale din domeniu, precum şi îndeplinirea, de către instituţiile 
responsabile, a activităţilor în planul de acţiune menţionat. Toate aceste 
reglementări completează dispoziţiile Legii nr. 678 din 2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane, dintre care cea mai importantă se referă la 
asigurarea protecţiei şi asistenţei victimelor acestui trafic, în special minori şi 
femei. Legea 678 a fost, la rândul ei, completată şi modificată prin Hotărârea de 
Guvern 79/2005, care, între altele, exonerează victimele de răspunderea comiterii 
unor fapte infracţionale conexe traficării lor, şi prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului din 14 iulie 2005, care a precizat într-un mod mai exact modul în care 
este săvârşit traficul de persoane. 

                                                 
6 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ANPDC, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei. 
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În acest context, este de menţionat şi faptul că Planul Naţional de Acţiune 
pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane, care a fost statuat prin Hotărârea 
de Guvern nr. 1216/2001, a stabilit strategia guvernamentală antitrafic, prin 
intermediul unor obiective, responsabilităţi, activităţi şi indicatori de performanţă 
specifici, precum şi prin crearea unor parteneriate viabile. În completarea acestei 
strategii, Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale 
împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006–2010, aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr. 1720 din 6 decembrie 2006, a propus un sistem integrat de 
monitorizare şi evaluare a fenomenului traficului de persoane şi o coordonare 
interinstituţională mai eficientă împotriva acestuia, în condiţiile unei protecţii şi 
asistenţe sporite a victimelor, toate aceste obiective circumscriindu-se scopului 
general de prevenire a acestei forme grave de abuz.  

De asemenea, trebuie subliniat faptul că, în vederea monitorizării respectării 
dreptului copilului de a fi protejat împotriva exploatării prin muncă, în cadrul 
ANPDC a fost creată Unitatea Specializată privind Munca Copiilor7. Creşterea 
capacităţii acestei unităţi de a se ocupa cu cele mai grave forme ale muncii copiilor 
a constituit, ea însăşi, subiectul unui program aparte, desfăşurat de Centrul de 
Resurse pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) în perioada 2005–2006, şi a fost 
finanţată de Biroul Internaţional al Muncii (ILO – IPPECL) prin intermediul 
Programului Internaţional pentru Prevenirea şi Eliminarea Muncii Copiilor. 
Obiectivul principal al programului pus în aplicare de către CRIPS a constat în 
prevenirea şi eliminarea progresivă a celor mai grave forme ale muncii copiilor în 
Romania, inclusiv a traficului de copii în scopul exploatării prin muncă. Unitatea 
specializată menţionată a iniţiat desfăşurarea mai multor proiecte, printre care: 
Construirea capacităţii profesioniştilor care oferă educaţie şi consiliere de a 
reduce vulnerabilitatea la trafic a copiilor şi a tinerilor din comunităţile 
marginalizate – proiect derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate; Cercetarea 
pieţei de muncă în Bucureşti şi în trei judeţe selectate – proiect derulat de Institutul 
Naţional de Cercetare a Muncii din România; Centre pentru tineri pentru 
reducerea vulnerabilităţii la trafic în trei judeţe selectate şi în Bucureşti – derulat 
de Asociaţia „Alternative Sociale”; Promovarea angajării pentru tineri şi adulţi 
din comunităţile marginalizate din Iaşi şi Botoşani – proiect desfăşurat de O.N.G. 
„Pro Women”. 

La nivelul întregii ţări, ca urmare a Ordinului nr. 9553 din data de 8 octombrie 
2007, emis de ANPCD, a fost înfiinţat Grupul tematic de lucru pentru coordonarea 
naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane, 
grup format din reprezentanţii mai multor ministere şi agenţii guvernamentale, care 
a fost învestit cu autoritatea de a monitoriza şi controla activităţile menite să 
asigure protecţie specială victimelor traficului de persoane, inclusiv a copiilor.  

                                                 
7 Guvernul României, ADDENDUM la Raportul din anul 2005 asupra progreselor înregistrate 

în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană, septembrie 2005. 
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Un alt program de interes naţional iniţiat de ANPCD l-a reprezentat 
„Prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor”, care şi-a propus 
dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie, în vederea prevenirii şi 
combaterii exploatării prin muncă a copiilor. Proiectele s-au desfăşurat în judeţele 
Bistriţa Năsăud, Mureş, Vrancea şi Alba şi s-au finalizat prin înfiinţarea a 4 echipe 
intersectoriale locale, pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 
muncă, a 40 puncte focale (structuri comunitare consultative) în comunităţile 
vulnerabile din cele 4 judeţe (câte 10 pe judeţ), precum şi a 8 servicii specializate 
pentru copiii exploataţi prin muncă: 5 centre de prevenire a exploatării prin muncă 
a copiilor şi 3 centre de zi. S-a preconizat ca, prin intermediul activităţilor 
preconizate, să fie retraşi din formele grele de muncă circa 185 copii. 

Un program naţional complementar, elaborat, de asemenea, sub egida 
ANPCD, a fost „Reintegrarea şi sprijinirea copiilor repatriaţi sau victime ale 
traficului”, care şi-a propus să iniţieze acţiuni specifice de prevenire a traficului de 
copii şi să asigure crearea de servicii de protecţie specială a copiilor repatriaţi şi/ 
sau traficaţi. În acest scop s-a preconizat înfiinţarea a trei centre de tranzit pentru 
copiii-victime ale traficului de persoane, în judetele Mehedinţi, Maramureş şi Gorj, 
precum şi formarea personalului specializat în 34 de judeţe ale ţării. 

ANPDC a finanţat, de fapt, aproape toate programele de interes naţional, care 
au vizat exploatarea prin muncă şi traficul de copii.  

O etapă importantă în prevenirea şi combaterea traficului de persoane, în 
general, şi de copii, în special, a fost reprezentată de Ordinul nr. 266 din 19 
ianuarie 2008, emis de ministrul Internelor şi Reformei Administrative, ministrul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ministrul Sănătăţii Publice, ministrul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, preşedintele ANPDC, ministrul Afacerilor Externe, 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
ministrul Justiţiei, ordin care a aprobat Mecanismul naţional de identificare şi 
referire a victimelor traficului de persoane şi a definit mai clar, din punct de vedere 
operaţional, conceptul de victimă, noţiunea de trafic de persoane şi modalităţile 
concrete de identificare a persoanelor implicate. Conform ordinului menţionat, o 
victimă a traficului de persoane este „orice persoană fizică despre care există 
informaţii că a suferit o vătămare fizică sau psihică, o suferinţă emoţională, o 
pierdere economică sau o vătămare gravă a drepturilor sale fundamentale, prin 
acţiuni sau inacţiuni care încalcă legislaţia penală în materia prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane”. În ceea ce priveşte identificarea victimelor, ea 
se poate realiza în mod formal, de către organele judiciare, precum şi de către 
furnizorii de servicii sociale, prin anchete sociale şi prin indiciile referitoare la 
existenţa unui posibil caz de trafic de persoane. La rândul ei, referirea victimelor 
unui asemenea trafic vizează încredinţarea acestora către furnizorii de servicii de 
protecţie şi asistenţă.  

Mecanismul naţional instituit se bazează pe două perspective majore ale 
identificării victimelor: a. cea legală – care se referă la încadrarea fiecărui caz în 
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definiţiile cuprinse în legislaţia cu privire la trafic, cuprinzând acţiunile, mijloacele 
şi scopul acestei forme grave de abuz; b. cea victimologică – constând în evaluarea 
circumstanţelor şi particularităţilor fiecărui caz, precum şi a consecinţelor 
traumatizante ale confruntării cu experienţa traficului.  

În ansamblul său, Ordinul nr. 266 constituie un instrument şi un ghid 
operaţional pentru instrumentarea diverselor cazuri de trafic, în raport cu 
prevederile mai multor convenţii şi documente internaţionale.    

Combaterea şi prevenirea traficului de persoane, în general, şi a copiilor, în 
special, a constituit, în acelaşi timp, obiectul unor convenţii bilaterale între 
România şi diferite ţări europene, aşa cum a fost, de pildă, Acordul dintre România 
şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi, în 
Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid în 
data de 15 decembrie 2005 şi ratificat prin Legea 294 din 7 iulie 2006. De 
asemenea, trebuie menţionat Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor români 
neînsoţiţi, pe teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de 
origine, precum şi în vederea luptei împotriva reţelelor de exploatare a minorilor, 
acord semnat la Bucureşti în data de 1 februarie 2007 şi ratificat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 1237 din 10 octombrie 2007.  

Obiective importante în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 
persoane, în general, şi a copiilor, în special, au fost cuprinse şi în planul naţional 
de acţiune pentru perioada 2008–2010 pentru implementarea Strategiei naţionale 
împotriva traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1654/2006, 
completată şi modificată prin Hotărârea nr. 982 din 27 august 2008. Obiectivele 
principale ale acestui plan vizează:  

1. Sistemul naţional integrat de monitorizare şi evaluare a fenomenului 
traficului de persoane (crearea sistemului naţional centralizat de evidenţă a datelor 
privind traficul de persoane, cercetarea şi evaluarea periodică a modului de evoluţie 
a acestui fenomen); 

2. Coordonarea interinstituţională (îmbunătăţirea coordonării sistemului 
naţional antitrafic, consolidarea rolului Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de 
Persoane, perfecţionarea coordonării în domeniul traficului de copii şi al asistenţei 
victimelor, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei naţionale împotriva 
traficului de persoane în perioada 2006–2010 etc.); 

3. Prevenirea traficului de persoane (informarea şi sensibilizarea populaţiei în 
vederea conştientizării riscurilor asociate traficului de persoane, reducerea vulnerabilităţii 
grupurilor de risc, în primul rând, copii, reducerea oportunităţilor de trafic); 

4. Protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor (crearea unui sistem 
integrat de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, eficientizarea 
activităţilor de acordare a asistenţei şi proteciei victimelor, precum şi a referirii 
acestora către serviciile specializate, combaterea victimizării terţiare etc.); 
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5. Combaterea traficului de persoane, cercetarea şi urmărirea penală a 
traficanţilor (consolidarea sistemului instuţional de combatere a traficului de 
persoane, creşterea gradului de participare a victimelor/martorilor în procesul de 
investigaţie şi urmărire în justiţie a traficului de persoane, precum şi în procesul 
judiciar ş.a.); 

6. Cooperarea internaţională în domeniu (dezvoltarea colaborării cu statele 
membre şi structurile UE specializate în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane şi al acordării de asistenţă victimelor, participarea la 
programele şi activităţile specifice realizate de către instituţiile UE, flexibilizarea 
procedurilor de contact şi schimb de informaţii operative cu ofiţerii de legătură 
străini sau cu structurile corespondente din străinătate etc.). 

 
6. PERFECŢIONAREA LEGISLAŢIEI CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI 

 
Comparativ cu perioadele precedente, în anul 2004 au fost elaborate acte 

normative importante în sprijinul copiilor aflaţi în dificultate. De pildă, în luna mai 
a anului 2004, ca urmare a Hotărârii Guvernului nr. 726, a fost aprobat Planul de 
Acţiuni prioritare în domeniul Protecţiei Copilului împotriva Abuzului, Neglijării şi 
Exploatării pentru perioada 2004–2006. Dintre aceste acţiuni prioritare, merită a fi 
subliniate următoarele ca fiind mai relevante: a. armonizarea cadrului legislativ 
referitor la protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării, cu 
celelalte norme şi acte normative conexe acestuia (de exemplu, violenţa domestică, 
delincvenţa juvenilă); b. punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în Planul 
Naţional de Acţiune privind Prevenirea şi Combaterea Abuzului Sexual asupra 
Copilului şi a Exploatării Sexuale a Copiilor în Scopuri Comerciale; c. aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind telefonul copilului, centrul de consiliere 
pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi centrul de resurse comunitare pentru 
prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului; d. introducerea în legislaţie 
a unor măsuri privind pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor profesionişti care 
interacţionează cu copilul (asistenţi sociali, medici, asistente medicale, psihologi, 
cadre didactice, jurişti, poliţişti etc.); e. încheierea de convenţii de colaborare şi 
protocoale între instituţiile care intervin, în mod „multidisciplinar”, în cazurile de 
abuz, neglijare şi exploatare a copiilor; f. realizarea de campanii mediatice pentru 
sensibilizarea opiniei publice asupra problematicii abuzului, neglijării şi 
exploatării copilului.   

Un act care poate fi considerat ca fiind deosebit de important în domeniu a 
fost şi este reprezentat de Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind Potecţia şi 
Promovarea Drepturilor Copilului, fundamentată pe baza principiilor cuprinse în 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, 
România devenind cea de a treisprezecea ţară care a interzis, prin intermediul legii, 
violenţa împotriva copilului atât în mediul familial, cât şi în afara lui. Dintre 
principalele prevederi ale acestei legi se pot menţiona: 
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– drepturile şi libertăţile civile ale copilului (dreptul la identitate, dreptul de a 
menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele şi alte persoane cu 
care copilul a dezvoltat legături de ataşament, dreptul la libertatea de exprimare, 
dreptul de a fi ascultat, dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, la 
liberă asociere, la viaţă culturală proprie, la respectarea personalităţii şi 
individualităţii, de a nu fi supus la pedepse fizice sau tratamente umilitoare ori 
degradante ş.a.); 

– dreptul lui de a creşte şi a se dezvolta armonios în cadrul mediului familial, 
iar în cazul în care acesta prejudiciază dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, 
morală sau social, să aibă dreptul la protecţie alternativă (tutelă sau adopţie); 

– dreptul copilului de a avea acces la serviciile medicale şi de recuperare, de 
a beneficia de un nivel de trai care să-i permită dezvoltarea în toate privinţele, de a 
beneficia de asistenţă socială şi asigurări sociale; 

– dreptul la educaţie, activităţi recreative şi culturale; 
– dreptul la protecţie specială a acelor copii lipsiţi, temporar sau definitiv, de 

ocrotirea părinţilor, complementar cu instituirea instituţiei plasamentului, inclusiv 
plasamentul în regim de urgenţă; 

– supravegherea specializată şi protecţia copiilor care au comis fapte penale; 
– protecţia copilului împotriva exploatării economice şi sexuale, împotriva 

consumului de droguri, abuzului şi neglijenţei; 
– stabilirea unor atribuţii clare pentru instituţiile şi serviciile specializate în 

protecţia copilului. 
O etapă importantă în evoluţia reglementărilor destinate să protejeze copiii 

împotriva abuzurilor l-a constituit Planul de Acţiune pentru Prevenirea şi 
Combaterea Abuzului Sexual asupra Copilului şi a Exploatării Sexuale a Copiilor 
în Scopuri Comerciale (pentru perioada 2004–2007), aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 1504 din data de 16 septembrie 2004. Acest plan şi-a propus să 
răspundă următoarelor obiective: 

– dezvoltarea de politici, strategii naţionale, precum şi a unui cadru normativ 
de natură a proteja copiii şi tinerii de abuzuri sexuale şi de implicarea lor în situaţii 
de abuz sexual şi exploatare sexuală în scop comercial; 

– realizarea unor parteneriate şi colaborări între factorii responsabili de 
protectţia copilului şi a familiei, în vederea dezvoltării unei politici coerente la 
nivel naţional, de prevenire şi combatere a abuzului sexual asupra copilului, a 
exploatării sexuale, a vânzării şi a traficului cu copii şi tineri; 

– implicarea activă a României în politica regională şi internaţională de 
prevenire a abuzului sexual, de combatere a prostituţiei şi pornografiei infantile, a 
proxenetismului, a exploatării copiilor, a vânzării şi a traficării interne şi internaţionale 
a acestora în scopuri comerciale; 

– elaborarea de programe şi proiecte pentru prevenirea abuzului sexual sub 
orice formă şi în orice mediu, a implicării copiilor în prostituţie, în pornografie şi în 
proxenetism, precum şi în vânzare şi trafic intern şi internaţional, pentru exploatare 
sexuală în scop comercial; 
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– dezvoltarea unui sistem coerent, unitar, funcţional la nivel naţional/local, de 
servicii pentru reabilitarea şi reintegrarea socială a copiilor/adolescentţilor abuzaţi 
şi/sau exploataţi sexual; 

– dezvoltarea unui sistem de evaluare şi monitorizare a cazurilor de abuz 
sexual şi de exploatare sexuală a copiilor; 

– stimularea şi încurajarea gradului de participare activă a copiilor la viaţa 
socială, consultarea acestora în legătură cu problemele care îi privesc şi favorizarea 
exprimării libere a propriei opinii. 

În anul 2005, au fost adoptate alte acte normative care le modifică sau 
completează pe cele anterioare, de exemplu, Hotărârea Guvernului nr. 1058/2005 
privind aprobarea planului Naţional de Acţiune pentru implementarea legislaţiei în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului, plan care şi-a propus ca obiective principale 
următoarele: 

1. trecerea de la o abordare de tip „protecţia copilului aflat în dificultate” la 
implementarea şi monitorizarea drepturilor copilului.  

    Subobiective:      
– armonizarea tuturor prevederilor referitoare la copil şi familie, conţinute în 

actele normative aflate în vigoare; 
– întărirea capacităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului (ANPDC) de a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin în domeniul protecţiei 
şi promovării drepturilor copilului; 

– continuarea campaniilor naţionale pentru informarea şi sensibilizarea populaţiei 
asupra drepturilor copilului; 

– asigurarea funcţionării unei linii telefonice cu acces gratuit la nivel naţional; 
2. asigurarea exercitării efective a drepturilor copilului.  
     Subobiective: 
– dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii; 
– dreptul copilului de a fi crescut şi educat de către părinţii săi; 
– dreptul copilului de a avea un reprezentant legal în toate situaţiile; 
– dreptul la sănătate, educaţie, cultură, protecţie specială, dreptul de a fi 

protejat împotriva tuturor formelor de traficare, a abuzului şi neglijenţei etc.;   
3. stabilirea modului de exercitare a competenţelor şi a mecanismelor de 

colaborare interinstituţională.  
     Subobiective: 
– coordonarea politicilor sectoriale referitoare la familie şi copil; 
– definirea modalităţilor de colaborare între instituţiile administrative şi 

judiciare, circuitele de semnalare a copiilor care au nevoie de protecţie; 
– sprijinirea consiliilor locale în activitatea de prevenire; 
– asigurarea concertării intervenţiilor în această activitate. 
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Trebuie subliniat faptul că analiza dificultăţii implementării unor măsuri 
legislative vizând protecţia copilului a constituit obiectivul principal al unui grup 
de lucru în cadrul ANPCD, care a evaluat, în acest sens, sesizările şi propunerile 
făcute de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi de 
diferite organizaţii nonguvernamentale, propunând elaborarea unui ghid 
metodologic de aplicare a legilor în domeniu. În acelaşi timp, au fost întreprinse 
diferite acţiuni vizând conştientizarea şi educarea publicului larg şi a 
profesioniştilor, cu privire la drepturile copilului şi la noua legislaţie referitoare la 
protecţia şi drepturile copiilor. 

Continuarea eforturilor de perfecţionare a legislaţiei din domeniul protecţiei 
copilului este vizibilă, de asemenea, în Hotărârea Guvernului cu nr. 1697 din 29 
noiembrie 2006, care a modificat anexa 1 la Hotărârea cu nr. 532/2006, înlocuind-o 
cu noi măsuri vizând eficientizarea instituţiilor dedicate protecţiei copilului. Anexa 
a inclus următoarele programe de interes naţional: a. înfiinţarea de centre de 
plasament de tip familial – căsuţe şi apartamente pentru copiii din instituţiile cu o 
capacitate mai mare de 100 de locuri, care nu au fost restructurate pe module de tip 
familial; b. dezvoltarea serviciilor alternative pentru copiii cu dizabilităţi/handicap; 
c. dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru copiii victime ale abuzului, 
neglijării şi exploatării; d. promovarea standardelor minime obligatorii din 
domeniul protecţiei copilului şi monitorizarea respectării drepturilor copilului;  
e. susţinerea reţelei de asistenţi maternali pentru protecţia specială a copilului în 
vârstă de până la 2 ani, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;  
f. dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare şi susţinerea familiilor aflate în 
criză, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.  

De asemenea – aşa cum am menţionat deja –, prin intermediul programelor 
de interes naţional, elaborate în anul 2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului  
nr. 1726 din 6 decembrie, s-a preconizat înfiinţarea unor unităţi speciale de 
prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a unor servicii având ca 
scop recuperarea şi reintegrarea socială a agresorilor din cadrul familiei. Un an mai 
târziu, în 2007, prin intermediul Hotărârilor Guvernului cu nr. 289 din 21 martie  
şi cu nr. 633 din 20 iunie, s-a preconizat înfiinţarea unor centre de plasament  
de tip familial, dezvoltarea unor servicii alternative pentru copiii cu 
dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA, optimizarea reţelei de servicii specializate pentru 
copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi dezvoltarea unor servicii 
sociale cu caracter comunitar pentru copiii şi familia aflaţi în situaţii de criză. 

Un obiectiv distinct al actelor normative dedicate protecţiei copilului l-a 
constituit – aşa cum am menţionat deja – prevenirea şi combaterea traficului de 
copii, în contextul mai general al traficului de persoane. Diferitele reglementări din 
acest domeniu au fost elaborate în concordanţă cu diferitele documente 
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internaţionale existente, România numărându-se printre ţările semnatare. Cele mai 
recente reglementări au fost cuprinse, de exemplu, în Hotărârea Guvernului nr. 982 
din 27 august 2008, al cărei conţinut l-am evidenţiat anterior.  

 
* 

Aşa cum se poate observa din prezentarea cvasiexhaustivă pe care am făcut-o 
reflementărilor legislative vizând protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, în 
România există o abundenţă de asemenea reglementări. Problema nu este aceea a 
deficitului de legislaţie, ci a aplicării legii în aşa fel încât aceasta să apere în mod 
eficient drepturile copilului şi să prevină abuzurile comise asupra lui. Legea, prin 
caracterul ei sancţionator, constituie un instrument de descurajare a acelora care 
comit abuzuri, dar ea nu se poate substitui măsurilor de prevenţie socială elaborate 
de întreaga comunitate, în vederea eliminării factorilor care determină sau 
potenţează abuzul, neglijarea şi exploatarea copiilor. 
 


