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RAPORT COMUN 
asupra 

Biroul permanent of Senatului 
L  414. j a.11.2o21_ 

Nr. XXXII/469/2021 

Nr. XXVIII/311/2021 

Nr. XXVII/212/2021 

Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.10 5/2 021 

privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în 

contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" (L414/2021) 

În conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate, Comisia pentru învăţământ, 

tineret şi sport şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 

L414/2021 din data de 11.10.2021, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în 

vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun, asupra Proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea şi 

implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de 

COVID-19 - "Din grijă pentru copii" (L414/2021), iniţiator: Guvernul României. 

Proiectul are ca obiect aprobarea Programului Naţional de Suport pentru Copii - DIN 
~ 

GRIJA PENTRU COPII, cu 0 durată de aplicare de 2 ani, urmărindu-se asigurarea cadrului 

optim de sprijin pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19, programul având ca 

priorităţi, potrivit art.3: 

a) protejarea integrităţii psiho-emoţionale a copiilor prin crearea unor mecanisme de 

evaluare Şi intervenţie pentru asigurarea sănătăţii psiho-emoţionale Şi mintale a acestora în 

perioada pandemiei de COVID-19 Şi post-pandemie; 

b) îmbunătăţirea mecanismului de prevenire Şi intervenţie multidisciplinară Şi în reţea 

pentru situaţiile de violenţă asupra copilului, cu precădere pentru situaţiile de violenţă de 

natură fizică, sexuală Şi emoţională în cadrul familial, instituţional, comunitar Şi online; 

Consiliul Legislativ a transmis aviz negativ. 

Consiliul Economic Şi Social a avizat favorabil actul normativ. 



Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a transrnis aviz 

favorabil. 

Comisia. pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, a transmis 

aviz negativ. 

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei a transmis aviz favorabil. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a transmis aviz favorabil 

cu amendamente admise. 

Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc atât la sediul Senatului, cât şi prin 

mijloace electronice. 

Tn urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu maj oritate de voturi, să adopte 

raport comun de admitere, cu amendamente admise şi un amend,ament respins, care se 

regăsesc în Anexa la prezentul raport comun. 

Comisia pentru sănătate, Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport şi Comisia pentru 

muncă, familie şi protecţie socială, supun spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, 

raportul comun de admitere cu amendamente admise şi un amendarnent respins şi 

proiectul de lege. 

Tn raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin (2) din Constituţie. 

Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (7) pct.1 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificăril'e şi cornpletările ulte-rioare, Senatul 

este primă Cameră sesizată. 

Preşedinte, 

Senator Prof univ® drdrian Streinu-Cercel 

Preşedinte, 

Senator Monica-Cristina Anisie 

Preedinte, 

Senator Ştefan Pălărie 
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Secretar, 
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Secretar, 
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Anexă la Rapartul comun Nr. XXXII/469/2021 

Nr. XXVIII/311/2021 

Nr. XXVII/212/2021 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra 

Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10 5/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului 

naţional de suport pentru copii, în co'ntextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" 

(L414/2 021) 

Nr. 
Crt. 

L414/2021 Amendamente propuse Motiva ie ~ 

1. SECŢIUNEA a 2 - a, Definiţii 

Art.2. - În sensul rezentei ordonante de p ' 
urgenţă, prin termenii de mai jos se înţelege: 

il - min rul c v"rs u rins v a) cop o u a ta c p a 
„ . ., intre 0 şi 18 ani, 

b) specialist - persoane cu 
responsabilităţi profesionale în raport cu 
diferitele categorii de copii. 

Articolul 2 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:~ 
Art.2. - In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, 

prin termenul de mai jos  se înţelege: specialist - „ . . ~ . . „ 
persoana cu responsabilitaţi profesionale in . .. 
raport Cu diferitele categorii de copii. 

~ 
In conformitate cu precizările 

Consiliului Legislativ, termenul
"co il" este de' a definit. 

Autor amendament: sen. Laura 
Geor escu Gru Parlamentar PSD g ' p 

2. Art.4. - Programul este structurat pe 
următoarele arii de intervenţie: 

e facilitarea accesului la servicii de intervenţie ) ~ 
psihologică şi psihoterapeutică pentru copii; 

La articolul 4, litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

e facilitarea accesului la servicii ratuite de ) g 
intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru 
copii; 

Este necesară clarificarea faptului 
faptul că serviciile oferite copiilor 
prin program sunt gratuite. 

Autori amendament: 

Senator Ambrozie-Irineu DARĂU , 
Senator Ştefan PALARIE, Grupul 
parlamentar USR 
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3. Art.5. - Alin.(2) În îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute la aim . (1), Colegiul Psihologilor din 
România şi Colegiul National al Asistenţilor 

Sociali pot încheia parteneriate cu organizaţii 

ne uvemamentale cu ex erient relevantă in g p , 
domeniile vizate de Program. 

La articolul 5, alineatul (2) se abrogă. Alin. (1) prevede deja posibilitatea 
încheierii parteneriatelor. 

Autor amendament: sen. Laura 
Geor Gru Parlamentar PSD escu

ă 
g ' p 

4. Art.9. - (1) Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale înfiinţează numărul unic naţional 

destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, 
exploatare şi once altă formă de violenţă 

asupra copilului şi dezvoltă infrastructura 
necesară operării acestuia pentru situaţiile care 
nu necesită intervenţia imediată a agenţiilor 

specializate din cadrul Serviciului de Urgeniă 

112 pentru Directiile Generale de Asistenţă p ~ , 
Socială $i Protectia Co ilului. , , p 

(2) Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului operează numărul unic 
naţional, conform unei proceduri unitare de 
implementare dezvoltate de Autoritatea 
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare. 

3) în situaţiile anunţate prin intermediul 
numărului unic naţional prevăzut la aim . (1), 
care necesită intervenţia agenţiilor specializate 
din cadrul Sistemul Naţional Unic pentru 
Apeluri de Urgenţă, Direcţiile Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului vor 
alerta Serviciul de Urgenţă 112. 

La articolul 9, după alineatul (3) se introduc 
trei noi alineate, alineatele (31) - (33), cu 
următorul cuprins: 

~ 
(31) In situaţia menţionată la aim . (3), 

Pentru a se pune în acord cu 
actualele prevederi ale Legii nr. 
92/1996 privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 
. 

Autori: membrii Comisiei pentru 
., ~ 

aparare, ordine publica şi 
„ 

siguranţa 
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. 

furnizorii de reţele publice de comunicaţii 

electronice s,i furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului au 
obligaţia de a pune la dispoziţia 

administratorului Sistemului naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă prin interfeţe, 

servicii sau aplicaţii informatice, informaţia de 
localizare primară asociată terminalului care a 
efectuat apelul la numărul naţional 119, la 
momentul solicitării acesteia. 

(3Z) Toate apelurile la numărul 119 au inserată 

identitatea apelantului (caller ID number) în 
cadrul protocolului de semnalizare. 

(33) Apelurile repetitive nejustificate la 
numărul 119 de la un echipament terminal pot 
fi blocate pentru 24 ore de către Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, la cererea scrisă a 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului. 

5. Art.9, alin. (7) 

a cheltuielilor necesare amena'ării de s atii ) ] p~ 
special destinate ascultării copiilor victime ale 

. . . 
infracţiunilor, la nivelul I.G.P.R., Direcţiei 

. . . . 
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi . . , 
lnspectoratelor judeţene de poliţie, 

La articolul 9, litera a) a alineatului (7) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

a cheltuielilor necesare amena'ării de s atii ) ] p , 
special destinate ascultării sau audierii co iilor p p 
victime sau rezumate victime ale infractiunilor, p , 
la nivelul I.G.P.R., Directiei Generale de Poliţie a ~ , 
Municipiului Bucureşti, inspectoratelor judeţene de 
poliţie, Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului şi Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ. 

Autor amendament: Comisia 
pentru în ătământ tiner si p v , , et , sport 
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6. Art.1U. 

(3) La solicitarea Serviciului de 
T 1 m nic tii i 1 furnizorii e eco u a, Spec a e, de 

' m ni i' electronice reţele publice de co u caţ i e ect ce au 
. . . . . 

obligaţia de a negocia cu acesta termeni şi 
. .. . . 

condiţii rezonabile pentru deschiderea 
acce usul i din retelele lor la numărul , 
naţiona1119. 

La articolul 10, alineatul (3) se abrogă. Pentru a se pune în acord cu 
actualele prevederi ale Legii nr. . . 
92/1996 privind organizarea şi . . 
funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, cu . . ~ . „ . 
modificarile şi completarile 
ulterioare 

Autori amendament: membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă 

7. Art.10. 
(7) Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii supraveghează 

modul în care furnizorii de reţele p de ublice
Comisiei 

comunicatii electronice si furnizorii de servicii , , 
de comunicaţii electronice destinate publicului 
respectă obligaţiile prevăzute în prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 

La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

~ pentru Administrare Autoritatea Na ională i (7) 
ş 

Re lementare în Comunica ii stabileste conditiile g ~ , , 
tehnice şi economice prin care furnizorii de 
reţele publice de comunicaţii electronice şi 

furnizorii de servicii de . comunicaţii electronice 
destinate publicului asigură accesul la numărul 

119. 

Autori amendament: membrii 
entru a ărare ordine p p ' 

 ublică si si urantă 
p ' g ' 

8. Art. 13. - 

Beneficiarii achetului de interventie p ' 
psihologică decontat prin Program sunt copiii şi 

ărintii acestora care înde linesc cumulativ p ~' '. .. p 
urmatoarele conditii: , 

c ărintele sau re rezentantul legal al co ilului ) p p g p 
îi ex rimă acordul cu rivire la înre istrarea si 
' p p g ' participarea la Program. 

La articolul 13, litera c) a alineatului (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 13. -(1)Beneficiarii achetului de interventie  p ~ 
siholo ică decontat prin Program sunt co iii si p ~ . ..g p „ g cop iii

parinţii acestora, care indeplinesc cumulativ 
următoarele conditii: ~ 
c) părintele sau reprezentantul legal al 

. . . „ ., ,. . . 
copilului, respectiv tanarul care a implinit 18 
 ~ ani si p p are calitatea de elev sau co ilul care e 

i 
„ 

parcursul programului de ntervenţie a implinit 

Completarea lit. c) este necesară în 
conformitate cu observaţiile 

Consiliului Legislativ. 

Autor amendament: sen. Laura 
Georgescu, Grup Parlamentar PSD 
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18 ani şi îi exprimă acordul cu privire la 
înregistrarea şi participarea la Program. 

9. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: 

h 1 intervenţie siholo ică (2) Pac etu de , p g 
' intr-o decontat prin Program este format d 

' `" 'n' ' 1 v si ână la un total şedinţa de evaluare i iţia a, p 
' intervenţie iholo ică de 11 şedinţe de intervenţ e ps g , 

' ' " 'li r siholo ică psihoterapeutica sau consi e e p g 
. . pentru un beneficiar. 

Este necesară definirea pachetului 
de intervenţie, pentru a putea 
corela această definiţie cu . . „ condiţiile de eligibilitate, in special „ „ 
cea care limiteaza la o singura „ 
participare in program. Astfel, se . . „ „ „ 
clarifica inca din textul care „ .. 
reglementeaza criteriile de . . . . „ „ 
eligibilitate, şi nu doar in Anexa, 
faptul că fiecare copil va beneficia 
de un număr rezonabil de sedinte > > 
de consiliere în functie de nevoile , 
sale, evaluate iniţial de psiholog. 

Autori amendament: 
~ 

Senator Ambrozie-Irineu DARAU, ., ., 
Senator Ştefan PALARIE, Grupul 
parlamentar USR 

10. Art.16. - 

Dezvoltarea ca acitătii institutionale de p , ~ 
prevenire, intervenţie, suport din perspectiva 
psiho-emoţională şi a siguranţei copiilor 
necesară implementării Programului, se 
realizează astfel: 

a) la nivelul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se înfiinţează un 
compartiment de identificare, evaluare şi 
monitorizare periodică a nivelului bio- 
psiho-pedagogic şi social al 
copiilor/elevilor/tinerilor, în vederea asigurării 

La articolul 16; literele a) si b) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

Art.16. - Dezvoltarea capacităţii instituţionale de 
prevenire, intervenţie, suport din perspectiva 
psiho-emoţională şi a siguranţei copiilor necesară 
implementării Programului, se realizează astfel: 

a) la nivelul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se desemnează un responsabil, 
consilier şcolar sau psiholog şcolar sau cadru 
didactic care, în colaborare cu personalul 
unităţii de învăţământ, va identifica, evalua şi 
monitoriza periodic nivelul dezvoltării 

Autor amendament: sen. Laura 
Georgescu, Grup Parlamentar PSD 
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11. 

unor programe de intervenţie personalizate cu 
scopul creşterii siguranţei şi incluziunii 
educaţionale şi îmbunătăţirii climatului şcolar 

prin crearea şi funcţionarea optimă a 
grupurilor de acţiune anti-bullying; 

b) la nivelul Inspectoratelor Şcolare 

Judeţene/al Municipiului Bucureşti, se 
asigură, prin angajare/desemnare, un 
inspector şcolar cu pregătire în domeniul 
psihopedagogiei speciale/psihologiei, care 
va coordona compartimentele înfiinţate la 
nivelul unităţilor de învăţământ prevăzute 

la lit, a), cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi aprobat Ministerului Educaţiei. 

Art.18. - Datele cu caracter personal prelucrate 
în cadrul Programului aprobat prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă sunt prelucrate în 
conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor Cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), precum şi ale altor prevederi 

psihosomatice, psiho-pedagogice şi sociale al 
copiilor/elevilor/tinerilor, în vederea asigurării 

unor programe de intervenţie personalizate cu 
scopul creşterii siguranţei şi incluziunii 
educaţionale şi îmbunătăţirii climatului şcolar prin 
crearea şi funcţionarea optimă a grupurilor - de 
acţiune anti-bullying; 

b) la nivelul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului 

Municipiului Bucureşti de Resurse si Asistenţă 

Educaţională directorul va asigura coordonarea 
responsabililor prevăzuţi la lit. a); 

La articolul 18, după alineatul (1) se introduc 
patru noi alienate, alin.(2) - (5), cu următorul 

cuprins: 
Art.18. - (1) Datele cu caracter personal prelucrate 
în cadrul Programului aprobat prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă sunt prelucrate în 
conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri 

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

Pentru a se pune în acord cu 
actualele prevederi ale Legii nr. 
92/1996 privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului de ~ 
Telecomunicaţii Speciale, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 

Autori: membrii Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi 

siguranţă 
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legale naţionale incidente în domeniul 
prelucrării datelor cu caracter personal. 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor), precum şi ale altor prevederi legale 
naţionale incidente în domeniul prelucrării datelor 
cu caracter personal. 

(2) Direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului şi Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale au obligaţia să asigure 

,confidentialitatea si securitatea datelor Cu 
, 

caracter personal colectate şi stocate de la 
apelanţi pe timpul efectuării apelurilor la 
numărul naţional 119, precum şi a celor puse 
la dispoziţie de furnizorii de reţele publice de 

,comunicatii electronice si furnizorii de servicii 
, 

de comunicaţii electronice destinate publicului 
potrivit art. 9 alin.(31). 

(3) Obligaţia de confidenţialitate nu se 
aplică în situaţia în care datele sunt solicitate 
de către organele de urmărire penală sau 
instanţele de judecată. 

(4) Datele Cu caracter personal prevăzute la 
alin. (2) sunt stocate de către direcţiile 

generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului sau, după caz, de către Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, pentru o perioadă de 
5 ani. 

(5) La împlinirea termenului prevăzut la 
alin. (4), datele cu caracter personal vor fi 
şterse sau, după caz, distruse de către entităţile 

detinătoare. 
, 

7 



12. După art. 18 se introduce un nou articol, 
articolul 181, cu următorul cuprins: 

Art.181. - Secretariatul General al Guvernului 
are obligaţia de a publica semestrial rapoartele 
prevăzute la art. 14 şi art. 17 alin. (2) lit. e), pe 
site-ul web al Guvernului, în regim de date 
deschise. 

Autori amendament: 

Senator Ambrozie-Irineu DARĂU , ~ ., 
Senator Ştefan PALARIE, Grupul 
parlamentar USR 

13. Măsura 1: Dezvoltarea . competenţelor 

specialiştilor care, în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, intră în contact cu diferitele categorii 
de copii şi echiparea acestora cu instrumente şi 

roceduri de lucru unitare si a licate. p „  p 
Activitate: Formarea continua a specialiştilor 

axată e dobândirea de com etente enerale si p p ~ g 
specifice în următoarele domenii" 
Responsabili: ME 
CPR 
CNASR 
ICrPR 
MP 
ONG-uri 
ISJ/ISMB 
CCD 

La ANEXA măsura 1 - Planul de acţiune, prima 
activitate se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Activitate: "Formarea continuă a s eciali 
 p ' axata pe dobandlrea de competenţe generale şi 

s ecifice în următoarele domenii" p 
Responsabili: ME 
CPR 
CNASR 
ICrPR 
MP 
ONG-uri 
ISJ/ISMB 
CCD 
CJRAE/ CMBRAE 

Punerea în acord cu art. 16 
modificat. 

Autor amendament: sen. Laura 
escustilor Geor Gru Parlamentar PSD g ' p 

14. Măsura 2: Educaţie psiho-emoţională pentru 
copii, adaptată pe categorii de vârste şi cicluri 
şcolare 

Activitate: "Introducerea în curriculumul scolar 
aferentă ariei curriculare Consiliere şi 

orientare a tematicilor privind:" 

La ANEXA măsura 2 - Planul de acţiune, prima 
activitate se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Activitatea: Introducerea în curriculumul national , 
aferent ariei curriculare Consiliere şi orientare a 
tematicilor privind:" 

Autor amendament: sen. Laura 
Georgescu, Grup Parlamentar PSD 
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15. ANEXA - PLAN DE ACTIUNE pentru 
implementarea programului naţional de suport 
pentru copii in contextul Pandemiei de COVID- ., 
19 "DIN GRIJA PENTRU COPII" 

Măsura 5: Facilitarea accesului la servicii de 
tera e tică pentru co ii 

' p u p p 

Activitate: "Decontarea serviciilor psihologice şi 

sihotera eutice pentru copii. Pachetul p p p p 
decontat prin Program este format dintr-o 
şedinţă de evaluare şi până la un total de 10 
sedinte de intervenţie psihologică, 

' ihotera eutică sau consiliere siholo ică ps p p g 
pentru un elev, într-un an şcolar." 

La ANEXA măsura 5 - Planul de acţiune, prima 
activitate se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Activitate: Decontarea serviciilor siholo ice si
p g ' psihoterapeutice pentru copii. Pachetul decontat 

prin Program este format dintr-o sedintă de p g ' ' evaluare iniţială şi până la un total de 11 şedinţe 
. ~ . ~ 

de intervenţie psihologica, psihoterapeutica sau 
consiliere siholo ică pentru un beneficiar. p g 

Este necesară corelarea definiţiei 

cu cea propusă a fi completată la 
art. 13 aim . (2), având în vedere 
creşterea numărului maxim de 

rinsecu sedinte care pot fi rinse într-un  ~ p Cup 
pachet, de la 10 la 11, fără a fi 
inclusă în acest număr sedinta „ ~ ..  ~ 
destinata evaluarii. În plus, este . . ~ . . . . . „ 
modificata definiţia iniţiala, pentru 
a corecta limitarea iniţială a 
beneficiarului la calitatea de elev. 

. 
Autori amendamente: 

~ 
Senator Ambrozie-Irineu DARAU, ., ~ 
Senator Ştefan PALARIE, Grupul 
parlamentar USR 

16. Măsura 6: Dezvoltarea capacităţii instituţiona a 
siguranţei copiilor e de prevenire, intervenţie, 

suport, monitorizare şi evaluare din 
perspectiva psiho-emoţională şi siguranţei 

copiilor 
~ 

Activitate: "Infiinţarea compartimentului la 
nivelul unităţii de 
învăţământ/desemnarea/angajarea 

ersonalului calificat cu atributii ex p ~ prese
privind suportul psiho-pedagogic, siguranţa 

copiilor şi incluziunea şi îmbunătăţirea 

climatului şcolar prin crearea şi 

funcţionarea optimă a grupurilor de acţiune 

anti-bullying." 

La ANEXA măsura 6 - Planul de acţiune, prima 
activitate se abrogă. 

Prin modificarea art. 16 atribuţiile 

sunt preluate de responsabilul din 
fiecare unitate de învăţământ, fie 
consilier şcolar/psiholog 

şcolar/cadru didactic. 

Autor amendament: sen. Laura 
Geor escu Gru Parlamentar PSD g ' p 
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17. Măsura 6: Dezvoltarea capacităţii instituţiona a 
siguranţei copiilor e de prevenire, intervenţie, 

suport, monitorizare şi evaluare din 
perspectiva psiho-emoţională şi siguranţei 

copiilor 

Activitate: "Desemnarea/angajarea 
inspectorului şcolar cu atribuţii în domeniul 
psiho-social şi managementul clasei la 
nivelul fiecărui inspectorat judeţean şcolar. 

La ANEXA, măsura 6 - Planul de acţiune, 

activitatea 3 se abrogă. 

Tn conformitate cu art. 16 
modificat, directorul 
CJRAE/CMBRAE va coordona 
responsabilii din unităţile de 
învătământ. 

, 

Autor amendament: sen. Laura 
Georgescu, Grup Parlamentar PSD 
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Anexă la Raportul comun Nr. XXXII/469/2021 

Nr. XXVIII/311/2021 

Nr. XXVII/212/2021 

AMENDAMENT RESPINS 
asupra 

Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului 

naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" 

(L414/2 021) 

IVr. 
Crt. 

1414/2021 / Amendamente ro use p p Motiva ie ~ 

1. Art.17. — 

De artamentul entru Res onsabilitate (2) p p p 
Socială Comunitară si Gru uri Vulnerabile , p 
exercită următoarele funcţii: 

e) de raportare către prim-ministru, semestrial 
şi on de câte on este cazul, asupra progresului 
realizat în implementarea obiectivelor asumate 
în cadrul documentelor programatice şi al 
Programului; 

La articolul 17 alineatul (2), litera e) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

e de raportare către rim-ministru semestrial si ) p p ~ , 
on de câte on este cazul, prin prezentarea unor 
rapoarte financiare şi de progres cu privire la 
implementarea obiectivelor asumate în cadrul 
documentelor programatice şi al Programului. 

Amendamentul propune 
transparentizarea activităţii de 

raportare.
Autori amendament: 

~ 
Senator Ambrozie-Irineu DARAU, 
Senator Ştefan PĂLĂRIE, Grupul 
parlamentar USR 
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