
PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2021 

privind aprobarea si implementarea Programului national de suport pentru 

copii, in contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grija pentru copii”

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105 din 23 

septembrie 2021 privind aprobarea si implementarea Programului national de 

suport pentru copii, in contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grija pentru 

copii”, publicata in Monitorul Ofidial al Romaniei, Partea I, nr.917 din 24 

septembrie 2021, cu urmatoarele modificari si complete:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.2.- In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin termenul specialist 

se intelege persoana cu responsabilitati profesionale in raport cu diferitele categorii 
de copii.”

2. La articolul 4, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) facilitarea accesului la servicii gratuite de interventie psihologica si 

psihoterapeutica pentru copii;”

3. La articolul 5, alineatul (2) se abroga.



2

4. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, 
alin.(3^)-(3^), cu urmatorul cuprins:

„(3’) In situatiile prev^ute la alin.(3), fumizorii de retele publice de 

comunicatii electronice si fumizorii de servicii de comunicatii electronice destinate 

publicului au obligatia de a pune la dispozitia administratomlui Sistemului national 
unic pentru apeluri de urgenfa prin interfete, servicii sau aplicatii informatice, 
informatia de localizare primara asociata terminalului care a efectuat apelul la 

numarul national 119, la momentul solicitarii acesteia.
(3^) Toate apelurile la numarul 119 au inserata identitatea apelantului 

(caller ID number) in cadml protocolului de semnalizare.
(3^) Apelurile repetitive nejustificate la numarul 119 de la un 

echipament terminal pot fi blocate pentm 24 ore de catre Serviciul de 

Telecomunicatii Speciale, la cererea scrisa a directiilor generale de asistenta 

sociala si protectia copilului.”

5. La articolul 9 alineatul (7), litera a) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„a) cheltuielilor necesare amenajarii de spatii special destinate ascultarii 
sau audierii copiilor victime sau prezumate victime ale infractiunilor, la nivelul 
I.G.P.R., Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratelor 

judetene de politie, directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului si 
Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;”

6. La articolul 10, alineatul (3) se abroga.

7. La articolul 10, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) Autoritatea Nafionala pentm Administrare §i Reglementare in 

Comunicatii stabileste conditiile tehnice §i economice prin care fumizorii de retele 

publice de comunicatii electronice §i fumizorii de servicii de comunicatii 
electronice destinate publicului asigura accesul la numaml 119.”

8. La articolul 13, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) parintele sau reprezentantul legal al copilului, respectiv tanaml care 

a implinit 18 ani si are calitatea de elev sau copilul care pe parcursul programului 
de interventie a implinit 18 ani si isi exprima acordul cu privire la inregistrarea si 
participarea la Program.”
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9. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin.(2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Pachetul de interventie psihologica decontat prin Program este 

format dintr-o sedinta de evaluare initiala si pana la un total de 11 sedinte de 

interventie psihologica, psihoterapeutica sau consiliere psihologica pentru un 

beneficiar.”

10. La articolul 16, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:

„a) la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar se desemneaza un 

responsabil, consilier scolar sau psiholog scolar sau cadru didactic care, in 

colaborare cu personalul unitatii de invatamant, va identifica, evalua si monitoriza 

periodic nivelul dezvoltarii psihosomatice, psiho-pedagogice si sociale al 
copiilor/elevilor/tinerilor, in vederea asigur^i unor programe de interventie 

personalizate cu scopul cresterii sigurantei si incluziunii educationale si 
imbunatatirii climatului scolar prin crearea si functionarea optima a grupurilor de 

actiurie anti-bullying;
b) la nivelul centrului judetean de resurse si asistenta 

educationaWCentrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta 

Educationala directorul va asigura coordonarea responsabililor prevazuti la lit.a).”

11. La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, 
alin.(2)-(5), cu urmatorul cuprins:

„(2) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si 
Serviciul de Telecomunicatii Speciale au obligatia sa asigure confidentialitatea si 
securitatea datelor cu caracter personal colectate si stocate de la apelanti pe timpul 
efectuarii apelurilor la numarul national 119, precum si a celor puse la dispozitie 

de fumizorii de retele publice de comunicatii electronice si fiimizorii de servicii de 

comunicatii electronice destinate publicului potrivit art.9 alin.(3*).
(3) Obligatia de confidentialitate nu se aplica in situatia in care datele 

sunt solicitate de catre organele de urmarire penala sau instantele de judecata.
(4) Datele cu caracter personal prevazute la alin.(2) sunt stocate de 

catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, de 

catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru o perioada de 5 ani.
(5) La implinirea termenului prevazut la alin.(4), datele cu caracter 

personal vor fi sterse sau, dupa caz, distruse de catre entitatile detinatoare.”
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12. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, art.18^, cu urmatorul 
cuprins:

„Art.l8*.-Secretariatul General al Guvemului are obligatia de a publica 

semestrial rapoartele prevazute la art. 14 si art. 17 alin.(2) lit.e), pe site-ul web al 
Guvemului, in regim de date deschise.”

13. La anexa - Masura 1, coloana denumita „lnstitutia responsabila” 

pentru prima activitate se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ME
CPR
CNASR
ICrPR
MP
ONG-uri
ISJ/ISMB
CCD
CJRAE/CMBRAE,,

14. La anexa - Masura 2, partea introductiva a activitatii prevazute in 

prima coloana se modiBca si va avea urmatorul cuprins:
„Introducerea in curriculumul national aferent ariei curriculare Consiliere 

si orientare a tematicilor privind:”

15. La anexa - Masura 5, denumirea primei activitati se modiUca si va 

avea urmatorul cuprins:
„Decontarea serviciilor psihologice si psihoterapeutice pentru copii. 

Pachetul decontat prin Program este format dintr-o sedinta de evaluare initiala si 
pana la un total de 11 sedinte de interventie psihologica, psihoterapeutica sau 

consiliere psihologica pentru un beneficiar.”

16. La anexa - Masura 6, prima si cea de a treia activitate se abroga.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in §edin^a din 3 

noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constitu^ia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu

alexandru.nita
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