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√ Ordonanță de urgență nr. 16/2022 pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată in Monitorul Oficial 
204/02.03.2022. 

→ La articolul 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(13) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situaţii urgente sau a uneia care, 
din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării 
unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării şi anterior 
expirării termenului prevăzut de respectivul alineat." 

→ În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a 
Guvernului iniţiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor aproba normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

 

 

√ Hotararea Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a 
oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC), publicată in Monitorul Oficial 
204/02.03.2022. 

Art. 1 

Se înfiinţează Comisia de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri 
fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC), denumită în continuare Comisie de anchetă. 

Art. 2 

Obiectivele Comisiei de anchetă sunt: 

1.identificarea viciilor sistemice care au contribuit la înfăptuirea abuzurilor sexuale sau a oricăror abuzuri 
fizice împotriva minorilor beneficiari ai serviciilor de tip rezidenţial aflate în subordinea DGASPC; 

2.audierea persoanelor cu funcţii de conducere în serviciile de tip rezidenţial, precum şi a directorilor 
executivi ai DGASPC pe raza cărora au fost raportate cazuri de abuzuri sexuale sau orice abuzuri fizice 
împotriva minorilor instituţionalizaţi, precum şi a celorlalţi salariaţi; 

3.identificarea disfuncţiilor operaţionale în comunicarea şi cooperarea dintre autorităţile şi instituţiile 
publice de specialitate privind asistenţa socială şi protecţia copilului; 



4.stabilirea măsurilor care ar trebui luate pentru remedierea problemelor investigate, respectiv pentru 
atragerea răspunderii persoanelor responsabile. 

Art. 3 

Componenţa Comisiei de anchetă: 

1.Comisia de anchetă este formată din 15 membri şi are un birou compus din preşedinte, un 
vicepreşedinte şi un secretar, aleşi cu votul majorităţii membrilor, în prima şedinţă a comisiei. 

2.Componenţa nominală a Comisiei de anchetă şi biroul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 

Convocarea şedinţelor Comisiei de anchetă se face cu cel puţin 24 de ore înainte de către preşedintele 
acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreşedintele care îl înlocuieşte. 

Art. 5 

Cvorumul şedinţelor Comisiei de anchetă este asigurat prin prezenţa a jumătate plus unu din numărul 
membrilor care o compun. 

Art. 6 

Hotărârile Comisiei de anchetă se adoptă cu vot deschis al majorităţii membrilor prezenţi. 

Art. 7 

(1)În vederea audierii, Comisia de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul DGASPC sau 
în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice centrale sau locale şi care poate avea cunoştinţă 
despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la identificarea situaţiei care formează obiectul 
activităţii prezentei comisii de anchetă. 

(2)În cazul refuzului nemotivat şi repetat din partea celor citaţi pentru audieri de a răspunde solicitărilor 
Comisiei de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorităţii sau instituţiei unde îşi 
desfăşoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării prevederilor regulamentelor de organizare şi 
funcţionare a instituţiei respective. 

Art. 8 

(1)Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport final, 
elaborat de către toţi membrii acesteia, care va fi depus la Biroul permanent al Senatului în termen de 
120 de zile de la data constituirii Comisiei de anchetă. 

(2)După primirea raportului, Biroul permanent îl pune la dispoziţia grupurilor parlamentare şi îl înscriu 
pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului Senatului. 

Art. 9 

Comisia de anchetă îşi încetează activitatea după ce plenul Senatului s-a pronunţat asupra raportului 
supus dezbaterii. 

Art. 10 

Pentru realizarea obiectivelor pentru care se constituie Comisia de anchetă, Biroul permanent al 
Senatului va asigura personalul de specialitate şi logistica necesară, cu aprobarea Biroului permanent. 



ANEXĂ: 

1. COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri 
sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate 
în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC) 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grupul parlamentar 

1. Anisie Monica-Cristina PNL 

2. Gorghiu Alina-Ştefania PNL 

3. Muntean Lucica Dina PNL 

4. Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin PNL 

5. Creţu Gabriela PSD 

6. Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela PSD 

7. Georgescu Laura PSD 

8. Sbîrnea Liliana PSD 

9. Toanchină Marius-Gheorghe PSD 

10. Dragu Anca Dana USR 

11. Poteraş Cosmin-Marian USR 

12. Spătaru Elena-Simona USR 

13. Boancă Rodica AUR 

14. Neagu Ionuţ AUR 

15. Laszlo Attila UDMR 

 

 



2. BIROUL Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri 
fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de 
asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC) 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Grupul parlamentar 

1. Alina-Ştefania Gorghiu Preşedinte PNL 

2. Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela Vicepreşedinte PSD 

3. Poteraş Cosmin-Marian Secretar USR 

 

 


