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ORDIN ADMINISTRATIE 

PUBLICA 123/2004 
Vigoare 

Emitent: Agent. Nat. pt. Prot. Drept. Copilului  

Domenii: Minori 
M.O. 1150/2004 

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Subgrupului pentru 

coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii 

M.Of.Partea I nr. 1150 din 6 decembrie 2004 

  

  

  

Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie 

               Nr. 123 din 10 noiembrie 2004 

  

                                         Ministerul Administratiei si 

Internelor 

                                              Nr. 429 din 22 noiembrie 2004 

  

Ordin 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii 

de prevenire si de combatere a traficului de copii 

  

    Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 

1.295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea 

si combaterea traficului de copii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Copilului si Adoptie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 252/2001, cu 

modificarile ulterioare, 

    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 604/2003, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 770/2003 

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Copilului si Adoptie, 

 

    secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si 

Adoptie si ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor emit 

urmatorul ordin: 

 

   Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a 

Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de 

combatere a traficului de copii, prevazut in anexa care face parte integranta 

din prezentul ordin. 

   Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I. 

    

        Autoritatea Nationala           p. Ministrul administratiei si internelor, 

pentru Protectia Copilului si Adoptie,                Toma Zaharia, 
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           Gabriela Coman,                           secretar de stat 
           secretar de stat 

  

   ANEXA 

   

    REGULAMENT 

de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si 

evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii 

 

  

   CAPITOLUL I 

  Componenta Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii 

de prevenire si de combatere a traficului de copii 

 

   Art. 1. - Subgrupul pentru coordonarea si evaluarea activitatii de 

prevenire si combatere a traficului de copii, denumit in continuare Subgrup, 

se constituie si functioneaza in baza art. 2 alin. (1) din Hotararea 

Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune 

pentru prevenirea si combaterea traficului de copii, in subordinea Grupului 

interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de 

prevenire si combatere a traficului de persoane, constituit in baza Hotararii 

Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului 

de persoane. 

   Art. 2. - (1) Subgrupul se constituie, la nivel de experti, din 

reprezentanti ai ministerelor, respectiv ai altor institutii ale 

administratiei centrale cu atributii in domeniul protectiei drepturilor 

copilului si al prevenirii si combaterii traficului de persoane, componente 

ale Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea 

activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane, denumit in 

continuare Grup interministerial, dupa cum urmeaza: 

   a) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie - 2 

reprezentanti; 

   b) Ministerul Administratiei Autoritatea Nationala pentru Protectia 

Copilului si Adoptie  

    Ministerul Administratiei si Internelorsi Internelor - 2 reprezentanti; 

   c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei - 1 reprezentant; 

   d) Ministerul Educatiei si Cercetarii - 1 reprezentant; 

   e) Ministerul Justitiei - 1 reprezentant; 

   f) Ministerul Sanatatii - 1 reprezentant; 

   g) Ministerul Afacerilor Externe - 1 reprezentant. 

   (2) Membrii Subgrupului sunt desemnati de catre institutia pe care o 

reprezinta, la propunerea/solicitarea Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Copilului si Adoptie. 

   (3) Conducerea institutiilor prevazute la alin. (1) poate nominaliza, o 

data cu desemnarea reprezentantului acestuia in Subgrup, si cate un 

inlocuitor. 

   Art. 3. - Coordonatorul activitatilor Subgrupului este reprezentantul 

Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie in cadrul 

Grupului interministerial. 

 

   CAPITOLUL II 

  Misiunea si atributiile Subgrupului 
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   Art. 4. - Subgrupul asigura coordonarea, la nivel national, a 

activitatilor de prevenire si combatere a traficului de copii, precum si a 

celor de protectie si reintegrare sociala a copiilor returnati din 

strainatate sau victime ale traficului de persoane, in vederea realizarii 

corespunzatoare a obiectivelor si a termenelor prevazute in Planul national 

de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii. 

   Art. 5. - Pentru realizarea misiunii sale, Subgrupul are urmatoarele 

atributii principale: 

   a) propune Grupului interministerial, in vederea aprobarii de catre 

acesta, modalitatile de colaborare dintre institutiile publice de la nivel 

central si local cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii traficului 

de copii si al protectiei drepturilor copilului, precum si modalitatile de 

colaborare dintre acestea si organizatiile neguvernamentale si internationale 

implicate in aceasta materie; 

   b) coordoneaza implementarea activitatilor prevazute in Planul national de 

actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii si urmareste 

desfasurarea acestor activitati si stadiul realizarii obiectivelor; 

   c) urmareste aplicarea dispozitiilor legislatiei interne si a normelor 

internationale in materie, precum si adaptarea interventiilor diferitelor 

institutii responsabile la evolutiile in domeniu, survenite la nivel 

national, regional sau international; 

   d) propune Grupului interministerial, spre a fi aprobate si transmise 

organelor competente, masuri legislative, institutionale sau operative, pe 

baza concluziilor desprinse din activitatea de monitorizare a actiunilor 

desfasurate de ansamblul partenerilor in scopul implementarii Planului 

national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii; 

   e) intocmeste semestrial rapoarte de activitate pe care le prezinta 

Grupului interministerial; 

   f) urmareste indeplinirea, de catre institutiile responsabile, a 

activitatilor prevazute in Planul national de actiune pentru prevenirea si 

combaterea traficului de copii. 

 

   CAPITOLUL III 

  Desfasurarea activitatilor Subgrupului 

 

   Art. 6. - (1) Activitatea Subgrupului se desfasoara, de regula, in 

reuniuni de lucru organizate la fiecare doua luni sau ori de cate ori este 

nevoie, pe baza convocarii membrilor de catre coordonatorul acestuia. 

   (2) Reuniunile de lucru sunt conduse de catre coordonatorul Subgrupului, 

iar in lipsa acestuia, de catre o persoana nominalizata de coordonator. 

   (3) La lucrarile Subgrupului pot participa si reprezentanti ai altor 

autoritati sau institutii publice decat cele prevazute la art. 2 alin. (1), 

precum si reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai organismelor 

internationale care desfasoara sau sprijina activitati in domeniul prevenirii 

si combaterii traficului de copii si al protectiei si reintegrarii victimelor 

acestui trafic. 

   (4) Deciziile Subgrupului se iau cu majoritate simpla de voturi. 

   (5) Reprezentantii institutiilor si organismelor invitate nu au drept de 

vot, dar pot fi consultati in problemele supuse dezbaterii si aprobarii. 

   Art. 7. - Activitatea curenta operativa a Subgrupului se exercita de catre 

Secretariatul tehnic, asigurat de catre Autoritatea Nationala pentru 

Protectia Copilului si Adoptie. 
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   CAPITOLUL IV 

  Atributiile Secretariatului tehnic 

 

   Art. 8. - Secretariatul tehnic are urmatoarele atributii principale: 

   a) asigura legatura permanenta intre membrii Subgrupului, precum si 

legatura acestuia cu Grupul interministerial; 

   b) organizeaza si participa la reuniunile Subgrupului si intocmeste notele 

de sedinta, asigurand transmiterea lor atat membrilor acestuia, cat si 

coordonatorului Grupului interministerial; 

   c) asigura legatura dintre Subgrup si alte institutii publice, organizatii 

neguvernamentale sau organisme internationale implicate in implementarea sau 

sprijinirea implementarii Planului national de actiune pentru prevenirea si 

combaterea traficului de copii; 

   d) primeste si centralizeaza informatiile relevante detinute de Subgrup si 

partenerii acestuia privind evolutia fenomenului traficului de copii si a 

migratiei in situatii de risc a copiilor, precum si a masurilor intreprinse 

pentru prevenirea si combaterea acestor fenomene, la nivel national, regional 

si international, si le prezinta Subgrupului; 

   e) monitorizeaza si aduce la cunostinta Subgrupului modul de realizare a 

sarcinilor si stadiul implementarii activitatilor prevazute in Planul 

national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii, pe 

baza informarilor periodice ale tuturor partenerilor; 

   f) tine evidenta, intocmeste, multiplica, manipuleaza si pastreaza 

documentele relevante pentru activitatea Subgrupului; 

   g) asigura activitati de consultanta in problematica prevenirii si 

combaterii traficului de copii, inclusiv a migratiei ilegale a copiilor, la 

solicitarea institutiilor implicate in domeniu; 

   h) indeplineste alte activitati necesare realizarii in bune conditii a 

misiunii Subgrupului, la solicitarea acestuia. 

 

   CAPITOLUL V 

  Dispozitii finale 

 

   Art. 9. - Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea membrilor 

Subgrupului, prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si 

al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului 

si Adoptie. 

 


