ORDIN Nr. 384/306/993 din 12 iulie 2004
pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea si monitorizarea cazurilor de
violenta în familie
EMITENT:MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Nr. 384 din 12 iulie 2004
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Nr. 306 din 22 iulie 2004
MINISTERUL SANATATII
Nr. 993 din 10 august 2004
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 17 august 2004
Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si
combaterea violentei în familie, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 lit. l)
din Hotarârea Guvernului nr. 1.624/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Protectia Familiei,
în temeiul art. 17 din Hotarârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si
functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale 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, cu modificarile ulterioare, si
ale art. 4 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si
functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
în baza Referatului de aprobare nr. 172 din 8 iunie 2004 al Agentiei Nationale pentru
Protectia Familiei,
ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrul administratiei si internelor si
ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:
ART. 1
(1) Se aproba Procedura de conlucrare în prevenirea si monitorizarea cazurilor de
violenta în familie, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Conlucrarea se realizeaza între Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei,
Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Sanatatii, prin persoanele desemnate
din structurile subordonate si asistentii familiali.
ART. 2
Inspectoratele de politie judetene, Directia generala de politie a municipiului Bucuresti,
comandamentele judetene de jandarmi, respectiv Comandamentul de jandarmi al
municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, si compartimentele cu atributii în combaterea violentei în familie din cadrul
directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
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Elena Dumitru
Ministru de stat,
ministrul administratiei si internelor,
Marian Florian Saniuta
Ministrul sanatatii,
Ovidiu Brînzan
ANEXA 1
PROCEDURA
de conlucrare în prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta în familie
ART. 1
Prezenta procedura reglementeaza modul de colaborare a persoanelor desemnate de
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor
si Ministerul Sanatatii, prin structurile lor teritoriale si a asistentilor familiali, în prevenirea
si monitorizarea cazurilor de violenta în familie.
ART. 2
(1) Modul concret de conlucrare se stabileste prin protocoalele de colaborare încheiate
la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, între:
a) inspectoratele de politie judetene, Directia generala de politie a municipiului
Bucuresti;
b) comandamentele judetene de jandarmi, respectiv Comandamentul de jandarmi al
munic ipiului Bucuresti;
c) directiile de sanatate publica judetene, respectiv Directia de Sanatate Publica a
Municipiului Bucuresti;
d) directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, prin compartimentele cu atributii în combaterea violentei în
familie;
e) unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei în familie de la nivelul judetului,
respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) Protocoalele de colaborare au în vedere activitatile pe care persoanele desemnate de
catre institutiile mentionate la alin. (1) le vor desfasura pentru prevenirea si monitorizarea
cazurilor de violenta în familie.
ART. 3
Protocoalele de colaborare vor stabili:
a) prevenirea violentei în familie prin organizarea de dezbateri publice, elaborarea si
difuzarea de materiale documentare privind cauzele si consecintele violentei în familie,
realizarea de programe educative pentru parinti si copii;
b) realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta în familie prin
centralizarea informatiilor primite din teritoriu la nivelul compartimentelor cu atributii în
combaterea violentei în familie din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate
sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
c) monitorizarea cazurilor de violenta în familie din sectorul sau unitatea teritoriala
deservita; culegerea informatiilor asupra acestora; întocmirea unei evidente separate;
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asigurarea accesului la informatii, la cererea organelor judiciare si a partilor sau
reprezentantilor acestora;
d) accesul si schimbul reciproc de informatii între persoanele desemnate sa
instrumenteze cazurile de violenta în familie;
e) sesizarea compartimentelor cu atributii în combaterea violentei în familie din cadrul
directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, de catre medici si politisti implicati în instrumentarea cazurilor de violenta în
familie;
f) colaborarea dintre medici, politisti, jandarmi, persoanele din cadrul compartimentelor
cu atributii în combaterea violentei în familie din cadrul directiilor pentru dialog, familie si
solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a asistentilor
familiali în instrumentarea propriu-zisa a cazurilor, tinând cont de specificitatea fiecarui
caz;
g) îndrumarea partilor implicate în conflict, respectiv a agresorului si a victimei, spre
servicii sociale si medicale de specialitate;
h) schimbul periodic de informatii privind situatiile de risc si cazurile concrete de
violenta în familie;
i) informarea si sprijinirea politistilor si jandarmilor care, în cadrul activitatii lor
specifice, se confrunta cu situatii de violenta în familie;
j) colaborarea cu serviciile specializate pentru protectia copilului de la nivel judetean si
raportarea cazurilor de violenta în familie, în conformitate cu legislatia în vigoare.
ART. 4
(1) Protocoalele de colaborare pot fi modificate sau completate numai cu acordul
partilor.
(2) Protocoalele de colaborare vor fi încheiate pâna la data de 1 octombrie 2004.
---------------

3

