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realizat ădeăc treăDepartamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic" S.A. Piatra-Neam ă prină includereaă tuturoră modific riloră şiă complet riloră
aduseădeăc tre:ăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă65ădină15ăoctombrieă2014; LEGEA nr. 131 din 8 
octombrie 2014. 
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Electronic S.A. Piatra-Neam ăşiănuăesteăunădocumentăcuăcaracterăoficial,ăfiindădestinată
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    **)ă Republicat ă înă temeiulă art. V din Legea nr. 257/2013 pentruă modificareaă şiă
completarea Legii nr. 272/2004 privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copilului,ă
publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, 
dându-seătextelorăoănou ănumerotare. 
    Legea nr. 272/2004 privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copiluluiă aă fostă
publicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă557ădină23ăiunieă2004ăşiăaămaiă
fostămodificat ăprinăLegea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
privindăCodulăcivil,ăpublicat ăînăMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 
10ă iunieă 2011,ă rectificat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 489ă dină 8ă
iulieă2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprinăLegea nr. 197/2012 privind 
asigurareaăcalit iiăînădomeniulăserviciilorăsociale,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăală
României,ăParteaăI,ănr.ă754ădină9ănoiembrieă2012,ăcuămodific rileăulterioare,ăşiăprină
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 
publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 757ă dină 12ă noiembrieă 2012,ă
rectificat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă117ădină1ămartieă2013,ăcuă
modific rileăulterioare. 
 
    CAP. I 
    Dispozi iiăgeneraleăşiădefini ii 
 
    ART. 1 
    (1)ă Prezentaă legeă reglementeaz ă cadrulă legală privindă respectarea,ă promovareaă şiă
garantarea drepturilor copilului. 
    (2)ă Autorit ileă publice,ă organismeleă privateă autorizate,ă precumă şiă persoanele 
fiziceă şiă persoaneleă juridiceă responsabileă deă protec iaă copiluluiă suntă obligateă s ă
respecte,ăs ăpromovezeăşiăs ăgarantezeădrepturileăcopiluluiăstabiliteăprinăConstitu ieă
şiă lege,ă înă concordan ă cuă prevederileă Conven ieiă Organiza ieiă Na iuniloră Unite cu 
privireă laă drepturileă copilului,ă ratificat ă prină Legea nr. 18/1990,ă republicat ,ă cuă
modific rileă ulterioare,ă şiă aleă celorlalteă acteă interna ionaleă înă materieă laă careă
România este parte. 
    ART. 2 
    (1) Prezenta lege,ă oriceă alteă reglement riă adoptateă înă domeniulă respect riiă şiă
promov riiă drepturiloră copilului,ă precumă şiă oriceă actă juridică emisă sau,ă dup ă caz,ă
încheiată înă acestă domeniuă seă subordoneaz ă cuă prioritateă principiuluiă interesuluiă
superior al copilului. 



    (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o 
dezvoltareăfizic ăşiămoral ănormal ,ălaăechilibruăsocioafectivăşiălaăvia aădeăfamilie. 
    (3)ăPrincipiulăinteresuluiăsuperiorăalăcopiluluiăesteăimpusăinclusivăînăleg tur ăcuă
drepturileăşiăobliga iileăceărevinăp rin ilorăcopilului,ăaltorăreprezentan iălegaliăaiă
s i,ăprecumăşiăoric rorăpersoaneăc roraăacestaăle-a fost plasat în mod legal. 
    (4)ăPrincipiulăinteresuluiăsuperiorăalăcopiluluiăvaăprevalaăînătoateădemersurileăşiă
deciziile careă privescă copiii,ă întreprinseă deă autorit ileă publiceă şiă deă organismeleă
privateăautorizate,ăprecumăşiăînăcauzeleăsolu ionateădeăinstan eleăjudec toreşti. 
    (5)ă Persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (4)ă suntă obligateă s ă impliceă familiaă înă toateă
deciziile,ă ac iunileă şiă m surileă privitoareă laă copilă şiă s ă sprijineă îngrijirea,ă
creştereaăşiăformarea,ădezvoltareaăşiăeducareaăacestuiaăînăcadrulăfamiliei. 
    (6)ă Înă determinareaă interesuluiă superioră ală copiluluiă seă auă înă vedereă celă pu ină
urm toarele: 
    a) nevoile de dezvoltareăfizic ,ăpsihologic ,ădeăeduca ieăşiăs n tate,ădeăsecuritateă
şiăstabilitateăşiăapartenen ălaăoăfamilie; 
    b)ăopiniaăcopilului,ăînăfunc ieădeăvârstaăşiăgradulădeămaturitate; 
    c)ă istoriculă copilului,ă avândă înă vedere,ă înă modă special,ă situa iile de abuz, 
neglijare,ă exploatareă sauă oriceă alt ă form ă deă violen ă asupraă copilului,ă precumă şiă
poten ialeleăsitua iiădeăriscăcareăpotăinterveniăînăviitor; 
    d)ăcapacitateaăp rin ilorăsauăaăpersoanelorăcareăurmeaz ăs ăseăocupeădeăcreştereaăşiă
îngrijirea copiluluiădeăaăr spundeănevoilorăconcreteăaleăacestuia; 
    e)ă men inereaă rela iiloră personaleă cuă persoaneleă fa ă deă careă copilulă aă dezvoltată
rela iiădeăataşament. 
    ART. 3 
    Deădispozi iileăprezenteiălegiăbeneficiaz : 
    a)ăcopiiiăcet eniăromâniăafla i pe teritoriul României; 
    b)ăcopiiiăcet eniăromâniăafla iăînăstr in tate; 
    c)ăcopiiiăf r ăcet enieăafla iăpeăteritoriulăRomâniei; 
    d)ă copiiiă careă solicit ă sauă beneficiaz ă deă oă form ă deă protec ieă înă condi iileă
reglement rilorălegaleăprivindăstatutulăşiăregimulărefugia ilorăînăRomânia; 
    e)ă copiiiă cet eniă str iniă afla iă peă teritoriulă României,ă înă situa iiă deă urgen ă
constatate,ă înă condi iileă prezenteiă legi,ă deă c treă autorit ileă publiceă româneă
competente. 
    ART. 4 
    În sensul prezentei legi, termeniiă şiă expresiileă deă maiă josă auă urm toareleă
semnifica ii: 
    a) copil - persoanaă careă nuă aă împlinită vârstaă deă 18ă aniă şiă niciă nuă aă dobândită
capacitateaădeplin ădeăexerci iu,ăpotrivitălegii; 
    b) familie - p rin iiăşiăcopiiiăacestora; 
    c) familie extins ă- rudeleăcopilului,ăpân ălaăgradulăIVăinclusiv; 
    d)ă familieă substitutiv ă - persoanele,ă alteleă decâtă celeă careă apar ină familieiă
extinse,ă inclusivă afiniiă pân ă laă gradulă IVă şiă asisten iiă maternaliă careă asigur ă
creştereaăşiăîngrijireaăcopilului,ăîn condi iileălegii; 
    e)ă plană individualizată deă protec ieă - documentulă prină careă seă realizeaz ă
planificareaăserviciilor,ăpresta iilorăşiăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ăaăcopilului,ă
peă bazaă evalu riiă psihosocialeă aă acestuiaă şiă aă familieiă sale,ă înă vedereaă integr riiă
copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în 
cel mai scurt timp posibil; 
    f) plan de servicii - documentulă prină careă seă realizeaz ă planificareaă acord riiă
serviciilorăşiăaăpresta iilor,ăpeăbazaăevalu riiăpsihosocialeăaăcopiluluiăşiăaăfamiliei,ă
înă vedereaă preveniriiă abuzului,ă neglij rii,ă exploat rii,ă aă oric roră formeă deă violen ă
asupraăcopilului,ăprecumăşiăaăsepar riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa; 
    g) reprezentant legal al copilului - p rinteleă sauă persoanaă desemnat ,ă potrivită
legii,ăs ăexerciteădrepturileăşiăs ăîndeplineasc ăobliga iileăp rinteştiăfa ădeăcopil. 
    ART. 5 
    (1)ăCopiiiăauădreptulălaăprotec ieăşiăasisten ăînărealizareaăşiăexercitareaădeplin ă
aădrepturilorălor,ăînăcondi iileăprezenteiălegi. 



    (2)ă R spundereaă pentruă creştereaă şiă asigurareaă dezvolt riiă copiluluiă revineă înă
primulărândăp rin ilor,ăaceştiaăavândăobliga iaădeăa-şiăexercitaădrepturileăşiădeăa-şiă
îndepliniăobliga iileăfa ădeăcopilă inândăseamaăcuăprioritateădeăinteresulăsuperior al 
acestuia. 
    (3)ăÎnăsubsidiar,ăresponsabilitateaărevineăcolectivit iiălocaleădinăcareăfacăparteă
copilulă şiă familiaă sa.ă Autorit ileă administra ieiă publiceă localeă auă obliga iaă deă aă
sprijiniă p rin iiă sau,ă dup ă caz,ă altă reprezentantă legală ală copilului în realizarea 
obliga iiloră ceă leă revină cuă privireă laă copil,ă dezvoltândă şiă asigurândă înă acestă scopă
serviciiădiversificate,ăaccesibileăşiădeăcalitate,ăcorespunz toareănevoilorăcopilului. 
    (4)ăInterven iaăstatuluiăesteăcomplementar ;ăstatulăasigur ăprotec iaăcopiluluiăşiă
garanteaz ărespectareaătuturorădrepturilorăsaleăprinăactivitateaăspecific ărealizat ădeă
institu iileăstatuluiăşiădeăautorit ileăpubliceăcuăatribu iiăînăacestădomeniu. 
    ART. 6 
    Respectareaă şiă garantareaă drepturiloră copiluluiă seă realizeaz ă conformă urm toareloră
principii: 
    a)ărespectareaăşiăpromovareaăcuăprioritateăaăinteresuluiăsuperiorăalăcopilului; 
    b)ăegalitateaăşanselorăşiănediscriminarea; 
    c)ă responsabilizareaă p rin iloră cuă privireă laă exercitareaă drepturiloră şiă
îndeplinireaăobliga iilorăp rinteşti; 
    d)ă primordialitateaă responsabilit iiă p rin iloră cuă privireă laă respectareaă şiă
garantarea drepturilor copilului; 
    e)ă descentralizareaă serviciiloră deă protec ieă aă copilului,ă interven iaă
multisectorial ă şiă parteneriatulă dintreă institu iileă publiceă şiă organismeleă privateă
autorizate; 
    f)ăasigurareaăuneiăîngrijiriăindividualizateăşiăpersonalizateăpentruăfiecareăcopil; 
    g)ărespectareaădemnit iiăcopilului; 
    h)ăascultareaăopinieiăcopiluluiăşiăluareaăînăconsiderareăaăacesteia,ă inândăcontădeă
vârstaăşiădeăgradulăs uădeămaturitate; 
    i)ă asigurareaă stabilit iiă şiă continuit iiă înă îngrijirea,ă creştereaă şiă educareaă
copilului,ă inândăcontădeăorigineaăsaăetnic ,ăreligioas ,ăcultural ăşiălingvistic ,ăînă
cazulălu riiăuneiăm suri deăprotec ie; 
    j)ăceleritateăînăluareaăoric reiădeciziiăcuăprivireălaăcopil; 
    k)ă asigurareaă protec ieiă împotrivaă abuzului,ă neglij rii,ă exploat riiă şiă oric reiă
formeădeăviolen ăasupraăcopilului; 
    l)ă interpretareaă fiec reiă normeă juridiceă referitoare la drepturile copilului în 
corela ieăcuăansamblulăreglement rilorădinăaceast ămaterie. 
    ART. 7 
    Drepturileă prev zuteă deă prezentaă legeă suntă garantateă tuturoră copiiloră f r ă nicioă
discriminare,ăindiferentădeăras ,ăculoare,ăsex,ălimb ,ăreligie,ăopinie politic ăsauăalt ă
opinie,ădeăna ionalitate,ăapartenen ăetnic ăsauăorigineăsocial ,ădeăsitua iaămaterial ,ă
deăgradulăşiătipulăuneiădeficien e,ădeăstatutulălaănaştereăsauădeăstatutulădobândit,ădeă
dificult ileădeăformareăşiădezvoltareăsauădeăaltăgenăaleăcopilului,ăaleăp rin ilorăoriă
aleăaltorăreprezentan iălegaliăsauădeăoriceăalt ădistinc ie. 
    ART. 8 
    Înă oriceă cauz ă careă priveşteă drepturiă aleă copilului,ă instan aă verific ă dac ă
în elegerileă dintreă p rin iă sauă aleă acestoraă cuă alteă persoaneă respect ă interesul 
superior al copilului. 
 
    CAP. II 
    Drepturile copilului 
 
    SEC IUNEAă1 
    Drepturiăşiălibert iăcivile 
 
    ART. 9 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăstabilireaăşiăp strareaăidentit iiăsale. 



    (2)ăCopilulăesteăînregistratăimediatădup ănaştereăşiăareădeălaăaceast ădat ădreptulă
laă ună nume,ă dreptulă deă aă dobândiă oă cet enieă şi,ă dac ă esteă posibil,ă deă a-şiă cunoaşteă
p rin iiăşiădeăaăfiăîngrijit,ăcrescutăşiăeducatădeăaceştia. 
    (3)ăP rin iiăalegănumeleăşiăprenumeleăcopilului,ăînăcondi iileălegii. 
    (4) Copilul are dreptul de a-şiăp straăcet enia,ănumeleăşiărela iileădeăfamilie,ăînă
condi iileăprev zuteădeălege,ăf r ănicioăingerin . 
    (5)ă Dac ă seă constat ă c ă ună copilă esteă lipsit,ă înă modă ilegal,ă deă elementeleă
constitutiveă aleă identit iiă saleă sauă de uneleă dintreă acestea,ă institu iileă şiă
autorit ileăpubliceăsuntăobligateăs ăiaădeăurgen ătoateăm surileănecesareăînăvedereaă
restabiliriiăidentit iiăcopilului. 
    ART. 10 
    (1)ăÎnăscopulărealiz riiădreptuluiăprev zutălaăart.ă9ăalin.ă(1),ăunit ileăsanitare 
careăauăînăstructur ăsec iiădeănou-n scu iăşi/sauădeăpediatrieăauăobliga iaădeăaăangajaă
ună asistentă socială sau,ă dup ă caz,ă deă aă desemnaă oă persoan ă cuă atribu iiă deă asisten ă
social . 
    (2)ă Înă vedereaă stabiliriiă identit iiă copiluluiă p r sită înă unit i sanitare sau 
g sităoriăaăp rin ilorăacestuia,ăorganeleădeăpoli ieăşiăserviciileăpubliceăcomunitareădeă
eviden ăaăpersoanelor,ăcompetente,ăauăobliga iaădeăaădesemnaăunaăsauămaiămulteăpersoaneă
responsabile,ăcareăs ărealizeze,ăcuăceleritate,ădemersurileăceăle revin, potrivit legii, 
pentruăînregistrareaănaşteriiăcopiluluiăşiăs ătransmit ădateleădeăidentificareădirec ieiă
generaleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăsau,ădup ăcaz,ăserviciuluiăpublică
deăasisten ăsocial . 
    (3) Persoanele desemnate la alin.ă (2)ă auă obliga iaă efectu riiă demersuriloră deă
stabilireăaăidentit iiăp rin ilorăcopiilorăp r si iăînăunit ileăsanitare,ăînăsitua iaă
înăcareăaceştiaăauăfostăidentifica iăşiănuăauăîntocmităcertificatulădeănaştere. 
    ART. 11 
    (1) Certificatul medicală constatatoră ală naşterii,ă atâtă pentruă copilulă n scută viu,ă
câtăşiăpentruăcopilulăn scutămort,ăseăîntocmeşteăînătermenădeă24ădeăoreădeălaănaştere. 
    (2)ă R spundereaă pentruă îndeplinireaă obliga ieiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă revineă
medicului care a asistat sau aăconstatatănaştereaăşiămediculuiăşefădeăsec ie. 
    (3)ăCândănaştereaăaăavutălocăînăafaraăunit ilorăsanitare,ămediculădeăfamilieăavândă
cabinetulăînregistratăînărazaăteritorial ăundeăaăavutălocănaştereaăesteăobligatăca,ălaă
cerereaăoric reiăpersoane,ăînătermenădeă24ădeăore,ăs ăconstateănaştereaăcopilului,ădup ă
careă s ă întocmeasc ă şiă s ă eliberezeă certificatulă medicală constatatoră ală naşteriiă
copilului,ăchiarădac ămamaănuăesteăînscris ăpeălistaăcabinetuluiăs u. 
    ART. 12 
    (1)ă Înă situa iaă înă careă copilulă esteă p r sită deă mam ă înă maternitate,ă unitateaă
medical ăareăobliga iaăs ăsesizezeătelefonicăşiăînăscrisădirec iaăgeneral ădeăasisten ă
social ă şiă protec iaă copiluluiă şiă organeleă deă poli ie,ă înă termenă deă 24ă deă oreă deă laă
constatareaădispari ieiămamei. 
    (2) Înă termenă deă 5ă zileă deă laă sesizareaă prev zut ă laă alin.ă (1),ă seă întocmeşteă ună
proces-verbală deă constatareă aă p r siriiă copilului,ă semnată deă reprezentantulă direc ieiă
generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copilului,ă reprezentantulă poli ieiă şiă ală
maternit ii;ă cândă stareaă deă s n tateă aă copiluluiă permiteă externarea,ă înă bazaă
procesului-verbal,ă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă vaă
stabiliăm suraăplasamentuluiăînăregimădeăurgen ăpentruăcopil. 
    (3) În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal,ă poli iaă esteă
obligat ăs ăîntreprind ăverific rileăspecificeăprivindăidentitateaămameiăşiăs ăcomuniceă
rezultatulă acestoră verific riă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copilului. 
    (4)ă Înă situa iaă înă careă mama esteă identificat ,ă direc iaă general ă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopiluluiăvaăasiguraăconsiliereaăşiăsprijinireaăacesteiaăînăvedereaă
realiz riiădemersurilorălegateădeăîntocmireaăactuluiădeănaştere. 
    (5)ă Înă situa iaă înă care,ă înă urmaă verific riloră efectuateă deă poli ie,ă nuă esteă
posibil ă identificareaă mamei,ă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copiluluiă transmiteă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă înă aă c ruiă raz ă
administrativ-teritorial ă s-aă produsă naştereaă dosarulă cuprinzândă certificatul medical 



constatatorăalănaşterii,ăprocesul-verbalăprev zutălaăalin.ă(2),ădispozi iaădeăplasamentă
înăregimădeăurgen ăşiăr spunsulăpoli ieiăcuărezultatulăverific rilor. 
    (6)ă Înă termenă deă 5ă zileă deă laă primireaă documenta ieiă prev zuteă laă alin.ă (5), 
serviciulăpublicădeăasisten ăsocial ăareăobliga iaădeăaăob ineădispozi iaădeăstabilireă
aănumeluiăşiăprenumeluiăcopilului,ăînăconformitateăcuăprevederileăLegii nr. 119/1996 cu 
privireă laă acteleă deă stareă civil ,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă şiă deă aă faceă declara iaă deă înregistrareă aă naşteriiă laă serviciulă deă stareă
civil ăcompetent. 
    (7)ăÎnătermenădeă24ădeăoreădeălaăînregistrareaănaşteriiăcopilului,ăserviciulăpublică
deă asisten ă social ă areă obliga iaă deă aă transmiteă direc ieiă generaleă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopiluluiăactulădeăînregistrareăaănaşteriiăcopilului. 
    ART. 13 
    Înăsitua iaăcopiluluiăp r sitădeăp rin iăînăalteăunit iăsanitare,ăaăc ruiănaştereă
nuă aă fostă înregistrat ,ă obliga iaă deă aă realizaă demersurileă prev zuteă deă legeă pentruă
înregistrareaă naşteriiă copiluluiă revineă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă înă aă
c ruiă raz ă administrativ-teritorial ă aă fostă p r sită acesta,ă cuă respectareaă proceduriiă
prev zuteălaăart.ă12. 
    ART. 14 
    (1)ăÎnăsitua iaăcopiluluiăg sităînăfamilieăsauăîntr-unălocăpublic,ăprecumăşiăaăceluiă
p r sită deă p rin iă înă alteă unit iă sanitare,ă aă c ruiă naştereă nuă aă fostă înregistrat ,ă
obliga iaă deă aă realizaă demersurileă prev zuteă deă legeă pentruă înregistrareaă naşterii 
copiluluiărevineăserviciuluiăpublicădeăasisten ăsocial ăînăaăc ruiăraz ăadministrativ-
teritorial ăaăfostăg sităsauăp r sităcopilul. 
    (2) Expertiza medico-legal ă necesar ă pentruă înregistrareaă naşteriiă copiluluiă esteă
gratuit . 
    ART. 15 
    Metodologiaă privindă realizareaă obliga iiloră ceă revină autorit iloră administra ieiă
publiceălocale,ăinstitu iilorăşiăprofesioniştilorăimplica iăînăprevenireaăşiăinterven iaă
înă cazurileă deă copiiă afla iă înă situa ieă deă riscă sauă p r si iă înă unit iă
sanitare/sec ii/compartimenteă deă specialitateă obstetric -ginecologieă şiă
neonatologie/alteăunit iăsanitareăcareăofer ăserviciiămedicaleăpentruăcopiiăseăaprob ă
prină hot râreă aă Guvernului,ă laă propunereaă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ăînăcolaborareăcuăMinisterulăDezvolt riiăRegionaleăşiă
Administra ieiăPubliceăşiăcuăMinisterulăS n t ii. 
    ART. 16 
    (1)ăUnit ileăsanitare,ăunit ileădeăprotec ieăsocial ,ăserviciileădeăîngrijireădeă
tipăreziden ial,ăentit ileăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăalteăpersoaneăjuridice,ăprecumă
şiăpersoaneăfiziceăcareăinterneaz ăsauăprimescăînăîngrijireăfemeiăgravideăoriăcopiiăcareă
nuă posed ă acteă peă bazaă c roraă s ă liă seă poat ă stabiliă identitateaă suntă obligateă s ă
anun e,ăînătermenădeă24ădeăore,ăînăscris,ăautoritateaăadministra ieiăpubliceălocaleăînăaă
c reiă raz ă îşiă auă sediulă sau,ă dup ă caz,ă domiciliul,ă înă vedereaă stabiliriiă identit iiă
lor,ă precumă şiă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă deă careă
apar in,ăînăvedereaălu riiăînăeviden . 
    (2) Cel care ia un copil pentru a-lăîngrijiăsauăprotejaătemporar,ăpân ălaăstabilireaă
uneiă m suriă deă protec ieă înă condi iileă legii,ă areă obliga iaă deă a-lă între ineă şi,ă înă
termenădeă48ădeăore,ădeăaăanun aăautoritateaăadministra ieiăpubliceălocaleăînăaăc reiă
raz ăteritorial ăîşiăareăsediulăsauădomiciliul. 
    ART. 17 
    (1)ă Copilulă areă dreptulă deă aă men ineă rela iiă personaleă şiă contacteă directeă cuă
p rin ii,ărudele,ăprecumăşiăcuăalteăpersoaneăfa ădeăcareăcopilulăaădezvoltatăleg turiă
deăataşament. 
    (2) Copilul are dreptul de a-şiăcunoaşteărudeleăşiădeăaăîntre ineărela iiăpersonaleă
cuăacestea,ăprecumăşiăcuăalteăpersoaneăal turiădeăcareăcopilulăs-aăbucuratădeăvia aădeă
familie,ăînăm suraăînăcareăacestălucruănuăcontravineăinteresuluiăs uăsuperior. 
    (3)ăP rin iiăsauăunăaltăreprezentantălegalăalăcopiluluiănuăpotăîmpiedicaărela iileă
personaleăaleăacestuiaăcuăbunicii,ăfra iiăşiăsurorileăoriăcuăalteăpersoaneăal turiădeă
care copilul s-aăbucuratădeăvia aădeăfamilieădecâtăînăcazurileăînăcareăinstan aădecideă



în acest sens, apreciindă c ă exist ă motiveă temeiniceă deă natur ă aă primejduiă dezvoltareaă
fizic ,ăpsihic ,ăintelectual ăsauămoral ăaăcopilului. 
    (4)ăÎnăcazădeăneîn elegereăîntreăp rin iăcuăprivireălaămodalit ileădeăexercitareăaă
dreptuluiă deă aă aveaă leg turiă personaleă cuă copilul,ă instan aă vaă stabiliă ună programă înă
func ieă deă vârstaă copilului,ă deă nevoileă deă îngrijireă şiă educareă aleă acestuia,ă deă
intensitateaă leg turiiă afectiveă dintreă copilă şiă p rinteleă laă careă nuă locuieşte,ă deă
comportamentulăacestuiaădinăurm ,ăprecumăşiădeăalte aspecte relevante în fiecare caz în 
parte. 
    (5)ă Criteriileă prev zuteă laă alin.ă (4)ă voră fiă avuteă înă vedereă şiă laă stabilireaă
programuluiă deă rela iiă personaleă şiă cuă celelalteă persoaneă al turiă deă careă copilulă s-a 
bucuratădeăvia aădeăfamilie. 
    ART. 18 
    (1)ăÎnăsensulăprezenteiălegi,ărela iileăpersonaleăseăpotărealizaăprin: 
    a)ăîntâlniriăaleăcopiluluiăcuăp rinteleăoriăcuăoăalt ăpersoan ăcareăare,ăpotrivită
prezenteiălegi,ădreptulălaărela iiăpersonaleăcuăcopilul; 
    b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia; 
    c)ă g zduireaă copilului,ă peă perioad ă determinat ,ă deă c treă p rinteleă sauă deă c treă
alt ăpersoan ălaăcareăcopilulănuălocuieşteăînămodăobişnuit; 
    d)ăcoresponden ăoriăalt ăform ădeăcomunicareăcuăcopilul; 
    e)ătransmitereaădeăinforma iiăcopiluluiăcuăprivireălaăp rinteleăoriălaăalteăpersoaneă
careăau,ăpotrivităprezenteiălegi,ădreptulădeăaămen ineărela iiăpersonaleăcuăcopilul; 
    f)ă transmitereaă deă c treă persoanaă laă careă locuieşteă copilulă aă unoră informa iiă
referitoare la copil, inclusiv fotografiiărecente,ăevalu riămedicaleăsauăşcolare,ăc treă
p rinteleă sauă c treă alteă persoaneă careă auă dreptulă deă aă men ineă rela iiă personaleă cuă
copilul; 
    g)ăîntâlniriăaleăcopiluluiăcuăp rinteleăoriăcuăoăalt ăpersoan ăfa ădeăcareăcopilulă
aădezvoltatăleg turiădeăataşamentăîntr-unălocăneutruăînăraportăcuăcopilul,ăcuăsauăf r ă
supraveghereaă moduluiă înă careă rela iileă personaleă suntă între inute,ă înă func ieă deă
interesul superior al copilului. 
    (2)ăTransmitereaăinforma iilorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăe)ăşiăf)ăseăvaă face cu 
respectareaăinteresuluiăsuperiorăalăcopilului,ăprecumăşiăaădispozi iilorăspecialeăvizândă
confiden ialitateaăşiătransmitereaăinforma iilorăcuăcaracterăpersonal. 
    (3)ă P rinteleă laă careă copilulă locuieşteă areă obliga iaă deă aă sprijiniă men inereaă
rela iilorăpersonaleăaleăcopiluluiăcuăcel laltăp rinte,ăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    (4)ăPentruărestabilireaăşiămen inereaărela iilorăpersonaleăaleăcopilului,ăserviciulă
publică deă asisten ă social ă şi,ă dup ă caz,ă direc iileă generaleă deă asisten ă social ă şiă
protec iaăcopiluluiădeălaănivelulăfiec ruiăsectorăalămunicipiuluiăBucureştiăauăobliga iaă
deăaăoferiăconsiliere,ăacordat ădeăspecialiştiăatâtăcopilului,ăcâtăşiăp rin ilorăs i,ălaă
solicitarea acestora. 
    (5)ăÎnăcazulăînăcareăp rinteleălaăcareăcopilulălocuieşteăîmpiedic ăsauăafecteaz ăînă
modănegativăleg turileăpersonaleăaleăcopiluluiăcuăcel laltăp rinte,ăprinănerespectareaă
programuluiăstabilitădeăinstan ăsauăconvenitădeăp rin i,ăp rinteleălaăcareănuălocuieşteă
în mod statornic poate cere serviciului public de asisten ă social ă sau,ă dup ă caz,ă
persoanelorăcuăatribu iiădeăasisten ăsocial ăînăcircumscrip iaăc ruiaăseăafl ălocuin aă
copiluluiăs ămonitorizezeărela iileăpersonaleăcuăcopilulăpentruăoădurat ădeăpân ălaă6ă
luni. 
    (6)ă Monitorizareaă permiteă reprezentan iloră serviciuluiă publică deă asisten ă social ă
sau,ă dup ă caz,ă persoaneloră cuă atribu iiă deă asisten ă social ă s ă asisteă laă preluareaă
copiluluiă deă c treă p rinteleă laă careă nuă locuieşteă înă modă statornic,ă laă înapoiereaă
acestuia,ă s ă realizezeă intervievareaă p rin ilor,ă aă copiluluiă şiă aă persoaneloră cuă careă
copilulă locuieşte,ă precumă şiă aă altoră persoane,ă înă vedereaă întocmiriiă raportuluiă deă
monitorizare. 
    (7) La finalul perioadei de monitorizare, reprezentantul serviciului public de 
asisten ă social ă sau,ă dup ă caz,ă persoana cuă atribu iiă deă asisten ă social ă careă aă
întocmită raportulă prev zută laă alin.ă (6)ă poateă propuneă prelungireaă perioadeiă deă
monitorizareăcuăcelămultă6ăluni,ăpoateărecomandaăconsiliereaăpsihologic ăaăunuiaădintreă



p rin iă sauă aă ambilor,ă precumă şiă oă serieă deă m suriă pentruă îmbun t ireaă rela ieiă
personaleădintreăcopilăşiăp rinteleălaăcareănuălocuieşte. 
    (8)ă Raportulă deă monitorizareă prev zută laă alin.ă (6)ă seă înmâneaz ă fiec ruiaă dintreă
p rin iăşiăpoateăfiăfolosităcaăprob ăînăinstan . 
    ART. 19 
    (1) Copilul careăaăfostăseparatădeăambiiăp rin iăsauădeăunulădintreăaceştiaăprintr-o 
m sur ă dispus ă înă condi iileă legiiă areă dreptulă deă aă men ineă rela iiă personaleă şiă
contacteădirecteăcuăambiiăp rin i,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăacestălucruăcontravineă
interesului superior al copilului. 
    (2)ăInstan aăjudec toreasc ,ăluândăînăconsiderare,ăcuăprioritate,ăinteresulăsuperioră
ală copilului,ă poateă limitaă exercitareaă acestuiă drept,ă dac ă exist ă motiveă temeiniceă deă
natur ă aă periclitaă dezvoltareaă fizic ,ă mental ,ă spiritual ,ă moral ă sauă social ă aă
copilului. 
    ART. 20 
    (1)ăÎnăvedereaăasigur riiămen ineriiărela iilorăpersonaleăaleăcopiluluiăcuăp rin iiă
s iă sauă cuă alteă persoaneă al turiă deă careă s-aă bucurată deă via aă deă familie,ă precumă şiă
pentru asigurarea înapoierii copilului la locuin aăsaălaăterminareaăperioadeiădeăvizit ,ă
instan aă poateă dispune,ă laă cerereaă p rinteluiă interesată sauă aă alteiă persoaneă
îndrept ite,ăunaăsauămaiămulteăm suriăcuăcaracterăasiguratoriuăsauăaăunorăgaran ii. 
    (2)ăM surileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăpotăinclude: 
    a)ăamend ăpeăziuaădeăîntârziereăimpus ăpersoaneiăcareărefuz ăpunereaăînăaplicareăsauă
respectareaăprogramuluiădeămen inereăaărela iilorăpersonaleăaleăcopilului; 
    b)ădepunereaăuneiăgaran iiărealeăsauăpersonaleădeăc treăp rinteleăsauăpersoanaăde la 
careă urmeaz ă s ă fieă preluată copilul,ă înă vedereaă men ineriiă rela iiloră personaleă sau,ă
dup ăcaz,ălaăîncetareaăprogramuluiădeăvizitare; 
    c)ădepunereaăpaşaportuluiăsauăaăunuiăaltăactădeăidentitateălaăoăinstitu ieădesemnat ă
deă instan ă şi,ă atunciă cândă esteă necesar,ă aă unuiă documentă dină careă s ă rezulteă c ă
persoanaă careă solicit ă rela iiă personaleă aă notificată depunereaă acestora,ă peă durataă
vizitei,ăautorit iiăconsulareăcompetente. 
    ART. 21 
    (1)ă Înă cazulă înă careă p rin iiă nuă seă în elegă cuă privireă laă locuin aă copilului,ă
instan aă deă tutel ă vaă stabiliă locuin aă acestuiaă laă unulă dintreă ei,ă potrivită art.ă 496ă
alin.ă (3)ă dină Codulă civil.ă Laă evaluareaă interesuluiă copiluluiă instan aă poateă aveaă înă
vedere,ăînăafaraăelementelorăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(6),ăşiăaspecteăprecum: 
    a)ădisponibilitateaăfiec ruiăp rinteădeăa-lăimplicaăpeăcel laltăp rinteăînădeciziileă
legateădeăcopilăşiădeăaărespectaădrepturileăp rinteştiăaleăacestuiaădinăurm ; 
    b)ă disponibilitateaă fiec ruiaă dintreă p rin iă deă aă permiteă celuilaltă men inerea 
rela iilorăpersonale; 
    c)ăsitua iaălocativ ădinăultimiiă3ăaniăaăfiec ruiăp rinte; 
    d)ă istoriculă cuă privireă laă violen aă p rin iloră asupraă copiluluiă sauă asupraă altoră
persoane; 
    e)ă distan aă dintreă locuin aă fiec ruiă p rinteă şiă institu iaă careă ofer ă educa ieă
copilului. 
    (2)ăPrevederileăalin.ă(1)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăşiăpentruăcazurileăînăcareă
locuin aă minoruluiă seă stabileşteă laă ter eă persoaneă sauă laă ună serviciuă deă protec ieă
special . 
    ART. 22 
    Copilulă aiă c ruiă p rin iă locuiescă înă stateă diferiteă areă dreptulă deă aă între ineă
rela iiă personaleă şiă contacteă directeăcuă aceştia,ă cuă excep iaă situa ieiă înă careă acestă
lucru contravine interesului superior al copilului. 
    ART. 23 
    (1)ă Copiiiă neînso i iă deă p rin iă sauă deă ună altă reprezentantă legal ori care nu se 
g sescăsubăsupraveghereaălegal ăaăunorăpersoaneăauădreptulădeăaăliăseăasigura,ăînăcelă
maiăscurtătimpăposibil,ăreîntoarcereaăal turiădeăreprezentan iiălorălegali. 
    (2)ă Deplasareaă copiiloră înă str in tateă seă realizeaz ă cuă respectareaă prevederilor 
Legii nr. 248/2005 privindă regimulă libereiă circula iiă aă cet eniloră româniă înă
str in tate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 



    (3)ăP rin iiăsau,ădup ăcaz,ăalt ăpersoan ăresponsabil ădeăsupravegherea,ăcreştereaă
şiă îngrijireaă copiluluiă suntă obliga iă s ă anun eă laă poli ieă dispari iaă acestuiaă deă laă
domiciliu,ăînăcelămultă24ădeăoreădeălaăconstatareaădispari iei. 
    ART. 24 
    (1)ă Misiunileă diplomaticeă şiă consulareă aleă Românieiă auă obliga iaă deă aă sesizaă
MinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăcuăprivireălaă
copiiiăcet eniăromâniăafla iăînăstr in tateăcare,ădinăoriceămotive,ănuăsuntăînso i iădeă
p rin iă sauă deă ună altă reprezentantă legală oriă nuă seă g sescă subă supraveghereaă legal ă aă
unorăpersoaneădinăstr in tate. 
    (2)ăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăvaăluaă
m surileă necesareă pentruă întoarcereaă copiluluiă laă p rin iă sauă laă ună altă reprezentantă
legal,ăimediatădup ăidentificareaăacestora.ăÎnăcazulăîn care persoanele identificate nu 
potă sauă refuz ă s ă preiaă copilul,ă laă cerereaă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ătribunalulădeălaădomiciliulăcopiluluiăsauăTribunalulă
Bucureşti,ăînăsitua iaăînăcareăacestădomiciliuănu este cunoscut, va dispune plasamentul 
copilului într-unăserviciuădeăprotec ieăspecial ăpropusădeăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ă
Protec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    (3)ăProceduraădeăîntoarcereăaăcopiilorăînă ar ,ădeăidentificareăaăp rin ilorăsau a 
altorăreprezentan iălegaliăaiăcopiilor,ămodulădeăavansareăaăcheltuielilorăocazionateădeă
întoarcereaăînă ar ăaăacestora,ăprecumăşiăserviciileădeăprotec ieăspecial ,ăpubliceăsauă
private,ă competenteă s ă asigureă protec iaă înă regimă deă urgen ă aă copiiloră afla iă înă
situa iaăprev zut ălaăalin.ă(1),ăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului. 
    ART. 25 
    (1)ăMisiunileădiplomaticeăşiăconsulareăstr ineăauăobliga iaădeăaăsesizaăMinisterulă
Muncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăşiăInspectoratul General 
pentruăImigr riădespreătoateăsitua iileăînăcareăauăcunoştin ădeăcopiiăcet eniăstr iniă
afla iăpeăteritoriulăRomâniei,ăcare,ădinăoriceămotive,ănuăsuntăînso i iădeăp rin iăsauă
deăunăaltăreprezentantălegalăoriănuăseăg sescăsubăsupraveghereaălegal ăa unor persoane. 
Înăcazulăînăcareăautorit ileăromâneăseăautosesizeaz ,ăacesteaăvorăînştiin aădeăurgen ă
misiuneaăstr in ăcompetent ăcuăprivireălaăcopiiiăînăcauz . 
    (2)ă Înă situa iaă copiiloră prev zu iă laă alin.ă (1),ă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă
Protec iei SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ăpân ălaădefinitivareaădemersurilorălegaleă
ceă cadă înă competen aă Inspectoratulă Generală pentruă Imigr ri,ă vaă solicitaă Tribunaluluiă
Bucureştiă stabilireaă plasamentuluiă copiluluiă într-ună serviciuă deă protec ieă special ă
propus de MinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    (3)ăM suraăplasamentuluiădureaz ăpân ălaăreturnareaăcopiluluiăînă araădeăreşedin ăaă
p rin ilorăoriăînă araăînăcareăauăfostăidentifica iăal iămembriăaiăfamilieiădispuşiăs ă
ia copilul. 
    (4)ă Înă cazulă nereturn riiă copilului,ă acestaă beneficiaz ă deă protec iaă special ă
prev zut ăînăprezentaălege. 
    ART. 26 
    Înă vedereaă aplic riiă prevederiloră art.ă 24ă şiă 25ă seă încheieă tratateleă necesareă cuă
stateleă sauă cuă autorit ileă stateloră vizate, pe baza propunerilor Ministerul Muncii, 
Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră Vârstniceă şiă aleă Ministeruluiă Afaceriloră
Externe,ăprecumăşiăaăaltorăinstitu iiăinteresate. 
    ART. 27 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăprotejareaăimaginiiăsaleăpubliceăşiăaăvie iiăsaleăintime,ă
privateăşiăfamiliale. 
    (2)ăEsteăinterzis ăoriceăac iuneădeănatur ăs ăafectezeăimagineaăpublic ăaăcopiluluiă
sauădreptulăacestuiaălaăvia ăintim ,ăprivat ăşiăfamilial . 
    (3)ă Participareaă copiluluiă înă vârst ă deă pân ă laă 14ă aniă laă dezbateri publice în 
cadrulă unoră programeă audiovizualeă seă poateă faceă numaiă cuă consim mântulă scrisă ală
acestuiaăşiăalăp rin ilorăsau,ădup ăcaz,ăalăaltuiăreprezentantălegal. 
    (4)ă Copiiiă nuă potă fiă folosi iă sauă expuşiă deă c treă p rin i,ă reprezentan iă legali,ă
alteăpersoaneăresponsabileădeăcreştereaăşiăîngrijireaălor,ăorganismeăprivateăacreditateă
caăfurnizoriădeăserviciiăsociale,ăinstitu iiăpubliceăsauăprivate,ăînăscopulădeăaăob ineă
avantajeăpersonale/institu ionaleăsauădeăaăinfluen aădeciziileăautorit ilorăpublice. 



    (5)ă Consiliulă Na ională ală Audiovizualuluiă monitorizeaz ă modulă deă derulareă aă
programelorăaudiovizuale,ăastfelăîncâtăs ăseăasigureăprotec iaăşiăgarantareaădreptuluiă
copiluluiăprev zutălaăalin.ă(1). 
    ART. 28 
    (1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare. 
    (2)ăLibertateaăcopiluluiădeăaăc uta,ădeăaăprimiăşiădeăaădifuzaăinforma iiădeăoriceă
natur ,ăcareăvizeaz ăpromovareaăbun st riiăsaleăsociale,ăspiritualeăşiămorale,ăs n tateaă
saă fizic ă şiă mental ,ă subă oriceă form ă şiă prină oriceă mijloaceă laă alegerea sa, este 
inviolabil . 
    (3)ăP rin iiăsau,ădup ăcaz,ăal iăreprezentan iălegaliăaiăcopilului,ăpersoaneleăcareă
auă înă plasamentă copii,ă precumă şiă persoaneleă care,ă prină naturaă func iei,ă promoveaz ă şiă
asigur ă respectareaă drepturiloră copiiloră auă obliga iaă deă aă leă asiguraă informa ii,ă
explica iiă şiă sfaturi,ă înă func ieă deă vârstaă şiă deă gradulă deă în elegereă ală acestora,ă
precumăşiădeăaăleăpermiteăs ăîşiăexprimeăpunctulădeăvedere,ăideileăşiăopiniile. 
    (4)ăP rin iiănuăpotălimitaădreptulăcopiluluiăminorălaălibertatea de exprimare decât 
înăcazurileăprev zuteăexpresădeălege. 
    ART. 29 
    (1)ăCopilulăcapabilădeădiscern mântăareădreptulădeăa-şiăexprimaăliberăopiniaăasupraă
oric reiăproblemeăcareăîlăpriveşte. 
    (2)ă Înă oriceă procedur ă judiciar ă sauă administrativ  careă îlă priveşte,ă copilulă areă
dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta 
deă10ăani.ăCuătoateăacestea,ăpoateăfiăascultatăşiăcopilulăcareănuăaăîmplinităvârstaădeă
10ă ani,ă dac ă autoritateaă competent ă apreciaz ă c ă audiereaă luiă esteă necesar ă pentruă
solu ionareaăcauzei. 
    (3)ăDreptulădeăaăfiăascultatăconfer ăcopiluluiăposibilitateaădeăaăcereăşiădeăaăprimiă
oriceă informa ieă pertinent ,ă deă aă fiă consultat,ă deă a-şiă exprimaă opiniaă şiă deă aă fiă
informată asupraă consecin eloră pe careă leă poateă aveaă opiniaă sa,ă dac ă esteă respectat ,ă
precumăşiăasupraăconsecin elorăoric reiădeciziiăcareăîlăpriveşte. 
    (4)ă Înă toateă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (2),ă opiniileă copiluluiă ascultată voră fiă
luateăînăconsiderareăşiăliăseăvaăacordaăimportan aăcuvenit ,ăînăraportăcuăvârstaăşiăcuă
gradul de maturitate a copilului. 
    (5)ăOriceăcopilăpoateăcereăs ăfieăascultatăconformădispozi iilorăalin.ă(2)ăşiă(3).ă
Înăcazădeărefuz,ăautoritateaăcompetent ăseăvaăpronun aăprintr-oădecizieămotivat . 
    (6)ă Dispozi iileă legaleă specialeă privindă consim mântulă sauă prezen aă copiluluiă înă
procedurileă careă îlă privesc,ă precumă şiă prevederileă referitoareă laă desemnareaă unuiă
curator,ăînăcazădeăconflictădeăinterese,ăsuntăşiăr mânăaplicabile. 
    ART. 30 
    (1) Copilul are dreptul laălibertateădeăgândire,ădeăconştiin ăşiădeăreligie. 
    (2)ă P rin iiă îndrum ă copilul,ă potrivită propriiloră convingeri,ă înă alegereaă uneiă
religii,ăînăcondi iileălegii,ă inândăseamaădeăopinia,ăvârstaăşiădeăgradulădeămaturitateă
aăacestuia,ăf r ăa-l putea obligaăs ăadereălaăoăanumit ăreligieăsauălaăunăanumităcultă
religios. 
    (3)ă Religiaă copiluluiă careă aă împlinită 14ă aniă nuă poateă fiă schimbat ă f r ă
consim mântulă acestuia;ă copilulă careă aă împlinită vârstaă deă 16ă aniă areă dreptulă s ă îşiă
aleag ăsingurăreligia. 
    (4)ăAtunciăcândăcopilulăbeneficiaz ădeăprotec ieăspecial ,ăpersoanelorăînăîngrijireaă
c roraă seă afl ă leă suntă interziseă oriceă ac iuniă meniteă s ă influen ezeă convingerileă
religioase ale copilului. 
    ART. 31 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăliber ăasociereăînăstructuriăformaleăşiăinformale,ăprecumă
şiălibertateaădeăîntrunireăpaşnic ,ăînălimiteleăprev zuteădeălege. 
    (2)ă Autorit ileă administra ieiă publiceă locale,ă unit ileă deă înv mântă şiă alteă
institu iiăpubliceăsauăprivateăcompetenteăiauăm surileănecesareăasigur riiăexercit riiă
corespunz toareăaădrepturilorăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    ART. 32 
    (1)ăCopilulăapar inândăuneiăminorit iăna ionale,ăetnice,ăreligioaseăsauălingvisticeă
areă dreptulă laă via ă cultural ă proprie,ă laă declarareaă apartenen eiă saleă etnice,ă



religioase,ă laă practicareaă proprieiă saleă religii,ă precumăşiă dreptulă deă aă folosiă limbaă
proprieăînăcomunăcuăal iămembriăaiăcomunit iiădinăcareăfaceăparte. 
    (2)ă Copilulă apar inândă minorit iloră na ionaleă areă dreptulă s ă seă exprimeă înă limbaă
matern ăînăprocedurile care îl privesc. 
    (3)ă Modalit ileă deă exercitareă aă dreptuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă inclusivă prină
folosireaădeăinterpre iăsauătraduceri,ăseăvorăstabiliăastfelăîncâtăs ănuăîmpiediceăbunaă
realizareăşiăexercitareăaădrepturilorătuturorăcopiilor. 
    (4) Consiliulă Na ională pentruă Combatereaă Discrimin riiă asigur ă şiă urm reşteă
exercitareaădrepturilorăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    ART. 33 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaărespectareaăpersonalit iiăşiăindividualit iiăsaleăşiănuă
poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. 
    (2)ă M surileă deă disciplinareă aă copiluluiă nuă potă fiă stabiliteă decâtă înă acordă cuă
demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care 
seăafl ăînăleg tur ăcuădezvoltareaăfizic ,ăpsihic ăsauăcareăafecteaz ăstareaăemo ional ă
a copilului. 
    ART. 34 
    (1)ă Copilulă areă dreptulă s ă depun ă singură plângeriă referitoareă laă înc lcareaă
drepturilor sale fundamentale. 
    (2)ăCopilulăesteăinformatădeăc treăp rinte/reprezentantălegalăasupraădrepturilorăşiă
îndatoririlorăceăîiărevin,ăprecumăşiăasupraămodalit ilorădeăexercitareăşiăîndeplinireăaă
acestora. 
    (3)ă Îndatoririleă copiluluiă seă stabilescă înă func ieă deă vârstaă şiă gradulă deă
maturitate,ăf r ăcaăacesteaăs ăconduc ălaăînc lc riăaleădrepturilor sale. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Mediulăfamilialăşiăîngrijireaăalternativ  
 
    ART. 35 
    (1)ăCopilulăareădreptulăs ăcreasc ăal turiădeăp rin iiăs i. 
    (2)ă P rin iiă auă obliga iaă s ă asigureă copilului,ă deă oă manier ă corespunz toareă
capacit iloră înă continu ă dezvoltareă aleă copilului,ă orientareaă şiă sfaturileă necesareă
exercit riiăcorespunz toareăaădrepturilorăprev zuteăînăprezentaălege. 
    (3)ă P rin iiă copiluluiă auă dreptulă s ă primeasc ă informa iileă şiă asisten aă deă
specialitate necesare în vederea îngrijirii,ăcreşteriiăşiăeduc riiăacestuia. 
    ART. 36 
    (1)ăAmbiiăp rin iăsuntăresponsabiliăpentruăcreştereaăcopiilorălor. 
    (2)ăExercitareaădrepturilorăşiăîndeplinireaăobliga iilorăp rinteştiătrebuieăs ăaib ă
înă vedereă interesulă superioră ală copiluluiă şiă s  asigureă bun stareaă material ă şiă
spiritual ăaăcopilului,ăînăspecialăprinăîngrijireaăacestuia,ăprinămen inereaărela iiloră
personaleă cuă el,ă prină asigurareaă creşterii,ă educ riiă şiă între ineriiă sale,ă precumă şiă
prinăreprezentareaăsaălegal ăşiăadministrareaăpatrimoniuluiăs u. 
    (3)ă Înă situa iaă înă careă ambiiă p rin iă exercit ă autoritateaă p rinteasc ,ă dară nuă
locuiescă împreun ,ă deciziileă importante,ă precumă celeă referitoareă laă alegereaă feluluiă
înv turiiă sauă preg tiriiă profesionale,ă tratamenteă medicaleă complexeă sau interven iiă
chirurgicale,ăreşedin aăcopiluluiăsauăadministrareaăbunurilor,ăseăiauănumaiăcuăacordulă
ambilorăp rin i. 
    (4)ăÎnăsitua iaăînăcare,ădinăoriceămotiv,ăunăp rinteănuăîşiăexprim ăvoin aăpentruă
luareaă deciziiloră prev zuteă laă alin.ă (3),ă acesteaă seă iauă deă c treă p rinteleă cuă careă
copilulă locuieşte,ă cuă excep iaă situa ieiă înă careă acestă lucruă contravineă interesuluiă
superior al copilului. 
    (5)ă Ambiiă p rin i,ă indiferentă dac ă exercit ă sauă nuă autoritateaă p rinteasc ,ă auă
dreptulă deă aă solicitaă şiă deă aă primi informa iiă despreă copilă dină parteaă unit iloră
şcolare,ă unit iloră sanitareă sauă aă oric roră altoră institu iiă ceă intr ă înă contactă cuă
copilul. 



    (6)ăUnăp rinteănuăpoateărenun aălaăautoritateaăp rinteasc ,ădarăseăpoateăîn elegeăcuă
cel laltă p rinteă cuă privire laă modalitateaă deă exercitareă aă autorit iiă p rinteşti,ă înă
condi iileăart.ă506ădinăCodulăcivil. 
    (7)ă Seă consider ă motiveă întemeiateă pentruă caă instan aă s ă decid ă caă autoritateaă
p rinteasc ă s ă seă exerciteă deă c treă ună singură p rinteă alcoolismul,ă boalaă psihic ,ă
dependen aădeădroguriăaăceluilaltăp rinte,ăviolen aăfa ădeăcopilăsauăfa ădeăcel laltă
p rinte,ă condamn rileă pentruă infrac iuniă deă trafică deă persoane,ă trafică deă droguri,ă
infrac iuniă cuă privireă laă via aă sexual ,ă infrac iuniă deă violen ,ă precumă şiăorice alt 
motivă legată deă riscurileă pentruă copil,ă careă ară derivaă dină exercitareaă deă c treă acelă
p rinteăaăautorit iiăp rinteşti. 
    (8)ă Înă cazulă existen eiă unoră neîn elegeriă întreă p rin iă cuă privireă laă exercitareaă
drepturiloră şiă îndeplinireaă obliga iiloră p rinteşti,ă instan aă judec toreasc ,ă dup ă
ascultareaăambilorăp rin i,ăhot r şteăpotrivităinteresuluiăsuperiorăalăcopilului. 
    ART. 37 
    Copilulă areă dreptulă s ă fieă crescută înă condi iiă careă s ă permit ă dezvoltareaă saă
fizic ,ămental ,ăspiritual ,ămoral ăşiăsocial .ăÎnăacestăscopăp rin iiăsuntăobliga i: 
    a)ăs ăsupraveghezeăcopilul; 
    b)ăs ăcooperezeăcuăcopilulăşiăs ăîiărespecteăvia aăintim ,ăprivat ăşiădemnitatea; 
    c)ăs ăinformezeăcopilulădespreătoateăacteleăşiăfapteleăcareăl-arăputeaăafectaăşiăs ă
ia în considerare opinia acestuia; 
    d)ă s ă întreprind ă toateă m surileă necesareă pentruă realizareaă drepturiloră copiluluiă
lor; 
    e)ăs ăcooperezeăcuăpersoaneleăfiziceăşiăpersoaneleăjuridiceăcareăexercit ăatribu iiă
înădomeniulăîngrijirii,ăeduc riiăşiăform riiăprofesionale a copilului. 
    ART. 38 
    Copilulănuăpoateăfiăseparatădeăp rin iiăs iăsauădeăunulădintreăei,ăîmpotrivaăvoin eiă
acestora,ă cuă excep iaă cazuriloră expresă şiă limitativă prev zuteă deă lege,ă subă rezervaă
revizuiriiă judiciareă şiă numaiă dac ă acestă lucruă este impus de interesul superior al 
copilului. 
    ART. 39 
    (1)ă Serviciulă publică deă asisten ă social ă vaă luaă toateă m surileă necesareă pentruă
depistareaă precoceă aă situa iiloră deă riscă careă potă determinaă separareaă copiluluiă deă
p rin iiăs i,ăprecumăşiăpentruăprevenireaăcomportamentelorăabuziveăaleăp rin ilorăşiăaă
violen eiăînăfamilie. 
    (2)ă Oriceă separareă aă copiluluiă deă p rin iiă s i,ă precumă şiă oriceă limitareă aă
exerci iuluiădrepturilorăp rinteştiătrebuieăs ăfieăprecedateădeăacordareaăsistematic ăaă
serviciiloră şi presta iiloră prev zuteă deă lege,ă cuă accentă deosebită peă informareaă
corespunz toareă aă p rin ilor,ă consiliereaă acestora,ă terapieă sauă mediere,ă acordateă înă
baza unui plan de servicii. 
    ART. 40 
    (1)ă Planulă deă serviciiă seă întocmeşteă şiă seă puneă înă aplicareă deă c treă serviciulă
publicădeăasisten ăsocial ,ăorganizatălaănivelulămunicipiilorăşiăoraşelor,ăprecumăşiădeă
persoaneleăcuăatribu iiădeăasisten ăsocial ădinăaparatulăpropriuăalăconsiliilorălocaleă
comunale din unitatea administrativ-teritorial ăundeăseăafl ăcopilul,ăînăurmaăevalu riiă
situa ieiăcopiluluiăşiăaăfamilieiăacestuia. 
    (2)ăLaănivelulămunicipiuluiăBucureştiăîntocmireaăşiăpunereaăînăaplicareăaăplanuluiă
prev zutălaăalin.ă(1)ăseărealizeaz ădeăc treădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiă
protec iaăcopiluluiădeălaănivelulăfiec ruiăsector. 
    (3)ăPlanulădeăserviciiăseăaprob ăprinădispozi iaăprimarului. 
    (4)ăPlanulădeăserviciiăareăcaăobiectivăprevenireaăabuzului,ăneglij rii,ăexploat riiă
şiăaăoric rorăformeădeăviolen ăasupraăcopiluluiăsauăseparareaăcopilului de familia sa. 
Înăacestăscop,ăserviciulăpublicădeăasisten ăsocial ăori,ădup ăcaz,ădirec iaăgeneral ădeă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiădeălaănivelulăfiec ruiăsectorăalămunicipiuluiă
Bucureştiăareăobliga iaădeăaăoferiăserviciiăşiăpresta iiădestinateămen ineriiăcopiluluiă
înăfamilieăşiădeăaăsprijiniăaccesulăcopiluluiăşiăalăfamilieiăsaleălaăalteăservicii. 
    (5)ăPlanulădeăserviciiăpoateăaveaăcaăfinalitateătransmitereaăc treădirec iaăgeneral ă
deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă aă cereriiă deă instituireă aă uneiă m suriă deă



protec ieă special ă aă copilului,ă numaiă dac ,ă dup ă acordareaă serviciiloră prev zuteă deă
acestă plan,ă seă constat ă c ă men inereaă copiluluiă al turiă deă p rin iiă s iă nuă esteă
posibil . 
    ART. 41 
    (1)ă Dac ă exist ă motiveă temeiniceă deă aă suspectaă c ă via aă şiă securitateaă copiluluiă
suntăprimejduiteăînăfamilie,ăreprezentan iiăserviciuluiăpublicădeăasisten ăsocial ăori,ă
dup ă caz,ă aiă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă deă laă
nivelul sectoarelor municipiului Bucureştiăauădreptulăs ăvizitezeăcopiiiălaălocuin aăloră
şiă s ă seă informezeă despreă felulă înă careă aceştiaă suntă îngriji i,ă despreă s n tateaă şiă
dezvoltareaălorăfizic ,ăeducarea,ăînv turaăşiăpreg tireaălorăprofesional ,ăacordând,ă
laănevoie,ăîndrum rileănecesare. 
    (2)ăDac ,ăînăurmaăvizitelorăefectuateăpotrivităalin.ă(1),ăseăconstat ăc ădezvoltareaă
fizic ,ămental ,ăspiritual ,ămoral ăsauăsocial ăaăcopiluluiăesteăprimejduit ,ăserviciulă
publică deă asisten ă social ă esteă obligată s ă sesizezeă deă îndat ă direc iaă general ă deă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăînăvedereaălu riiăm surilorăprev zuteădeălege. 
    (3)ăDirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăesteăobligat ăs ă
sesizezeă instan aă judec toreasc ă înă situa iaă înă careă consider ă c ă suntă întrunite 
condi iileăprev zuteădeălegeăpentruădec derea,ătotal ăsauăpar ial ,ăaăp rin ilorăoriăaă
unuiaădintreăeiădinăexerci iulădrepturilorăp rinteşti. 
    ART. 42 
    (1)ă Direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă vaă luaă toateă
m surileănecesareăpentruăcaăp rin iiădec zu iădinădrepturileăp rinteşti,ăprecumăşiăceiă
c roraă le-aă fostă limitată exerci iulă anumitoră drepturiă s ă beneficiezeă deă asisten ă
specializat ă pentruă creştereaă capacit iiă acestoraă deă aă seă ocupaă deă copii,ă înă vedereaă
redobândirii exerci iuluiădrepturilorăp rinteşti. 
    (2)ă P rin iiă careă solicit ă redareaă exerci iuluiă drepturiloră p rinteştiă beneficiaz ă
deăasisten ăjuridic ăgratuit ,ăînăcondi iileălegii. 
    ART. 43 
    Instan aăjudec toreasc ăesteăsinguraăautoritateăcompetent ăs ăseăpronun e,ăluândăînă
considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, cu privire la: 
    a)ă persoanaă careă exercit ă drepturileă şiă îndeplineşteă obliga iileă p rinteştiă înă
situa iaă înă careă copilulă esteă lipsit,ă temporară sauă permanent,ă deă ocrotireaă p rin iloră
s i; 
    b)ă modalit ileă înă careă seă exercit ă drepturileă şiă seă îndeplinescă obliga iileă
p rinteşti; 
    c)ădec dereaătotal ăsauăpar ial ădinăexerci iulădrepturilorăp rinteşti; 
    d)ăredareaăexerci iuluiădrepturilorăp rinteşti. 
    ART. 44 
    (1) Oriceă copilă careă este,ă temporară sauă definitiv,ă lipsită deă ocrotireaă p rin iloră
s iă sauă care,ă înă vedereaă protej riiă intereseloră sale,ă nuă poateă fiă l sată înă grijaă
acestoraăareădreptulălaăprotec ieăalternativ . 
    (2)ă Protec iaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă includeă instituireaă tutelei,ă m surileă deă
protec ieăspecial ăprev zuteădeăprezentaălege,ăadop ia.ăÎnăalegereaăuneiaădintreăacesteă
solu iiă autoritateaă competent ă vaă ineă seamaă înă modă corespunz toră deă necesitateaă
asigur riiă uneiă anumiteă continuit iă înă educareaă copilului,ă precumă şiă deă origineaă saă
etnic ,ăreligioas ,ăcultural ăşiălingvistic . 
    ART. 45 
    Tutelaă seă instituieă conformă legiiă deă c treă instan aă judec toreasc ă înă aă c reiă
circumscrip ieăteritorial ădomiciliaz ăsauăaăfostăg sităcopilul. 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    S n tateaăşiăbun stareaăcopilului 
 
    ART. 46 
    (1)ăCopilulăareădreptulădeăaăseăbucuraădeăceaămaiăbun ăstareădeăs n tateăpeăcareăoă
poateăatingeăşiădeăaăbeneficiaădeăserviciileămedicaleăşiădeărecuperareănecesareăpentruă
asigurareaărealiz riiăefectiveăa acestui drept. 



    (2)ăAccesulăcopiluluiălaăserviciiămedicaleăşiădeărecuperare,ăprecumăşiălaămedica iaă
adecvat ă st riiă saleă înă cază deă boal ă esteă garantată deă c treă stat,ă costurileă aferenteă
fiindă suportateă dină Fondulă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă şiă deă laă
bugetul de stat. 
    (3)ă Organeleă deă specialitateă aleă administra ieiă publiceă centrale,ă autorit ileă
administra ieiă publiceă locale,ă precumă şiă oriceă alteă institu iiă publiceă sauă privateă cuă
atribu iiă înă domeniulă s n t iiă suntă obligateă s ă adopte,ă înă condi iileă legii,ă toateă
m surileănecesareăpentru: 
    a)ăreducereaămortalit iiăinfantile; 
    b)ăasigurareaăşiădezvoltareaăserviciilorămedicaleăprimareăşiăcomunitare; 
    c)ăprevenireaămalnutri ieiăşiăaăîmboln virilor; 
    d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide în perioada pre- şiă postnatal ,ă
indiferentă dac ă acesteaă auă sauă nuă auă calitateaă deă persoan ă asigurat ă înă sistemulă
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
    e)ă informareaă p rin iloră şiă aă copiiloră cuă privireă laă s n tateaă şiă alimenta iaă
copilului,ăinclusivăcuăprivireălaăavantajeleăal pt rii,ăigieneiăşiăsalubrit iiămediuluiă
înconjur tor; 
    f)ădezvoltareaădeăac iuniăşiăprogrameăpentruăocrotireaăs n t iiăşiădeăprevenireăaă
bolilor,ădeăasisten ăaăp rin ilorăşiădeăeduca ie,ăprecumăşiădeăservicii în materie de 
planificareăfamilial ; 
    g)ă verificareaă periodic ă aă tratamentuluiă copiiloră careă auă fostă plasa iă pentruă aă
primiăîngrijire,ăprotec ieăsauătratament; 
    h)ă asigurareaă confiden ialit iiă consultan eiă medicaleă acordateă laă solicitareaă
copilului; 
    i)ăderulareaăsistematic ăînăunit ileăşcolareădeăprogrameădeăeduca ieăpentruăvia ,ă
inclusivă educa ieă sexual ă pentruă copii,ă înă vedereaă preveniriiă contact riiă boliloră cuă
transmitereăsexual ăşiăaăgravidit iiăminorelor. 
    (4)ăP rin iiăsuntăobliga iăs ăsoliciteăasisten ămedical ăpentruăaăasiguraăcopiluluiă
ceaă maiă bun ă stareă deă s n tateă peă careă oă poateă atingeă şiă pentruă aă preveniă situa iileă
careăpunăînăpericolăvia a,ăcreştereaăşiădezvoltareaăcopilului. 
    (5)ăÎnăsitua iaăexcep ional ăînăcareăvia aăcopiluluiăseăafl ăînăpericolăiminentăoriă
exist ărisculăproduceriiăunorăconsecin eăgraveăcuăprivireălaăs n tateaăsauăintegritateaă
acestuia,ă mediculă areă dreptulă deă aă efectuaă aceleă acteă medicaleă deă strict ă necesitateă
pentruă aă salvaă via aă copilului,ă chiară f r  aă aveaă acordulă p rin iloră sauă ală altuiă
reprezentant legal al acestuia. 
    (6) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul 
gravideloră şiă ală copiiloră pân ă laă împlinireaă vârsteiă deă ună ană suntă obligatorii,ă înă
vederea ocrotirii s n t iiă mameiă şiă copilului,ă educa ieiă pentruă s n tate,ă preveniriiă
abandonului,ă abuzului,ă neglij rii,ă exploat riiă şiă oric reiă formeă deă violen ă asupraă
copilului. 
    ART. 47 
    (1)ă Copilulă areă dreptulă deă aă beneficiaă deă ună nivelă deă traiă careă s ă permit ă
dezvoltareaăsaăfizic ,ămental ,ăspiritual ,ămoral ăşiăsocial . 
    (2)ăP rin ilorăsau,ădup ăcaz,ăreprezentan ilorălegali,ăleărevineăresponsabilitateaă
deăaăasiguraăceleămaiăbuneăcondi iiădeăvia ănecesareăcreşteriiăşiădezvolt riiăcopiilor;ă
p rin iiă suntă obliga iă s ă leă asigureă copiiloră locuin ,ă precumă şiă condi iileă necesareă
pentruă creştere,ă educare,ă înv tur ,ă preg tireă profesional ,ă precumă şiă ună mediuă deă
via ăs n tos. 
    ART. 48 
    (1)ăCopilulăareădreptulădeăaăbeneficiaădeăasisten ăsocial ăşiădeăasigur ri sociale, 
înă func ieă deă resurseleă şiă deă situa iaă înă careă seă afl ă acestaă şiă persoaneleă înă
între inereaăc roraăseăg seşte. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăp rin iiăsauăpersoaneleăcareăau,ăpotrivitălegii,ăobliga iaădeăaă
între ineă copilulă nuă potă asigura,ă dină motiveă independenteă deă voin aă lor,ă satisfacereaă
nevoilorăminimeădeălocuin ,ăhran ,ăîmbr c minteăşiăeduca ieăaleăcopilului,ăstatul,ăprină
autorit ileăpubliceăcompetente,ăesteăobligatăs ăasigureăacestoraăsprijinăcorespunz tor,ă



subăform ădeăpresta iiăfinanciare,ăpresta iiăînănatur ,ăprecumăşiăsubăform ădeăservicii,ă
înăcondi iileălegii. 
    (3)ă P rin iiă auă obliga iaă s ă soliciteă autorit iloră competenteă acordareaă
aloca iilor,ăindemniza iilor,ăpresta iilorăînăbaniăsauăînănatur ăşiăaăaltorăfacilit iă
prev zuteădeălegeăpentru copii sau pentru familiile cu copii. 
    (4)ăAutorit ileăadministra ieiăpubliceălocaleăauăobliga iaădeăaăinformaăp rin iiăşiă
copiiiăînăleg tur ăcuădrepturileăpeăcareăleăau,ăprecumăşiăasupraămodalit iiădeăacordareă
aădrepturilorădeăasisten ăsocial ăşiădeăasigur riăsociale. 
    ART. 49 
    (1)ăCopilulăcuăhandicapăareădreptulălaăîngrijireăspecial ,ăadaptat ănevoilorăsale. 
    (2)ăCopilulăcuăhandicapăareădreptulălaăeduca ie,ărecuperare,ăcompensare,ăreabilitareă
şiă integrare,ă adaptateă posibilit iloră proprii,ă înă vedereaă dezvolt riiă personalit iiă
sale. 
    (3)ăÎnăvedereaăasigur riiăaccesuluiălaăeduca ie,ărecuperareăşiăreabilitare,ăcopilulă
cuăhandicapăpoateăfiăşcolarizatăînăaltăjude /sectorăalămunicipiuluiăBucureştiădecâtăcelă
de domiciliu, cu suportarea cheltuieliloră dină bugetulă jude ului/sectoruluiă înă careă seă
afl ăunitateaădeăînv mânt. 
    (4)ăÎngrijireaăspecial ătrebuieăs ăasigureădezvoltareaăfizic ,ămental ,ăspiritual ,ă
moral ăsauăsocial ăaăcopiilorăcuăhandicap.ăÎngrijireaăspecial ăconst ăînăajutorăadecvat 
situa ieiă copiluluiă şiă p rin iloră s iă ori,ă dup ă caz,ă situa ieiă celoră c roraă leă esteă
încredin ată copilulă şiă seă acord ă gratuit,ă oriă deă câteă oriă acestă lucruă esteă posibil,ă
pentruă facilitareaă accesuluiă efectivă şiă f r ă discriminareă ală copiiloră cuă handicapă laă
educa ie,ă formareă profesional ,ă serviciiă medicale,ă recuperare,ă preg tire,ă înă vedereaă
ocup riiăunuiălocădeămunc ,ălaăactivit iărecreative,ăprecumăşiălaăoriceăalteăactivit iă
apteăs ăleăpermit ădeplinaăintegrareăsocial ăşiădezvoltareăaăpersonalit iiălor. 
    (5)ă Organeleă deă specialitateă aleă administra ieiă publiceă centraleă şiă autorit ileă
administra ieiăpubliceălocaleăsuntăobligateăs ăini iezeăprogrameăşiăs ăasigureăresurseleă
necesareădezvolt riiăserviciilorădestinateăsatisfaceriiănevoilorăcopiilorăcuăhandicapăşiă
aleă familiiloră acestoraă înă condi iiă careă s ă leă garantezeădemnitatea,ă s ă leă favorizezeă
autonomiaăşiăs ăleăfacilitezeăparticipareaăactiv ălaăvia aăcomunit ii. 
    ART. 50 
    (1)ăCopilulăcuădizabilit iăbeneficiaz ădeăasisten ămedical ăgratuit ,ăinclusiv de 
medicamenteă gratuite,ă atâtă pentruă tratamentulă ambulatoriu,ă câtă şiă peă timpulă
spitaliz rii,ă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă înă condi iileă
stabilite prin contractul-cadru. 
    (2)ă P rinteleă sauă reprezentantulă legală areă obliga ia deă aă respectaă şi/sauă urmaă
serviciileăprev zuteăînăplanulădeărecuperareăpentruăcopilulăcuădizabilit iăîncadratăînă
grad de handicap. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Educa ie,ăactivit iărecreativeăşiăculturale 
 
    ART. 51 
    (1) Copilul are dreptul de a primi o educa ieă careă s ă îiă permit ă dezvoltarea,ă înă
condi iiănediscriminatorii,ăaăaptitudinilorăşiăpersonalit iiăsale. 
    (2)ă P rin iiă copiluluiă auă cuă prioritateă dreptulă deă aă alegeă felulă educa ieiă careă
urmeaz ă s ă fieă dat ă copiiloră loră şiă auă obliga iaă s ă înscrie copilulă laă şcoal ă şiă s ă
asigureăfrecventareaăcuăregularitateădeăc treăacestaăaăcursurilorăşcolare. 
    (3)ă Copilulă careă aă împlinită vârstaă deă 14ă aniă poateă cereă încuviin areaă instan eiă
judec toreştiădeăa-şiăschimbaăfelulăînv turiiăşiăalăpreg tiriiăprofesionale. 
    ART. 52 
    (1)ă Ministerulă Educa ieiă Na ionale,ă caă organă deă specialitateă ală administra ieiă
publiceă centrale,ă precumă şiă inspectorateleă şcolareă şiă unit ileă deă înv mânt,ă caă
institu iiă aleă administra ieiă publiceă localeă cuă atribu iiă înă domeniulă educa iei,ă suntă
obligateăs ăîntreprind ăm suriănecesareăpentru: 
    a)ăfacilitareaăaccesuluiălaăeduca iaăpreşcolar ăşiăasigurareaăînv mântuluiăgenerală
obligatoriuăşiăgratuităpentruăto iăcopiii; 



    b)ădezvoltareaădeăprogrameădeăeduca ieăpentruăp rin iiătineri, inclusiv în vederea 
preveniriiăviolen eiăînăfamilie; 
    c)ăorganizareaădeăcursuriăspecialeădeăpreg tireăpentruăcopiiiăcareănuăpotăr spundeă
laăcerin eleăprogrameiăşcolareăna ionale,ăpentruăaănuăintraăprematurăpeăpia aămuncii; 
    d) organizarea de cursuriă specialeă deă preg tireă pentruă copiiiă careă auă abandonată
şcoala,ăînăvedereaăreintegr riiălorăînăsistemulăna ionalădeăînv mânt; 
    e)ă respectareaă dreptuluiă copiluluiă laă timpă deă odihn ă şiă timpă liber,ă precumă şiă aă
dreptului acestuia de a participa liber laăvia aăcultural ăşiăartistic ; 
    f)ă prevenireaă abandonuluiă şcolară dină motiveă economice,ă luândă m suriă activeă deă
acordareăaăunorăserviciiăsocialeăînămediulăşcolar,ăcumăsunt:ăhran ,ărechizite,ătransportă
şiăalteleăasemenea. 
    (2) În cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu 
respectădeăc treăcadreleădidactice,ăpersonalulădidacticăauxiliarăşiăcelăadministrativăşiă
deăaăfiăinformatăasupraădrepturilorăsale,ăprecumăşiăasupraămodalit ilorădeăexercitareăaă
acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante în cadrul procesului 
instructiv-educativ sunt interzise. 
    (3)ă Copilul,ă personală şi,ă dup ă caz,ă reprezentată sauă asistată deă reprezentantulă s uă
legal,ăareădreptulădeăaăcontestaămodalit ileăşiărezultateleăevalu riiăşiăde a se adresa 
înăacestăsensăconduceriiăunit iiădeăînv mânt,ăînăcondi iileălegii. 
    (4)ă Cadreleă didacticeă auă obliga iaă deă aă referiă centreloră jude eneă deă resurseă şiă
asisten ă educa ional /Centruluiă Municipiuluiă Bucureştiă deă Resurseă şiă Asisten ă
Educa ional ă cazurileă deă abuz,ă neglijare,ă exploatareă şiă oriceă alt ă form ă deă violen ă
asupraăcopiluluiăşiădeăaăsemnalaăserviciuluiăpublicădeăasisten ăsocial ăsau,ădup ăcaz,ă
direc ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăacesteăcazuri. 
    ART. 53 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăodihn ăşiăvacan . 
    (2)ă Copilulă trebuieă s ă beneficiezeă deă timpă suficientăpentruă odihn ă şiă vacan ,ă s ă
participeăînămodăliberălaăactivit iărecreativeăpropriiăvârsteiăsaleăşiălaăactivit ileă
culturale,ăartisticeăşiăsportive aleăcomunit ii.ăAutorit ileăpubliceăauăobliga iaăs ă
contribuie,ăpotrivităatribu iilorăceăleărevin,ălaăasigurareaăcondi iilorăexercit riiăînă
condi iiădeăegalitateăaăacestuiădrept. 
    (3)ă Autorit ileă publiceă auă obliga iaă s ă asigure,ă potrivită atribu iilor care le 
revin,ălocuriădeăjoac ăsuficienteăşiăadecvateăpentruăcopii,ăînămodăspecialăînăsitua iaă
zonelor intens populate. 
 
    CAP. III 
    Protec iaă special ă aă copiluluiă lipsit,ă temporară sauă definitiv,ă deă ocrotireaă
p rin ilorăs i 
 
    SEC IUNEAă1 
    Dispozi iiăcomune 
 
    ART. 54 
    Protec iaă special ă aă copiluluiă reprezint ă ansamblulă m surilor,ă presta iiloră şiă
serviciiloră destinateă îngrijiriiă şiă dezvolt riiă copiluluiă lipsit,ă temporară sauă
definitiv,ă deă ocrotireaă p rin iloră s iă sauă aă celuiă care,ă înă vederea protej riiă
intereselorăsale,ănuăpoateăfiăl satăînăgrijaăacestora. 
    ART. 55 
    (1)ă Copilulă beneficiaz ă deă protec iaă special ă prev zut ă deă prezentaă legeă pân ă laă
dobândireaăcapacit iiădeplineădeăexerci iu. 
    (2)ă Laă cerereaă tân rului,ă exprimat ă dup ă dobândireaă capacit iiă deplineă deă
exerci iu,ădac ăîşiăcontinu ăstudiileăoăsingur ădat ăînăfiecareăform ădeăînv mântădeă
zi,ă protec iaă special ă seă acord ,ă înă condi iileă legii,ă peă toat ă durataă continu riiă
studiilor,ădarăf r ăaăseădep şiăvârstaădeă26ădeăani. 
    (3)ă Tân rulă careă aă dobândită capacitateă deplin ă deă exerci iuă şiă aă beneficiată deă oă
m sur ădeăprotec ieăspecial ,ădarăcareănuăîşiăcontinu ăstudiileăşiănuăareăposibilitateaă
revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, 



beneficiaz ,ălaăcerere,ăpeăoăperioad ădeăpân ălaă2ăani,ădeăprotec ieăspecial ,ăînăscopulă
facilit riiă integr riiă saleă sociale.ă Acestă dreptă seă pierdeă înă cazulă înă careă seă faceă
dovadaăc ătân ruluiăiăs-auăoferităunălocădeămunc ăşi/sauălocuin ăcelăpu inădeădou ăori,ă
iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui. 
    ART. 56 
    Serviciileădeăprotec ieăspecial ăsuntăceleăprev zuteălaăart.ă120-123. 
    ART. 57 
    (1)ă M surileă deă protec ieă special ă aă copiluluiă seă stabilescă şiă seă aplic ă înă bazaă
planuluiăindividualizatădeăprotec ie. 
    (2)ăPlanulăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăîntocmeşteăşiăseărevizuieşteăînăconformitateăcuă
normeleă metodologiceă elaborateă şiă aprobateă deă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    (3)ăM surile deăprotec ieăspecial ăaăcopiluluiăcareăaăîmplinităvârstaădeă14ăaniăseă
stabilescă numaiă cuăconsim mântulă acestuia.ă Înă situa iaă înă careă copilulă refuz ă s ă îşiă
deaă consim mântul,ă m surileă deă protec ieă seă stabilescă numaiă deă c treă instan aă
judec toreasc ,ăcare,ăînăsitua iiătemeinicămotivate,ăpoateătreceăpesteărefuzulăacestuiaă
de a-şiăexprimaăconsim mântulăfa ădeăm suraăpropus . 
    ART. 58 
    (1)ăDirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăareăobliga iaădeăaă
întocmi planul individualizat de protec ie,ă înă termenă deă 30ă deă zileă dup ă primireaă
cereriiădeăinstituireăaăuneiăm suriădeăprotec ieăspecial ăsauăimediatădup ăceădirectorulă
direc ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăaădispusăplasamentulăînă
regimădeăurgen . 
    (2) În situa iaăcopiluluiăpentruăcareăaăfostăinstituit ătutela,ădispozi iileăalin.ă
(1) nu sunt aplicabile. 
    (3)ă Laă stabilireaă obiectiveloră planuluiă individualizată deă protec ieă seă acord ă
prioritateăreintegr riiăcopiluluiăînăfamilie,ăiarădac ăaceastaănuăesteăposibil ,ăseăvaă
procedaălaădeschidereaăproceduriiăadop ieiăinterne. 
    (4) Reintegrarea copilului în familie ca obiectiv al planului individualizat de 
protec ieăseăstabileşteăcuăconsultareaăobligatorieăaăp rin ilorăşiăaămembrilorăfamilieiă
extinse care au pututăfiăg si i. 
    (5)ă Deschidereaă proceduriiă adop ieiă interneă seă realizeaz ă înă condi iileă legiiă
speciale,ăadop iaăcaăobiectivăalăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăstabilindu-seăf r ă
consultareaăp rin ilorăşiăaămembrilorăfamilieiăextinse. 
    (6) Planul individualizatădeăprotec ieăpoateăprevedeaăplasamentulăcopiluluiăîntr-un 
serviciuădeătipăreziden ial,ănumaiăînăcazulăînăcareănuăaăpututăfiăinstituit ătutelaăoriă
nuăaăpututăfiădispusăplasamentulălaăfamiliaăextins ,ălaăunăasistentămaternalăsauălaăoă
alt ăpersoan ăsauăfamilie,ăînăcondi iileăprezenteiălegi. 
    ART. 59 
    M surileădeăprotec ieăspecial ăaăcopiluluiăsunt: 
    a) plasamentul; 
    b)ăplasamentulăînăregimădeăurgen ; 
    c)ăsupraveghereaăspecializat . 
    ART. 60 
    Deăm surileădeăprotec ieăspecial ,ăinstituiteădeăprezentaălege,ăbeneficiaz : 
    a)ă copilulă aiă c ruiă p rin iă suntă deceda i,ă necunoscu i,ă dec zu iă dină exerci iulă
drepturiloră p rinteştiă sauă c roraă liă s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor 
p rinteşti,ăpuşiăsubăinterdic ie,ădeclara iăjudec toreşteămor iăsauădisp ru i,ăcândănuăaă
pututăfiăinstituit ătutela; 
    b)ăcopilulăcare,ăînăvedereaăprotej riiăintereselorăsale,ănuăpoateăfiăl satăînăgrijaă
p rin ilorădinămotiveăneimputabileăacestora; 
    c) copilul abuzat sau neglijat; 
    d) copilul g sităsauăcopilulăp r sităînăunit iăsanitare; 
    e)ă copilulă careă aă s vârşită oă fapt ă prev zut ă deă legeaă penal ă şiă careă nuă r spundeă
penal. 
    ART. 61 



    P rin ii,ăprecumăşiăcopilulăcareăaăîmplinităvârstaădeă14ăaniăauădreptulăs ăataceăînă
instan ă m surile deă protec ieă special ă instituiteă deă prezentaă lege,ă beneficiindă deă
asisten ăjuridic ăgratuit ,ăînăcondi iileălegii. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Plasamentul 
 
    ART. 62 
    (1)ăPlasamentulăcopiluluiăconstituieăoăm sur ădeăprotec ieăspecial ,ăavândăcaracteră
temporar,ăcareăpoateăfiădispus ,ăînăcondi iileăprezenteiălegi,ădup ăcaz,ăla: 
    a)ăoăpersoan ăsauăfamilie; 
    b) un asistent maternal; 
    c)ăunăserviciuădeătipăreziden ial,ăprev zutălaăart.ă123ăalin.ă(2)ăşiălicen iatăînă
condi iileălegii. 
    (2) Persoana sauă familiaă careă primeşteă ună copilă înă plasamentă trebuieă s ă aib ă
domiciliulăînăRomâniaăşiăs ăfieăevaluat ădeăc treădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ă
şiăprotec iaăcopiluluiăcuăprivireălaăgaran iileămoraleăşiăcondi iileămaterialeăpeăcareă
trebuieăs ăleăîndeplineasc ăpentruăaăprimiăunăcopilăînăplasament. 
    ART. 63 
    Peătoat ădurataăplasamentului,ădomiciliulăcopiluluiăseăafl ,ădup ăcaz,ălaăpersoana,ă
familia,ă asistentulă maternală sauă laă serviciulă deă tipă reziden ială careă îlă areă înă
îngrijire. 
    ART. 64 
    (1) Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 3 ani poate fi dispus numai 
laăfamiliaăextins ,ăsubstitutiv ăsauălaăasistentămaternal,ăplasamentulăacestuiaăîntr-un 
serviciuădeătipăreziden ialăfiindăinterzis. 
------- 
    Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 131 din 8 octombrie 
2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă740ădină10ăoctombrieă2014. 
 
    (2)ăPrinăexcep ieădeălaăprevederileăalin.ă(1),ăseăpoateăstabiliăplasamentulăîntr-un 
serviciu de tipăreziden ialăalăcopiluluiămaiămicădeă3ăani,ăînăsitua iaăînăcareăacestaă
prezint ă handicapuriă grave,ă cuă dependen ă deă îngrijiriă înă serviciiă deă tipă reziden ială
specializate. 
------- 
    Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 131 din 8 octombrie 
2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă740ădină10ăoctombrieă2014. 
 
    (3)ăLaăstabilireaăm suriiădeăplasamentăseăvaăurm ri: 
    a)ă plasareaă copilului,ă cuă prioritate,ă laă familiaă extins ă sauă laă familiaă
substitutiv ; 
    b)ămen inereaăfra ilorăîmpreun ; 
    c)ăfacilitareaăexercit riiădeăc treăp rin iăaădreptuluiădeăaăvizitaăcopilulăşiădeăaă
men ineăleg turaăcuăacesta. 
    ART. 65 
    (1)ăM suraăplasamentuluiăseăstabileşteădeăc treăcomisiaăpentruăprotec iaăcopilului, 
înă situa iaă înă careă exist ă acordulă p rin ilor,ă pentruă situa iileă prev zuteă laă art.ă 60ă
lit.ăb)ăşiăe). 
    (2)ăM suraăplasamentuluiăseăstabileşteădeăc treăinstan aăjudec toreasc ,ălaăcerereaă
direc ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului: 
    a)ă înă situa iaă copiluluiă prev zută laă art.ă 60ă lit.ă a),ă precumă şiă înă situa iaă
copiluluiăprev zutălaăart.ă60ălit.ăc)ăşiăd),ădac ăseăimpuneăînlocuireaăplasamentuluiăînă
regimă deă urgen ă dispusă deă c treă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copilului; 
    b)ăînăsitua iaăcopiluluiăprev zutălaăart.ă60ălit.ăb)ăşiăe),ăatunciăcândănuăexist ă
acordulă p rin iloră sau,ă dup ă caz,ă ală unuiaă dintreă p rin i,ă pentruă instituireaă acesteiă
m suri. 



    ART. 66 
    (1)ă Drepturileă şiă obliga iileă p rinteştiă fa ă deă copil seă men ină peă toat ă durataă
m suriiăplasamentuluiădispusădeăc treăcomisiaăpentruăprotec iaăcopilului. 
    (2)ă Drepturileă şiă obliga iileă p rinteştiă fa ă deă copilă seă men ină peă toat ă durataă
m suriiăplasamentuluiădispusădeăc treăinstan ăînăsitua iaăcopiluluiăprev zutălaăart.ă60ă
lit.ăb)ăşiăe),ăatunciăcândănuăexist ăacordulăp rin ilorăsau,ădup ăcaz,ăalăunuiaădintreă
p rin i,ă pentruă instituireaă acesteiă m suri,ă dac ă înă vedereaă respect riiă interesuluiă
superiorăalăcopiluluiăinstan aănuădispuneăaltfel,ăînăfunc ieădeăcircumstan eleăcazului. 
    (3)ă Drepturileă şiă obliga iileă p rinteştiă fa ă deă copilă peă toat ă durataă m suriiă
plasamentuluiă dispusă deă c treă instan ăînă situa iaă copiluluiă prev zută laă art.ă 60ă lit.ă
a),ăprecumăşiăînăsitua iaăcopiluluiăprev zutălaăart.ă60ălit.ăc)ăşi d) sunt exercitate de 
c treădirectorulădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 
    (4)ă Dispozi iileă prev zuteă deă legisla iaă înă vigoareă referitoareă laă dreptulă
p rinteluiăfirescădeăaăconsim iălaăadop iaăcopiluluiăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 67 
    (1)ă Comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă instan aă careă aă dispusă
plasamentulă copiluluiă înă condi iileă prezenteiă legiă vaă stabili,ă dac ă esteă cazul,ă şiă
cuantumulă contribu ieiă lunareă aă p rin iloră laă între inereaă acestuia,ă înă condi iileă
stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul 
jude ului,ă respectivă laă celă ală sectoruluiă municipiuluiă Bucureşti,ă deă undeă provineă
copilul. 
    (2)ă Dac ă plataă contribu ieiă laă între inereaă copiluluiă nuă esteă posibil ,ă instan aă
oblig ă p rinteleă aptă deă munc ă s ă prestezeă întreă 20ă şiă 40ă deă oreă lunară pentruă fiecareă
copil,ă ac iuniă sauălucr riă deă interesălocal,ă peă durataă aplic riiă m suriiă deăprotec ieă
special ,ăpeărazaăadministrativ-teritorial ăînăcareăareădomiciliulăsauăreşedin a. 
    (3)ăAc iunileăşiălucr rileăprev zuteălaăalin.ă(2)ăsuntăincluseăînăplanulădeăac iuniă
sauălucr riădeăinteresălocal,ăîntocmităconformădispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Plasamentulăînăregimădeăurgen  
 
    ART. 68 
    (1)ăPlasamentulăînăregimădeăurgen ăesteăoăm sur ădeăprotec ieăspecial ,ăcuăcaracteră
temporar,ăcareăseăstabileşteăpentruăcopilulăaflatăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ăabuzat,ăneglijatăsauăsupusăoric reiăformeădeăviolen ; 
    b)ăg sităsauăp r sităînăunit i sanitare. 
    (2)ăPlasamentulăînăregimădeăurgen ăseăpoateădispuneăşiăînăcazulăcopiluluiăalăc ruiă
unicăocrotitorălegalăsauăambiiăauăfostăre inu i,ăaresta i,ăinterna iăsauăînăsitua iaăînă
care,ă dină oriceă altă motiv,ă aceştiaă nu-şiă potă exercitaă drepturileă şiă obliga iileă
p rinteştiăcuăprivireălaăcopil. 
    (3)ă Autoritatea,ă institu iaă sauă unitateaă careă aă hot râtă sauă aă dispusă unaă dintreă
m surileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă careă aă condusă laă r mânereaă unuiă minoră f r ă ocrotireă
p rinteasc ăsauăcare,ădup ăcaz,ăprimeşteăsauăg zduieşteăoăpersoan ădespreăcareăcunoaşteă
c ăesteăsingurulăocrotitorălegalăalăunuiăcopilăareăobliga iaădeăaăinforma,ăînăcelămaiă
scurtătimpăposibil,ădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăînăaă
c reiăcircumscrip ieălocuieşteăcopilul,ădespreăsitua iaăacestuiaăşiăaăocrotitoruluiăs uă
legal. 
    (4)ăDispozi iileăart.ă62-64ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    (5)ă Peă toat ă durataă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă seă suspend ă deă dreptă
exerci iulă drepturiloră p rinteşti,ă pân ă cândă instan aă judec toreasc ă vaă decideă cuă
privireă laă men inereaă sauă înlocuireaă acesteiă m suriă şiă cuă privireă laă exercitareaă
drepturiloră p rinteşti.ă Peă perioadaă suspend rii,ă drepturileă şiă obliga iileă p rinteştiă
privitoareă laă persoanaă copiluluiă suntă exercitateă şi,ă respectiv,ă îndepliniteă deă c treă
persoana,ăfamilia,ăasistentulămaternalăsauăşefulăserviciuluiădeătipăreziden ialăcareăaă
primită copilulă înă plasamentă înă regimă deă urgen ,ă iară celeă privitoareă laă bunurileă
copiluluiă suntă exercitateă şi,ă respectiv,ă îndepliniteă deă c treă directorulă direc ieiă
generaleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 



    ART. 69 
    (1)ă M suraă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă seă stabileşteă deă c treă directorulă
direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă dină unitateaă
administrativ-teritorial ă înă careă seă g seşteă copilulă aflată înă situa iileă prev zuteă laă
art.ă68ăalin.ă(1),ădac ănuăseăîntâmpin ăopozi ieădinăparteaăreprezentan ilorăpersoaneloră
juridice,ă precumă şiă aă persoaneloră fiziceă careă auă înă îngrijireă sauă asigur ă protec iaă
copilului respectiv.ăPentruăcopilulăaflatăînăsitua iileăprev zuteălaăart.ă68ăalin.ă(2),ă
m suraă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă seă stabileşteă deă c treă directorulă direc ieiă
generaleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 
    (2)ă M suraă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă seă stabileşteă deă c treă instan aă
judec toreasc ăînăcondi iileăart.ă100ăalin.ă(3). 
    ART. 70 
    (1)ă Înă situa iaă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă dispusă deă c treă directorulă
direc ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăaceastaăesteăobligat ăs ă
sesizezeăinstan aăjudec toreasc ăînătermenădeă5ăzileădeălaădataălaăcareăaădispusăaceast ă
m sur . 
    (2)ă Înă situa iaă înă careă nuă seă maiă men ină împrejur rileă careă auă stată laă bazaă
stabiliriiăm suriiăplasamentuluiăînăregimădeăurgen ,ădirectorulădirec ieiăgeneraleădeă
asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă poateă dispune,ă înă termenulă prev zută laă alin.ă
(1),ărevocareaăm suriiădeăplasamentăînăregimădeăurgen . 
    (3)ă Instan aă judec toreasc ă vaă analizaă motiveleă careă auă stată laă bazaă m suriiă
adoptate deă c treă direc iaă general ă deă asisten ă social ăşiă protec iaă copiluluiă şiă vaă
dispuneăîncetareaăplasamentuluiăînăregimădeăurgen ăşi,ădup ăcaz,ăreintegrareaăcopiluluiă
înă familiaă sa,ă înlocuireaă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă cuă tutelaă sauă cuă m suraă
plasamentului.ăInstan aăseăvaăpronun a,ătotodat ,ăcuăprivireălaăexercitareaădrepturiloră
p rinteşti. 
    (4)ă Înă situa iaă înă careă plasamentulă înă regimă deă urgen ă esteă dispusă deă c treă
instan aăjudec toreasc ,ăaceastaăseăvaăpronun aăînăcondi iileăart.ă100ăalin.ă(4). 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Supraveghereaăspecializat  
 
    ART. 71 
    (1)ăM suraădeăsupraveghereăspecializat ăseădispuneăînăcondi iileăprezenteiălegiăfa ă
deăcopilulăcareăaăs vârşităoăfapt ăpenal ăşiăcareănuăr spundeăpenal. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăexist ăacordulăp rin ilorăsauăalăreprezentantuluiălegal,ăm suraă
supravegheriiăspecializateăseădispuneădeăc treăcomisiaăpentruăprotec iaăcopilului,ăiar,ă
înălipsaăacestuiăacord,ădeăc treăinstan aăjudec toreasc . 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Monitorizareaăaplic riiăm surilorădeăprotec ieăspecial  
 
    ART. 72 
    (1)ăÎmprejur rileăcareăauăstatălaăbazaăstabiliriiăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ă
dispuseă deă comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă sauă deă instan aă judec toreasc ,ă trebuieă
verificateă trimestrială deă c treă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copilului. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăîmprejur rileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăs-auămodificat,ădirec iaă
general ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăesteăobligat ăs ăsesizezeădeăîndat ă
comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă instan aă judec toreasc ,ă înă vedereaă
modific riiăsau,ădup ăcaz,ăaăîncet riiăm surii. 
    (3)ăDreptulădeăsesizareăprev zutălaăalin.ă(2)ăîlăau,ădeăasemenea,ăp rin iiăsauăaltă
reprezentantălegalăalăcopilului,ăprecumăşiăcopilul. 
    ART. 73 
    (1)ă Direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă
organismulă privată autorizată areă obliga iaă deă aă urm riă modulă înă careă suntă puseă înă



aplicareăm surileădeăprotec ieăspecial ,ădezvoltareaăşiăîngrijireaăcopiluluiăpeăperioadaă
aplic riiăm surii. 
    (2)ăÎnăîndeplinireaăobliga ieiăprev zuteălaăalin.ă(1)ădirec iaăgeneral ădeăasisten ă
social ă şiă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă organismulă privată autorizată întocmeşte,ă
trimestrială sauă oriă deă câteă oriă apareă oă situa ieă careă impuneă acest lucru, rapoarte 
privitoareă laă evolu iaă dezvolt riiă fizice,ă mentale,ă spirituale,ă moraleă sauă socialeă aă
copiluluiăşiăaămoduluiăînăcareăacestaăesteăîngrijit. 
    (3)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăconstat ,ăpeăbazaăraportuluiăîntocmităpotrivităalin.ă(2),ă
necesitateaă modific riiă sau,ă dup ă caz,ă aă încet riiă m surii,ă direc iaă general ă deă
asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă esteă obligat ă s ă sesizezeă deă îndat ă comisiaă
pentruăprotec iaăcopiluluiăsau,ădup ăcaz,ăinstan aăjudec toreasc . 
    (4) Propunerea de încetare aă m suriiă deă protec ieă şiăreintegrareaă înă familieă esteă
înso it ,ăînămodăobligatoriu,ădeădocumenteădinăcareăs ăreias ăparticipareaăp rin ilorălaă
şedin eă deă consiliere,ă astfelă încâtă reintegrareaă s ă seă realizezeă înă celeă maiă buneă
condi ii. 
    ART. 74 
    La încetareaăm surilorădeăprotec ieăspecial ăprinăreintegrareaăcopiluluiăînăfamiliaă
sa,ă serviciulă publică deă asisten ă social ,ă organizată laă nivelulă municipiiloră şiă
oraşelor,ăpersoaneleăcuăatribu iiădeăasisten ăsocial ădinăaparatulădeăspecialitateăală
primarului,ăprecumăşiădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăînă
cazulă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă deă laă domiciliulă sau,ă dup ă caz,ă deă laă
reşedin aăp rin ilor,ăauăobliga iaădeăaăurm riăevolu iaădezvolt riiăcopilului,ăprecumăşiă
modul în careăp rin iiăîşiăexercit ădrepturileăşiăîşiăîndeplinescăobliga iileăcuăprivireă
laăcopil.ăÎnăacestăscop,ăacesteaăîntocmescărapoarteălunareăpeăoăperioad ădeăminimumă6ă
luni. 
    ART. 75 
    Copilulăfa ădeăcareăaăfostăluat ăoăm sur ădeăprotec ieăspecial ăare dreptul de a 
men ineă rela iiă cuă alteă persoane,ă dac ă acesteaă nuă auă oă influen ă negativ ă asupraă
dezvolt riiăsaleăfizice,ămentale,ăspirituale,ămoraleăsauăsociale. 
 
    CAP. IV 
    Protec iaăcopiilorărefugia iăşiăprotec iaăcopiilorăînăcazădeăconflictăarmat 
 
    ART. 76 
    (1)ă Copiiiă careă solicit ă ob inereaă statutuluiă deă refugiat,ă precumă şiă ceiă careă auă
ob inută acestă statută beneficiaz ă deă protec ieă şiă asisten ă umanitar ă corespunz toareă
pentru realizarea drepturilor lor. 
    (2)ă Copiiiă prev zu iă laă alin.ă (1)ă beneficiaz ă deă unaă dintreă formeleă deă protec ieă
prev zuteă deă Legea nr. 122/2006 privindă azilulă înă România,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 
    ART. 77 
    (1)ăÎnăsitua iaăînăcareăcopilulăcareăsolicit ăstatutulădeărefugiatăesteăneînso itădeă
c treă p rin iă sauă deă ună altă reprezentantă legal,ă sus inereaă intereseloră acestuiaă peă
parcursulăproceduriiădeăacordareăaăstatutuluiădeărefugiatăseăasigur ădeăc treădirec iaă
general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă înă aă c reiă raz ă administrativ-
teritorial ăseăafl ăorganulăteritorialăalăMinisteruluiăAfacerilorăInterneăundeăurmeaz ăaă
fiădepus ăcererea. 
    (2)ăCerereaăpentruăacordareaăstatutuluiădeărefugiatăalăcopiluluiăaflatăînăsitua iaă
prev zut ălaăalin.ă(1)ăseăanalizeaz ăcu prioritate. 
    (3)ă Înă scopulă sus ineriiă adecvateă aă intereseloră copiluluiă prev zută laă alin.ă (1),ă
direc iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiădesemneaz ăoăpersoan ăcuă
studiiăsuperioareăjuridiceăsauădeăasisten ăsocial ădinăcadrulăpersonalului propriu sau 
alăunuiăorganismăprivatăautorizat,ăcareăs ăsus in ădrepturileăcopiluluiăşiăs ăparticipe,ă
al turiădeăacesta,ălaăîntreagaăprocedur ădeăacordareăaăstatutuluiădeărefugiat. 
    (4)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăconstat ăc ăpersoanaădesemnat ădeăc tre direc iaăgeneral ă
deăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiănuăîşiăîndeplineşteăcorespunz torăobliga iaă
deăap rareăaăintereselorăcopiluluiăsauădovedeşteărea-credin ăînăîndeplinireaăacesteia,ă



Inspectoratulă Generală pentruă Imigr riă poateă solicitaă direc ieiă generaleă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopiluluiăînlocuireaăacesteiăpersoane. 
    ART. 78 
    (1)ă Pân ă laă solu ionareaă definitiv ă şiă irevocabil ă aă cereriiă deă acordareă aă
statutuluiă deă refugiat,ă cazareaă copiiloră prev zu iă laă art.ă 77ă seă realizeaz ă într-un 
serviciuădeătipăreziden ialăprev zutădeăprezentaălege,ăapar inândădirec ieiăgeneraleădeă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăsauăunuiăorganismăprivatăautorizat. 
    (2)ăCopiiiăcareăauăîmplinităvârstaădeă16ăaniăpotăfiăcaza iăşiăînăcentreleădeăprimire 
şiăcazareăaflateăînăsubordineaăInspectoratuluiăGeneralăpentruăImigr ri. 
    (3)ă Copiiiă prev zu iă laă alin.ă (1),ă c roraă liă s-a acordat statutul de refugiat, 
beneficiaz ă deă protec iaă special ă aă copiluluiă lipsit,ă temporară sauă definitiv,ă deă
ocrotireaăp rin ilorăs i,ăprev zut ădeăprezentaălege. 
    ART. 79 
    (1)ă Înă situa iaă înă careă cerereaă copiluluiă prev zută laă art.ă 76,ă deă acordareă aă
statutuluiădeărefugiat,ăesteărespins ăînămodădefinitivăşiăirevocabil,ădirec iaăgeneral ă
deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă sesizeaz ă Inspectoratulă Generală pentruă
Imigr riăşiăsolicit ăinstan eiăjudec toreştiăstabilireaăplasamentuluiăcopiluluiăîntr-un 
serviciuădeăprotec ieăspecial . 
    (2)ăM suraăplasamentuluiădureaz ăpân ălaăreturnareaăcopiluluiăînă araădeăreşedin ăaă
p rin ilorăoriăînă araăînăcareăauăfostăidentifica iăal iămembriăaiăfamilieiădispuşiăs ă
ia copilul. 
    ART. 80 
    (1)ă Copiiiă afecta iă deă conflicteă armateă beneficiaz ă deă protec ieă şiă asisten ă înă
condi iileăprezenteiălegi. 
    (2) În caz de conflicte armate, institu iileăstatuluiăiauăm surileănecesareăpentruă
dezvoltareaă deă mecanismeă specialeă meniteă s ă asigureă monitorizareaă m suriloră adoptateă
pentru protejarea drepturilor copilului. 
    ART. 81 
    Niciunăcopilănuăvaăfiăfolosităcaăspion,ăc l uz ăsauăcurierăînătimpul conflictelor 
armate. 
    ART. 82 
    (1)ă Înă situa iaă existen eiă unuiă conflictă armat,ă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă
Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră Vârstnice,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Afaceriloră
Interne,ă cuă Ministerulă Ap r riiă Na ionale,ă precumă şiă cuă alteă institu iiă cuă atribu iiă
specifice,ăareăobliga iaădeăaăini iaăşiădeăaăimplementaăstrategiiăşiăprograme,ăinclusivă
laă nivelă familială şiă comunitar,ă pentruă aă asiguraă demobilizareaă copiiloră solda iă şi,ă
respectiv,ăpentruăaăremediaăefecteleăfiziceăşiăpsihice ale conflictelor asupra copilului 
şiăpentruăaăpromovaăreintegrareaăsocial ăaăacestuia. 
    (2)ăOrganeleăadministra ieiăpubliceăcentraleămen ionateălaăalin.ă(1),ăînăcolaborareă
cuă Agen iaă Na ional ă pentruă Ocupareaă For eiă deă Munc ă şiă cuă Ministerulă Educa iei 
Na ionale,ăvorăpromovaăm surileăcorespunz toareăpentru: 
    a)ăeducareaăînăspiritulăîn elegerii,ăsolidarit iiăşiăp cii,ăcaăunăprocesăgeneralăşiă
continuu în prevenirea conflictelor; 
    b)ă educareaă şiă preg tireaă copiiloră demobiliza iă pentruă oă via ă social ă activ ă şiă
responsabil . 
    ART. 83 
    (1)ă Înă oriceă jude ă sauă sectoră ală municipiuluiă Bucureşti,ă preşedinteleă consiliuluiă
jude eană ori,ă dup ă caz,ă primarulă sectoruluiă municipiuluiă Bucureştiă areă obliga iaă deă aă
înaintaădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăînătermenădeă24ă
deăoreădeălaăini iereaăunuiăconflictăarmat,ăoălist ăcomplet ăaătuturorăcopiilorăafla iă
peă teritoriulă respectiveiă unit iă administrativ-teritoriale,ă înă vedereaă monitoriz riiă
situa ieiăacestora. 
    (2) Infrastructuraăavândăcaădestina ieăprotec iaăşiăpromovareaădrepturilorăcopiluluiă
nuăvaăfiăfolosit ăînăscopuriămilitare. 
    (3)ă Înă cazulă ac iuniloră deă evaluareă desf şurateă înă urmaă unoră conflicteă armate,ă
copiilorăliăseăvaăacordaăprioritate.ăDirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaă
copilului,ă înă colaborareă cuă protec iaă civil ,ă vaă luaă m surileă necesareă pentruă aă seă



asiguraăsupraveghereaăcopiilorăcareăsuntăevacua iădeăc treăpersoaneăcareăîşiăpotăasumaă
responsabilitateaă ocrotiriiă şiă siguran eiă lor.ă Oriă deă câteă ori este posibil, membrii 
aceleiaşiăfamiliiăvorăfiăcaza iăîmpreun . 
 
    CAP. V 
    Protec iaăcopiluluiăcareăaăs vârşităoăfapt ăpenal ăşiănuăr spundeăpenal 
 
    ART. 84 
    (1)ă Pentruă copilulă careă aă s vârşită oă fapt ă prev zut ă deă legeaă penal ă şiă careă nuă
r spundeă penal,ă laă propunereaă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copiluluiă înă aă c reiă unitateă administrativ-teritorial ă seă afl ă copilul,ă seă vaă luaă unaă
dintreăm surileăprev zuteălaăart.ă59ălit.ăa)ăşiăc). 
    (2)ăÎnădispunereaăuneiaădintreăm surileăprev zuteălaăart.ă59ălit.ăa)ăşiăc),ăcomisiaă
pentruă protec iaă copilului,ă atunciă cândă exist ă acordulă p rin iloră sauă ală altuiă
reprezentantă legală ală copilului,ă ori,ă dup ă caz,ă instan aă judec toreasc ,ă atunciă cândă
acestăacordălipseşte,ăvaă ineăseamaăde: 
    a)ăcondi iileăcareăauăfavorizatăs vârşireaăfaptei; 
    b) gradul de pericol social al faptei; 
    c)ămediulăînăcareăaăcrescutăşiăaătr ităcopilul; 
    d)ărisculăs vârşiriiădinănouădeăc treăcopilăaăuneiăfapteăprev zuteădeălegeaăpenal ; 
    e) orice alte elementeădeănatur ăaăcaracterizaăsitua iaăcopilului. 
    (3)ă P rin iiă copiluluiă careă s vârşeşteă fapteă penaleă şiă nuă r spundeă penală auă
obliga iaădeăaăparticipaălaăşedin eleădeăconsiliereăefectuateădeăc treădirec iaăgeneral ă
deă asisten ă social ă şiă protec iaă copilului, în baza unui program personalizat de 
consiliereăpsihologic . 
    ART. 85 
    (1)ăM suraăsupravegheriiăspecializateăconst ăînămen inereaăcopiluluiăînăfamiliaăsa,ă
subăcondi iaărespect riiădeăc treăacestaăaăunorăobliga ii,ăcumăarăfi: 
    a) frecventarea cursurilorăşcolare; 
    b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi; 
    c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; 
    d)ă interzicereaă deă aă frecventaă anumiteă locuriă sauă deă aă aveaă leg turiă cuă anumiteă
persoane. 
    (2) În cazul în careămen inereaăînăfamilieănuăesteăposibil ăsauăatunciăcândăcopilulă
nuă îşiă îndeplineşteă obliga iileă stabiliteă prină m suraă supravegheriiă specializate,ă
comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă ori,ă dup ă caz,ă instan aă judec toreasc ,ă dup ă
distinc iileă prev zuteă la art. 84 alin. (2), poate dispune plasamentul acestuia în 
familiaă extins ă oriă înă ceaă substitutiv ,ă precumă şiă îndeplinireaă deă c treă copilă aă
obliga iilorăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    ART. 86 
    Înă cazulă înă careă faptaă prev zut ă deă legeaă penal ,ă s vârşit ă deă copilul care nu 
r spundeăpenal,ăprezint ăunăgradăridicatădeăpericolăsocial,ăprecumăşiăînăcazulăînăcareă
copilul pentru care s-auăstabilităm surileăprev zuteălaăart.ă85ăs vârşeşteăînăcontinuareă
fapteăpenale,ăcomisiaăpentruăprotec iaăcopiluluiăsau,ădup ăcaz,ăinstan aăjudec toreasc ă
dispune,ă peă perioad ă determinat ,ă plasamentulă copiluluiă într-un serviciu de tip 
reziden ialăspecializat. 
    ART. 87 
    Esteăinterzisăs ăseădeaăpublicit iiăoriceădateăreferitoareălaăs vârşireaădeăfapteă
penaleă deă c treă copilulă careă nuă r spundeă penal,ă inclusivă dateă privitoareă laă persoanaă
acestuia. 
    ART. 88 
    (1)ă Peă toat ă durataă aplic riiă m suriloră destinateă copiluluiă careă s vârşeşteă fapteă
penaleăşiănuăr spundeăpenal,ăvorăfiăasigurateăserviciiăspecializate,ăpentruăa-i asista 
pe copii în procesul de reintegrare în societate. 
    (2)ăTipurileădeăserviciiăspecializateăprev zuteălaăalin.ă(1),ăprecumăşiăstandardeleă
referitoareă laă modalitateaă deă asigurareă aă acestoră serviciiă seă aprob ă prină hot râreă aă
Guvernului. 



    (3)ăCopilulăcareăaăs vârşităoăfapt ăprev zut ădeălegeaăpenal ăşiăcareănuăr spundeă
penalăvaăfiăînso ităşiăasistatădeăc treăunăpsihologăsauăasistentulăsocial,ădesemnatădeă
direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă înă oriceă etap ă aă
cercet riiăpenale. 
 
    CAP. VI 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăabuzului,ăneglij rii,ăexploat riiăşiăaăoric reiăformeă
deăviolen  
 
    ART. 89 
    (1)ă Copilulă areă dreptulă deă aă fiă protejată împotrivaă abuzului,ă neglij rii,ă
exploat rii,ă traficului,ă migra ieiă ilegale,ă r pirii,ă violen ei,ă pornografiei prin 
internet,ăprecumăşiăaăoric rorăformeădeăviolen ,ăindiferentădeămediulăînăcareăacestaăseă
afl :ă familie,ă institu iiă deă înv mânt,ă medicale,ă deă protec ie,ă mediiă deă cercetareă aă
infrac iunilorăşiădeăreabilitare/deten ie,ăinternet,ămass-media,ălocuriădeămunc ,ămediiă
sportive, comunitate etc. 
    (2)ă Oriceă persoan ă fizic ă sauă juridic ,ă precumă şiă copilulă potă sesizaă direc iaă
general ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiădinăjude ul/sectorulădeădomiciliuă
s ăiaăm surileăcorespunz toareăpentru a-lăprotejaăîmpotrivaăoric rorăformeădeăviolen ,ă
inclusivăviolen ăsexual ,ăv t mareăsauădeăabuzăfizicăsauămental,ădeăreleătratamenteăsauă
deăexploatare,ădeăabandonăsauăneglijen . 
    (3)ăAngaja iiăinstitu iilorăpubliceăsauăprivateăcare,ăprinănaturaăprofesiei,ăintr ă
înăcontactăcuăcopilulăşiăauăsuspiciuniăasupraăunuiăposibilăcazădeăabuz,ăneglijareăsauă
releă tratamenteă auă obliga iaă deă aă sesizaă deă urgen ă direc iaă general ă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopilului. 
    ART. 90 
    (1)ă P rin iiă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă altă reprezentantă legală ală acestuia,ă
autorit ileă publiceă şiă organismeleă privateă auă obliga iaă s ă iaă toateă m surileă
corespunz toareă pentruă aă facilitaă readaptareaă fizic ă şiă psihologic ă şiă reintegrareaă
social ă aă oric ruiăcopilă careă aă fostă victimaă oric reiă formeă deă neglijen ,ă exploatareă
sauăabuz,ădeătortur ăsauăpedeaps ăoriătratamenteăcrude,ăinumaneăsauădegradante. 
    (2)ă Persoaneleă men ionateă laă alin.ă (1)ă voră asiguraă condi iileă necesareă pentruă caă
readaptareaă şiă reintegrareaă s ă favorizezeă s n tatea,ă respectulă deă sineă şiă demnitateaă
copilului. 
 
    SEC IUNEAă1 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăexploat riiăeconomice 
 
    ART. 91 
    (1)ă Copilulă areă dreptulă deă aă fiă protejată împotrivaă exploat riiă şiă nuă poateă fiă
constrânsă laă oă munc ă sauă activitateă domestic ă oriă înă afaraă familiei,ă inclusivă înă
institu iiădeăînv mânt,ădeăprotec ieăspecial ,ăreeducareăşiădeten ieăsauăînădomeniulă
cultural,ă artistic,ă sportiv,ă publicitară şiă deă modeling,ă ceă comport ă ună riscă poten ială
sauă careă esteă susceptibil ă s ă îiă compromit ă educa iaă oriă s ă îiă d unezeă s n t iiă sauă
dezvolt riiăsaleăfizice,ămentale,ăspirituale,ămoraleăoriăsociale. 
    (2)ăEsteăinterzis ăoriceăpractic ăprinăintermediulăc reiaăunăcopilăesteădatădeăunulă
sauădeăambiiăp rin iăoriădeăreprezentantulăluiălegal,ăînăschimbul unei recompense, unor 
datoriiăsauănu,ăcuăscopulăexploat riiăcopiluluiăprinămunc . 
    (3)ă Înă situa iileă înă careă copiiiă deă vârst ă şcolar ă seă sustragă procesuluiă deă
înv mânt,ă desf şurândă munciă cuă nerespectareaă legii,ă unit ileă deă înv mântă suntă
obligateă s ă sesizezeă deă îndat ă serviciulă publică deă asisten ă social .ă Înă cazulă unoră
asemeneaă constat ri,ă serviciulă publică deă asisten ă social ă împreun ă cuă inspectorateleă
şcolareă jude eneă şiă cuă celelalteă institu iiă publiceă competenteă suntă obligateă s ă iaă
m suriăîn vedereaăreintegr riiăşcolareăaăcopilului. 
    (4)ă Inspec iaă Muncii,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ăareăobliga iaădeăaăpromovaăcampaniiădeăconştientizareă
şiăinformare: 



    a) pentru copii - despre m surileă deă protec ieă deă careă potă beneficiaă şiă despreă
riscurileăpeăcareăleăimplic ăcazurileădeăexploatareăeconomic ; 
    b) pentru publicul larg - incluzândă educa ieă parental ă şiă activit iă deă preg tireă
pentruă categoriileăprofesionaleă careă lucreaz ă cuă şiă pentru copii, pentru a-iă ajutaă s ă
asigureăcopiilorăoăreal ăprotec ieăîmpotrivaăexploat riiăeconomice; 
    c)ăpentruăangajatoriăsauăpoten ialiăangajatori. 
    ART. 92 
    (1)ă Prestareaă deă c treă copiiă aă activit iloră remunerateă înă domeniileă cultural,ă
artistic,ă sportiv,ă publicitară şiă deă modelingă prev zuteă laă art.ă 91ă alin.ă (1)ă esteă
condi ionat ă deă informareaă prealabil ă aă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă deă laă
domiciliul copilului. 
    (2)ă Condi iileă deă munc ă pentruă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă modalit ileă
proceduriiădeăinformareăprealabil ăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăconsumuluiădeădroguri 
 
    ART. 93 
    (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante 
şiăsubstan eăpsihotrope. 
    (2)ă Esteă interzis ă vânzareaă deă solven iă copiilor,ă f r ă acordulă p rinteluiă oriă ală
altui reprezentant legal. 
    (3)ă Agen iaă Na ional ă Antidrog,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă
Protec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăşi,ădup ăcaz,ăcuăalteăautorit iăsauăorganeă
deă specialitateă aleă administra ieiă publiceă centrale,ă areă obliga iaă deă aă luaă m surileă
corespunz toareăpentru: 
    a)ă prevenireaă folosiriiă copiiloră laă produc iaă şiă traficulă ilicită ală acestoră
substan e; 
    b)ăconştientizareaăpubliculuiălargăşi,ăînămodăparticular,ăaăcopiilorăcuăprivireălaă
aceast ăproblematic ,ăinclusivăprinăintermediulăsistemuluiădeăînv mântăşi,ădup ăcaz,ă
prinăintroducereaăacestuiăsubiectăînăprogramaăşcolar ; 
    c) sprijinirea copiilorăşiăfamiliilorăacestora,ăprinăconsiliereăşiăîndrumareă- dac ă
esteănecesar,ădeănatur ăconfiden ial ,ădarăşiăprinăelaborareaădeăpoliticiăşiăstrategiiă
careă s ă garantezeă recuperareaă fizic ă şiă psihic ă şiă reintegrareaă social ă aă copiiloră
dependen iădeădroguri, inclusivăprinădezvoltareaăînăacestăscopădeămetodeădeăinterven ieă
alternativ ălaăinstitu iileăpsihiatriceătradi ionale; 
    d)ă dezvoltareaă suplimentar ă aă sistemeloră pentruă adunareaă unoră dateă realeă asupraă
apari ieiăconsumuluiădeădroguriălaăcopii,ăcaăşiăasupraăimplic riiăacestoraăînăproduc iaă
şiă traficulă ilicită deă droguri;ă evaluareaă permanent ă aă acestoră situa ii,ă aă progreseloră
realizate,ă aă dificult iloră întâmpinateă şi,ă respectiv,ă aă obiectiveloră propuseă pentruă
viitor; 
    e) dezvoltarea unui sistem de informareăpublic ăcareăs ăreduc ătoleran aăînăceeaăceă
priveşteăconsumulădeădroguriăşiăs ăajuteălaărecunoaştereaăprimelorăsimptomeădeăconsumădeă
droguri, mai ales în rândul copiilor. 
    (4)ă Institu iileă prev zuteă laă alin.ă (3)ă seă voră asiguraă c ă opiniileă copiiloră sunt 
luate în considerare la elaborarea strategiilor antidrog. 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăabuzuluiăsauăneglijen ei 
 
    ART. 94 
    (1)ăPrinăabuzăasupraăcopiluluiăseăîn elegeăoriceăac iuneăvoluntar ăaăuneiăpersoaneă
careăseăafl ăîntr-oărela ieădeăr spundere,ăîncredereăsauădeăautoritateăfa ădeăacesta,ă
prină careă suntă periclitateă via a,ă dezvoltareaă fizic ,ă mental ,ă spiritual ,ă moral ă sauă
social ,ă integritateaă corporal ,ă s n tateaă fizic ă sauă psihic ă aă copilului,ă şiă seă
clasific ădreptăabuzăfizic,ăemo ional,ăpsihologic,ăsexualăşiăeconomic. 



    (2)ă Prină neglijareaă copiluluiă seă în elegeă omisiunea,ă voluntar ă sauă involuntar ,ă aă
uneiăpersoaneăcareăareăresponsabilitateaăcreşterii,ăîngrijiriiăsauăeduc riiăcopiluluiădeă
aăluaăoriceăm sur ăpeăcareăoăpresupuneăîndeplinireaăacesteiăresponsabilit i,ăcareăpuneă
înă pericolă via a,ă dezvoltareaă fizic ,ă mental ,ă spiritual ,ă moral ă sauă social ,ă
integritateaă corporal ,ă s n tateaă fizic ă sauă psihic ă aă copiluluiă şiă poateă îmbr caă maiă
multeă forme:ă alimentar ,ă vestimentar ,ă neglijareaă igienei,ă neglijareaă medical ,ă
neglijareaă educa ional ,ă neglijareaă emo ional ă sauă p r sireaă copilului/abandonulă deă
familie,ăcareăreprezint ăceaămaiăgrav ăform ădeăneglijare. 
    ART. 95 
    Suntăinterziseăs vârşireaăoric ruiăactădeăviolen ,ăprecumăşiăprivareaăcopiluluiădeă
drepturileă saleă deă natur ă s ă pun ă înă pericolă via a,ă dezvoltareaă fizic ,ă mental ,ă
spiritual ,ămoral ăsauăsocial ,ăintegritateaăcorporal ,ăs n tateaăfizic ăsauăpsihic ăaă
copilului,ăatâtăînăfamilie,ăcâtăşiăînăinstitu iileăcareăasigur ăprotec ia,ăîngrijireaăşiă
educareaăcopiilor,ăînăunit iăsanitare,ăunit iădeăînv mânt,ăprecumăşiăînăoriceăalt ă
institu ieă public ă sauă privat ă careă furnizeaz ă serviciiă sauă desf şoar ă activit iă cuă
copii. 
    ART. 96 
    (1)ăOriceăpersoan ăcare,ăprinănaturaăprofesieiăsauăocupa ieiăsale,ălucreaz ădirectă
cuă ună copilă şiă areă suspiciuniă înă leg tur ă cuă existen aă uneiă situa iiă deă abuză sauă deă
neglijareăaăacestuiaăesteăobligat ăs ăsesizezeăserviciulăpublicădeăasisten ăsocial ăsauă
direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă înă aă c reiă raz ă
teritorial ăaăfostăidentificatăcazulărespectiv. 
    (2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul 
fiec reiă direc iiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă seă înfiin eaz ă
obligatoriuătelefonulăcopilului,ăalăc ruiănum răvaăfiăadusălaăcunoştin aăpublicului. 
    ART. 97 
    P rin iiăsauăreprezentan iiălegaliăauăobliga iaădeăaăsupravegheaăcopilulăşiădeăaăluaă
toateă m surileă înă vedereaă preveniriiă înlesniriiă sauă practic riiă cerşetorieiă deă c treă
copil. 
    ART. 98 
    Înăvedereaăasigur riiărespect riiădreptuluiăprev zutălaăart.ă89ăalin.ă(1),ădirec iaă
general ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăesteăobligat : 
    a)ăs ăverificeăşiăs ăsolu ionezeătoateăsesiz rileăprivindăposibileleăcazuriădeăabuz,ă
neglijare,ăexploatareăşiăoriceăform ădeăviolen ăasupraăcopilului; 
    b)ă s ă asigureă prestareaă serviciiloră prev zuteă laă art.ă 119,ă specializateă pentruă
nevoileă copiilor,ă victimeă aleă abuzului,ă neglij rii,ă exploat riiă şiă oric reiă formeă deă
violen ăasupraăcopilului. 
    ART. 99 
    Pentruă verificareaă sesiz riloră privindă cazurileă deă abuză şiă neglijareă aă copilului,ă
reprezentan iiădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăauădreptă
deăacces,ăînăcondi iileălegii,ăînăsediileăpersoanelorăjuridice,ăprecumăşiălaădomiciliulă
persoaneloră fiziceă careă auă înă îngrijireă sauă asigur ă protec iaă unuiă copil.ă Pentruă
efectuareaă acestoră verific ri,ă organeleă deă poli ieă auă obliga iaă s ă sprijineă
reprezentan iiădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 
    ART. 100 
    (1)ă Reprezentan iiă persoaneloră juridice,ă precumă şiă persoaneleă fiziceă careă auă înă
îngrijireăsauăasigur ăprotec iaăunuiăcopilăsuntăobliga iăs ăcolaborezeăcuăreprezentan iiă
direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă şiă s ă ofereă toateă
informa iileănecesareăpentruăsolu ionareaăsesiz rilor. 
    (2)ăÎnăsitua iaăînăcare,ăînăurmaăverific rilorăefectuate,ăreprezentan iiădirec ieiă
generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă stabilescă c ă exist ă motiveă
temeiniceă careă s ă sus in ă existen aă uneiă situa iiă deă pericolă iminentă pentruă copil,ă
datorat ă abuzuluiă şiă neglij rii,ă şiă nuă întâmpin ă opozi ieă dină parteaă persoaneloră
prev zuteălaăalin.ă(1),ădirectorulădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaă
copiluluiă instituieă m suraă plasamentuluiă înă regimă deă urgen .ă Prevederileă art.ă 62-64, 
art.ă68ăalin.ă(5)ăşiăaleăart.ă70ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 



    (3)ăÎnăsitua iaăînăcareăpersoaneleăprev zuteălaăalin.ă(1)ărefuz ăsauăîmpiedic ăînă
oriceă modă efectuareaă verific riloră deă c treă reprezentan iiă direc ieiă generaleă deă
asisten ă social ă şiă protec iaă copilului,ă iară aceştiaă stabilescă c ă exist ă motiveă
temeiniceă careă s ă sus in ă existen aă uneiă situa iiă deă pericolă iminentă pentruă copil,ă
datorat ă abuzuluiă şiă neglij rii,ă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copiluluiă sesizeaz ă instan aă judec toreasc ,ă solicitândă emitereaă uneiă ordonan eă
preşedin ialeădeăplasareăaăcopiluluiăînăregimădeăurgen ălaăoăpersoan ,ălaăoăfamilie,ălaă
un asistent maternal sau într-ună serviciuă deă tipă reziden ial,ă licen iată înă condi iileă
legii. Prevederile art. 62-64ăşiăaleăart.ă68ăalin.ă(5)ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    (4)ăÎnătermenădeă5ăzileădeălaădataăexecut riiăordonan eiăpreşedin ialeăprinăcareăs-a 
dispus plasamentulă înă regimă deă urgen ,ă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă
protec iaă copiluluiă sesizeaz ă instan aă judec toreasc ă pentruă aă decideă cuă privireă la:ă
înlocuireaă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă cuă m suraă plasamentului,ă dec dereaă dină
exerci iulă drepturiloră p rinteşti,ă precumă şiă cuă privireă laă exercitareaă drepturiloră
p rinteşti.ăInstan aăseăpronun ăşiăcuăprivireălaăobligareaăp rin ilorăcopiluluiădeăaăseă
prezentaălaăşedin eădeăconsiliere. 
    ART. 101 
    (1)ăÎnăcadrulăprocesuluiăprev zutălaăart.ă100ăalin.ă(3)ăşiă(4),ăseăpoateăadministra,ă
dinăoficiu,ăcaăprob ,ădeclara iaăscris ăaăcopiluluiăreferitoareălaăabuzul,ăneglijarea,ă
exploatareaăşiăoriceăform ădeăviolen ăasupraăcopiluluiălaăcareăaăfostăsupus.ăDeclara iaă
copiluluiă poateă fiă înregistrat ,ă potrivit legii, prin mijloace tehnice audio-video. 
Înregistr rileăseărealizeaz ăînămodăobligatoriuăcuăasisten aăunuiăpsiholog. 
    (2)ă Acordulă copiluluiă esteă obligatoriuă pentruă realizareaă înregistr riiă declara ieiă
sale. 
    (3)ăDac ăinstan aăjudec toreasc ăapreciaz ănecesar,ăaceastaăîlăpoateăchemaăpeăcopilă
înăfa aăei,ăpentruăa-lăaudia.ăAudiereaăareălocănumaiăînăcameraădeăconsiliu,ăînăprezen aă
unuiăpsihologăşiănumaiădup ăoăprealabil ăpreg tireăaăcopiluluiăînăacestăsens. 
    ART. 102 
    În cazul în care abuzul, neglijarea,ăexploatareaăşiăoriceăform ădeăviolen ăasupraă
copiluluiăaăfostăs vârşit ădeăc treăpersoaneăcare,ăînăbazaăunuiăraportăjuridicădeămunc ă
sauă deă alt ă natur ,ă asigurauă protec ia,ă creşterea,ă îngrijireaă sauă educa iaă copilului,ă
angajatoriiăauăobliga iaăs ăsesizezeădeăîndat ăorganeleădeăurm rireăpenal ăşiăs ădispun ă
îndep rtareaăpersoaneiărespectiveădeăcopiiiăafla iăînăgrijaăsa. 
    ART. 103 
    Înă institu iileă publiceă sauă private,ă precumă şiă înă serviciileă deă tipă reziden ial,ă
publiceă sauă private,ă careă asigur  protec ia,ă creşterea,ă îngrijireaă sauă educareaă
copiilor,ă esteă interzis ă angajareaă persoaneiă împotrivaă c reiaă aă fostă pronun at ă oă
hot râreăjudec toreasc ădefinitiv ăpentruăs vârşirea,ăcuăinten ie,ăaăuneiăinfrac iuni. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Protec iaăcopiluluiăcuăp rin iăpleca iălaămunc ăînăstr in tate 
 
    ART. 104 
    (1)ă P rinteleă careă exercit ă singură autoritateaă p rinteasc ă sauă laă careă locuieşteă
copilul,ă careă urmeaz ă s ă pleceă laă munc ă înă str in tate,ă areă obliga iaă deă aă notificaă
aceast ăinten ieăserviciuluiăpublicădeăasisten ăsocial ădeălaădomiciliu,ăcuăminimumă40ă
deăzileăînainteădeăaăp r siă ara. 
    (2)ăNotificareaăvaăcon ine,ăînămodăobligatoriu,ădesemnareaăpersoaneiăcareăseăocup ă
deăîntre inereaăcopiluluiăpeăperioadaăabsen eiăp rin ilorăsauătutorelui, dup ăcaz. 
    (3)ăConfirmareaăpersoaneiăînăîntre inereaăc reiaăvaăr mâneăcopilulăseăefectueaz ădeă
c treăinstan aădeătutel ,ăînăconformitateăcuăprevederileăprezenteiălegi. 
    (4)ă Dispozi iileă prezentuluiă articolă suntă aplicabileă şiă tutorelui,ă precumă şiă înă
cazulăînăcareăambiiăp rin iăurmeaz ăs ăpleceălaămunc ăîntr-un alt stat. 
    ART. 105 
    (1)ăPersoanaădesemnat ăconformăart.ă104ăalin.ă(2)ătrebuieăs ăfac ăparteădinăfamiliaă
extins ,ăs ăaib ăminimumă18ăaniăşiăs ăîndeplineasc ăcondi iileămaterialeăşiăgaran iile 
moraleănecesareăcreşteriiăşiăîngrijiriiăunuiăcopil. 



    (2)ă Serviciileă publiceă deă asisten ă social ă organizateă laă nivelulă municipiilor,ă
oraşelor,ăcomunelorăasigur ăpersoanelorădesemnateăconsiliereăşiăinformareăcuăprivireălaă
r spundereaă pentruă creşterea şiă asigurareaă dezvolt riiă copiluluiă peă oă perioad ă deă 6ă
luni. 
    (3)ăInstan aăvaădispuneădelegareaătemporar ăaăautorit iiăp rinteştiăcuăprivireălaă
persoanaă copilului,ă peă durataă lipseiă p rin ilor,ă dară nuă maiă multă deă ună an,ă c treă
persoanaădesemnat ăpotrivit art. 104 alin. (3). 
    (4)ă Acordulă persoaneiă c reiaă urmeaz ă s -iă fieă delegat ă autoritateaă p rinteasc ă seă
exprim ădeăc treăaceastaăpersonal,ăînăfa aăinstan ei. 
    (5)ă Laă cerereă seă ataşeaz ă acteă dină careă s ă rezulteă îndeplinireaă condi iiloră
prev zuteălaăalin. (1). 
    (6)ă Cerereaă seă solu ioneaz ă înă procedur ă necontencioas ,ă potrivită Coduluiă deă
procedur ă civil .ă Solu ionareaă cereriiă deă delegareă aă drepturiloră şiă îndatoririloră
p rinteştiăseăfaceăînătermenădeă3ăzileădeălaădepunereaăacesteia. 
    (7)ăHot râreaăvaăcuprindeămen ionareaăexpres ăaădrepturilorăşiăîndatoririlorăcareăseă
deleag ăşiăperioadaăpentruăcareăareălocădelegarea. 
    (8)ă Pentruă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (2),ă dup ă ceă instan aă hot r şteă delegareaă
drepturilorăp rinteşti,ăpersoanaăînăsarcinaăc reiaăcadăîngrijireaăşiăcreştereaăcopiluluiă
trebuieăs ăurmeze,ăobligatoriu,ăunăprogramădeăconsiliere,ăpentruăaăpreveniăsitua iiădeă
conflict,ăneadaptareăsauăneglijen ăînărela iaăcuăminorul. 
    (9)ăInstan aădeăjudecat ăvaăcomunicaăoăcopieăaăhot râriiădeădelegare primarului de 
laădomiciliulăp rin ilorăsauătutorelui,ăprecumăşiăprimaruluiădeălaădomiciliulăpersoaneiă
c reiaăiăseăacord ădelegareaăautorit iiăp rinteşti. 
    ART. 106 
    Autorit ileă administra ieiă publiceă locale,ă prină intermediulă serviciiloră deă
asisten ă social ,ă potă ini ia,ă înă limitaă prevederiloră bugetuluiă deă stată sauă aleă
bugetelorălocaleăşiăînălimitaăbugetelorădeăvenituriăşiăcheltuieliăprev zuteăcuăaceast ă
destina ie,ăcampaniiădeăinformareăaăp rin ilor,ăînăvederea: 
    a)ăconştientiz riiădeăc treăp rin iăaăriscurilorăasumateăprinăplecareaălorălaămunc ă
înăstr in tate; 
    b)ăinform riiăp rin ilorăcuăprivireălaăobliga iileăceăleărevinăînăsitua iaăînăcareă
inten ioneaz ăs ăpleceăînăstr in tate. 
    ART. 107 
    Proceduraădeămonitorizareăaămoduluiădeăcreştereăşiăîngrijireăaăcopiluluiăcuăp rin iă
pleca iălaămunc ăînăstr in tate,ăprecumăşiăserviciileădeăcareăaceştiaăpotăbeneficiaăseă
stabilescă prină hot râreă aă Guvernului,ă laă propunereaă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă
Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră Vârstnice,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Dezvolt riiă
RegionaleăşiăAdministra ieiăPublice. 
    ART. 108 
    Serviciulă publică deă asisten ă social ă şiă centrulă jude eană deă resurseă şiă asisten ă
educa ional ă auă obliga iaă deă aă dezvoltaă serviciiă deă consiliereă specializat ă destinate 
copiluluiăcareăaărevenităînă ar ,ădup ăoăperioad ădeăşedereăînăstr in tateăal turiădeă
p rin iămaiămareădeăunăan. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăr piriiăsauăoric rorăformeădeătraficare 
 
    ART. 109 
    (1) Ministerul AfacerilorăInterneăşiăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeă
şiăPersoanelorăVârstnice,ăînăcolaborareăcuăMinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăvorăefectuaă
demersurileă necesareă pentruă adoptareaă tuturoră m suriloră legislative,ă administrativeă şiă
educative destinate asigur riiă protec ieiă efectiveă împotrivaă oric roră formeă deă trafică
internă sauă interna ională ală copiilor,ă înă oriceă scopă sauă subă oriceă form ,ă inclusivă deă
c treăpropriiăp rin i. 
    (2)ăÎnăacestăscop,ăautorit ileăpubliceămen ionateălaăalin.ă(1)ăauăresponsabilitatea 
elabor riiă uneiă strategiiă laă nivelă na ională pentruă prevenireaă şiă combatereaă acestuiă



fenomen,ăinclusivăaăunuiămecanismăinternădeăcoordonareăşiămonitorizareăaăactivit iloră
întreprinse. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăaltorăforme de exploatare 
 
    ART. 110 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăprotec ieăîmpotrivaăoric reiăformeădeăexploatare. 
    (2)ă Institu iileă şiă autorit ileă publice,ă potrivită atribu iiloră lor,ă adopt ă
reglement riăspecificeăşiăaplic ăm suriăcorespunz toareăpentruăprevenirea, între altele: 
    a)ătransferuluiăilicităşiăaănereturn riiăcopilului; 
    b)ă încheieriiă adop iilor,ă na ionaleă oriă interna ionale,ă înă alteă scopuriă decâtă
interesul superior al copilului; 
    c)ăexploat riiăsexualeăşiăaăviolen eiăsexuale; 
    d)ăr piriiăşiătrafic riiădeăcopiiăînăoriceăscopăşiăsubăoriceăform ; 
    e)ăimplic riiăcopiilorăînăconflicteăarmate; 
    f)ă dezvolt riiă for ateă aă talenteloră copiiloră înă daunaă dezvolt riiă loră armonioase,ă
fiziceăşiămentale; 
    g)ăexploat riiăcopiluluiădeăc treămass-media; 
    h)ăexploat riiăcopiluluiăînăcadrulăunorăcercet riăoriăexperimenteăştiin ifice. 
 
    CAP. VII 
    Institu iiăşiăserviciiăcuăatribu iiăînăprotec iaăcopilului 
 
    SEC IUNEAă1 
    Institu iiălaănivelăcentral 
 
    ART. 111 
    Monitorizarea respect riiăprincipiilorăşiădrepturilorăstabiliteădeăprezentaălegeăşiă
deă Conven iaă Organiza ieiă Na iuniloră Uniteă cuă privireă laă drepturileă copilului,ă
ratificat ă prină Legea nr. 18/1990,ă republicat ,ă cuă modific rileă ulterioare,ă precum şiă
coordonareaăşiăcontrolulăactivit iiădeăprotec ieăşiăpromovareăaădrepturilorăcopiluluiă
seă realizeaz ă deă c treă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră
Vârstnice. 
    ART. 112 
    Ap rareaă drepturiloră şiă libert iloră copiluluiă înă raporturile acestuia cu 
autorit ileă publiceă cuă scopulă deă aă promovaă şiă deă aă îmbun t iă condi iaă copiluluiă seă
realizeaz ăşiăprinăinstitu iaăAvocatulăPoporului. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Institu iiăşiăserviciiălaănivelălocal 
 
    ART. 113 
    Autorit ileăadministra ieiăpubliceălocaleăauăobliga iaăs ăgarantezeăşiăs ăpromovezeă
respectareaă drepturiloră copiiloră dină unit ileă administrativ-teritoriale, asigurând 
prevenireaăsepar riiăcopiluluiădeăp rin iiăs i,ăprecumăşiăprotec iaăspecial ăaăcopiluluiă
lipsit, temporarăsauădefinitiv,ădeăîngrijireaăp rin ilorăs i. 
    ART. 114 
    (1)ă Autorit ileă administra ieiă publiceă localeă auă obliga iaă deă aă implicaă
colectivitateaă local ă înă procesulă deă identificareă aă nevoiloră comunit iiă şiă deă
solu ionareălaănivelălocalăaăproblemelor sociale care privesc copiii. 
    (2) În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar 
f r ăaăseălimita,ăoameniădeăafaceriălocali,ăpreo i,ăcadreădidactice,ămedici,ăconsilieriă
locali,ă poli işti.ă Rolulă acestoră structuriă esteă atât deă solu ionareă aă unoră cazuriă
concrete,ăcâtăşiădeăaăr spundeănevoilorăglobaleăaleărespectiveiăcolectivit i. 
    (3)ăMandatulăstructurilorăcomunitareăconsultativeăseăstabileşteăprinăacteăemiseădeă
c treăautorit ileăadministra ieiăpubliceălocale. 



    (4) Pentru a-şiăîndepliniărolulăpentruăcareăauăfostăcreate,ăstructurileăcomunitareă
consultativeă voră beneficiaă deă programeă deă formareă înă domeniulă asisten eiă socialeă şiă
protec ieiăcopilului. 
    ART. 115 
    (1)ă Înă subordineaă consiliuluiă jude eană şi,ă respectiv,ă aă consiliilor locale ale 
sectoareloră municipiuluiă Bucureştiă func ioneaz ă comisiaă pentruă protec iaă copilului,ă caă
organă deă specialitateă ală acestora,ă f r ă personalitateă juridic ,ă avândă urm toareleă
atribu iiăprincipale: 
    a)ăstabilireaăîncadr riiăînăgradădeăhandicapăşiăorientareaăşcolar ăaăcopilului; 
    b)ăpronun area,ăînăcondi iileăprezenteiălegi,ăcuăprivireălaăpropunerileăreferitoareă
laăstabilireaăuneiăm suriădeăprotec ieăspecial ăaăcopilului; 
    c)ăsolu ionareaăcererilorăprivindăeliberareaăatestatuluiădeăasistent maternal; 
    d)ăalteăatribu iiăprev zuteădeălege. 
    (2)ăOrganizareaăşiămetodologiaădeăfunc ionareăaăcomisieiăpentruăprotec iaăcopiluluiă
seăreglementeaz ăprinăhot râreăaăGuvernului*). 
---------- 
    *) A se vedea Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.437/2004 privindăorganizareaăşiămetodologiaă
deăfunc ionareăaăcomisieiăpentruăprotec iaăcopilului,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăală
României, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004. 
 
    (3)ăPreşedintele,ăvicepreşedinteleăşiămembriiăcomisiilorăpentruăprotec iaăcopilului,ă
precumăşiăsecretarulăacestora,ăconstituiteăpotrivitălegii,ăauădreptulălaăoăindemniza ieă
deă şedin ă echivalent ă cuă 1%ă dină indemniza iaă preşedinteluiă consiliuluiă jude ean,ă
respectiv a primarului de sector. 
    (4) Indemniza iaă seă suport ă dină bugetulă jude ului,ă respectivă ală sectoruluiă
municipiuluiăBucureşti,ăînălimitaăcreditelorăbugetareăaprobateăcuăaceast ădestina ieăşiă
cuăîncadrareaăînălimitaămaxim ăaăcheltuielilorădeăpersonal,ăstabilit ăprinălege. 
    ART. 116 
    (1)ăServiciulăpublicăspecializatăpentruăprotec iaăcopilului,ăexistentăînăsubordineaă
consiliiloră jude eneă şiă aă consiliiloră localeă aleă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă
precumăşiăserviciulăpublicădeăasisten ăsocial ădeălaănivelulăjude elorăşiăsectoarelor 
municipiuluiă Bucureştiă seă reorganizeaz ă caă direc ieă general ă deă asisten ă social ă şiă
protec iaăcopilului. 
    (2)ă Direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă esteă institu ieă
public ă cuă personalitateă juridic ,ă înfiin at ă înă subordineaă consiliuluiă jude ean,ă
respectivă aă consiliiloră localeă aleă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă careă preia,ă înă
modă corespunz tor,ă func iileă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă deă laă nivelulă
jude uluiă şi,ă respectiv,ă atribu iileă serviciuluiă publică deă asisten  social ă deă laă
nivelulăsectoarelorămunicipiuluiăBucureşti. 
    (3)ă Institu iaă prev zut ă laă alin.ă (2)ă exercit ă înă domeniulă protec ieiă drepturiloră
copiluluiă atribu iileă prev zuteă deă prezentaă lege,ă precumă şiă deă alteă acteă normativeă înă
vigoare. 
    (4) Structuraăorganizatoric ,ănum rulădeăpersonalăşiăfinan areaădirec ieiăgeneraleă
deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă seă aprob ă prină hot râreă aă consiliuluiă
jude ean,ă respectivă aă consiliuluiă locală ală sectoruluiă municipiuluiă Bucureşti,ă careă oă
înfiin eaz ,ăastfelăîncâtăs ăasigureăîndeplinireaăînămodăcorespunz torăaăatribu iilorăceă
îiărevin,ăprecumăşiărealizareaădeplin ăşiăexercitareaăefectiv ăaădrepturilorăcopilului. 
    (5)ă Atribu iileă şiă regulamentul-cadruă deă organizareă şiă func ionareă aleă direc ieiă
generale de asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă seă aprob ă prină hot râreă aă
Guvernului*),ă laă propunereaă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă
Persoanelor Vârstnice. 
----------- 
    *) A se vedea Hot râreaă Guvernuluiă nr. 1.434/2004 privindă atribu iileă şiă
Regulamentul-cadruă deă organizareă şiă func ionareă aleă Direc ieiă generaleă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopilului,ărepublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ă
nr.ă547ădină21ăiulieă2008,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 



    ART. 117 
    Direc iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăexercit ,ăînădomeniulă
protec ieiăşiăpromov riiădrepturilorăcopilului,ăurm toareleăatribu iiăprincipale: 
    a)ă coordoneaz ă activit ileă deă asisten ă social ă şiă deă protec ieă aă familieiă şiă aă
drepturiloră copiluluiă laă nivelulă jude ului,ă respectivă ală sectoruluiă municipiuluiă
Bucureşti; 
    b)ă coordoneaz ,ă laă nivelă jude ean,ă activit ileă şiă m surileă deă implementareă aă
obiectiveloră strategieiă jude eneă înă domeniulă protec ieiă şiă promov riiă drepturiloră
copilului; 
    c)ăasigur ăîndrumareaămetodologic ăaăactivit ilorăserviciilorăpubliceădeăasisten ă
social ; 
    d)ă asigur ,ă laă nivelă jude ean,ă aplicareaă unitar ă aă prevederiloră legisla ieiă dină
domeniulăprotec ieiăşiăpromov riiădrepturilorăcopilului; 
    e)ă monitorizeaz ă şiă analizeaz ă respectareaă drepturiloră copiluluiă laă nivelulă
jude ului/sectoruluiăşiăpropuneăm suriăpentruăsitua iileăînăcareăacesteaăsuntăînc lcate; 
    f)ă monitorizeaz ă activitateaă autorizat ă conformă art.ă 92ă prestat ă deă copiiă înă
domeniileă cultural,ă artistic,ă sportiv,ă publicitară şiă deă modeling,ă înă razaă saă deă
competen ăteritorial ; 
    g)ă solicit ă informa iiă şiă documente,ă înă condi iileă legii,ă deă laă oriceă persoan ă
juridic ă public ă sauă privat ,ă oriă deă laă persoane fizice implicate în sfera sa de 
competen ,ă acesteaă avândă obliga iaă deă aă leă puneă laă dispozi ieă înă termenă deă 15ă zileă
calendaristiceădeălaădataăsolicit rii. 
    ART. 118 
    (1)ă Serviciileă publiceă deă asisten ă social ă organizateă laă nivelulă municipiiloră şi 
oraşelor,ăprecumăşiăpersoaneleăcuăatribu iiădeăasisten ăsocial ădinăaparatulăpropriuăală
consiliiloră localeă comunaleă îndeplinescă înă domeniulă protec ieiă copiluluiă urm toareleă
atribu ii: 
    a)ă monitorizeaz ă şiă analizeaz ă situa iaă copiiloră dină unitateaă administrativ-
teritorial ,ă precumă şiă modulă deă respectareă aă drepturiloră copiilor,ă asigurândă
centralizareaăşiăsintetizareaădatelorăşiăinforma iilorărelevante,ăînăbazaăuneiăfişeădeă
monitorizareăaprobateăprinăordinăalăministruluiămuncii,ăfamiliei,ăprotec ieiăsocialeăşiă
persoanelor vârstnice; 
    b)ărealizeaz ăactivitateaădeăprevenireăaăsepar riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa; 
    c)ă identific ă şiă evalueaz ă situa iileă careă impună acordareaă deă serviciiă şi/sauă
presta iiăpentruăprevenireaăsepar riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa; 
    d)ăelaboreaz ădocumenta iaănecesar ăpentruăacordareaăserviciilorăşi/sauăpresta iiloră
şiăacord ăacesteăserviciiăşi/sauăpresta ii,ăînăcondi iileălegii; 
    e)ă asigur ă consiliereaă şiă informareaă familiiloră cuă copiiă înă între inereă asupraă
drepturilorăşiăobliga iilorăacestora,ăasupraădrepturilorăcopiluluiăşiăasupraăserviciiloră
disponibile pe plan local; 
    f)ăasigur ăşiăurm rescăaplicareaăm surilorădeăprevenireăşiăcombatereăaăconsumuluiădeă
alcoolă şiă droguri,ă deă prevenireă şiă combatereă aă violen eiă înă familie,ă precumă şiă aă
comportamentului delincvent; 
    g)ă viziteaz ,ă periodic,ă laă domiciliu,ă familiileă şiă copiiiă careă beneficiaz ă deă
serviciiăşiăpresta iiăşiăurm rescămodulădeăutilizareăaăpresta iilor,ăprecumăşiăfamiliileă
careăauăînăîngrijireăcopiiăcuăp rin iăpleca iălaămunc ăînăstr in tate; 
    h)ă înainteaz ă propuneriă primarului,ă înă cazulă înă careă esteă necesar ă luareaă uneiă
m suriădeăprotec ieăspecial ,ăînăcondi iileălegii; 
    i)ă urm rescă evolu iaă dezvolt riiă copiluluiă şiă modulă înă careă p rin iiă acestuiaă îşiă
exercit ă drepturileă şiă îşiă îndeplinescă obliga iileă cuă privireă laă copilulă careă aă
beneficiatădeăoăm sur ădeăprotec ieăspecial ăşiăaăfostăreintegratăînăfamiliaăsa; 
    j)ăcolaboreaz ăcuădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăînă
domeniulă protec ieiă copiluluiă şiă transmită acesteiaă toateă dateleă şiă informa iileă
solicitate din acest domeniu; 
    k)ă urm rescă punereaă înă aplicareă aă hot râriloră comisieiă pentruă protec iaă
copilului/instan eiă deă tutel ă referitoareă laă prestareaă ac iuniloră sauă lucr riloră deă
interesălocal,ăprev zuteălaăart.ă67ăalin.ă(2). 



    (2)ă Laă nivelulă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă atribu iileă prev zuteă laă alin.ă
(1)ăsuntăexercitateădeădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 
    (3) Metodologia de lucru privind colaborareaădintreădirec iileăgeneraleădeăasisten ă
social ă şiă protec iaă copiluluiă şiă serviciileă publiceă deă asisten ă social ,ă precumă şiă
modelulă standardă ală documenteloră elaborateă deă c treă acesteaă seă aprob ă prină hot râreă aă
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă
Persoaneloră Vârstnice,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Dezvolt riiă Regionaleă şiă
Administra ieiăPublice. 
    ART. 119 
    (1)ă Pentruă prevenireaă separ riiă copiluluiă deă p rin iiă s i,ă precumă şiă pentruă
realizareaăprotec ieiăspecialeăaăcopiluluiăseparat,ătemporarăsauădefinitiv,ădeăp rin iiă
s i,ăseăorganizeaz ăşiăfunc ioneaz ăurm toareleătipuriădeăservicii: 
    a) servicii de zi; 
    b) servicii de tip familial; 
    c)ăserviciiădeătipăreziden ial. 
    (2) Regulamentul-cadru pentruă organizareaă şiă func ionareaă serviciiloră prev zuteă laă
alin.ă(1)ăseăaprob ăprinăhot râreăaăGuvernului**). 
------------ 
    **) A se vedea Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizareăşiăfunc ionareăaăserviciilorădeăprevenireăaăsepar riiăcopiluluiădeă
familiaă sa,ă precumă şiă aă celoră deă protec ieă special ă aă copiluluiă lipsită temporară sauă
definitivă deă ocrotireaă p rin iloră s i,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă
Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004. 
 
    ART. 120 
    (1)ăServiciileădeăziăsuntăaceleăserviciiăprinăcareăseăasigur ămen inerea,ărefacereaă
şiă dezvoltareaă capacit iloră copiluluiă şiă aleă p rin iloră s i,ă pentruă dep şireaă
situa iilorăcareăarăputeaădeterminaăseparareaăcopilului de familia sa. 
    (2)ăAccesulălaăacesteăserviciiăseărealizeaz ăînăbazaăplanuluiădeăserviciiăsau,ădup ă
caz,ăaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ie,ăînăcondi iileăprezenteiălegi. 
    ART. 121 
    Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care seăasigur ,ălaădomiciliulă
uneiă persoaneă fiziceă sauă familii,ă creştereaă şiă îngrijireaă copiluluiă separat,ă temporară
sauădefinitiv,ădeăp rin iiăs i,ăcaăurmareăaăstabiliriiăînăcondi iileăprezenteiălegiăaă
m suriiăplasamentului. 
    ART. 122 
    (1) Pot primi copiiăînăplasamentăfamiliileăşiăpersoaneleăcareăauăvârstaădeăminimumă
18ă ani,ă auă capacitateă deplin ă deă exerci iu,ă domiciliulă înă Româniaă şiă careă prezint ă
garan iiă moraleă şiă condi iiă materialeă necesareă creşteriiă şiă îngrijiriiă copiluluiă
separat, temporar sau definitiv,ădeăp rin iiăs i. 
    (2)ăLaăstabilireaăm suriiădeăplasamentălaăfamiliiăşiăpersoane,ădirec iaăgeneral ădeă
asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă realizeaz ă demersuriă pentruă identificareaă
membrilorăfamilieiăextinseăal turiădeăcareăcopilulăs-a bucurat deăvia aădeăfamilie,ăînă
vedereaă consult riiă şiă implic riiă loră înă stabilirea/revizuireaă obiectiveloră planuluiă
individualizatădeăprotec ie. 
    (3)ă Activitateaă persoaneiă atestateă caă asistentă maternal,ă înă condi iileă legii,ă seă
desf şoar ă înă bazaă unuiă contract cuă caracteră special,ă aferentă protec ieiă copilului,ă
încheiatăcuădirec iaăsauăcuăunăorganismăprivatăacreditat,ăcareăareăurm toareleăelementeă
caracteristice: 
    a)ăactivitateaădeăcreştere,ăîngrijireăşiăeducareăaăcopiilorăafla iăînăplasamentăseă
desf şoar ăla domiciliu; 
    b) programul de lucru este impus de nevoile copiilor; 
    c)ă planificareaă timpuluiă liberă seă faceă înă func ieă deă programulă familieiă şiă ală
copiilorăafla iăînăplasament; 
    d)ă înă perioadaă efectu riiă concediuluiă legală deă odihn ă asigur ă continuitatea 
activit iiădesf şurate,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăsepararea,ăînăaceast ăperioad ,ădeă
copilulăaflatăînăplasamentăînăfamiliaăsaăesteăautorizat ădeădirec ie. 



    (4)ă Contractulă individuală deă munc ă seă încheieă laă dataă emiteriiă dispozi ieiă
directorului deă stabilireă aă m suriiă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă sauă aăhot râriiă
comisieiă pentruă protec iaă copilului/instan eiă cuă privireă laă stabilireaă m suriiă
plasamentului. 
    (5)ă Condi iileă deă ob inereă aă atestatului,ă procedurileă deă atestareă şiă statutulă
asistentuluiămaternalăseăaprob ăprinăhot râreăaăGuvernului,ălaăpropunereaăMinisteruluiă
Muncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăprinăAutoritateaăNa ional ă
pentruăProtec iaăDrepturilorăCopiluluiăşiăAdop ie. 
---------- 
    Alin. (5) al art. 122 a fost introdus de pct. 1 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    ART. 123 
    (1)ă Serviciileă deă tipă reziden ială suntă aceleă serviciiă prină careă seă asigur ă
protec ia,ă creştereaă şiă îngrijireaă copiluluiă separat,ă temporară sauă definitiv,ă deă
p rin iiă s i,ă caă urmareă aă stabiliriiă înă condi iileă prezenteiă legiă aă m suriiă
plasamentului. 
    (2)ă Dină categoriaă serviciiloră deă tipă reziden ială facă parte toate serviciile care 
asigur ăg zduireăpeăoăperioad ămaiămareădeă24ădeăore. 
    (3)ăSuntăconsiderateăserviciiădeătipăreziden ialăşiăcentreleămaternale. 
    (4)ăServiciileădeătipăreziden ialăcareăapar inăautorit ilorăadministra ieiăpubliceă
seăorganizeaz  numaiăînăstructuraădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaă
copilului,ăînăregimădeăcomponenteăfunc ionaleăaleăacestora,ăf r ăpersonalitateăjuridic . 
    (5)ă Serviciileă deă tipă reziden ială seă organizeaz ă peă modelă familială şiă potă aveaă
caracter specializatăînăfunc ieădeănevoileăcopiilorăplasa i. 
    ART. 124 
    (1)ă Pentruă asigurareaă preveniriiă separ riiă copiluluiă deă p rin iiă lui,ă consiliileă
localeă aleă municipiilor,ă oraşelor,ă comuneloră şiă sectoareloră municipiuluiă Bucureştiă auă
obliga iaă s ă organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit 
nevoilorăidentificateăînăcomunitateaărespectiv . 
    (2)ă Înă situa iaă înă careă consiliulălocală nuă identific ă resurseă financiareă şiă umaneă
suficienteă pentruă aă organizaă serviciileă prev zuteă laă alin.ă (1), la cererea acestuia, 
consiliulă jude eană vaă asiguraă finan areaă necesar ă înfiin riiă acestoră servicii.ă
Consiliulă locală asigur ă finan areaă cuă pân ă laă 50%ă aă cheltuieliloră deă func ionareă aă
acestor servicii, cota-parteă şiă cuantumulă totală ală acestoră cheltuieli fiind stabilite 
anualăprinăhot râreăaăconsiliuluiăjude ean. 
    ART. 125 
    Pentruăasigurareaăprotec ieiăspecialeăaăcopiluluiălipsit,ătemporarăsauădefinitiv,ădeă
ocrotireaă p rin iloră s i,ă consiliulă jude eană şi,ă respectiv,ă consiliulă locală ală
sectorului municipiuluiă Bucureştiă auă obliga iaă s ă organizeze,ă înă modă autonomă sauă prină
asociere,ăserviciiădeătipăfamilialăşiădeătipăreziden ial,ăpotrivitănevoilorăidentificateă
laă nivelulă unit iiă loră administrativ-teritoriale.ă Înă func ieă deă nevoileă evaluateă aleă
copiilorăplasa i,ăconsiliulăjude eanăpoateăorganizaăşiădezvoltaăşiăserviciiădeăzi. 
 
    CAP. VIII 
    Organisme private 
 
    ART. 126 
    (1)ă Organismeleă privateă careă potă desf şuraă activit iă înă domeniulă protec ieiă
drepturiloră copiluluiă şiă ală protec ieiă specialeă a acestuia sunt persoane juridice de 
dreptăprivat,ăf r ăscopăpatrimonial,ăconstituiteăşiăacreditateăînăcondi iileălegii. 
    (2)ă Înă desf şurareaă activit iloră prev zuteă laă alin.ă (1),ă organismeleă privateă
acreditateăseăsupunăregimuluiădeădreptăpublicăprev zutădeăprezentaălege,ăprecumăşiădeă
reglement rileăprinăcareăaceastaăesteăpus ăînăexecutare. 
    (3)ă Organismeleă privateă careă organizeaz ă şiă dezvolt ă serviciiă deă prevenireă aă
separ riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa,ăprecumăşiăserviciiădeăprotec ieăspecial ăaăcopilului 



lipsit,ătemporarăsauădefinitiv,ădeăocrotireaăp rin ilorăs iăauăobliga iaădeăaănotificaă
direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă dataă începeriiă
func ion riiă efectiveă aă acestoraă şiă deă aă permiteă accesulă specialiştiloră direc ieiă înă
spa iileăînăcareăseăfurnizeaz ăserviciile. 
    (4)ăOrganismeleăprivateăacreditateăpotăîncheiaăconven iiădeăcolaborareăcuădirec iileă
generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă şi/sauă cuă serviciileă publiceă deă
asisten ăsocial ăsauăpotăcontractaăserviciiădestinateăpreveniriiăsepar riiăcopiluluiădeă
p rin iiăs i,ăprecumăşiăprotec ieiăspecialeăaăcopiluluiăseparat,ătemporarăsauădefinitiv,ă
deăp rin iiăs i,ăînăcondi iileălegii. 
 
    CAP. IX 
    Finan areaăsistemuluiădeăprotec ieăaăcopilului 
 
    ART. 127 
    (1)ă Prevenireaă separ riiă copiluluiă deă familiaă sa,ă precumă şiă protec iaă special ă aă
copiluluiălipsit,ătemporarăsauădefinitiv,ădeăocrotireaăp rin ilorăs iăseăfinan eaz ădină
urm toareleăsurse: 
    a) bugetul de stat - în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 
statăaprobateăcuăaceast ădestina ieăprinălegileăbugetareăanuale,ărepartizateăpeăjude e,ă
potrivită propuneriloră formulateă deă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă
Persoanelor Vârstnice, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate 
prinăhot râreăaăGuvernului; 
    b)ă bugetulă jude ului,ă respectivă ală sectoruluiă municipiuluiă Bucureştiă - în 
completareaă cuantumuluiă prev zută laă lit.ă a),ă pentruă acoperireaă cheltuieliloră deă
organizareăşiăfunc ionareăaăserviciilor,ădin venituri proprii sau din sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale; 
    c)ăbugetulălocalăalăcomunelor,ăoraşelorăşiămunicipiilor; 
    d)ă dona ii,ă sponsoriz riă şiă alteă formeă privateă deă contribu iiă b neşti, permise de 
lege. 
    (2)ăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăpoateă
finan aă programeă deă interesă na ională pentruă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră
copilului,ădinăfonduriăalocateădeălaăbugetulădeăstatăcuăaceast ădestina ie,ădinăfonduriă
externeărambursabileăşiănerambursabile,ăprecumăşiădinăalteăsurse,ăînăcondi iileălegii. 
    ART. 128 
    (1)ăPentruăfiecareăcopilăfa ădeăcareăs-aăluatăm suraăplasamentuluiălaăoăfamilie,ă
persoan ,ăasistentămaternal,ăîntr-un serviciu de tip reziden ialăalăunuiăorganismăprivată
acreditat sau s-aăinstituitătutela,ăînăcondi iileălegii,ăseăacord ăoăaloca ieălunar ădeă
plasament,ăraportat ălaăindicatorulăsocialădeăreferin ,ăînăcuantumădeă1,20ăISR*). 
---------- 
    Alin. (1) al art. 128 a fost modificat de pct. 2 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (2)ă Aloca iaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă seă pl teşteă persoanei,ă asistentuluiă maternal, 
reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat în plasament 
copilulă sauă tutoreluiă şiă esteă destinat ă asigur riiă drepturiloră prev zuteă laă art.ă 129ă
alin. (1). 
---------- 
    Alin. (2) al art. 128 a fost modificat de pct. 2 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (3)ăAloca iaădeăplasamentăseăsuport ădeălaăbugetulădeăstatăprinăbugetulăMinisteruluiă
Muncii, Familiei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    (4) Pentru copiii pentru care s-aă stabilită m suraă plasamentuluiă sauă s-a instituit 
tutela,ăstabilireaădreptuluiălaăaloca ieăprev zut ălaăalin.ă(1)ăseăfaceăîncepândăcuălunaă
urm toareă celeiă înă careă aă fostă emis ă dispozi iaă conduc toruluiă direc ieiă generaleă deă



asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă sauă hot râreaă comisieiă pentruă protec iaă
copiluluiăsauăaăinstan eiădeăjudecat ,ădup ăcaz. 
    (5)ă Proceduraă deă stabilireă şiă deă plat ă aă aloca ieiă prev zuteă laă alin. (1) se 
stabileşteăprinăordinăalăministruluiămuncii,ăfamiliei,ăprotec ieiăsocialeăşiăpersoaneloră
vârstnice. 
    (6)ă Înă vedereaăurm ririiă moduluiă deă utilizareă aă aloca ieiă prev zuteă laă alin.ă (1),ă
direc iileă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă
organismeleă privateă autorizateă transmită rapoarteleă prev zuteă laă art.ă 73ă alin.ă (2)ă şiă
agen ieiă pentruă pl iă şiă inspec ieă social ă aă jude ului,ă respectivă aă municipiuluiă
Bucureşti. 
---------- 
    Alin. (6) al art. 128 a fost introdus de pct. 3 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
---------- 
    *) NOTA CTCE: 
    Potrivit art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă65ădină15ăoctombrieă2014,ăpublicat ă
înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 760ă dină 20ă octombrieă 2014,ă nivelulă aloca ieiă deă plasamentă
prev zuteălaăart. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004,ărepublicat ,ăastfelăcumăaăfostă
modificatăprinăprezentaăordonan ădeăurgen ,ăseăacord ăîncepândăcuădrepturileăaferenteă
lunii decembrie 2014. 
 
    ART. 129 
    (1)ă Copiiiă şiă tineriiă pentruă careă s-aă stabilită oă m sur ă deă protec ieă special ,ă
precumă şiă mameleă protejateă înă centreă maternaleă auă dreptulă laă hran ,ă îmbr c minte,ă
înc l minte,ă materialeă igienico-sanitare,ă rechizite/manuale,ă juc rii,ă transport,ă
materiale cultural-sportive,ăprecumăşiăsumeădeăbaniăpentruănevoiăpersonale. 
    (2)ă Necesarulă deă îmbr c minte,ă înc l minte,ă materialeă igienico-sanitare, 
rechizite/manuale,ă juc rii,ă materialeă cultural-sportiveă seă stabileşteă înă func ieă deă
vârstaă şiă nevoileă copilului,ă prină hot râreă aă consiliuluiă jude ean,ă respectivă aă
consiliilorălocaleăaleăsectoarelorămunicipiuluiăBucureştiăsau,ădup ăcaz,ăaăorganului de 
conducere al organismului privat acreditat. 
    (3)ăÎnăcazulăcopiilorăcuăhandicap,ăinfecta iăcuăHIVăsauăbolnaviădeăSIDA,ăcuantumulă
sumeloră necesareă acord riiă drepturiloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă majoreaz ă cuă 50%ă înă
raport cu sumele acordate. 
    (4)ă Copiiiă şiă tineriiă pentruă careă s-aă stabilită oă m sur ă deă protec ieă special ,ă
precumăşiămameleăprotejateăînăcentreămaternaleăauădreptul,ălaăieşireaădinăsistemulădeă
protec ieăspecial ,ălaăoăindemniza ieăcareăseăacord ăoăsingur ădat ,ăegal ăcuăvaloareaă
salariuluiă deă baz ă minimă brută peă ar ,ă garantată înă plat ,ă stabilită potrivită legii.ă
Indemniza iaă seă acord ,ă laă ieşireaă dină sistemulă deă protec ieă special ,ă şiă copiiloră
pentru care s-aăpronun atăoăhot râreădefinitiv ădeăîncuviin areăaăadop iei. 
---------- 
    Alin. (4) al art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (5) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferenteădrepturilorăprev zuteălaăalin.ă
(1),ă respectivă dreptulă laă îmbr c minte,ă înc l minte,ă materialeă igienico-sanitare, 
rechizite/manuale,ăjuc rii,ătransport,ămaterialeăcultural-sportive,ăprecumăşiăsumeleădeă
baniăpentruănevoiăpersonale,ăpentruăcopiiiăşiătinerii pentru care s-aăstabilităoăm sur ă
deă protec ieă special ă într-ună serviciuă publică deă tipă reziden ial,ă precumă şiă pentruă
mameleăprotejateăînăcentreămaternaleăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului. 
---------- 
    Alin. (5) al art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 



    (6)ă Cuantumulă aloca ieiă deă hran ă pentruă copiiiă dină serviciileă deă ziă publiceă şiă
pentruăcopiiiăşiătineriiăpentruăcareăs-aăstabilităoăm sur ădeăprotec ieăspecial ăîntr-un 
serviciuă publică deă tipă reziden ial,ă precumă şiă pentruă mameleă protejateă înă centreă
maternaleăseăstabileşteăprinăhot râreăaăGuvernului.ăCuantumulăaloca ieiădeăhran ăpentruă
copiiiă dină serviciileă deă ziă esteă aplicabilă şiă copiiloră dină creşeă şiă alteă unit iă deă
educa ieătimpurie. 
---------- 
    Alin. (6) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (7)ă Cuantumulă limiteloră minimeă deă cheltuieliă stabiliteă înă condi iileă alin.ă (5)ă şiă
cuantumulă aloca ieiă deă hran ă stabilită înă condi iileă alin.ă (6)ă suntă aplicabileă şiă înă
cazulăcopiilorăşiătinerilorăcuăcerin eăeduca ionaleăspeciale,ăşcolariza iăînăunit ileă
deăînv mântăspecialăsauădeămas ,ăinclusivăcelorăşcolariza iăînăaltăjude ădecâtăcelădeă
domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legeaă educa ieiă
na ionaleănr.ă1/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
---------- 
    Alin. (7) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 
2014. 
 
    (8)ăAloca iaădeăhran ăpentruăcopiiiădinăserviciileădeăziăorganizateădeăorganismeleă
privateă acreditateă seă stabileşteă celă pu ină laă acelaşiă nivelă cuă celă prev zută pentruă
copiii din serviciile de zi publice. 
---------- 
    Alin. (8) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (9) În limita bugetelor aprobate, consiliileă jude ene,ă consiliileă localeă aleă
sectoareloră municipiuluiă Bucureştiă sau,ă dup ă caz,ă consiliileă localeă aleă municipiilor,ă
oraşelorăşiăcomunelorăpotăaproba,ăprinăhot râre,ălaăpropunereaădirec iilorăgeneraleădeă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ărespectivăaăserviciilorăpubliceădeăasisten ă
social ,ăunăcuantumămaiămareăalălimitelorăminimeădeăcheltuieli,ărespectivăalăcuantumuluiă
aloca ieiădeăhran ăaferenteădrepturilorăstabiliteăconformăprevederilorăalin.ă(5)ăşiă(6). 
---------- 
    Alin. (9) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    ART. 130 
    (1)ăPrimariiăacord ăpresta iiăfinanciareăexcep ionale,ăînăsitua iaăînăcareăfamiliaă
careă îngrijeşteă copilulă seă confrunt ă temporară cuă problemeă financiareă determinateă deă oă
situa ieăexcep ional ăşiăcareăpuneăînăpericolădezvoltareaăarmonioas ăaăcopilului. 
    (2)ăPresta iileăexcep ionaleăseăacord ăcuăprioritateăcopiilorăaleăc rorăfamiliiănuă
auăposibilitateaăsauăcapacitateaădeăaăacordaăcopiluluiăîngrijireaăcorespunz toareăoriăcaă
urmareă aă necesit iiă suport riiă unoră cheltuieliă particulareă destinateă men ineriiă
leg turiiăcopiluluiăcuăfamiliaăsa. 
    (3) În func ieădeăfiecareăcazăînăparte,ăprimarulădecide,ăprinădispozi ie,ăcuăprivireă
laăacordareaăpresta ieiăfinanciareăexcep ionaleăşiăcuantumulăacesteia. 
    ART. 131 
    Cuantumulă maxim,ă precumă şiă condi iileă deă acordareă aă presta iiloră financiareă
excep ionaleăseăstabilescăprinăhot râreăaăconsiliuluiălocal. 
    ART. 132 
    Presta iileă financiareă excep ionaleă potă fiă acordateă şiă subă form ă deă presta iiă înă
natur ,ă peă bazaă dispozi ieiă primarului,ă constând,ă înă principal,ă înă alimente,ă



îmbr c minte,ă manualeă şiă rechiziteă sau echipamenteă şcolare,ă suportareaă cheltuieliloră
legateădeătransport,ăprocurareaădeăproteze,ămedicamenteăşiăalteăaccesoriiămedicale. 
 
    CAP. X 
    Reguliăspecialeădeăprocedur  
 
    ART. 133 
    (1)ă Cauzeleă prev zuteă deă prezentaă legeă privindă stabilireaă m suriloră deă protec ieă
special ăsuntădeăcompeten aătribunaluluiădeălaădomiciliulăcopilului. 
    (2)ăDac ădomiciliulăcopiluluiănuăesteăcunoscut,ăcompeten aărevineătribunaluluiăînăaă
c ruiăcircumscrip ieăteritorial ăaăfostăg sităcopilul. 
    ART. 134 
    (1) Cauzeleăprev zuteălaăart.ă133ăseăsolu ioneaz ăînăregimădeăurgen ,ăcuăcitareaă
reprezentantuluiă legală ală copilului,ă aă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă
protec iaăcopiluluiăşiăcuăparticipareaăobligatorieăaăprocurorului. 
    (2) Audierea copilului care a împlinităvârstaădeă10ăaniăesteăobligatorieăşiăseăfaceă
cuărespectareaăprevederilorăart.ă29,ăcuăexcep iaăcauzelorăcareăprivescăstabilireaăuneiă
m suriă deă protec ieă special ă pentruă copilulă abuzat,ă neglijat,ă exploatată şiă supusă
oric reiăformeădeăviolen ăasupra copilului; în acest caz, audierea copilului se face cu 
respectarea prevederilor art. 101 alin. (3). 
    (3)ăTermeneleădeăjudecat ănuăpotăfiămaiămariădeă10ăzile. 
    (4)ă P r ileă suntă legală citateă dac ă cita iaă le-aă fostă înmânat ă celă pu ină cuă oă ziă
înaintea judec rii. 
    (5)ă Ordonan aă preşedin ial ă deă plasareă aă copiluluiă înă regimă deă urgen ă laă oă
persoan ,ă familie,ă laă ună asistentă maternală sauă într-ună serviciuă deă tipă reziden ial,ă
licen iatăînăcondi iileălegii,ăesteădat ăînăaceeaşiăzi,ăinstan aăpronun ându-se asupra 
m suriiăsolicitateăpeăbazaăcereriiăşiăactelorădepuse,ăf r ăconcluziileăp r ilor. 
    ART. 135 
    (1)ăHot rârileăprinăcareăseăsolu ioneaz ăfondulăcauzeiăseăpronun ăînăziuaăînăcareă
auăluatăsfârşitădezbaterile. 
    (2)ăÎnăsitua iiădeosebite,ăpronun areaăpoateăfiăamânat ăcelămultădou ăzile. 
    ART. 136 
    (1)ăHot râreaăinstan eiădeăfondăesteăexecutorieăşiădefinitiv . 
    (2)ăHot râreaăseăredacteaz ăşiăseăcomunic ăp r ilorăînătermenădeăcelămultă10ăzileădeă
laăpronun are. 
    ART. 137 
    Termenul de recursăesteădeă10ăzileădeălaădataăcomunic riiăhot rârii. 
    ART. 138 
    Dispozi iileă prezenteiă legiă referitoareă laă proceduraă deă solu ionareă aă cauzeloră
privindăstabilireaăm surilorădeăprotec ieăspecial ăseăcompleteaz ăînămodăcorespunz toră
cu prevederile Coduluiădeăprocedur ăcivil . 
    ART. 139 
    Înă toateă cauzeleă careă privescă aplicareaă prezenteiă legi,ă direc iaă general ă deă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiădeălaădomiciliulăcopiluluiăsauăînăaăc reiăraz ă
administrativ-teritorial ăaăfostăg sităcopilulăîntocmeşteăşiăprezint ăinstan eiăraportulă
referitor la copil, care va cuprinde date privind: 
    a)ăpersonalitatea,ăstareaăfizic ăşiămental ăaăcopilului; 
    b)ăantecedenteleăsociomedicaleăşiăeduca ionaleăaleăcopilului; 
    c)ăcondi iileăînăcareăcopilulăaăfostăcrescutăşiăînăcareăaătr it; 
    d)ăpropuneriăprivindăpersoana,ăfamiliaăsauăserviciulădeătipăreziden ialăînăcareăară
putea fi plasat copilul; 
    e)ă oriceă alteă dateă referitoareă laăcreştereaă şiă educareaă copilului,ă careăpotă serviă
solu ion riiăcauzei. 
    ART. 140 
    Cauzeleă careă privescă aplicareaă prezenteiă legiă suntă scutiteă deă taxaă judiciar ă deă
timbruăşiădeătimbruăjudiciar. 
 



    CAP. XI 
    R spunderiăşiăsanc iuni 
 
    ART. 141 
    (1)ăNerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă41ăalin.ă(2),ăart.ă52ăalin.ă(4)ăşiă
art.ă96ăconstituieăabatereădisciplinar ăgrav ăşiăseăsanc ioneaz ăpotrivitălegii. 
    (2)ăNerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă41ăalin.ă(3),ăart.ă91ăalin.ă(3)ătezaă
întâiăşiăart.ă118ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăconstituieăabatereădisciplinar . 
    ART. 142 
    (1)ăConstituieăcontraven iiăurm toareleăfapte,ădac ănuăauăfostăs vârşiteăînăastfelă
deăcondi iiăîncât,ăpotrivitălegii,ăs ăfieăconsiderateăinfrac iuni: 
    a)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă10ăalin.ă(1); 
    b)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă10ăalin.ă(2); 
    c)ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă11ăalin.ă(1)ăşiă(3); 
    d)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă12ăalin.ă(1); 
    e)ănecomunicareaădeăc treăorganeleădeăpoli ieăaărezultatelorăverific rilorăspecificeă
privind identitatea mamei, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3); 
    f)ă neefectuareaă deă c treă serviciulă publică deă asisten ă social ă aă declara ieiă deă
înregistrareăaănaşterii,ăînăconformitateăcuăprevederileăart.ă12ăalin.ă(6); 
    g) nerespectarea obliga ieiăprev zuteălaăart.ă12ăalin.ă(7); 
    h)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(1); 
    i)ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă16ăşiălaăart.ă23ăalin.ă(3); 
    j) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (2)-(4)ăşiăaleăart.ă87; 
    k)ănerespectareaăprevederilorăart.ă40ăalin.ă(1)ăşiă(4); 
    l) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (2); 
    m) nerespectarea prevederilor art. 74; 
    n) nerespectarea prevederilor art. 84 alin. (3); 
    o) nerespectarea prevederilor art. 91 alin. (2); 
    p) nerespectarea prevederilor art. 97; 
    r)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă98ălit.ăa); 
    s)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă102; 
    ş)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă104ăalin.ă(1); 
    t) nerespectarea prevederilor art. 118 alin. (1) lit. c)-k); 
    )ănerespectareaăprevederilorăart.ă127ăalin.ă(1)ălit.ăb). 
    (2)ăContraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseăsanc ioneaz ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăcuăamend ădeălaă500ăleiălaă1.000ălei,ăceleăprev zuteălaălit.ăa),ăc), g), h), i), 
k),ăm),ăn),ăo),ăr),ăs)ăşiăş); 
    b)ăcuăamend ădeălaă1.000ăleiălaă2.500ălei,ăceleăprev zuteălaălit.ăf)ăşiăl); 
    c)ăcuăamend ădeălaă2.500ăleiălaă5.000ălei,ăceleăprev zuteălaălit.ăb),ăd),ăp)ăşiă ); 
    d)ăcuăamend ădeălaă5.000ăleiălaă10.000 lei,ăceleăprev zuteălaălit.ăe),ăj)ăşiăt). 
    (3)ăConstatareaăcontraven iilorăşiăaplicareaăsanc iuniiăseăfacădeăc treăofi eriiăşiă
agen iiădeăpoli ie,ăînăcazulăcontraven iilorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăi),ăj),ăo)ăşiă
p),ăprecumăşiădeăpersoaneăanumeădesemnateădintreăceleăcuăatribu iiădeăcontrolădin: 
    a)ăMinisterulăS n t ii,ăpentruăcontraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăa),ăc)ăşiă
d); 
    b)ă Ministerulă Afaceriloră Interneă sauă structurileă subordonateă acestuia,ă dup ă caz,ă
pentruăcontraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăşiăe); 
    c)ăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ăpentruă
contraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăh),ăk),ăm),ăn),ăr),ăs),ăş),ăt)ăşiă ); 
    d)ăMinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăpentruăcontraven iaăprev zut ălaăalin.ă(1)ălit.ă
l); 
    e)ă consiliulă jude ean,ă respectivă consiliulă locală ală sectoruluiă municipiuluiă
Bucureşti,ăpentruăcontraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăf)ăşiăg). 
    ART. 143 
    Contraven iiloră prev zuteă laă art.ă 142ă leă suntă aplicabileă prevederileă Ordonan eiă
Guvernului nr. 2/2001 privindăregimulăjuridicăalăcontraven iilor,ăaprobat ăcuămodific riă
şiăcomplet riăprinăLegea nr. 180/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 



 
    CAP. XII 
    Dispozi iiătranzitoriiăşiăfinale 
 
    ART. 144 
    Înătermenădeă6ăluniădeălaăintrareaăînăvigoareăaăprezenteiălegi,ădirec iaăgeneral ădeă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăvaăreevaluaăîmprejur rileăcareăauăstatălaăbazaă
m suriloră deă protec ieă dispuseă deă comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă şi,ă dup ă caz,ă vaă
solicitaă instituireaă tuteleiă sauă stabilireaă uneiă m suriă deă protec ieă special ,ă înă
condi iileăprezenteiălegi. 
    ART. 145 
    Centrele de plasament, centrele de primire în regim de urgen ăşiăcentreleămaternaleă
organizateă înă structuraă fosteloră serviciiă publiceă specializateă pentruă protec iaă
copiluluiăseăreorganizeaz ăprinăhot râreaăconsiliuluiăjude ean,ărespectivăaăconsiliuluiă
localăalăsectoarelorămunicipiuluiăBucureştiăînăstructuraădirec ieiăgeneraleădeăasisten ă
social ă şiă protec iaă copiluluiă dină subordineaă consiliuluiă jude ean,ă respectivă aă
consiliuluiă locală ală sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă înă regimă deă componenteă
func ionaleăaleăacestora,ăf r ăpersonalitateăjuridic . 
    ART. 146 
    (1)ăServiciileădeăziădestinateăpreveniriiăsitua iilorăceăpunăînăpericolăsecuritateaă
şiădezvoltareaăcopilului,ăînfiin ateădeăconsiliileăjude ene,ăprecumăşiăpersonalulăcareă
deserveşteăacesteăserviciiăseătransfer ăconsiliilorălocaleăpeăteritoriulăc rora acestea 
func ioneaz . 
    (2)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă serviciileă deă ziă specializateă pentruă
copilulă abuzat,ă neglijat,ă exploatată şiă supusă oric reiă formeă deă violen ,ă careă seă
consider ădeăinteresăjude ean. 
    (3)ăÎnăsitua iaăînăcareăserviciileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăfacăparteădintr-un complex 
deă serviciiă careă areă caă obiectă deă activitateă şiă protec iaă copiluluiă înă regimă
reziden ial,ă respectivă centruă deă plasament,ă centruă deă primireă înă regimă deă urgen ă sauă
centru maternal, transferul se realizeaz ă numaiă dac ă esteă posibil ă separareaă
patrimoniuluiăşiăaăpersonalului. 
    (4)ăConsiliileălocaleăauăobliga iaăs ăp strezeădestina iaăşiăstructuraădeăpersonalăaă
serviciilor preluate. 
    (5)ă Transferulă prev zută laă alin.ă (1)ă seă realizeaz ă peă baz ă deă protocol încheiat 
întreăconsiliulăjude eanăşiăconsiliulălocal. 
    ART. 147 
    Personalulădidacticăşiădidacticăauxiliar,ătransferatăpotrivităart.ă46ădinăOrdonan aă
deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 26/1997 privindă protec iaă copiluluiă aflat în dificultate, 
republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă careă laă dataă intr riiă înă
vigoare a prezentei legi este încadrat cu acest statut în cadrul serviciilor publice 
specializateăpentruăprotec iaăcopilului,ăîşiăp streaz ăstatutul. 
    ART. 148 
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, consiliile 
jude ene,ărespectivăconsiliileălocaleăaleăsectoarelorămunicipiuluiăBucureşti,ăMinisterulă
S n t ii,ă Ministerulă Afaceriloră Interneă şiă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
Socialeă şiă Persoaneloră Vârstniceă auă obliga iaă s ă desemnezeă persoaneleă dintreă celeă cuă
atribu iiă deă control,ă careă voră constataă contraven iileă şiă voră aplicaă sanc iunileă
men ionateăînăprezentulăcapitol. 
    ART. 149 
    (1)ăPeădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăabrog : 
    a) art. 88 din Codul familiei; 
    b) Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă26/1997 privindăprotec iaăcopiluluiăaflată
înădificultate,ărepublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr. 276 din 24 
iulieă1998,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcuăexcep iaăart.ă20; 
    c) Hot râreaăGuvernuluiănr.ă604/1997 privindăcriteriileăşiăprocedurileădeăautorizareă
aă organismeloră privateă careă desf şoar ă activit iă înă domeniulă protec ieiă copilului,ă
publicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă280ădină16ăoctombrieă1997; 



    d) Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 123/2001 privind reorganizarea comisiei 
pentruă protec iaă copilului,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă
643ădină15ăoctombrieă2001,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 71/2002; 
    e) lit. A a alin. (2) al art. 3 din Regulamentul-cadruădeăorganizareăşiăfunc ionareă
aă serviciuluiă publică deă asisten ă social ,ă aprobată prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
90/2003,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă81ădină7ăfebruarieă
2003,ăcuămodific rileăulterioare. 
    (2) Se modific ă înă modă corespunz toră dispozi iileă referitoareă laă înregistrareaă
naşteriiă copiluluiă abandonată deă mam ă înă spital,ă cuprinseă înă Legea nr. 119/1996 cu 
privireălaăacteleădeăstareăcivil ,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei, Partea I, 
nr.ă282ădină11ănoiembrieă1996,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare*). 
------------- 
    *) Legea nr. 119/1996 cuă privireă laă acteleă deă stareă civil ă aă fostă republicat ă înă
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, ulterior fiind 
modificat ăşiăcompletat ăprinăLegea nr. 213/2013. 
 
    (3)ă Peă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă legiă seă abrog ă oriceă alteă dispozi iiă
contrare. 
    ART. 150 
    (1) Formarea ini ial ăînădomeniulăprotec ieiădrepturilorăcopiluluiăesteăobligatorieă
pentruă toateă categoriileă profesionaleă dină sistemă şiă pentruă ceiă careă auă atribu iiă
decizionale privitoare la copil. 
    (2)ă Educa iaă permanent ă şiă formareaă profesional ă continu ă înă domeniulă protec ieiă
specialeăaăcopiluluiăseăasigur ăpentruătoateăcategoriileăprofesionaleădinăsistem. 
    (3)ă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră Vârstniceă
împreun ăcuăMinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăMinisterulăS n t ii,ăprecumăşi,ădup ăcaz,ă
cuăcelelalteăinstitu iiăpubliceăşiăprivateăinteresateăvorăasiguraăformareaăini ial ăşiă
continu ăaăpersonaluluiăcare,ăînăexercitareaăsarcinilorăceăîiărevin,ăintr ăînăcontactăcuă
domeniulăprotec ieiăşiăpromov riiădrepturilorăcopilului. 
    ART. 151 
    (1)ă Laă angajareaă personaluluiă deă educa ie,ă protec ieă şiă îngrijireă dină cadrulă
institu iiloră publiceă şiă private,ă care,ă prină naturaă profesiei,ă intr ă înă contactă cuă
copilul,ăseăvaăprezentaăînămodăobligatoriuăşiăoăexpertiz ăneuropsihiatric . 
    (2) Anual personalulă prev zută laă alin.ă (1)ă esteă evaluată dină punctă deă vedereă
psihologic. 
    (3)ă Rapoarteleă privindă expertizeleă neuropsihiatrice,ă precumă şiă rapoarteleă deă
evaluareăpsihologic ăseăp streaz ăconformălegiiălaădosarulăpersonalăalăsalariatului. 
    ART. 152 
    (1)ă Regulamenteleă propriiă aleă persoaneloră juridiceă careă desf şoar ă activit iă deă
protec ieă aă copiluluiă voră specificaă expresă regulileă stabiliteă pentruă aă asiguraă
exercitareaă drepturiloră şiă îndeplinireaă îndatoririloră peă careă leă auă copiii,ă înă
conformitate cu vârsta,ăs n tateaăşiăgradulădeămaturitateăalăacestora. 
    (2) Aceste regulamente vor fi expuse într-ună locă vizibil,ă astfelă încâtă s ă permit ă
accesulăcopiilorăşiăinformareaălorăadecvat . 
    ART. 153 
    Prevederileă prezenteiă legiă seă completeaz ă cuă alteă reglement riă careă seă refer ă laă
drepturileă copilului,ă inclusivă cuă prevederileă cuprinseă înă conven iileă şiă tratateleă
interna ionaleălaăcareăRomâniaăesteăparte. 
    ART. 154 
    Elaborarea proiectelor de acte normative care fac referire la oricare dintre 
drepturileă copiluluiă prev zuteă deă prezentaă legeă seă realizeaz ă obligatoriuă cuă avizulă
MinisteruluiăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    ART. 155 
    (1)ăPrezentaălegeăintr ăînăvigoareălaă1ăianuarieă2005,ăcuăexcep iaăprevederilorăart.ă
19 alin. (3)*), art. 84 alin. (2)**), art. 104 alin. (2)***), art. 105 alin. (5)****), 
art.ă107ăalin.ă(2)*****)ăcareăintr ăînăvigoareălaă3ăzileădeălaădataăpublic riiăprezenteiă
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 



-------------- 
    *) Art. 24 alin. (3), fost art. 19 alin. (3). 
    **) Art. 88 alin. (2), fost art. 84 alin. (2). 
    ***) Art. 115 alin. (2), fost art. 104 alin. (2). 
    ****) Art. 116 alin. (5), fost art. 105 alin. (5). 
    *****) Art. 119 alin. (2), fost art. 107 alin. (2). 
 
    (2)ăProceduraădeăîntoarcereăaăcopiilorăînă ar ,ădeăidentificareăaăp rin ilorăsauăaă
altorăreprezentan iălegaliăaiăcopiilor,ămodulădeăavansareăaăcheltuielilorăocazionateădeă
întoarcereaăînă ar ăaăacestora,ăprecumăşiăserviciileădeăprotec ieăspecial ,ăpubliceăsau 
private,ă competenteă s ă asigureă protec iaă înă regimă deă urgen ă aă copiiloră afla iă înă
str in tate,ă care,ă dină oriceă motive,ă nuă suntă înso i iă deă p rin iă sauă deă ună altă
reprezentantă legală oriă nuă seă g sescă subă supraveghereaă legal ă aă unoră persoaneă dină
str in tate,ă prev zut ă laă art.ă 24ă alin.ă (3),ă seă elaboreaz ă deă c treă Autoritateaă
Na ional ăpentruăProtec iaăCopiluluiăşiăAdop ie******). 
------------- 
    ******)ăLaădataădeă1ăianuarieă2005ăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie"ăs-a înlocuităcuăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eiădeăurgen ă
a Guvernului nr. 12/2001 privindă înfiin areaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă Protec iaă
CopiluluiăşiăAdop iei,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă557ădină
23 iunie 2004. 
 
    (3)ăOrganizareaăşiămetodologiaădeăfunc ionareăaăcomisieiăpentruăprotec iaăcopilului,ă
prev zut ă laă art.ă 115ă alin.ă (2),ă seă elaboreaz ă deă c treă Autoritateaă Na ional ă pentruă
Protec iaăCopiluluiăşiăAdop ie******). 
------------- 
    ******)ăLaădataădeă1ăianuarieă2005ăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie"ăs-a înlocuit cu sintagma "AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eiădeăurgen ă
a Guvernului nr. 12/2001 privindă înfiin areaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă Protec iaă
CopiluluiăşiăAdop iei,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă557ădină
23 iunie 2004. 
 
    (4) Regulamentul-cadruă pentruă organizareaă şiă func ionareaă serviciiloră prev zuteă laă
art.ă 119ă alin.ă (2)ă seă elaboreaz ă deă c treă Autoritateaă Na ional ă pentruă Protec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie******). 
------------- 
    ******)ăLaădataădeă1ăianuarieă2005ăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie"ăs-aăînlocuităcuăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eiădeăurgen ă
a Guvernului nr. 12/2001 privindă înfiin areaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă Protec iaă
CopiluluiăşiăAdop iei,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă557ădină
23 iunie 2004. 
 
    (5)ăTipurileădeăserviciiăspecializate,ăprev zuteălaăart.ă88ăalin.ă(2),ăceăseăasigur ă
peătoat ădurataăaplic riiăm surilorădestinateăcopiluluiăcareăs vârşeşteăfapteăpenaleăşiă
nuăr spundeăpenal,ăpentruăa-i asista pe copii în procesul de reintegrare în societate, 
precumă şiă standardeleă referitoareă laă modalitateaă deă asigurareă aă acestoră serviciiă seă
elaboreaz ădeăc treăAutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaăCopiluluiăşiăAdop ie******) 
înăcolaborareăcuăMinisterulăJusti iei. 
------------- 
    ******)ăLaădataădeă1ăianuarieă2005ăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie"ăs-aăînlocuităcuăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
Drepturilor Copilului ", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eiă deă
urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 12/2001 privindă înfiin areaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă



Protec iaăCopiluluiăşiăAdop iei,ăpublicat ăînăMonitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 557 din 23 iunie 2004. 
 
    (6)ă Atribu iileă şiă Regulamentul-cadruă deă organizareă şiă func ionareă aă direc ieiă
generaleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăprev zuteălaăart.ă116ăalin.ă(5),ă
seă elaboreaz ă deă c treă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră
Vârstnice. 
 
    NOT : 
    Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea 
şiăcompletareaăLegii nr. 272/2004 privindăprotec iaăşiăpromovareaădrepturilorăcopilului,ă
careănuăsuntăîncorporateăînăformaărepublicat ăaăLegii nr. 272/2004 şiăcareăseăaplic ,ăînă
continuare,ăcaădispozi iiăpropriiăaleălegiiămodificatoare: 
 
    "Art. II. - Hot rârileă Guvernuluiă prev zuteă laă art.ă 12^1*******),ă art.ă 87^1ă alin.ă
(2)********),ă art.ă 97^4*********)ă şiă art. 106 alin. (3)**********) din Legea nr. 
272/2004 privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copilului,ă cuă modific rileă
ulterioare,ă precumă şiă cuă modific rileă şiă complet rileă aduseă prină prezentaă lege,ă seă
adopt ăînătermenădeă90ădeăzileădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegi. 
----------------- 
    Ulterior, prin art. I pct. 70 din Legea nr. 257/2013 pentruă modificareaă şiă
completarea Legii nr. 272/2004 privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copilului,ă
publicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă607ădină30ăseptembrieă2013,ă
sintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaăDrepturilorăCopilului"ăs-a înlocuit cu 
sintagmaă"MinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice". 
    *******) Art. 12^1 a devenit, prin renumerotare, art. 15. 
    ********) Art. 87^1 alin. (2) a devenit, prin renumerotare, art. 92 alin. (2). 
    *********) Art. 97^4 a devenit, prin renumerotare, art. 107. 
    **********) Art. 106 alin. (3) a devenit, prin renumerotare, art. 118 alin. (3). 
 
    Art. III. - Laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă legiă seă abrog ă Legea nr. 
326/2003 privindădrepturileădeăcareăbeneficiaz ăcopiiiăşiătineriiăocroti iădeăserviciileă
publiceăspecializateăpentruăprotec iaăcopilului,ămameleăprotejateăînăcentreămaternale,ă
precumă şiă copiiiă încredin a iă sauă da iă înă plasamentă laă asisten iă maternaliă
profesionişti,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 525ă dină 22ă
iulieă2003,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcuăexcep iaăart.ă2ăalin.ă(1). 
    Art. IV. - Pân ăla aprobareaălegiiăprivindăorganizareaăşiăfunc ionareaăinstan eiădeă
tutel ,ă atribu iileă ce-iă revină potrivită prezenteiă legiă suntă îndepliniteă deă c treă
instan aăjudec toreasc ." 
 
                                             -------LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 
(*actualizată*)(**republicată**) 
privindăprotec iaăşiăpromovareaădrepturilorăcopilului*) 
EMITENT:     PARLAMENTUL  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 5 martie 2014 
Data intrarii in vigoare : 5 martie 2014 
 
 
Forma actualizata valabila la data de : 21 mai 2015 
Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2015 pana la data selectata 
 
---------------- 
    *)ă Formaă actualizat ă aă acestuiă actă normativă pân ă laă dataă deă 21ă maiă 2015ă esteă
realizat ădeăc treăDepartamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic" S.A. Piatra-Neam ă prină includereaă tuturoră modific riloră şiă complet riloră
aduseădeăc tre:ăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă65ădină15ăoctombrieă2014; LEGEA nr. 131 din 8 
octombrie 2014. 



 
    Con inutulă acestuiă actă apar ineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă
Electronic S.A. Piatra-Neam ăşiănuăesteăunădocumentăcuăcaracterăoficial,ăfiindădestinată
pentru informarea utilizatorilor. 
 
------------ 
    **)ă Republicat ă înă temeiulă art. V din Legea nr. 257/2013 pentruă modificareaă şiă
completarea Legii nr. 272/2004 privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copilului,ă
publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, 
dându-seătextelorăoănou ănumerotare. 
    Legea nr. 272/2004 privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copiluluiă aă fostă
publicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă557ădină23ăiunieă2004ăşiăaămaiă
fostămodificat ăprinăLegea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
privindăCodulăcivil,ăpublicat ăînăMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 
10ă iunieă 2011,ă rectificat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 489ă dină 8ă
iulieă2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprinăLegea nr. 197/2012 privind 
asigurareaăcalit iiăînădomeniulăserviciilorăsociale,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăală
României,ăParteaăI,ănr.ă754ădină9ănoiembrieă2012,ăcuămodific rileăulterioare,ăşiăprină
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 
publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 757ă dină 12ă noiembrieă 2012,ă
rectificat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă117ădină1ămartieă2013,ăcuă
modific rileăulterioare. 
 
    CAP. I 
    Dispozi iiăgeneraleăşiădefini ii 
 
    ART. 1 
    (1)ă Prezentaă legeă reglementeaz ă cadrulă legală privindă respectarea,ă promovareaă şiă
garantarea drepturilor copilului. 
    (2)ă Autorit ileă publice,ă organismeleă privateă autorizate,ă precumă şiă persoanele 
fiziceă şiă persoaneleă juridiceă responsabileă deă protec iaă copiluluiă suntă obligateă s ă
respecte,ăs ăpromovezeăşiăs ăgarantezeădrepturileăcopiluluiăstabiliteăprinăConstitu ieă
şiă lege,ă înă concordan ă cuă prevederileă Conven ieiă Organiza ieiă Na iuniloră Unite cu 
privireă laă drepturileă copilului,ă ratificat ă prină Legea nr. 18/1990,ă republicat ,ă cuă
modific rileă ulterioare,ă şiă aleă celorlalteă acteă interna ionaleă înă materieă laă careă
România este parte. 
    ART. 2 
    (1) Prezenta lege,ă oriceă alteă reglement riă adoptateă înă domeniulă respect riiă şiă
promov riiă drepturiloră copilului,ă precumă şiă oriceă actă juridică emisă sau,ă dup ă caz,ă
încheiată înă acestă domeniuă seă subordoneaz ă cuă prioritateă principiuluiă interesuluiă
superior al copilului. 
    (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o 
dezvoltareăfizic ăşiămoral ănormal ,ălaăechilibruăsocioafectivăşiălaăvia aădeăfamilie. 
    (3)ăPrincipiulăinteresuluiăsuperiorăalăcopiluluiăesteăimpusăinclusivăînăleg tur ăcuă
drepturileăşiăobliga iileăceărevinăp rin ilorăcopilului,ăaltorăreprezentan iălegaliăaiă
s i,ăprecumăşiăoric rorăpersoaneăc roraăacestaăle-a fost plasat în mod legal. 
    (4)ăPrincipiulăinteresuluiăsuperiorăalăcopiluluiăvaăprevalaăînătoateădemersurileăşiă
deciziile careă privescă copiii,ă întreprinseă deă autorit ileă publiceă şiă deă organismeleă
privateăautorizate,ăprecumăşiăînăcauzeleăsolu ionateădeăinstan eleăjudec toreşti. 
    (5)ă Persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (4)ă suntă obligateă s ă impliceă familiaă înă toateă
deciziile,ă ac iunileă şiă m surileă privitoareă laă copilă şiă s ă sprijineă îngrijirea,ă
creştereaăşiăformarea,ădezvoltareaăşiăeducareaăacestuiaăînăcadrulăfamiliei. 
    (6)ă Înă determinareaă interesuluiă superioră ală copiluluiă seă auă înă vedereă celă pu ină
urm toarele: 
    a) nevoile de dezvoltareăfizic ,ăpsihologic ,ădeăeduca ieăşiăs n tate,ădeăsecuritateă
şiăstabilitateăşiăapartenen ălaăoăfamilie; 
    b)ăopiniaăcopilului,ăînăfunc ieădeăvârstaăşiăgradulădeămaturitate; 



    c)ă istoriculă copilului,ă avândă înă vedere,ă înă modă special,ă situa iile de abuz, 
neglijare,ă exploatareă sauă oriceă alt ă form ă deă violen ă asupraă copilului,ă precumă şiă
poten ialeleăsitua iiădeăriscăcareăpotăinterveniăînăviitor; 
    d)ăcapacitateaăp rin ilorăsauăaăpersoanelorăcareăurmeaz ăs ăseăocupeădeăcreştereaăşiă
îngrijirea copiluluiădeăaăr spundeănevoilorăconcreteăaleăacestuia; 
    e)ă men inereaă rela iiloră personaleă cuă persoaneleă fa ă deă careă copilulă aă dezvoltată
rela iiădeăataşament. 
    ART. 3 
    Deădispozi iileăprezenteiălegiăbeneficiaz : 
    a)ăcopiiiăcet eniăromâniăafla i pe teritoriul României; 
    b)ăcopiiiăcet eniăromâniăafla iăînăstr in tate; 
    c)ăcopiiiăf r ăcet enieăafla iăpeăteritoriulăRomâniei; 
    d)ă copiiiă careă solicit ă sauă beneficiaz ă deă oă form ă deă protec ieă înă condi iileă
reglement rilorălegaleăprivindăstatutulăşiăregimulărefugia ilorăînăRomânia; 
    e)ă copiiiă cet eniă str iniă afla iă peă teritoriulă României,ă înă situa iiă deă urgen ă
constatate,ă înă condi iileă prezenteiă legi,ă deă c treă autorit ileă publiceă româneă
competente. 
    ART. 4 
    În sensul prezentei legi, termeniiă şiă expresiileă deă maiă josă auă urm toareleă
semnifica ii: 
    a) copil - persoanaă careă nuă aă împlinită vârstaă deă 18ă aniă şiă niciă nuă aă dobândită
capacitateaădeplin ădeăexerci iu,ăpotrivitălegii; 
    b) familie - p rin iiăşiăcopiiiăacestora; 
    c) familie extins ă- rudeleăcopilului,ăpân ălaăgradulăIVăinclusiv; 
    d)ă familieă substitutiv ă - persoanele,ă alteleă decâtă celeă careă apar ină familieiă
extinse,ă inclusivă afiniiă pân ă laă gradulă IVă şiă asisten iiă maternaliă careă asigur ă
creştereaăşiăîngrijireaăcopilului,ăîn condi iileălegii; 
    e)ă plană individualizată deă protec ieă - documentulă prină careă seă realizeaz ă
planificareaăserviciilor,ăpresta iilorăşiăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ăaăcopilului,ă
peă bazaă evalu riiă psihosocialeă aă acestuiaă şiă aă familieiă sale,ă înă vedereaă integr riiă
copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în 
cel mai scurt timp posibil; 
    f) plan de servicii - documentulă prină careă seă realizeaz ă planificareaă acord riiă
serviciilorăşiăaăpresta iilor,ăpeăbazaăevalu riiăpsihosocialeăaăcopiluluiăşiăaăfamiliei,ă
înă vedereaă preveniriiă abuzului,ă neglij rii,ă exploat rii,ă aă oric roră formeă deă violen ă
asupraăcopilului,ăprecumăşiăaăsepar riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa; 
    g) reprezentant legal al copilului - p rinteleă sauă persoanaă desemnat ,ă potrivită
legii,ăs ăexerciteădrepturileăşiăs ăîndeplineasc ăobliga iileăp rinteştiăfa ădeăcopil. 
    ART. 5 
    (1)ăCopiiiăauădreptulălaăprotec ieăşiăasisten ăînărealizareaăşiăexercitareaădeplin ă
aădrepturilorălor,ăînăcondi iileăprezenteiălegi. 
    (2)ă R spundereaă pentruă creştereaă şiă asigurareaă dezvolt riiă copiluluiă revineă înă
primulărândăp rin ilor,ăaceştiaăavândăobliga iaădeăa-şiăexercitaădrepturileăşiădeăa-şiă
îndepliniăobliga iileăfa ădeăcopilă inândăseamaăcuăprioritateădeăinteresulăsuperior al 
acestuia. 
    (3)ăÎnăsubsidiar,ăresponsabilitateaărevineăcolectivit iiălocaleădinăcareăfacăparteă
copilulă şiă familiaă sa.ă Autorit ileă administra ieiă publiceă localeă auă obliga iaă deă aă
sprijiniă p rin iiă sau,ă dup ă caz,ă altă reprezentantă legală ală copilului în realizarea 
obliga iiloră ceă leă revină cuă privireă laă copil,ă dezvoltândă şiă asigurândă înă acestă scopă
serviciiădiversificate,ăaccesibileăşiădeăcalitate,ăcorespunz toareănevoilorăcopilului. 
    (4)ăInterven iaăstatuluiăesteăcomplementar ;ăstatulăasigur ăprotec iaăcopiluluiăşiă
garanteaz ărespectareaătuturorădrepturilorăsaleăprinăactivitateaăspecific ărealizat ădeă
institu iileăstatuluiăşiădeăautorit ileăpubliceăcuăatribu iiăînăacestădomeniu. 
    ART. 6 
    Respectareaă şiă garantareaă drepturiloră copiluluiă seă realizeaz ă conformă urm toareloră
principii: 
    a)ărespectareaăşiăpromovareaăcuăprioritateăaăinteresuluiăsuperiorăalăcopilului; 



    b)ăegalitateaăşanselorăşiănediscriminarea; 
    c)ă responsabilizareaă p rin iloră cuă privireă laă exercitareaă drepturiloră şiă
îndeplinireaăobliga iilorăp rinteşti; 
    d)ă primordialitateaă responsabilit iiă p rin iloră cuă privireă laă respectareaă şiă
garantarea drepturilor copilului; 
    e)ă descentralizareaă serviciiloră deă protec ieă aă copilului,ă interven iaă
multisectorial ă şiă parteneriatulă dintreă institu iileă publiceă şiă organismeleă privateă
autorizate; 
    f)ăasigurareaăuneiăîngrijiriăindividualizateăşiăpersonalizateăpentruăfiecareăcopil; 
    g)ărespectareaădemnit iiăcopilului; 
    h)ăascultareaăopinieiăcopiluluiăşiăluareaăînăconsiderareăaăacesteia,ă inândăcontădeă
vârstaăşiădeăgradulăs uădeămaturitate; 
    i)ă asigurareaă stabilit iiă şiă continuit iiă înă îngrijirea,ă creştereaă şiă educareaă
copilului,ă inândăcontădeăorigineaăsaăetnic ,ăreligioas ,ăcultural ăşiălingvistic ,ăînă
cazulălu riiăuneiăm suri deăprotec ie; 
    j)ăceleritateăînăluareaăoric reiădeciziiăcuăprivireălaăcopil; 
    k)ă asigurareaă protec ieiă împotrivaă abuzului,ă neglij rii,ă exploat riiă şiă oric reiă
formeădeăviolen ăasupraăcopilului; 
    l)ă interpretareaă fiec reiă normeă juridiceă referitoare la drepturile copilului în 
corela ieăcuăansamblulăreglement rilorădinăaceast ămaterie. 
    ART. 7 
    Drepturileă prev zuteă deă prezentaă legeă suntă garantateă tuturoră copiiloră f r ă nicioă
discriminare,ăindiferentădeăras ,ăculoare,ăsex,ălimb ,ăreligie,ăopinie politic ăsauăalt ă
opinie,ădeăna ionalitate,ăapartenen ăetnic ăsauăorigineăsocial ,ădeăsitua iaămaterial ,ă
deăgradulăşiătipulăuneiădeficien e,ădeăstatutulălaănaştereăsauădeăstatutulădobândit,ădeă
dificult ileădeăformareăşiădezvoltareăsauădeăaltăgenăaleăcopilului,ăaleăp rin ilorăoriă
aleăaltorăreprezentan iălegaliăsauădeăoriceăalt ădistinc ie. 
    ART. 8 
    Înă oriceă cauz ă careă priveşteă drepturiă aleă copilului,ă instan aă verific ă dac ă
în elegerileă dintreă p rin iă sauă aleă acestoraă cuă alteă persoaneă respect ă interesul 
superior al copilului. 
 
    CAP. II 
    Drepturile copilului 
 
    SEC IUNEAă1 
    Drepturiăşiălibert iăcivile 
 
    ART. 9 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăstabilireaăşiăp strareaăidentit iiăsale. 
    (2)ăCopilulăesteăînregistratăimediatădup ănaştereăşiăareădeălaăaceast ădat ădreptulă
laă ună nume,ă dreptulă deă aă dobândiă oă cet enieă şi,ă dac ă esteă posibil,ă deă a-şiă cunoaşteă
p rin iiăşiădeăaăfiăîngrijit,ăcrescutăşiăeducatădeăaceştia. 
    (3)ăP rin iiăalegănumeleăşiăprenumeleăcopilului,ăînăcondi iileălegii. 
    (4) Copilul are dreptul de a-şiăp straăcet enia,ănumeleăşiărela iileădeăfamilie,ăînă
condi iileăprev zuteădeălege,ăf r ănicioăingerin . 
    (5)ă Dac ă seă constat ă c ă ună copilă esteă lipsit,ă înă modă ilegal,ă deă elementeleă
constitutiveă aleă identit iiă saleă sauă de uneleă dintreă acestea,ă institu iileă şiă
autorit ileăpubliceăsuntăobligateăs ăiaădeăurgen ătoateăm surileănecesareăînăvedereaă
restabiliriiăidentit iiăcopilului. 
    ART. 10 
    (1)ăÎnăscopulărealiz riiădreptuluiăprev zutălaăart.ă9ăalin.ă(1),ăunit ileăsanitare 
careăauăînăstructur ăsec iiădeănou-n scu iăşi/sauădeăpediatrieăauăobliga iaădeăaăangajaă
ună asistentă socială sau,ă dup ă caz,ă deă aă desemnaă oă persoan ă cuă atribu iiă deă asisten ă
social . 
    (2)ă Înă vedereaă stabiliriiă identit iiă copiluluiă p r sită înă unit i sanitare sau 
g sităoriăaăp rin ilorăacestuia,ăorganeleădeăpoli ieăşiăserviciileăpubliceăcomunitareădeă



eviden ăaăpersoanelor,ăcompetente,ăauăobliga iaădeăaădesemnaăunaăsauămaiămulteăpersoaneă
responsabile,ăcareăs ărealizeze,ăcuăceleritate,ădemersurileăceăle revin, potrivit legii, 
pentruăînregistrareaănaşteriiăcopiluluiăşiăs ătransmit ădateleădeăidentificareădirec ieiă
generaleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăsau,ădup ăcaz,ăserviciuluiăpublică
deăasisten ăsocial . 
    (3) Persoanele desemnate la alin.ă (2)ă auă obliga iaă efectu riiă demersuriloră deă
stabilireăaăidentit iiăp rin ilorăcopiilorăp r si iăînăunit ileăsanitare,ăînăsitua iaă
înăcareăaceştiaăauăfostăidentifica iăşiănuăauăîntocmităcertificatulădeănaştere. 
    ART. 11 
    (1) Certificatul medicală constatatoră ală naşterii,ă atâtă pentruă copilulă n scută viu,ă
câtăşiăpentruăcopilulăn scutămort,ăseăîntocmeşteăînătermenădeă24ădeăoreădeălaănaştere. 
    (2)ă R spundereaă pentruă îndeplinireaă obliga ieiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă revineă
medicului care a asistat sau aăconstatatănaştereaăşiămediculuiăşefădeăsec ie. 
    (3)ăCândănaştereaăaăavutălocăînăafaraăunit ilorăsanitare,ămediculădeăfamilieăavândă
cabinetulăînregistratăînărazaăteritorial ăundeăaăavutălocănaştereaăesteăobligatăca,ălaă
cerereaăoric reiăpersoane,ăînătermenădeă24ădeăore,ăs ăconstateănaştereaăcopilului,ădup ă
careă s ă întocmeasc ă şiă s ă eliberezeă certificatulă medicală constatatoră ală naşteriiă
copilului,ăchiarădac ămamaănuăesteăînscris ăpeălistaăcabinetuluiăs u. 
    ART. 12 
    (1)ă Înă situa iaă înă careă copilulă esteă p r sită deă mam ă înă maternitate,ă unitateaă
medical ăareăobliga iaăs ăsesizezeătelefonicăşiăînăscrisădirec iaăgeneral ădeăasisten ă
social ă şiă protec iaă copiluluiă şiă organeleă deă poli ie,ă înă termenă deă 24ă deă oreă deă laă
constatareaădispari ieiămamei. 
    (2) Înă termenă deă 5ă zileă deă laă sesizareaă prev zut ă laă alin.ă (1),ă seă întocmeşteă ună
proces-verbală deă constatareă aă p r siriiă copilului,ă semnată deă reprezentantulă direc ieiă
generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copilului,ă reprezentantulă poli ieiă şiă ală
maternit ii;ă cândă stareaă deă s n tateă aă copiluluiă permiteă externarea,ă înă bazaă
procesului-verbal,ă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă vaă
stabiliăm suraăplasamentuluiăînăregimădeăurgen ăpentruăcopil. 
    (3) În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal,ă poli iaă esteă
obligat ăs ăîntreprind ăverific rileăspecificeăprivindăidentitateaămameiăşiăs ăcomuniceă
rezultatulă acestoră verific riă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copilului. 
    (4)ă Înă situa iaă înă careă mama esteă identificat ,ă direc iaă general ă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopiluluiăvaăasiguraăconsiliereaăşiăsprijinireaăacesteiaăînăvedereaă
realiz riiădemersurilorălegateădeăîntocmireaăactuluiădeănaştere. 
    (5)ă Înă situa iaă înă care,ă înă urmaă verific riloră efectuateă deă poli ie,ă nuă esteă
posibil ă identificareaă mamei,ă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copiluluiă transmiteă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă înă aă c ruiă raz ă
administrativ-teritorial ă s-aă produsă naştereaă dosarulă cuprinzândă certificatul medical 
constatatorăalănaşterii,ăprocesul-verbalăprev zutălaăalin.ă(2),ădispozi iaădeăplasamentă
înăregimădeăurgen ăşiăr spunsulăpoli ieiăcuărezultatulăverific rilor. 
    (6)ă Înă termenă deă 5ă zileă deă laă primireaă documenta ieiă prev zuteă laă alin.ă (5), 
serviciulăpublicădeăasisten ăsocial ăareăobliga iaădeăaăob ineădispozi iaădeăstabilireă
aănumeluiăşiăprenumeluiăcopilului,ăînăconformitateăcuăprevederileăLegii nr. 119/1996 cu 
privireă laă acteleă deă stareă civil ,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă şiă deă aă faceă declara iaă deă înregistrareă aă naşteriiă laă serviciulă deă stareă
civil ăcompetent. 
    (7)ăÎnătermenădeă24ădeăoreădeălaăînregistrareaănaşteriiăcopilului,ăserviciulăpublică
deă asisten ă social ă areă obliga iaă deă aă transmiteă direc ieiă generaleă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopiluluiăactulădeăînregistrareăaănaşteriiăcopilului. 
    ART. 13 
    Înăsitua iaăcopiluluiăp r sitădeăp rin iăînăalteăunit iăsanitare,ăaăc ruiănaştereă
nuă aă fostă înregistrat ,ă obliga iaă deă aă realizaă demersurileă prev zuteă deă legeă pentruă
înregistrareaă naşteriiă copiluluiă revineă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă înă aă
c ruiă raz ă administrativ-teritorial ă aă fostă p r sită acesta,ă cuă respectareaă proceduriiă
prev zuteălaăart.ă12. 



    ART. 14 
    (1)ăÎnăsitua iaăcopiluluiăg sităînăfamilieăsauăîntr-unălocăpublic,ăprecumăşiăaăceluiă
p r sită deă p rin iă înă alteă unit iă sanitare,ă aă c ruiă naştereă nuă aă fostă înregistrat ,ă
obliga iaă deă aă realizaă demersurileă prev zuteă deă legeă pentruă înregistrareaă naşterii 
copiluluiărevineăserviciuluiăpublicădeăasisten ăsocial ăînăaăc ruiăraz ăadministrativ-
teritorial ăaăfostăg sităsauăp r sităcopilul. 
    (2) Expertiza medico-legal ă necesar ă pentruă înregistrareaă naşteriiă copiluluiă esteă
gratuit . 
    ART. 15 
    Metodologiaă privindă realizareaă obliga iiloră ceă revină autorit iloră administra ieiă
publiceălocale,ăinstitu iilorăşiăprofesioniştilorăimplica iăînăprevenireaăşiăinterven iaă
înă cazurileă deă copiiă afla iă înă situa ieă deă riscă sauă p r si iă înă unit iă
sanitare/sec ii/compartimenteă deă specialitateă obstetric -ginecologieă şiă
neonatologie/alteăunit iăsanitareăcareăofer ăserviciiămedicaleăpentruăcopiiăseăaprob ă
prină hot râreă aă Guvernului,ă laă propunereaă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ăînăcolaborareăcuăMinisterulăDezvolt riiăRegionaleăşiă
Administra ieiăPubliceăşiăcuăMinisterulăS n t ii. 
    ART. 16 
    (1)ăUnit ileăsanitare,ăunit ileădeăprotec ieăsocial ,ăserviciileădeăîngrijireădeă
tipăreziden ial,ăentit ileăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăalteăpersoaneăjuridice,ăprecumă
şiăpersoaneăfiziceăcareăinterneaz ăsauăprimescăînăîngrijireăfemeiăgravideăoriăcopiiăcareă
nuă posed ă acteă peă bazaă c roraă s ă liă seă poat ă stabiliă identitateaă suntă obligateă s ă
anun e,ăînătermenădeă24ădeăore,ăînăscris,ăautoritateaăadministra ieiăpubliceălocaleăînăaă
c reiă raz ă îşiă auă sediulă sau,ă dup ă caz,ă domiciliul,ă înă vedereaă stabiliriiă identit iiă
lor,ă precumă şiă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă deă careă
apar in,ăînăvedereaălu riiăînăeviden . 
    (2) Cel care ia un copil pentru a-lăîngrijiăsauăprotejaătemporar,ăpân ălaăstabilireaă
uneiă m suriă deă protec ieă înă condi iileă legii,ă areă obliga iaă deă a-lă între ineă şi,ă înă
termenădeă48ădeăore,ădeăaăanun aăautoritateaăadministra ieiăpubliceălocaleăînăaăc reiă
raz ăteritorial ăîşiăareăsediulăsauădomiciliul. 
    ART. 17 
    (1)ă Copilulă areă dreptulă deă aă men ineă rela iiă personaleă şiă contacteă directeă cuă
p rin ii,ărudele,ăprecumăşiăcuăalteăpersoaneăfa ădeăcareăcopilulăaădezvoltatăleg turiă
deăataşament. 
    (2) Copilul are dreptul de a-şiăcunoaşteărudeleăşiădeăaăîntre ineărela iiăpersonaleă
cuăacestea,ăprecumăşiăcuăalteăpersoaneăal turiădeăcareăcopilulăs-aăbucuratădeăvia aădeă
familie,ăînăm suraăînăcareăacestălucruănuăcontravineăinteresuluiăs uăsuperior. 
    (3)ăP rin iiăsauăunăaltăreprezentantălegalăalăcopiluluiănuăpotăîmpiedicaărela iileă
personaleăaleăacestuiaăcuăbunicii,ăfra iiăşiăsurorileăoriăcuăalteăpersoaneăal turiădeă
care copilul s-aăbucuratădeăvia aădeăfamilieădecâtăînăcazurileăînăcareăinstan aădecideă
în acest sens, apreciindă c ă exist ă motiveă temeiniceă deă natur ă aă primejduiă dezvoltareaă
fizic ,ăpsihic ,ăintelectual ăsauămoral ăaăcopilului. 
    (4)ăÎnăcazădeăneîn elegereăîntreăp rin iăcuăprivireălaămodalit ileădeăexercitareăaă
dreptuluiă deă aă aveaă leg turiă personaleă cuă copilul,ă instan aă vaă stabiliă ună programă înă
func ieă deă vârstaă copilului,ă deă nevoileă deă îngrijireă şiă educareă aleă acestuia,ă deă
intensitateaă leg turiiă afectiveă dintreă copilă şiă p rinteleă laă careă nuă locuieşte,ă deă
comportamentulăacestuiaădinăurm ,ăprecumăşiădeăalte aspecte relevante în fiecare caz în 
parte. 
    (5)ă Criteriileă prev zuteă laă alin.ă (4)ă voră fiă avuteă înă vedereă şiă laă stabilireaă
programuluiă deă rela iiă personaleă şiă cuă celelalteă persoaneă al turiă deă careă copilulă s-a 
bucuratădeăvia aădeăfamilie. 
    ART. 18 
    (1)ăÎnăsensulăprezenteiălegi,ărela iileăpersonaleăseăpotărealizaăprin: 
    a)ăîntâlniriăaleăcopiluluiăcuăp rinteleăoriăcuăoăalt ăpersoan ăcareăare,ăpotrivită
prezenteiălegi,ădreptulălaărela iiăpersonaleăcuăcopilul; 
    b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia; 



    c)ă g zduireaă copilului,ă peă perioad ă determinat ,ă deă c treă p rinteleă sauă deă c treă
alt ăpersoan ălaăcareăcopilulănuălocuieşteăînămodăobişnuit; 
    d)ăcoresponden ăoriăalt ăform ădeăcomunicareăcuăcopilul; 
    e)ătransmitereaădeăinforma iiăcopiluluiăcuăprivireălaăp rinteleăoriălaăalteăpersoaneă
careăau,ăpotrivităprezenteiălegi,ădreptulădeăaămen ineărela iiăpersonaleăcuăcopilul; 
    f)ă transmitereaă deă c treă persoanaă laă careă locuieşteă copilulă aă unoră informa iiă
referitoare la copil, inclusiv fotografiiărecente,ăevalu riămedicaleăsauăşcolare,ăc treă
p rinteleă sauă c treă alteă persoaneă careă auă dreptulă deă aă men ineă rela iiă personaleă cuă
copilul; 
    g)ăîntâlniriăaleăcopiluluiăcuăp rinteleăoriăcuăoăalt ăpersoan ăfa ădeăcareăcopilulă
aădezvoltatăleg turiădeăataşamentăîntr-unălocăneutruăînăraportăcuăcopilul,ăcuăsauăf r ă
supraveghereaă moduluiă înă careă rela iileă personaleă suntă între inute,ă înă func ieă deă
interesul superior al copilului. 
    (2)ăTransmitereaăinforma iilorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăe)ăşiăf)ăseăvaă face cu 
respectareaăinteresuluiăsuperiorăalăcopilului,ăprecumăşiăaădispozi iilorăspecialeăvizândă
confiden ialitateaăşiătransmitereaăinforma iilorăcuăcaracterăpersonal. 
    (3)ă P rinteleă laă careă copilulă locuieşteă areă obliga iaă deă aă sprijiniă men inereaă
rela iilorăpersonaleăaleăcopiluluiăcuăcel laltăp rinte,ăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    (4)ăPentruărestabilireaăşiămen inereaărela iilorăpersonaleăaleăcopilului,ăserviciulă
publică deă asisten ă social ă şi,ă dup ă caz,ă direc iileă generaleă deă asisten ă social ă şiă
protec iaăcopiluluiădeălaănivelulăfiec ruiăsectorăalămunicipiuluiăBucureştiăauăobliga iaă
deăaăoferiăconsiliere,ăacordat ădeăspecialiştiăatâtăcopilului,ăcâtăşiăp rin ilorăs i,ălaă
solicitarea acestora. 
    (5)ăÎnăcazulăînăcareăp rinteleălaăcareăcopilulălocuieşteăîmpiedic ăsauăafecteaz ăînă
modănegativăleg turileăpersonaleăaleăcopiluluiăcuăcel laltăp rinte,ăprinănerespectareaă
programuluiăstabilitădeăinstan ăsauăconvenitădeăp rin i,ăp rinteleălaăcareănuălocuieşteă
în mod statornic poate cere serviciului public de asisten ă social ă sau,ă dup ă caz,ă
persoanelorăcuăatribu iiădeăasisten ăsocial ăînăcircumscrip iaăc ruiaăseăafl ălocuin aă
copiluluiăs ămonitorizezeărela iileăpersonaleăcuăcopilulăpentruăoădurat ădeăpân ălaă6ă
luni. 
    (6)ă Monitorizareaă permiteă reprezentan iloră serviciuluiă publică deă asisten ă social ă
sau,ă dup ă caz,ă persoaneloră cuă atribu iiă deă asisten ă social ă s ă asisteă laă preluareaă
copiluluiă deă c treă p rinteleă laă careă nuă locuieşteă înă modă statornic,ă laă înapoiereaă
acestuia,ă s ă realizezeă intervievareaă p rin ilor,ă aă copiluluiă şiă aă persoaneloră cuă careă
copilulă locuieşte,ă precumă şiă aă altoră persoane,ă înă vedereaă întocmiriiă raportuluiă deă
monitorizare. 
    (7) La finalul perioadei de monitorizare, reprezentantul serviciului public de 
asisten ă social ă sau,ă dup ă caz,ă persoana cuă atribu iiă deă asisten ă social ă careă aă
întocmită raportulă prev zută laă alin.ă (6)ă poateă propuneă prelungireaă perioadeiă deă
monitorizareăcuăcelămultă6ăluni,ăpoateărecomandaăconsiliereaăpsihologic ăaăunuiaădintreă
p rin iă sauă aă ambilor,ă precumă şiă oă serieă deă m suriă pentruă îmbun t ireaă rela ieiă
personaleădintreăcopilăşiăp rinteleălaăcareănuălocuieşte. 
    (8)ă Raportulă deă monitorizareă prev zută laă alin.ă (6)ă seă înmâneaz ă fiec ruiaă dintreă
p rin iăşiăpoateăfiăfolosităcaăprob ăînăinstan . 
    ART. 19 
    (1) Copilul careăaăfostăseparatădeăambiiăp rin iăsauădeăunulădintreăaceştiaăprintr-o 
m sur ă dispus ă înă condi iileă legiiă areă dreptulă deă aă men ineă rela iiă personaleă şiă
contacteădirecteăcuăambiiăp rin i,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăacestălucruăcontravineă
interesului superior al copilului. 
    (2)ăInstan aăjudec toreasc ,ăluândăînăconsiderare,ăcuăprioritate,ăinteresulăsuperioră
ală copilului,ă poateă limitaă exercitareaă acestuiă drept,ă dac ă exist ă motiveă temeiniceă deă
natur ă aă periclitaă dezvoltareaă fizic ,ă mental ,ă spiritual ,ă moral ă sauă social ă aă
copilului. 
    ART. 20 
    (1)ăÎnăvedereaăasigur riiămen ineriiărela iilorăpersonaleăaleăcopiluluiăcuăp rin iiă
s iă sauă cuă alteă persoaneă al turiă deă careă s-aă bucurată deă via aă deă familie,ă precumă şiă
pentru asigurarea înapoierii copilului la locuin aăsaălaăterminareaăperioadeiădeăvizit ,ă



instan aă poateă dispune,ă laă cerereaă p rinteluiă interesată sauă aă alteiă persoaneă
îndrept ite,ăunaăsauămaiămulteăm suriăcuăcaracterăasiguratoriuăsauăaăunorăgaran ii. 
    (2)ăM surileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăpotăinclude: 
    a)ăamend ăpeăziuaădeăîntârziereăimpus ăpersoaneiăcareărefuz ăpunereaăînăaplicareăsauă
respectareaăprogramuluiădeămen inereăaărela iilorăpersonaleăaleăcopilului; 
    b)ădepunereaăuneiăgaran iiărealeăsauăpersonaleădeăc treăp rinteleăsauăpersoanaăde la 
careă urmeaz ă s ă fieă preluată copilul,ă înă vedereaă men ineriiă rela iiloră personaleă sau,ă
dup ăcaz,ălaăîncetareaăprogramuluiădeăvizitare; 
    c)ădepunereaăpaşaportuluiăsauăaăunuiăaltăactădeăidentitateălaăoăinstitu ieădesemnat ă
deă instan ă şi,ă atunciă cândă esteă necesar,ă aă unuiă documentă dină careă s ă rezulteă c ă
persoanaă careă solicit ă rela iiă personaleă aă notificată depunereaă acestora,ă peă durataă
vizitei,ăautorit iiăconsulareăcompetente. 
    ART. 21 
    (1)ă Înă cazulă înă careă p rin iiă nuă seă în elegă cuă privireă laă locuin aă copilului,ă
instan aă deă tutel ă vaă stabiliă locuin aă acestuiaă laă unulă dintreă ei,ă potrivită art.ă 496ă
alin.ă (3)ă dină Codulă civil.ă Laă evaluareaă interesuluiă copiluluiă instan aă poateă aveaă înă
vedere,ăînăafaraăelementelorăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(6),ăşiăaspecteăprecum: 
    a)ădisponibilitateaăfiec ruiăp rinteădeăa-lăimplicaăpeăcel laltăp rinteăînădeciziileă
legateădeăcopilăşiădeăaărespectaădrepturileăp rinteştiăaleăacestuiaădinăurm ; 
    b)ă disponibilitateaă fiec ruiaă dintreă p rin iă deă aă permiteă celuilaltă men inerea 
rela iilorăpersonale; 
    c)ăsitua iaălocativ ădinăultimiiă3ăaniăaăfiec ruiăp rinte; 
    d)ă istoriculă cuă privireă laă violen aă p rin iloră asupraă copiluluiă sauă asupraă altoră
persoane; 
    e)ă distan aă dintreă locuin aă fiec ruiă p rinteă şiă institu iaă careă ofer ă educa ieă
copilului. 
    (2)ăPrevederileăalin.ă(1)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăşiăpentruăcazurileăînăcareă
locuin aă minoruluiă seă stabileşteă laă ter eă persoaneă sauă laă ună serviciuă deă protec ieă
special . 
    ART. 22 
    Copilulă aiă c ruiă p rin iă locuiescă înă stateă diferiteă areă dreptulă deă aă între ineă
rela iiă personaleă şiă contacteă directeăcuă aceştia,ă cuă excep iaă situa ieiă înă careă acestă
lucru contravine interesului superior al copilului. 
    ART. 23 
    (1)ă Copiiiă neînso i iă deă p rin iă sauă deă ună altă reprezentantă legal ori care nu se 
g sescăsubăsupraveghereaălegal ăaăunorăpersoaneăauădreptulădeăaăliăseăasigura,ăînăcelă
maiăscurtătimpăposibil,ăreîntoarcereaăal turiădeăreprezentan iiălorălegali. 
    (2)ă Deplasareaă copiiloră înă str in tateă seă realizeaz ă cuă respectareaă prevederilor 
Legii nr. 248/2005 privindă regimulă libereiă circula iiă aă cet eniloră româniă înă
str in tate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (3)ăP rin iiăsau,ădup ăcaz,ăalt ăpersoan ăresponsabil ădeăsupravegherea,ăcreştereaă
şiă îngrijireaă copiluluiă suntă obliga iă s ă anun eă laă poli ieă dispari iaă acestuiaă deă laă
domiciliu,ăînăcelămultă24ădeăoreădeălaăconstatareaădispari iei. 
    ART. 24 
    (1)ă Misiunileă diplomaticeă şiă consulareă aleă Românieiă auă obliga iaă deă aă sesizaă
MinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăcuăprivireălaă
copiiiăcet eniăromâniăafla iăînăstr in tateăcare,ădinăoriceămotive,ănuăsuntăînso i iădeă
p rin iă sauă deă ună altă reprezentantă legală oriă nuă seă g sescă subă supraveghereaă legal ă aă
unorăpersoaneădinăstr in tate. 
    (2)ăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăvaăluaă
m surileă necesareă pentruă întoarcereaă copiluluiă laă p rin iă sauă laă ună altă reprezentantă
legal,ăimediatădup ăidentificareaăacestora.ăÎnăcazulăîn care persoanele identificate nu 
potă sauă refuz ă s ă preiaă copilul,ă laă cerereaă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ătribunalulădeălaădomiciliulăcopiluluiăsauăTribunalulă
Bucureşti,ăînăsitua iaăînăcareăacestădomiciliuănu este cunoscut, va dispune plasamentul 
copilului într-unăserviciuădeăprotec ieăspecial ăpropusădeăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ă
Protec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 



    (3)ăProceduraădeăîntoarcereăaăcopiilorăînă ar ,ădeăidentificareăaăp rin ilorăsau a 
altorăreprezentan iălegaliăaiăcopiilor,ămodulădeăavansareăaăcheltuielilorăocazionateădeă
întoarcereaăînă ar ăaăacestora,ăprecumăşiăserviciileădeăprotec ieăspecial ,ăpubliceăsauă
private,ă competenteă s ă asigureă protec iaă înă regimă deă urgen ă aă copiiloră afla iă înă
situa iaăprev zut ălaăalin.ă(1),ăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului. 
    ART. 25 
    (1)ăMisiunileădiplomaticeăşiăconsulareăstr ineăauăobliga iaădeăaăsesizaăMinisterulă
Muncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăşiăInspectoratul General 
pentruăImigr riădespreătoateăsitua iileăînăcareăauăcunoştin ădeăcopiiăcet eniăstr iniă
afla iăpeăteritoriulăRomâniei,ăcare,ădinăoriceămotive,ănuăsuntăînso i iădeăp rin iăsauă
deăunăaltăreprezentantălegalăoriănuăseăg sescăsubăsupraveghereaălegal ăa unor persoane. 
Înăcazulăînăcareăautorit ileăromâneăseăautosesizeaz ,ăacesteaăvorăînştiin aădeăurgen ă
misiuneaăstr in ăcompetent ăcuăprivireălaăcopiiiăînăcauz . 
    (2)ă Înă situa iaă copiiloră prev zu iă laă alin.ă (1),ă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă
Protec iei SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ăpân ălaădefinitivareaădemersurilorălegaleă
ceă cadă înă competen aă Inspectoratulă Generală pentruă Imigr ri,ă vaă solicitaă Tribunaluluiă
Bucureştiă stabilireaă plasamentuluiă copiluluiă într-ună serviciuă deă protec ieă special ă
propus de MinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    (3)ăM suraăplasamentuluiădureaz ăpân ălaăreturnareaăcopiluluiăînă araădeăreşedin ăaă
p rin ilorăoriăînă araăînăcareăauăfostăidentifica iăal iămembriăaiăfamilieiădispuşiăs ă
ia copilul. 
    (4)ă Înă cazulă nereturn riiă copilului,ă acestaă beneficiaz ă deă protec iaă special ă
prev zut ăînăprezentaălege. 
    ART. 26 
    Înă vedereaă aplic riiă prevederiloră art.ă 24ă şiă 25ă seă încheieă tratateleă necesareă cuă
stateleă sauă cuă autorit ileă stateloră vizate, pe baza propunerilor Ministerul Muncii, 
Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră Vârstniceă şiă aleă Ministeruluiă Afaceriloră
Externe,ăprecumăşiăaăaltorăinstitu iiăinteresate. 
    ART. 27 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăprotejareaăimaginiiăsaleăpubliceăşiăaăvie iiăsaleăintime,ă
privateăşiăfamiliale. 
    (2)ăEsteăinterzis ăoriceăac iuneădeănatur ăs ăafectezeăimagineaăpublic ăaăcopiluluiă
sauădreptulăacestuiaălaăvia ăintim ,ăprivat ăşiăfamilial . 
    (3)ă Participareaă copiluluiă înă vârst ă deă pân ă laă 14ă aniă laă dezbateri publice în 
cadrulă unoră programeă audiovizualeă seă poateă faceă numaiă cuă consim mântulă scrisă ală
acestuiaăşiăalăp rin ilorăsau,ădup ăcaz,ăalăaltuiăreprezentantălegal. 
    (4)ă Copiiiă nuă potă fiă folosi iă sauă expuşiă deă c treă p rin i,ă reprezentan iă legali,ă
alteăpersoaneăresponsabileădeăcreştereaăşiăîngrijireaălor,ăorganismeăprivateăacreditateă
caăfurnizoriădeăserviciiăsociale,ăinstitu iiăpubliceăsauăprivate,ăînăscopulădeăaăob ineă
avantajeăpersonale/institu ionaleăsauădeăaăinfluen aădeciziileăautorit ilorăpublice. 
    (5)ă Consiliulă Na ională ală Audiovizualuluiă monitorizeaz ă modulă deă derulareă aă
programelorăaudiovizuale,ăastfelăîncâtăs ăseăasigureăprotec iaăşiăgarantareaădreptuluiă
copiluluiăprev zutălaăalin.ă(1). 
    ART. 28 
    (1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare. 
    (2)ăLibertateaăcopiluluiădeăaăc uta,ădeăaăprimiăşiădeăaădifuzaăinforma iiădeăoriceă
natur ,ăcareăvizeaz ăpromovareaăbun st riiăsaleăsociale,ăspiritualeăşiămorale,ăs n tateaă
saă fizic ă şiă mental ,ă subă oriceă form ă şiă prină oriceă mijloaceă laă alegerea sa, este 
inviolabil . 
    (3)ăP rin iiăsau,ădup ăcaz,ăal iăreprezentan iălegaliăaiăcopilului,ăpersoaneleăcareă
auă înă plasamentă copii,ă precumă şiă persoaneleă care,ă prină naturaă func iei,ă promoveaz ă şiă
asigur ă respectareaă drepturiloră copiiloră auă obliga iaă deă aă leă asiguraă informa ii,ă
explica iiă şiă sfaturi,ă înă func ieă deă vârstaă şiă deă gradulă deă în elegereă ală acestora,ă
precumăşiădeăaăleăpermiteăs ăîşiăexprimeăpunctulădeăvedere,ăideileăşiăopiniile. 
    (4)ăP rin iiănuăpotălimitaădreptulăcopiluluiăminorălaălibertatea de exprimare decât 
înăcazurileăprev zuteăexpresădeălege. 
    ART. 29 



    (1)ăCopilulăcapabilădeădiscern mântăareădreptulădeăa-şiăexprimaăliberăopiniaăasupraă
oric reiăproblemeăcareăîlăpriveşte. 
    (2)ă Înă oriceă procedur ă judiciar ă sauă administrativ  careă îlă priveşte,ă copilulă areă
dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta 
deă10ăani.ăCuătoateăacestea,ăpoateăfiăascultatăşiăcopilulăcareănuăaăîmplinităvârstaădeă
10ă ani,ă dac ă autoritateaă competent ă apreciaz ă c ă audiereaă luiă esteă necesar ă pentruă
solu ionareaăcauzei. 
    (3)ăDreptulădeăaăfiăascultatăconfer ăcopiluluiăposibilitateaădeăaăcereăşiădeăaăprimiă
oriceă informa ieă pertinent ,ă deă aă fiă consultat,ă deă a-şiă exprimaă opiniaă şiă deă aă fiă
informată asupraă consecin eloră pe careă leă poateă aveaă opiniaă sa,ă dac ă esteă respectat ,ă
precumăşiăasupraăconsecin elorăoric reiădeciziiăcareăîlăpriveşte. 
    (4)ă Înă toateă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (2),ă opiniileă copiluluiă ascultată voră fiă
luateăînăconsiderareăşiăliăseăvaăacordaăimportan aăcuvenit ,ăînăraportăcuăvârstaăşiăcuă
gradul de maturitate a copilului. 
    (5)ăOriceăcopilăpoateăcereăs ăfieăascultatăconformădispozi iilorăalin.ă(2)ăşiă(3).ă
Înăcazădeărefuz,ăautoritateaăcompetent ăseăvaăpronun aăprintr-oădecizieămotivat . 
    (6)ă Dispozi iileă legaleă specialeă privindă consim mântulă sauă prezen aă copiluluiă înă
procedurileă careă îlă privesc,ă precumă şiă prevederileă referitoareă laă desemnareaă unuiă
curator,ăînăcazădeăconflictădeăinterese,ăsuntăşiăr mânăaplicabile. 
    ART. 30 
    (1) Copilul are dreptul laălibertateădeăgândire,ădeăconştiin ăşiădeăreligie. 
    (2)ă P rin iiă îndrum ă copilul,ă potrivită propriiloră convingeri,ă înă alegereaă uneiă
religii,ăînăcondi iileălegii,ă inândăseamaădeăopinia,ăvârstaăşiădeăgradulădeămaturitateă
aăacestuia,ăf r ăa-l putea obligaăs ăadereălaăoăanumit ăreligieăsauălaăunăanumităcultă
religios. 
    (3)ă Religiaă copiluluiă careă aă împlinită 14ă aniă nuă poateă fiă schimbat ă f r ă
consim mântulă acestuia;ă copilulă careă aă împlinită vârstaă deă 16ă aniă areă dreptulă s ă îşiă
aleag ăsingurăreligia. 
    (4)ăAtunciăcândăcopilulăbeneficiaz ădeăprotec ieăspecial ,ăpersoanelorăînăîngrijireaă
c roraă seă afl ă leă suntă interziseă oriceă ac iuniă meniteă s ă influen ezeă convingerileă
religioase ale copilului. 
    ART. 31 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăliber ăasociereăînăstructuriăformaleăşiăinformale,ăprecumă
şiălibertateaădeăîntrunireăpaşnic ,ăînălimiteleăprev zuteădeălege. 
    (2)ă Autorit ileă administra ieiă publiceă locale,ă unit ileă deă înv mântă şiă alteă
institu iiăpubliceăsauăprivateăcompetenteăiauăm surileănecesareăasigur riiăexercit riiă
corespunz toareăaădrepturilorăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    ART. 32 
    (1)ăCopilulăapar inândăuneiăminorit iăna ionale,ăetnice,ăreligioaseăsauălingvisticeă
areă dreptulă laă via ă cultural ă proprie,ă laă declarareaă apartenen eiă saleă etnice,ă
religioase,ă laă practicareaă proprieiă saleă religii,ă precumăşiă dreptulă deă aă folosiă limbaă
proprieăînăcomunăcuăal iămembriăaiăcomunit iiădinăcareăfaceăparte. 
    (2)ă Copilulă apar inândă minorit iloră na ionaleă areă dreptulă s ă seă exprimeă înă limbaă
matern ăînăprocedurile care îl privesc. 
    (3)ă Modalit ileă deă exercitareă aă dreptuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă inclusivă prină
folosireaădeăinterpre iăsauătraduceri,ăseăvorăstabiliăastfelăîncâtăs ănuăîmpiediceăbunaă
realizareăşiăexercitareăaădrepturilorătuturorăcopiilor. 
    (4) Consiliulă Na ională pentruă Combatereaă Discrimin riiă asigur ă şiă urm reşteă
exercitareaădrepturilorăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    ART. 33 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaărespectareaăpersonalit iiăşiăindividualit iiăsaleăşiănuă
poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. 
    (2)ă M surileă deă disciplinareă aă copiluluiă nuă potă fiă stabiliteă decâtă înă acordă cuă
demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care 
seăafl ăînăleg tur ăcuădezvoltareaăfizic ,ăpsihic ăsauăcareăafecteaz ăstareaăemo ional ă
a copilului. 
    ART. 34 



    (1)ă Copilulă areă dreptulă s ă depun ă singură plângeriă referitoareă laă înc lcareaă
drepturilor sale fundamentale. 
    (2)ăCopilulăesteăinformatădeăc treăp rinte/reprezentantălegalăasupraădrepturilorăşiă
îndatoririlorăceăîiărevin,ăprecumăşiăasupraămodalit ilorădeăexercitareăşiăîndeplinireăaă
acestora. 
    (3)ă Îndatoririleă copiluluiă seă stabilescă înă func ieă deă vârstaă şiă gradulă deă
maturitate,ăf r ăcaăacesteaăs ăconduc ălaăînc lc riăaleădrepturilor sale. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Mediulăfamilialăşiăîngrijireaăalternativ  
 
    ART. 35 
    (1)ăCopilulăareădreptulăs ăcreasc ăal turiădeăp rin iiăs i. 
    (2)ă P rin iiă auă obliga iaă s ă asigureă copilului,ă deă oă manier ă corespunz toareă
capacit iloră înă continu ă dezvoltareă aleă copilului,ă orientareaă şiă sfaturileă necesareă
exercit riiăcorespunz toareăaădrepturilorăprev zuteăînăprezentaălege. 
    (3)ă P rin iiă copiluluiă auă dreptulă s ă primeasc ă informa iileă şiă asisten aă deă
specialitate necesare în vederea îngrijirii,ăcreşteriiăşiăeduc riiăacestuia. 
    ART. 36 
    (1)ăAmbiiăp rin iăsuntăresponsabiliăpentruăcreştereaăcopiilorălor. 
    (2)ăExercitareaădrepturilorăşiăîndeplinireaăobliga iilorăp rinteştiătrebuieăs ăaib ă
înă vedereă interesulă superioră ală copiluluiă şiă s  asigureă bun stareaă material ă şiă
spiritual ăaăcopilului,ăînăspecialăprinăîngrijireaăacestuia,ăprinămen inereaărela iiloră
personaleă cuă el,ă prină asigurareaă creşterii,ă educ riiă şiă între ineriiă sale,ă precumă şiă
prinăreprezentareaăsaălegal ăşiăadministrareaăpatrimoniuluiăs u. 
    (3)ă Înă situa iaă înă careă ambiiă p rin iă exercit ă autoritateaă p rinteasc ,ă dară nuă
locuiescă împreun ,ă deciziileă importante,ă precumă celeă referitoareă laă alegereaă feluluiă
înv turiiă sauă preg tiriiă profesionale,ă tratamenteă medicaleă complexeă sau interven iiă
chirurgicale,ăreşedin aăcopiluluiăsauăadministrareaăbunurilor,ăseăiauănumaiăcuăacordulă
ambilorăp rin i. 
    (4)ăÎnăsitua iaăînăcare,ădinăoriceămotiv,ăunăp rinteănuăîşiăexprim ăvoin aăpentruă
luareaă deciziiloră prev zuteă laă alin.ă (3),ă acesteaă seă iauă deă c treă p rinteleă cuă careă
copilulă locuieşte,ă cuă excep iaă situa ieiă înă careă acestă lucruă contravineă interesuluiă
superior al copilului. 
    (5)ă Ambiiă p rin i,ă indiferentă dac ă exercit ă sauă nuă autoritateaă p rinteasc ,ă auă
dreptulă deă aă solicitaă şiă deă aă primi informa iiă despreă copilă dină parteaă unit iloră
şcolare,ă unit iloră sanitareă sauă aă oric roră altoră institu iiă ceă intr ă înă contactă cuă
copilul. 
    (6)ăUnăp rinteănuăpoateărenun aălaăautoritateaăp rinteasc ,ădarăseăpoateăîn elegeăcuă
cel laltă p rinteă cuă privire laă modalitateaă deă exercitareă aă autorit iiă p rinteşti,ă înă
condi iileăart.ă506ădinăCodulăcivil. 
    (7)ă Seă consider ă motiveă întemeiateă pentruă caă instan aă s ă decid ă caă autoritateaă
p rinteasc ă s ă seă exerciteă deă c treă ună singură p rinteă alcoolismul,ă boalaă psihic ,ă
dependen aădeădroguriăaăceluilaltăp rinte,ăviolen aăfa ădeăcopilăsauăfa ădeăcel laltă
p rinte,ă condamn rileă pentruă infrac iuniă deă trafică deă persoane,ă trafică deă droguri,ă
infrac iuniă cuă privireă laă via aă sexual ,ă infrac iuniă deă violen ,ă precumă şiăorice alt 
motivă legată deă riscurileă pentruă copil,ă careă ară derivaă dină exercitareaă deă c treă acelă
p rinteăaăautorit iiăp rinteşti. 
    (8)ă Înă cazulă existen eiă unoră neîn elegeriă întreă p rin iă cuă privireă laă exercitareaă
drepturiloră şiă îndeplinireaă obliga iiloră p rinteşti,ă instan aă judec toreasc ,ă dup ă
ascultareaăambilorăp rin i,ăhot r şteăpotrivităinteresuluiăsuperiorăalăcopilului. 
    ART. 37 
    Copilulă areă dreptulă s ă fieă crescută înă condi iiă careă s ă permit ă dezvoltareaă saă
fizic ,ămental ,ăspiritual ,ămoral ăşiăsocial .ăÎnăacestăscopăp rin iiăsuntăobliga i: 
    a)ăs ăsupraveghezeăcopilul; 
    b)ăs ăcooperezeăcuăcopilulăşiăs ăîiărespecteăvia aăintim ,ăprivat ăşiădemnitatea; 



    c)ăs ăinformezeăcopilulădespreătoateăacteleăşiăfapteleăcareăl-arăputeaăafectaăşiăs ă
ia în considerare opinia acestuia; 
    d)ă s ă întreprind ă toateă m surileă necesareă pentruă realizareaă drepturiloră copiluluiă
lor; 
    e)ăs ăcooperezeăcuăpersoaneleăfiziceăşiăpersoaneleăjuridiceăcareăexercit ăatribu iiă
înădomeniulăîngrijirii,ăeduc riiăşiăform riiăprofesionale a copilului. 
    ART. 38 
    Copilulănuăpoateăfiăseparatădeăp rin iiăs iăsauădeăunulădintreăei,ăîmpotrivaăvoin eiă
acestora,ă cuă excep iaă cazuriloră expresă şiă limitativă prev zuteă deă lege,ă subă rezervaă
revizuiriiă judiciareă şiă numaiă dac ă acestă lucruă este impus de interesul superior al 
copilului. 
    ART. 39 
    (1)ă Serviciulă publică deă asisten ă social ă vaă luaă toateă m surileă necesareă pentruă
depistareaă precoceă aă situa iiloră deă riscă careă potă determinaă separareaă copiluluiă deă
p rin iiăs i,ăprecumăşiăpentruăprevenireaăcomportamentelorăabuziveăaleăp rin ilorăşiăaă
violen eiăînăfamilie. 
    (2)ă Oriceă separareă aă copiluluiă deă p rin iiă s i,ă precumă şiă oriceă limitareă aă
exerci iuluiădrepturilorăp rinteştiătrebuieăs ăfieăprecedateădeăacordareaăsistematic ăaă
serviciiloră şi presta iiloră prev zuteă deă lege,ă cuă accentă deosebită peă informareaă
corespunz toareă aă p rin ilor,ă consiliereaă acestora,ă terapieă sauă mediere,ă acordateă înă
baza unui plan de servicii. 
    ART. 40 
    (1)ă Planulă deă serviciiă seă întocmeşteă şiă seă puneă înă aplicareă deă c treă serviciulă
publicădeăasisten ăsocial ,ăorganizatălaănivelulămunicipiilorăşiăoraşelor,ăprecumăşiădeă
persoaneleăcuăatribu iiădeăasisten ăsocial ădinăaparatulăpropriuăalăconsiliilorălocaleă
comunale din unitatea administrativ-teritorial ăundeăseăafl ăcopilul,ăînăurmaăevalu riiă
situa ieiăcopiluluiăşiăaăfamilieiăacestuia. 
    (2)ăLaănivelulămunicipiuluiăBucureştiăîntocmireaăşiăpunereaăînăaplicareăaăplanuluiă
prev zutălaăalin.ă(1)ăseărealizeaz ădeăc treădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiă
protec iaăcopiluluiădeălaănivelulăfiec ruiăsector. 
    (3)ăPlanulădeăserviciiăseăaprob ăprinădispozi iaăprimarului. 
    (4)ăPlanulădeăserviciiăareăcaăobiectivăprevenireaăabuzului,ăneglij rii,ăexploat riiă
şiăaăoric rorăformeădeăviolen ăasupraăcopiluluiăsauăseparareaăcopilului de familia sa. 
Înăacestăscop,ăserviciulăpublicădeăasisten ăsocial ăori,ădup ăcaz,ădirec iaăgeneral ădeă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiădeălaănivelulăfiec ruiăsectorăalămunicipiuluiă
Bucureştiăareăobliga iaădeăaăoferiăserviciiăşiăpresta iiădestinateămen ineriiăcopiluluiă
înăfamilieăşiădeăaăsprijiniăaccesulăcopiluluiăşiăalăfamilieiăsaleălaăalteăservicii. 
    (5)ăPlanulădeăserviciiăpoateăaveaăcaăfinalitateătransmitereaăc treădirec iaăgeneral ă
deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă aă cereriiă deă instituireă aă uneiă m suriă deă
protec ieă special ă aă copilului,ă numaiă dac ,ă dup ă acordareaă serviciiloră prev zuteă deă
acestă plan,ă seă constat ă c ă men inereaă copiluluiă al turiă deă p rin iiă s iă nuă esteă
posibil . 
    ART. 41 
    (1)ă Dac ă exist ă motiveă temeiniceă deă aă suspectaă c ă via aă şiă securitateaă copiluluiă
suntăprimejduiteăînăfamilie,ăreprezentan iiăserviciuluiăpublicădeăasisten ăsocial ăori,ă
dup ă caz,ă aiă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă deă laă
nivelul sectoarelor municipiului Bucureştiăauădreptulăs ăvizitezeăcopiiiălaălocuin aăloră
şiă s ă seă informezeă despreă felulă înă careă aceştiaă suntă îngriji i,ă despreă s n tateaă şiă
dezvoltareaălorăfizic ,ăeducarea,ăînv turaăşiăpreg tireaălorăprofesional ,ăacordând,ă
laănevoie,ăîndrum rileănecesare. 
    (2)ăDac ,ăînăurmaăvizitelorăefectuateăpotrivităalin.ă(1),ăseăconstat ăc ădezvoltareaă
fizic ,ămental ,ăspiritual ,ămoral ăsauăsocial ăaăcopiluluiăesteăprimejduit ,ăserviciulă
publică deă asisten ă social ă esteă obligată s ă sesizezeă deă îndat ă direc iaă general ă deă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăînăvedereaălu riiăm surilorăprev zuteădeălege. 
    (3)ăDirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăesteăobligat ăs ă
sesizezeă instan aă judec toreasc ă înă situa iaă înă careă consider ă c ă suntă întrunite 



condi iileăprev zuteădeălegeăpentruădec derea,ătotal ăsauăpar ial ,ăaăp rin ilorăoriăaă
unuiaădintreăeiădinăexerci iulădrepturilorăp rinteşti. 
    ART. 42 
    (1)ă Direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă vaă luaă toateă
m surileănecesareăpentruăcaăp rin iiădec zu iădinădrepturileăp rinteşti,ăprecumăşiăceiă
c roraă le-aă fostă limitată exerci iulă anumitoră drepturiă s ă beneficiezeă deă asisten ă
specializat ă pentruă creştereaă capacit iiă acestoraă deă aă seă ocupaă deă copii,ă înă vedereaă
redobândirii exerci iuluiădrepturilorăp rinteşti. 
    (2)ă P rin iiă careă solicit ă redareaă exerci iuluiă drepturiloră p rinteştiă beneficiaz ă
deăasisten ăjuridic ăgratuit ,ăînăcondi iileălegii. 
    ART. 43 
    Instan aăjudec toreasc ăesteăsinguraăautoritateăcompetent ăs ăseăpronun e,ăluândăînă
considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, cu privire la: 
    a)ă persoanaă careă exercit ă drepturileă şiă îndeplineşteă obliga iileă p rinteştiă înă
situa iaă înă careă copilulă esteă lipsit,ă temporară sauă permanent,ă deă ocrotireaă p rin iloră
s i; 
    b)ă modalit ileă înă careă seă exercit ă drepturileă şiă seă îndeplinescă obliga iileă
p rinteşti; 
    c)ădec dereaătotal ăsauăpar ial ădinăexerci iulădrepturilorăp rinteşti; 
    d)ăredareaăexerci iuluiădrepturilorăp rinteşti. 
    ART. 44 
    (1) Oriceă copilă careă este,ă temporară sauă definitiv,ă lipsită deă ocrotireaă p rin iloră
s iă sauă care,ă înă vedereaă protej riiă intereseloră sale,ă nuă poateă fiă l sată înă grijaă
acestoraăareădreptulălaăprotec ieăalternativ . 
    (2)ă Protec iaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă includeă instituireaă tutelei,ă m surileă deă
protec ieăspecial ăprev zuteădeăprezentaălege,ăadop ia.ăÎnăalegereaăuneiaădintreăacesteă
solu iiă autoritateaă competent ă vaă ineă seamaă înă modă corespunz toră deă necesitateaă
asigur riiă uneiă anumiteă continuit iă înă educareaă copilului,ă precumă şiă deă origineaă saă
etnic ,ăreligioas ,ăcultural ăşiălingvistic . 
    ART. 45 
    Tutelaă seă instituieă conformă legiiă deă c treă instan aă judec toreasc ă înă aă c reiă
circumscrip ieăteritorial ădomiciliaz ăsauăaăfostăg sităcopilul. 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    S n tateaăşiăbun stareaăcopilului 
 
    ART. 46 
    (1)ăCopilulăareădreptulădeăaăseăbucuraădeăceaămaiăbun ăstareădeăs n tateăpeăcareăoă
poateăatingeăşiădeăaăbeneficiaădeăserviciileămedicaleăşiădeărecuperareănecesareăpentruă
asigurareaărealiz riiăefectiveăa acestui drept. 
    (2)ăAccesulăcopiluluiălaăserviciiămedicaleăşiădeărecuperare,ăprecumăşiălaămedica iaă
adecvat ă st riiă saleă înă cază deă boal ă esteă garantată deă c treă stat,ă costurileă aferenteă
fiindă suportateă dină Fondulă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă şiă deă laă
bugetul de stat. 
    (3)ă Organeleă deă specialitateă aleă administra ieiă publiceă centrale,ă autorit ileă
administra ieiă publiceă locale,ă precumă şiă oriceă alteă institu iiă publiceă sauă privateă cuă
atribu iiă înă domeniulă s n t iiă suntă obligateă s ă adopte,ă înă condi iileă legii,ă toateă
m surileănecesareăpentru: 
    a)ăreducereaămortalit iiăinfantile; 
    b)ăasigurareaăşiădezvoltareaăserviciilorămedicaleăprimareăşiăcomunitare; 
    c)ăprevenireaămalnutri ieiăşiăaăîmboln virilor; 
    d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide în perioada pre- şiă postnatal ,ă
indiferentă dac ă acesteaă auă sauă nuă auă calitateaă deă persoan ă asigurat ă înă sistemulă
asigur rilorăsocialeădeăs n tate; 
    e)ă informareaă p rin iloră şiă aă copiiloră cuă privireă laă s n tateaă şiă alimenta iaă
copilului,ăinclusivăcuăprivireălaăavantajeleăal pt rii,ăigieneiăşiăsalubrit iiămediuluiă
înconjur tor; 



    f)ădezvoltareaădeăac iuniăşiăprogrameăpentruăocrotireaăs n t iiăşiădeăprevenireăaă
bolilor,ădeăasisten ăaăp rin ilorăşiădeăeduca ie,ăprecumăşiădeăservicii în materie de 
planificareăfamilial ; 
    g)ă verificareaă periodic ă aă tratamentuluiă copiiloră careă auă fostă plasa iă pentruă aă
primiăîngrijire,ăprotec ieăsauătratament; 
    h)ă asigurareaă confiden ialit iiă consultan eiă medicaleă acordateă laă solicitareaă
copilului; 
    i)ăderulareaăsistematic ăînăunit ileăşcolareădeăprogrameădeăeduca ieăpentruăvia ,ă
inclusivă educa ieă sexual ă pentruă copii,ă înă vedereaă preveniriiă contact riiă boliloră cuă
transmitereăsexual ăşiăaăgravidit iiăminorelor. 
    (4)ăP rin iiăsuntăobliga iăs ăsoliciteăasisten ămedical ăpentruăaăasiguraăcopiluluiă
ceaă maiă bun ă stareă deă s n tateă peă careă oă poateă atingeă şiă pentruă aă preveniă situa iileă
careăpunăînăpericolăvia a,ăcreştereaăşiădezvoltareaăcopilului. 
    (5)ăÎnăsitua iaăexcep ional ăînăcareăvia aăcopiluluiăseăafl ăînăpericolăiminentăoriă
exist ărisculăproduceriiăunorăconsecin eăgraveăcuăprivireălaăs n tateaăsauăintegritateaă
acestuia,ă mediculă areă dreptulă deă aă efectuaă aceleă acteă medicaleă deă strict ă necesitateă
pentruă aă salvaă via aă copilului,ă chiară f r  aă aveaă acordulă p rin iloră sauă ală altuiă
reprezentant legal al acestuia. 
    (6) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul 
gravideloră şiă ală copiiloră pân ă laă împlinireaă vârsteiă deă ună ană suntă obligatorii,ă înă
vederea ocrotirii s n t iiă mameiă şiă copilului,ă educa ieiă pentruă s n tate,ă preveniriiă
abandonului,ă abuzului,ă neglij rii,ă exploat riiă şiă oric reiă formeă deă violen ă asupraă
copilului. 
    ART. 47 
    (1)ă Copilulă areă dreptulă deă aă beneficiaă deă ună nivelă deă traiă careă s ă permit ă
dezvoltareaăsaăfizic ,ămental ,ăspiritual ,ămoral ăşiăsocial . 
    (2)ăP rin ilorăsau,ădup ăcaz,ăreprezentan ilorălegali,ăleărevineăresponsabilitateaă
deăaăasiguraăceleămaiăbuneăcondi iiădeăvia ănecesareăcreşteriiăşiădezvolt riiăcopiilor;ă
p rin iiă suntă obliga iă s ă leă asigureă copiiloră locuin ,ă precumă şiă condi iileă necesareă
pentruă creştere,ă educare,ă înv tur ,ă preg tireă profesional ,ă precumă şiă ună mediuă deă
via ăs n tos. 
    ART. 48 
    (1)ăCopilulăareădreptulădeăaăbeneficiaădeăasisten ăsocial ăşiădeăasigur ri sociale, 
înă func ieă deă resurseleă şiă deă situa iaă înă careă seă afl ă acestaă şiă persoaneleă înă
între inereaăc roraăseăg seşte. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăp rin iiăsauăpersoaneleăcareăau,ăpotrivitălegii,ăobliga iaădeăaă
între ineă copilulă nuă potă asigura,ă dină motiveă independenteă deă voin aă lor,ă satisfacereaă
nevoilorăminimeădeălocuin ,ăhran ,ăîmbr c minteăşiăeduca ieăaleăcopilului,ăstatul,ăprină
autorit ileăpubliceăcompetente,ăesteăobligatăs ăasigureăacestoraăsprijinăcorespunz tor,ă
subăform ădeăpresta iiăfinanciare,ăpresta iiăînănatur ,ăprecumăşiăsubăform ădeăservicii,ă
înăcondi iileălegii. 
    (3)ă P rin iiă auă obliga iaă s ă soliciteă autorit iloră competenteă acordareaă
aloca iilor,ăindemniza iilor,ăpresta iilorăînăbaniăsauăînănatur ăşiăaăaltorăfacilit iă
prev zuteădeălegeăpentru copii sau pentru familiile cu copii. 
    (4)ăAutorit ileăadministra ieiăpubliceălocaleăauăobliga iaădeăaăinformaăp rin iiăşiă
copiiiăînăleg tur ăcuădrepturileăpeăcareăleăau,ăprecumăşiăasupraămodalit iiădeăacordareă
aădrepturilorădeăasisten ăsocial ăşiădeăasigur riăsociale. 
    ART. 49 
    (1)ăCopilulăcuăhandicapăareădreptulălaăîngrijireăspecial ,ăadaptat ănevoilorăsale. 
    (2)ăCopilulăcuăhandicapăareădreptulălaăeduca ie,ărecuperare,ăcompensare,ăreabilitareă
şiă integrare,ă adaptateă posibilit iloră proprii,ă înă vedereaă dezvolt riiă personalit iiă
sale. 
    (3)ăÎnăvedereaăasigur riiăaccesuluiălaăeduca ie,ărecuperareăşiăreabilitare,ăcopilulă
cuăhandicapăpoateăfiăşcolarizatăînăaltăjude /sectorăalămunicipiuluiăBucureştiădecâtăcelă
de domiciliu, cu suportarea cheltuieliloră dină bugetulă jude ului/sectoruluiă înă careă seă
afl ăunitateaădeăînv mânt. 



    (4)ăÎngrijireaăspecial ătrebuieăs ăasigureădezvoltareaăfizic ,ămental ,ăspiritual ,ă
moral ăsauăsocial ăaăcopiilorăcuăhandicap.ăÎngrijireaăspecial ăconst ăînăajutorăadecvat 
situa ieiă copiluluiă şiă p rin iloră s iă ori,ă dup ă caz,ă situa ieiă celoră c roraă leă esteă
încredin ată copilulă şiă seă acord ă gratuit,ă oriă deă câteă oriă acestă lucruă esteă posibil,ă
pentruă facilitareaă accesuluiă efectivă şiă f r ă discriminareă ală copiiloră cuă handicapă laă
educa ie,ă formareă profesional ,ă serviciiă medicale,ă recuperare,ă preg tire,ă înă vedereaă
ocup riiăunuiălocădeămunc ,ălaăactivit iărecreative,ăprecumăşiălaăoriceăalteăactivit iă
apteăs ăleăpermit ădeplinaăintegrareăsocial ăşiădezvoltareăaăpersonalit iiălor. 
    (5)ă Organeleă deă specialitateă aleă administra ieiă publiceă centraleă şiă autorit ileă
administra ieiăpubliceălocaleăsuntăobligateăs ăini iezeăprogrameăşiăs ăasigureăresurseleă
necesareădezvolt riiăserviciilorădestinateăsatisfaceriiănevoilorăcopiilorăcuăhandicapăşiă
aleă familiiloră acestoraă înă condi iiă careă s ă leă garantezeădemnitatea,ă s ă leă favorizezeă
autonomiaăşiăs ăleăfacilitezeăparticipareaăactiv ălaăvia aăcomunit ii. 
    ART. 50 
    (1)ăCopilulăcuădizabilit iăbeneficiaz ădeăasisten ămedical ăgratuit ,ăinclusiv de 
medicamenteă gratuite,ă atâtă pentruă tratamentulă ambulatoriu,ă câtă şiă peă timpulă
spitaliz rii,ă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă înă condi iileă
stabilite prin contractul-cadru. 
    (2)ă P rinteleă sauă reprezentantulă legală areă obliga ia deă aă respectaă şi/sauă urmaă
serviciileăprev zuteăînăplanulădeărecuperareăpentruăcopilulăcuădizabilit iăîncadratăînă
grad de handicap. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Educa ie,ăactivit iărecreativeăşiăculturale 
 
    ART. 51 
    (1) Copilul are dreptul de a primi o educa ieă careă s ă îiă permit ă dezvoltarea,ă înă
condi iiănediscriminatorii,ăaăaptitudinilorăşiăpersonalit iiăsale. 
    (2)ă P rin iiă copiluluiă auă cuă prioritateă dreptulă deă aă alegeă felulă educa ieiă careă
urmeaz ă s ă fieă dat ă copiiloră loră şiă auă obliga iaă s ă înscrie copilulă laă şcoal ă şiă s ă
asigureăfrecventareaăcuăregularitateădeăc treăacestaăaăcursurilorăşcolare. 
    (3)ă Copilulă careă aă împlinită vârstaă deă 14ă aniă poateă cereă încuviin areaă instan eiă
judec toreştiădeăa-şiăschimbaăfelulăînv turiiăşiăalăpreg tiriiăprofesionale. 
    ART. 52 
    (1)ă Ministerulă Educa ieiă Na ionale,ă caă organă deă specialitateă ală administra ieiă
publiceă centrale,ă precumă şiă inspectorateleă şcolareă şiă unit ileă deă înv mânt,ă caă
institu iiă aleă administra ieiă publiceă localeă cuă atribu iiă înă domeniulă educa iei,ă suntă
obligateăs ăîntreprind ăm suriănecesareăpentru: 
    a)ăfacilitareaăaccesuluiălaăeduca iaăpreşcolar ăşiăasigurareaăînv mântuluiăgenerală
obligatoriuăşiăgratuităpentruăto iăcopiii; 
    b)ădezvoltareaădeăprogrameădeăeduca ieăpentruăp rin iiătineri, inclusiv în vederea 
preveniriiăviolen eiăînăfamilie; 
    c)ăorganizareaădeăcursuriăspecialeădeăpreg tireăpentruăcopiiiăcareănuăpotăr spundeă
laăcerin eleăprogrameiăşcolareăna ionale,ăpentruăaănuăintraăprematurăpeăpia aămuncii; 
    d) organizarea de cursuriă specialeă deă preg tireă pentruă copiiiă careă auă abandonată
şcoala,ăînăvedereaăreintegr riiălorăînăsistemulăna ionalădeăînv mânt; 
    e)ă respectareaă dreptuluiă copiluluiă laă timpă deă odihn ă şiă timpă liber,ă precumă şiă aă
dreptului acestuia de a participa liber laăvia aăcultural ăşiăartistic ; 
    f)ă prevenireaă abandonuluiă şcolară dină motiveă economice,ă luândă m suriă activeă deă
acordareăaăunorăserviciiăsocialeăînămediulăşcolar,ăcumăsunt:ăhran ,ărechizite,ătransportă
şiăalteleăasemenea. 
    (2) În cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu 
respectădeăc treăcadreleădidactice,ăpersonalulădidacticăauxiliarăşiăcelăadministrativăşiă
deăaăfiăinformatăasupraădrepturilorăsale,ăprecumăşiăasupraămodalit ilorădeăexercitareăaă
acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante în cadrul procesului 
instructiv-educativ sunt interzise. 



    (3)ă Copilul,ă personală şi,ă dup ă caz,ă reprezentată sauă asistată deă reprezentantulă s uă
legal,ăareădreptulădeăaăcontestaămodalit ileăşiărezultateleăevalu riiăşiăde a se adresa 
înăacestăsensăconduceriiăunit iiădeăînv mânt,ăînăcondi iileălegii. 
    (4)ă Cadreleă didacticeă auă obliga iaă deă aă referiă centreloră jude eneă deă resurseă şiă
asisten ă educa ional /Centruluiă Municipiuluiă Bucureştiă deă Resurseă şiă Asisten ă
Educa ional ă cazurileă deă abuz,ă neglijare,ă exploatareă şiă oriceă alt ă form ă deă violen ă
asupraăcopiluluiăşiădeăaăsemnalaăserviciuluiăpublicădeăasisten ăsocial ăsau,ădup ăcaz,ă
direc ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăacesteăcazuri. 
    ART. 53 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăodihn ăşiăvacan . 
    (2)ă Copilulă trebuieă s ă beneficiezeă deă timpă suficientăpentruă odihn ă şiă vacan ,ă s ă
participeăînămodăliberălaăactivit iărecreativeăpropriiăvârsteiăsaleăşiălaăactivit ileă
culturale,ăartisticeăşiăsportive aleăcomunit ii.ăAutorit ileăpubliceăauăobliga iaăs ă
contribuie,ăpotrivităatribu iilorăceăleărevin,ălaăasigurareaăcondi iilorăexercit riiăînă
condi iiădeăegalitateăaăacestuiădrept. 
    (3)ă Autorit ileă publiceă auă obliga iaă s ă asigure,ă potrivită atribu iilor care le 
revin,ălocuriădeăjoac ăsuficienteăşiăadecvateăpentruăcopii,ăînămodăspecialăînăsitua iaă
zonelor intens populate. 
 
    CAP. III 
    Protec iaă special ă aă copiluluiă lipsit,ă temporară sauă definitiv,ă deă ocrotireaă
p rin ilorăs i 
 
    SEC IUNEAă1 
    Dispozi iiăcomune 
 
    ART. 54 
    Protec iaă special ă aă copiluluiă reprezint ă ansamblulă m surilor,ă presta iiloră şiă
serviciiloră destinateă îngrijiriiă şiă dezvolt riiă copiluluiă lipsit,ă temporară sauă
definitiv,ă deă ocrotireaă p rin iloră s iă sauă aă celuiă care,ă înă vederea protej riiă
intereselorăsale,ănuăpoateăfiăl satăînăgrijaăacestora. 
    ART. 55 
    (1)ă Copilulă beneficiaz ă deă protec iaă special ă prev zut ă deă prezentaă legeă pân ă laă
dobândireaăcapacit iiădeplineădeăexerci iu. 
    (2)ă Laă cerereaă tân rului,ă exprimat ă dup ă dobândireaă capacit iiă deplineă deă
exerci iu,ădac ăîşiăcontinu ăstudiileăoăsingur ădat ăînăfiecareăform ădeăînv mântădeă
zi,ă protec iaă special ă seă acord ,ă înă condi iileă legii,ă peă toat ă durataă continu riiă
studiilor,ădarăf r ăaăseădep şiăvârstaădeă26ădeăani. 
    (3)ă Tân rulă careă aă dobândită capacitateă deplin ă deă exerci iuă şiă aă beneficiată deă oă
m sur ădeăprotec ieăspecial ,ădarăcareănuăîşiăcontinu ăstudiileăşiănuăareăposibilitateaă
revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, 
beneficiaz ,ălaăcerere,ăpeăoăperioad ădeăpân ălaă2ăani,ădeăprotec ieăspecial ,ăînăscopulă
facilit riiă integr riiă saleă sociale.ă Acestă dreptă seă pierdeă înă cazulă înă careă seă faceă
dovadaăc ătân ruluiăiăs-auăoferităunălocădeămunc ăşi/sauălocuin ăcelăpu inădeădou ăori,ă
iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui. 
    ART. 56 
    Serviciileădeăprotec ieăspecial ăsuntăceleăprev zuteălaăart.ă120-123. 
    ART. 57 
    (1)ă M surileă deă protec ieă special ă aă copiluluiă seă stabilescă şiă seă aplic ă înă bazaă
planuluiăindividualizatădeăprotec ie. 
    (2)ăPlanulăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăîntocmeşteăşiăseărevizuieşteăînăconformitateăcuă
normeleă metodologiceă elaborateă şiă aprobateă deă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    (3)ăM surile deăprotec ieăspecial ăaăcopiluluiăcareăaăîmplinităvârstaădeă14ăaniăseă
stabilescă numaiă cuăconsim mântulă acestuia.ă Înă situa iaă înă careă copilulă refuz ă s ă îşiă
deaă consim mântul,ă m surileă deă protec ieă seă stabilescă numaiă deă c treă instan aă



judec toreasc ,ăcare,ăînăsitua iiătemeinicămotivate,ăpoateătreceăpesteărefuzulăacestuiaă
de a-şiăexprimaăconsim mântulăfa ădeăm suraăpropus . 
    ART. 58 
    (1)ăDirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăareăobliga iaădeăaă
întocmi planul individualizat de protec ie,ă înă termenă deă 30ă deă zileă dup ă primireaă
cereriiădeăinstituireăaăuneiăm suriădeăprotec ieăspecial ăsauăimediatădup ăceădirectorulă
direc ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăaădispusăplasamentulăînă
regimădeăurgen . 
    (2) În situa iaăcopiluluiăpentruăcareăaăfostăinstituit ătutela,ădispozi iileăalin.ă
(1) nu sunt aplicabile. 
    (3)ă Laă stabilireaă obiectiveloră planuluiă individualizată deă protec ieă seă acord ă
prioritateăreintegr riiăcopiluluiăînăfamilie,ăiarădac ăaceastaănuăesteăposibil ,ăseăvaă
procedaălaădeschidereaăproceduriiăadop ieiăinterne. 
    (4) Reintegrarea copilului în familie ca obiectiv al planului individualizat de 
protec ieăseăstabileşteăcuăconsultareaăobligatorieăaăp rin ilorăşiăaămembrilorăfamilieiă
extinse care au pututăfiăg si i. 
    (5)ă Deschidereaă proceduriiă adop ieiă interneă seă realizeaz ă înă condi iileă legiiă
speciale,ăadop iaăcaăobiectivăalăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăstabilindu-seăf r ă
consultareaăp rin ilorăşiăaămembrilorăfamilieiăextinse. 
    (6) Planul individualizatădeăprotec ieăpoateăprevedeaăplasamentulăcopiluluiăîntr-un 
serviciuădeătipăreziden ial,ănumaiăînăcazulăînăcareănuăaăpututăfiăinstituit ătutelaăoriă
nuăaăpututăfiădispusăplasamentulălaăfamiliaăextins ,ălaăunăasistentămaternalăsauălaăoă
alt ăpersoan ăsauăfamilie,ăînăcondi iileăprezenteiălegi. 
    ART. 59 
    M surileădeăprotec ieăspecial ăaăcopiluluiăsunt: 
    a) plasamentul; 
    b)ăplasamentulăînăregimădeăurgen ; 
    c)ăsupraveghereaăspecializat . 
    ART. 60 
    Deăm surileădeăprotec ieăspecial ,ăinstituiteădeăprezentaălege,ăbeneficiaz : 
    a)ă copilulă aiă c ruiă p rin iă suntă deceda i,ă necunoscu i,ă dec zu iă dină exerci iulă
drepturiloră p rinteştiă sauă c roraă liă s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor 
p rinteşti,ăpuşiăsubăinterdic ie,ădeclara iăjudec toreşteămor iăsauădisp ru i,ăcândănuăaă
pututăfiăinstituit ătutela; 
    b)ăcopilulăcare,ăînăvedereaăprotej riiăintereselorăsale,ănuăpoateăfiăl satăînăgrijaă
p rin ilorădinămotiveăneimputabileăacestora; 
    c) copilul abuzat sau neglijat; 
    d) copilul g sităsauăcopilulăp r sităînăunit iăsanitare; 
    e)ă copilulă careă aă s vârşită oă fapt ă prev zut ă deă legeaă penal ă şiă careă nuă r spundeă
penal. 
    ART. 61 
    P rin ii,ăprecumăşiăcopilulăcareăaăîmplinităvârstaădeă14ăaniăauădreptulăs ăataceăînă
instan ă m surile deă protec ieă special ă instituiteă deă prezentaă lege,ă beneficiindă deă
asisten ăjuridic ăgratuit ,ăînăcondi iileălegii. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Plasamentul 
 
    ART. 62 
    (1)ăPlasamentulăcopiluluiăconstituieăoăm sur ădeăprotec ieăspecial ,ăavândăcaracteră
temporar,ăcareăpoateăfiădispus ,ăînăcondi iileăprezenteiălegi,ădup ăcaz,ăla: 
    a)ăoăpersoan ăsauăfamilie; 
    b) un asistent maternal; 
    c)ăunăserviciuădeătipăreziden ial,ăprev zutălaăart.ă123ăalin.ă(2)ăşiălicen iatăînă
condi iileălegii. 
    (2) Persoana sauă familiaă careă primeşteă ună copilă înă plasamentă trebuieă s ă aib ă
domiciliulăînăRomâniaăşiăs ăfieăevaluat ădeăc treădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ă



şiăprotec iaăcopiluluiăcuăprivireălaăgaran iileămoraleăşiăcondi iileămaterialeăpeăcareă
trebuieăs ăleăîndeplineasc ăpentruăaăprimiăunăcopilăînăplasament. 
    ART. 63 
    Peătoat ădurataăplasamentului,ădomiciliulăcopiluluiăseăafl ,ădup ăcaz,ălaăpersoana,ă
familia,ă asistentulă maternală sauă laă serviciulă deă tipă reziden ială careă îlă areă înă
îngrijire. 
    ART. 64 
    (1) Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 3 ani poate fi dispus numai 
laăfamiliaăextins ,ăsubstitutiv ăsauălaăasistentămaternal,ăplasamentulăacestuiaăîntr-un 
serviciuădeătipăreziden ialăfiindăinterzis. 
------- 
    Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 131 din 8 octombrie 
2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă740ădină10ăoctombrieă2014. 
 
    (2)ăPrinăexcep ieădeălaăprevederileăalin.ă(1),ăseăpoateăstabiliăplasamentulăîntr-un 
serviciu de tipăreziden ialăalăcopiluluiămaiămicădeă3ăani,ăînăsitua iaăînăcareăacestaă
prezint ă handicapuriă grave,ă cuă dependen ă deă îngrijiriă înă serviciiă deă tipă reziden ială
specializate. 
------- 
    Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 131 din 8 octombrie 
2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă740ădină10ăoctombrieă2014. 
 
    (3)ăLaăstabilireaăm suriiădeăplasamentăseăvaăurm ri: 
    a)ă plasareaă copilului,ă cuă prioritate,ă laă familiaă extins ă sauă laă familiaă
substitutiv ; 
    b)ămen inereaăfra ilorăîmpreun ; 
    c)ăfacilitareaăexercit riiădeăc treăp rin iăaădreptuluiădeăaăvizitaăcopilulăşiădeăaă
men ineăleg turaăcuăacesta. 
    ART. 65 
    (1)ăM suraăplasamentuluiăseăstabileşteădeăc treăcomisiaăpentruăprotec iaăcopilului, 
înă situa iaă înă careă exist ă acordulă p rin ilor,ă pentruă situa iileă prev zuteă laă art.ă 60ă
lit.ăb)ăşiăe). 
    (2)ăM suraăplasamentuluiăseăstabileşteădeăc treăinstan aăjudec toreasc ,ălaăcerereaă
direc ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului: 
    a)ă înă situa iaă copiluluiă prev zută laă art.ă 60ă lit.ă a),ă precumă şiă înă situa iaă
copiluluiăprev zutălaăart.ă60ălit.ăc)ăşiăd),ădac ăseăimpuneăînlocuireaăplasamentuluiăînă
regimă deă urgen ă dispusă deă c treă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copilului; 
    b)ăînăsitua iaăcopiluluiăprev zutălaăart.ă60ălit.ăb)ăşiăe),ăatunciăcândănuăexist ă
acordulă p rin iloră sau,ă dup ă caz,ă ală unuiaă dintreă p rin i,ă pentruă instituireaă acesteiă
m suri. 
    ART. 66 
    (1)ă Drepturileă şiă obliga iileă p rinteştiă fa ă deă copil seă men ină peă toat ă durataă
m suriiăplasamentuluiădispusădeăc treăcomisiaăpentruăprotec iaăcopilului. 
    (2)ă Drepturileă şiă obliga iileă p rinteştiă fa ă deă copilă seă men ină peă toat ă durataă
m suriiăplasamentuluiădispusădeăc treăinstan ăînăsitua iaăcopiluluiăprev zutălaăart.ă60ă
lit.ăb)ăşiăe),ăatunciăcândănuăexist ăacordulăp rin ilorăsau,ădup ăcaz,ăalăunuiaădintreă
p rin i,ă pentruă instituireaă acesteiă m suri,ă dac ă înă vedereaă respect riiă interesuluiă
superiorăalăcopiluluiăinstan aănuădispuneăaltfel,ăînăfunc ieădeăcircumstan eleăcazului. 
    (3)ă Drepturileă şiă obliga iileă p rinteştiă fa ă deă copilă peă toat ă durataă m suriiă
plasamentuluiă dispusă deă c treă instan ăînă situa iaă copiluluiă prev zută laă art.ă 60ă lit.ă
a),ăprecumăşiăînăsitua iaăcopiluluiăprev zutălaăart.ă60ălit.ăc)ăşi d) sunt exercitate de 
c treădirectorulădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 
    (4)ă Dispozi iileă prev zuteă deă legisla iaă înă vigoareă referitoareă laă dreptulă
p rinteluiăfirescădeăaăconsim iălaăadop iaăcopiluluiăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 67 



    (1)ă Comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă instan aă careă aă dispusă
plasamentulă copiluluiă înă condi iileă prezenteiă legiă vaă stabili,ă dac ă esteă cazul,ă şiă
cuantumulă contribu ieiă lunareă aă p rin iloră laă între inereaă acestuia,ă înă condi iileă
stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul 
jude ului,ă respectivă laă celă ală sectoruluiă municipiuluiă Bucureşti,ă deă undeă provineă
copilul. 
    (2)ă Dac ă plataă contribu ieiă laă între inereaă copiluluiă nuă esteă posibil ,ă instan aă
oblig ă p rinteleă aptă deă munc ă s ă prestezeă întreă 20ă şiă 40ă deă oreă lunară pentruă fiecareă
copil,ă ac iuniă sauălucr riă deă interesălocal,ă peă durataă aplic riiă m suriiă deăprotec ieă
special ,ăpeărazaăadministrativ-teritorial ăînăcareăareădomiciliulăsauăreşedin a. 
    (3)ăAc iunileăşiălucr rileăprev zuteălaăalin.ă(2)ăsuntăincluseăînăplanulădeăac iuniă
sauălucr riădeăinteresălocal,ăîntocmităconformădispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Plasamentulăînăregimădeăurgen  
 
    ART. 68 
    (1)ăPlasamentulăînăregimădeăurgen ăesteăoăm sur ădeăprotec ieăspecial ,ăcuăcaracteră
temporar,ăcareăseăstabileşteăpentruăcopilulăaflatăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ăabuzat,ăneglijatăsauăsupusăoric reiăformeădeăviolen ; 
    b)ăg sităsauăp r sităînăunit i sanitare. 
    (2)ăPlasamentulăînăregimădeăurgen ăseăpoateădispuneăşiăînăcazulăcopiluluiăalăc ruiă
unicăocrotitorălegalăsauăambiiăauăfostăre inu i,ăaresta i,ăinterna iăsauăînăsitua iaăînă
care,ă dină oriceă altă motiv,ă aceştiaă nu-şiă potă exercitaă drepturileă şiă obliga iileă
p rinteştiăcuăprivireălaăcopil. 
    (3)ă Autoritatea,ă institu iaă sauă unitateaă careă aă hot râtă sauă aă dispusă unaă dintreă
m surileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă careă aă condusă laă r mânereaă unuiă minoră f r ă ocrotireă
p rinteasc ăsauăcare,ădup ăcaz,ăprimeşteăsauăg zduieşteăoăpersoan ădespreăcareăcunoaşteă
c ăesteăsingurulăocrotitorălegalăalăunuiăcopilăareăobliga iaădeăaăinforma,ăînăcelămaiă
scurtătimpăposibil,ădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăînăaă
c reiăcircumscrip ieălocuieşteăcopilul,ădespreăsitua iaăacestuiaăşiăaăocrotitoruluiăs uă
legal. 
    (4)ăDispozi iileăart.ă62-64ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    (5)ă Peă toat ă durataă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă seă suspend ă deă dreptă
exerci iulă drepturiloră p rinteşti,ă pân ă cândă instan aă judec toreasc ă vaă decideă cuă
privireă laă men inereaă sauă înlocuireaă acesteiă m suriă şiă cuă privireă laă exercitareaă
drepturiloră p rinteşti.ă Peă perioadaă suspend rii,ă drepturileă şiă obliga iileă p rinteştiă
privitoareă laă persoanaă copiluluiă suntă exercitateă şi,ă respectiv,ă îndepliniteă deă c treă
persoana,ăfamilia,ăasistentulămaternalăsauăşefulăserviciuluiădeătipăreziden ialăcareăaă
primită copilulă înă plasamentă înă regimă deă urgen ,ă iară celeă privitoareă laă bunurileă
copiluluiă suntă exercitateă şi,ă respectiv,ă îndepliniteă deă c treă directorulă direc ieiă
generaleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 
    ART. 69 
    (1)ă M suraă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă seă stabileşteă deă c treă directorulă
direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă dină unitateaă
administrativ-teritorial ă înă careă seă g seşteă copilulă aflată înă situa iileă prev zuteă laă
art.ă68ăalin.ă(1),ădac ănuăseăîntâmpin ăopozi ieădinăparteaăreprezentan ilorăpersoaneloră
juridice,ă precumă şiă aă persoaneloră fiziceă careă auă înă îngrijireă sauă asigur ă protec iaă
copilului respectiv.ăPentruăcopilulăaflatăînăsitua iileăprev zuteălaăart.ă68ăalin.ă(2),ă
m suraă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă seă stabileşteă deă c treă directorulă direc ieiă
generaleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 
    (2)ă M suraă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă seă stabileşteă deă c treă instan aă
judec toreasc ăînăcondi iileăart.ă100ăalin.ă(3). 
    ART. 70 
    (1)ă Înă situa iaă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă dispusă deă c treă directorulă
direc ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăaceastaăesteăobligat ăs ă



sesizezeăinstan aăjudec toreasc ăînătermenădeă5ăzileădeălaădataălaăcareăaădispusăaceast ă
m sur . 
    (2)ă Înă situa iaă înă careă nuă seă maiă men ină împrejur rileă careă auă stată laă bazaă
stabiliriiăm suriiăplasamentuluiăînăregimădeăurgen ,ădirectorulădirec ieiăgeneraleădeă
asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă poateă dispune,ă înă termenulă prev zută laă alin.ă
(1),ărevocareaăm suriiădeăplasamentăînăregimădeăurgen . 
    (3)ă Instan aă judec toreasc ă vaă analizaă motiveleă careă auă stată laă bazaă m suriiă
adoptate deă c treă direc iaă general ă deă asisten ă social ăşiă protec iaă copiluluiă şiă vaă
dispuneăîncetareaăplasamentuluiăînăregimădeăurgen ăşi,ădup ăcaz,ăreintegrareaăcopiluluiă
înă familiaă sa,ă înlocuireaă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă cuă tutelaă sauă cuă m suraă
plasamentului.ăInstan aăseăvaăpronun a,ătotodat ,ăcuăprivireălaăexercitareaădrepturiloră
p rinteşti. 
    (4)ă Înă situa iaă înă careă plasamentulă înă regimă deă urgen ă esteă dispusă deă c treă
instan aăjudec toreasc ,ăaceastaăseăvaăpronun aăînăcondi iileăart.ă100ăalin.ă(4). 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Supraveghereaăspecializat  
 
    ART. 71 
    (1)ăM suraădeăsupraveghereăspecializat ăseădispuneăînăcondi iileăprezenteiălegiăfa ă
deăcopilulăcareăaăs vârşităoăfapt ăpenal ăşiăcareănuăr spundeăpenal. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăexist ăacordulăp rin ilorăsauăalăreprezentantuluiălegal,ăm suraă
supravegheriiăspecializateăseădispuneădeăc treăcomisiaăpentruăprotec iaăcopilului,ăiar,ă
înălipsaăacestuiăacord,ădeăc treăinstan aăjudec toreasc . 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Monitorizareaăaplic riiăm surilorădeăprotec ieăspecial  
 
    ART. 72 
    (1)ăÎmprejur rileăcareăauăstatălaăbazaăstabiliriiăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ă
dispuseă deă comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă sauă deă instan aă judec toreasc ,ă trebuieă
verificateă trimestrială deă c treă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copilului. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăîmprejur rileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăs-auămodificat,ădirec iaă
general ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăesteăobligat ăs ăsesizezeădeăîndat ă
comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă instan aă judec toreasc ,ă înă vedereaă
modific riiăsau,ădup ăcaz,ăaăîncet riiăm surii. 
    (3)ăDreptulădeăsesizareăprev zutălaăalin.ă(2)ăîlăau,ădeăasemenea,ăp rin iiăsauăaltă
reprezentantălegalăalăcopilului,ăprecumăşiăcopilul. 
    ART. 73 
    (1)ă Direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă
organismulă privată autorizată areă obliga iaă deă aă urm riă modulă înă careă suntă puseă înă
aplicareăm surileădeăprotec ieăspecial ,ădezvoltareaăşiăîngrijireaăcopiluluiăpeăperioadaă
aplic riiăm surii. 
    (2)ăÎnăîndeplinireaăobliga ieiăprev zuteălaăalin.ă(1)ădirec iaăgeneral ădeăasisten ă
social ă şiă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă organismulă privată autorizată întocmeşte,ă
trimestrială sauă oriă deă câteă oriă apareă oă situa ieă careă impuneă acest lucru, rapoarte 
privitoareă laă evolu iaă dezvolt riiă fizice,ă mentale,ă spirituale,ă moraleă sauă socialeă aă
copiluluiăşiăaămoduluiăînăcareăacestaăesteăîngrijit. 
    (3)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăconstat ,ăpeăbazaăraportuluiăîntocmităpotrivităalin.ă(2),ă
necesitateaă modific riiă sau,ă dup ă caz,ă aă încet riiă m surii,ă direc iaă general ă deă
asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă esteă obligat ă s ă sesizezeă deă îndat ă comisiaă
pentruăprotec iaăcopiluluiăsau,ădup ăcaz,ăinstan aăjudec toreasc . 
    (4) Propunerea de încetare aă m suriiă deă protec ieă şiăreintegrareaă înă familieă esteă
înso it ,ăînămodăobligatoriu,ădeădocumenteădinăcareăs ăreias ăparticipareaăp rin ilorălaă
şedin eă deă consiliere,ă astfelă încâtă reintegrareaă s ă seă realizezeă înă celeă maiă buneă
condi ii. 



    ART. 74 
    La încetareaăm surilorădeăprotec ieăspecial ăprinăreintegrareaăcopiluluiăînăfamiliaă
sa,ă serviciulă publică deă asisten ă social ,ă organizată laă nivelulă municipiiloră şiă
oraşelor,ăpersoaneleăcuăatribu iiădeăasisten ăsocial ădinăaparatulădeăspecialitateăală
primarului,ăprecumăşiădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăînă
cazulă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă deă laă domiciliulă sau,ă dup ă caz,ă deă laă
reşedin aăp rin ilor,ăauăobliga iaădeăaăurm riăevolu iaădezvolt riiăcopilului,ăprecumăşiă
modul în careăp rin iiăîşiăexercit ădrepturileăşiăîşiăîndeplinescăobliga iileăcuăprivireă
laăcopil.ăÎnăacestăscop,ăacesteaăîntocmescărapoarteălunareăpeăoăperioad ădeăminimumă6ă
luni. 
    ART. 75 
    Copilulăfa ădeăcareăaăfostăluat ăoăm sur ădeăprotec ieăspecial ăare dreptul de a 
men ineă rela iiă cuă alteă persoane,ă dac ă acesteaă nuă auă oă influen ă negativ ă asupraă
dezvolt riiăsaleăfizice,ămentale,ăspirituale,ămoraleăsauăsociale. 
 
    CAP. IV 
    Protec iaăcopiilorărefugia iăşiăprotec iaăcopiilorăînăcazădeăconflictăarmat 
 
    ART. 76 
    (1)ă Copiiiă careă solicit ă ob inereaă statutuluiă deă refugiat,ă precumă şiă ceiă careă auă
ob inută acestă statută beneficiaz ă deă protec ieă şiă asisten ă umanitar ă corespunz toareă
pentru realizarea drepturilor lor. 
    (2)ă Copiiiă prev zu iă laă alin.ă (1)ă beneficiaz ă deă unaă dintreă formeleă deă protec ieă
prev zuteă deă Legea nr. 122/2006 privindă azilulă înă România,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 
    ART. 77 
    (1)ăÎnăsitua iaăînăcareăcopilulăcareăsolicit ăstatutulădeărefugiatăesteăneînso itădeă
c treă p rin iă sauă deă ună altă reprezentantă legal,ă sus inereaă intereseloră acestuiaă peă
parcursulăproceduriiădeăacordareăaăstatutuluiădeărefugiatăseăasigur ădeăc treădirec iaă
general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă înă aă c reiă raz ă administrativ-
teritorial ăseăafl ăorganulăteritorialăalăMinisteruluiăAfacerilorăInterneăundeăurmeaz ăaă
fiădepus ăcererea. 
    (2)ăCerereaăpentruăacordareaăstatutuluiădeărefugiatăalăcopiluluiăaflatăînăsitua iaă
prev zut ălaăalin.ă(1)ăseăanalizeaz ăcu prioritate. 
    (3)ă Înă scopulă sus ineriiă adecvateă aă intereseloră copiluluiă prev zută laă alin.ă (1),ă
direc iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiădesemneaz ăoăpersoan ăcuă
studiiăsuperioareăjuridiceăsauădeăasisten ăsocial ădinăcadrulăpersonalului propriu sau 
alăunuiăorganismăprivatăautorizat,ăcareăs ăsus in ădrepturileăcopiluluiăşiăs ăparticipe,ă
al turiădeăacesta,ălaăîntreagaăprocedur ădeăacordareăaăstatutuluiădeărefugiat. 
    (4)ăÎnăsitua iaăînăcareăseăconstat ăc ăpersoanaădesemnat ădeăc tre direc iaăgeneral ă
deăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiănuăîşiăîndeplineşteăcorespunz torăobliga iaă
deăap rareăaăintereselorăcopiluluiăsauădovedeşteărea-credin ăînăîndeplinireaăacesteia,ă
Inspectoratulă Generală pentruă Imigr riă poateă solicitaă direc ieiă generaleă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopiluluiăînlocuireaăacesteiăpersoane. 
    ART. 78 
    (1)ă Pân ă laă solu ionareaă definitiv ă şiă irevocabil ă aă cereriiă deă acordareă aă
statutuluiă deă refugiat,ă cazareaă copiiloră prev zu iă laă art.ă 77ă seă realizeaz ă într-un 
serviciuădeătipăreziden ialăprev zutădeăprezentaălege,ăapar inândădirec ieiăgeneraleădeă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăsauăunuiăorganismăprivatăautorizat. 
    (2)ăCopiiiăcareăauăîmplinităvârstaădeă16ăaniăpotăfiăcaza iăşiăînăcentreleădeăprimire 
şiăcazareăaflateăînăsubordineaăInspectoratuluiăGeneralăpentruăImigr ri. 
    (3)ă Copiiiă prev zu iă laă alin.ă (1),ă c roraă liă s-a acordat statutul de refugiat, 
beneficiaz ă deă protec iaă special ă aă copiluluiă lipsit,ă temporară sauă definitiv,ă deă
ocrotireaăp rin ilorăs i,ăprev zut ădeăprezentaălege. 
    ART. 79 
    (1)ă Înă situa iaă înă careă cerereaă copiluluiă prev zută laă art.ă 76,ă deă acordareă aă
statutuluiădeărefugiat,ăesteărespins ăînămodădefinitivăşiăirevocabil,ădirec iaăgeneral ă



deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă sesizeaz ă Inspectoratulă Generală pentruă
Imigr riăşiăsolicit ăinstan eiăjudec toreştiăstabilireaăplasamentuluiăcopiluluiăîntr-un 
serviciuădeăprotec ieăspecial . 
    (2)ăM suraăplasamentuluiădureaz ăpân ălaăreturnareaăcopiluluiăînă araădeăreşedin ăaă
p rin ilorăoriăînă araăînăcareăauăfostăidentifica iăal iămembriăaiăfamilieiădispuşiăs ă
ia copilul. 
    ART. 80 
    (1)ă Copiiiă afecta iă deă conflicteă armateă beneficiaz ă deă protec ieă şiă asisten ă înă
condi iileăprezenteiălegi. 
    (2) În caz de conflicte armate, institu iileăstatuluiăiauăm surileănecesareăpentruă
dezvoltareaă deă mecanismeă specialeă meniteă s ă asigureă monitorizareaă m suriloră adoptateă
pentru protejarea drepturilor copilului. 
    ART. 81 
    Niciunăcopilănuăvaăfiăfolosităcaăspion,ăc l uz ăsauăcurierăînătimpul conflictelor 
armate. 
    ART. 82 
    (1)ă Înă situa iaă existen eiă unuiă conflictă armat,ă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă
Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră Vârstnice,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Afaceriloră
Interne,ă cuă Ministerulă Ap r riiă Na ionale,ă precumă şiă cuă alteă institu iiă cuă atribu iiă
specifice,ăareăobliga iaădeăaăini iaăşiădeăaăimplementaăstrategiiăşiăprograme,ăinclusivă
laă nivelă familială şiă comunitar,ă pentruă aă asiguraă demobilizareaă copiiloră solda iă şi,ă
respectiv,ăpentruăaăremediaăefecteleăfiziceăşiăpsihice ale conflictelor asupra copilului 
şiăpentruăaăpromovaăreintegrareaăsocial ăaăacestuia. 
    (2)ăOrganeleăadministra ieiăpubliceăcentraleămen ionateălaăalin.ă(1),ăînăcolaborareă
cuă Agen iaă Na ional ă pentruă Ocupareaă For eiă deă Munc ă şiă cuă Ministerulă Educa iei 
Na ionale,ăvorăpromovaăm surileăcorespunz toareăpentru: 
    a)ăeducareaăînăspiritulăîn elegerii,ăsolidarit iiăşiăp cii,ăcaăunăprocesăgeneralăşiă
continuu în prevenirea conflictelor; 
    b)ă educareaă şiă preg tireaă copiiloră demobiliza iă pentruă oă via ă social ă activ ă şiă
responsabil . 
    ART. 83 
    (1)ă Înă oriceă jude ă sauă sectoră ală municipiuluiă Bucureşti,ă preşedinteleă consiliuluiă
jude eană ori,ă dup ă caz,ă primarulă sectoruluiă municipiuluiă Bucureştiă areă obliga iaă deă aă
înaintaădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăînătermenădeă24ă
deăoreădeălaăini iereaăunuiăconflictăarmat,ăoălist ăcomplet ăaătuturorăcopiilorăafla iă
peă teritoriulă respectiveiă unit iă administrativ-teritoriale,ă înă vedereaă monitoriz riiă
situa ieiăacestora. 
    (2) Infrastructuraăavândăcaădestina ieăprotec iaăşiăpromovareaădrepturilorăcopiluluiă
nuăvaăfiăfolosit ăînăscopuriămilitare. 
    (3)ă Înă cazulă ac iuniloră deă evaluareă desf şurateă înă urmaă unoră conflicteă armate,ă
copiilorăliăseăvaăacordaăprioritate.ăDirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaă
copilului,ă înă colaborareă cuă protec iaă civil ,ă vaă luaă m surileă necesareă pentruă aă seă
asiguraăsupraveghereaăcopiilorăcareăsuntăevacua iădeăc treăpersoaneăcareăîşiăpotăasumaă
responsabilitateaă ocrotiriiă şiă siguran eiă lor.ă Oriă deă câteă ori este posibil, membrii 
aceleiaşiăfamiliiăvorăfiăcaza iăîmpreun . 
 
    CAP. V 
    Protec iaăcopiluluiăcareăaăs vârşităoăfapt ăpenal ăşiănuăr spundeăpenal 
 
    ART. 84 
    (1)ă Pentruă copilulă careă aă s vârşită oă fapt ă prev zut ă deă legeaă penal ă şiă careă nuă
r spundeă penal,ă laă propunereaă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copiluluiă înă aă c reiă unitateă administrativ-teritorial ă seă afl ă copilul,ă seă vaă luaă unaă
dintreăm surileăprev zuteălaăart.ă59ălit.ăa)ăşiăc). 
    (2)ăÎnădispunereaăuneiaădintreăm surileăprev zuteălaăart.ă59ălit.ăa)ăşiăc),ăcomisiaă
pentruă protec iaă copilului,ă atunciă cândă exist ă acordulă p rin iloră sauă ală altuiă



reprezentantă legală ală copilului,ă ori,ă dup ă caz,ă instan aă judec toreasc ,ă atunciă cândă
acestăacordălipseşte,ăvaă ineăseamaăde: 
    a)ăcondi iileăcareăauăfavorizatăs vârşireaăfaptei; 
    b) gradul de pericol social al faptei; 
    c)ămediulăînăcareăaăcrescutăşiăaătr ităcopilul; 
    d)ărisculăs vârşiriiădinănouădeăc treăcopilăaăuneiăfapteăprev zuteădeălegeaăpenal ; 
    e) orice alte elementeădeănatur ăaăcaracterizaăsitua iaăcopilului. 
    (3)ă P rin iiă copiluluiă careă s vârşeşteă fapteă penaleă şiă nuă r spundeă penală auă
obliga iaădeăaăparticipaălaăşedin eleădeăconsiliereăefectuateădeăc treădirec iaăgeneral ă
deă asisten ă social ă şiă protec iaă copilului, în baza unui program personalizat de 
consiliereăpsihologic . 
    ART. 85 
    (1)ăM suraăsupravegheriiăspecializateăconst ăînămen inereaăcopiluluiăînăfamiliaăsa,ă
subăcondi iaărespect riiădeăc treăacestaăaăunorăobliga ii,ăcumăarăfi: 
    a) frecventarea cursurilorăşcolare; 
    b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi; 
    c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; 
    d)ă interzicereaă deă aă frecventaă anumiteă locuriă sauă deă aă aveaă leg turiă cuă anumiteă
persoane. 
    (2) În cazul în careămen inereaăînăfamilieănuăesteăposibil ăsauăatunciăcândăcopilulă
nuă îşiă îndeplineşteă obliga iileă stabiliteă prină m suraă supravegheriiă specializate,ă
comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă ori,ă dup ă caz,ă instan aă judec toreasc ,ă dup ă
distinc iileă prev zuteă la art. 84 alin. (2), poate dispune plasamentul acestuia în 
familiaă extins ă oriă înă ceaă substitutiv ,ă precumă şiă îndeplinireaă deă c treă copilă aă
obliga iilorăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    ART. 86 
    Înă cazulă înă careă faptaă prev zut ă deă legeaă penal ,ă s vârşit ă deă copilul care nu 
r spundeăpenal,ăprezint ăunăgradăridicatădeăpericolăsocial,ăprecumăşiăînăcazulăînăcareă
copilul pentru care s-auăstabilităm surileăprev zuteălaăart.ă85ăs vârşeşteăînăcontinuareă
fapteăpenale,ăcomisiaăpentruăprotec iaăcopiluluiăsau,ădup ăcaz,ăinstan aăjudec toreasc ă
dispune,ă peă perioad ă determinat ,ă plasamentulă copiluluiă într-un serviciu de tip 
reziden ialăspecializat. 
    ART. 87 
    Esteăinterzisăs ăseădeaăpublicit iiăoriceădateăreferitoareălaăs vârşireaădeăfapteă
penaleă deă c treă copilulă careă nuă r spundeă penal,ă inclusivă dateă privitoareă laă persoanaă
acestuia. 
    ART. 88 
    (1)ă Peă toat ă durataă aplic riiă m suriloră destinateă copiluluiă careă s vârşeşteă fapteă
penaleăşiănuăr spundeăpenal,ăvorăfiăasigurateăserviciiăspecializate,ăpentruăa-i asista 
pe copii în procesul de reintegrare în societate. 
    (2)ăTipurileădeăserviciiăspecializateăprev zuteălaăalin.ă(1),ăprecumăşiăstandardeleă
referitoareă laă modalitateaă deă asigurareă aă acestoră serviciiă seă aprob ă prină hot râreă aă
Guvernului. 
    (3)ăCopilulăcareăaăs vârşităoăfapt ăprev zut ădeălegeaăpenal ăşiăcareănuăr spundeă
penalăvaăfiăînso ităşiăasistatădeăc treăunăpsihologăsauăasistentulăsocial,ădesemnatădeă
direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă înă oriceă etap ă aă
cercet riiăpenale. 
 
    CAP. VI 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăabuzului,ăneglij rii,ăexploat riiăşiăaăoric reiăformeă
deăviolen  
 
    ART. 89 
    (1)ă Copilulă areă dreptulă deă aă fiă protejată împotrivaă abuzului,ă neglij rii,ă
exploat rii,ă traficului,ă migra ieiă ilegale,ă r pirii,ă violen ei,ă pornografiei prin 
internet,ăprecumăşiăaăoric rorăformeădeăviolen ,ăindiferentădeămediulăînăcareăacestaăseă
afl :ă familie,ă institu iiă deă înv mânt,ă medicale,ă deă protec ie,ă mediiă deă cercetareă aă



infrac iunilorăşiădeăreabilitare/deten ie,ăinternet,ămass-media,ălocuriădeămunc ,ămediiă
sportive, comunitate etc. 
    (2)ă Oriceă persoan ă fizic ă sauă juridic ,ă precumă şiă copilulă potă sesizaă direc iaă
general ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiădinăjude ul/sectorulădeădomiciliuă
s ăiaăm surileăcorespunz toareăpentru a-lăprotejaăîmpotrivaăoric rorăformeădeăviolen ,ă
inclusivăviolen ăsexual ,ăv t mareăsauădeăabuzăfizicăsauămental,ădeăreleătratamenteăsauă
deăexploatare,ădeăabandonăsauăneglijen . 
    (3)ăAngaja iiăinstitu iilorăpubliceăsauăprivateăcare,ăprinănaturaăprofesiei,ăintr ă
înăcontactăcuăcopilulăşiăauăsuspiciuniăasupraăunuiăposibilăcazădeăabuz,ăneglijareăsauă
releă tratamenteă auă obliga iaă deă aă sesizaă deă urgen ă direc iaă general ă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopilului. 
    ART. 90 
    (1)ă P rin iiă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă altă reprezentantă legală ală acestuia,ă
autorit ileă publiceă şiă organismeleă privateă auă obliga iaă s ă iaă toateă m surileă
corespunz toareă pentruă aă facilitaă readaptareaă fizic ă şiă psihologic ă şiă reintegrareaă
social ă aă oric ruiăcopilă careă aă fostă victimaă oric reiă formeă deă neglijen ,ă exploatareă
sauăabuz,ădeătortur ăsauăpedeaps ăoriătratamenteăcrude,ăinumaneăsauădegradante. 
    (2)ă Persoaneleă men ionateă laă alin.ă (1)ă voră asiguraă condi iileă necesareă pentruă caă
readaptareaă şiă reintegrareaă s ă favorizezeă s n tatea,ă respectulă deă sineă şiă demnitateaă
copilului. 
 
    SEC IUNEAă1 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăexploat riiăeconomice 
 
    ART. 91 
    (1)ă Copilulă areă dreptulă deă aă fiă protejată împotrivaă exploat riiă şiă nuă poateă fiă
constrânsă laă oă munc ă sauă activitateă domestic ă oriă înă afaraă familiei,ă inclusivă înă
institu iiădeăînv mânt,ădeăprotec ieăspecial ,ăreeducareăşiădeten ieăsauăînădomeniulă
cultural,ă artistic,ă sportiv,ă publicitară şiă deă modeling,ă ceă comport ă ună riscă poten ială
sauă careă esteă susceptibil ă s ă îiă compromit ă educa iaă oriă s ă îiă d unezeă s n t iiă sauă
dezvolt riiăsaleăfizice,ămentale,ăspirituale,ămoraleăoriăsociale. 
    (2)ăEsteăinterzis ăoriceăpractic ăprinăintermediulăc reiaăunăcopilăesteădatădeăunulă
sauădeăambiiăp rin iăoriădeăreprezentantulăluiălegal,ăînăschimbul unei recompense, unor 
datoriiăsauănu,ăcuăscopulăexploat riiăcopiluluiăprinămunc . 
    (3)ă Înă situa iileă înă careă copiiiă deă vârst ă şcolar ă seă sustragă procesuluiă deă
înv mânt,ă desf şurândă munciă cuă nerespectareaă legii,ă unit ileă deă înv mântă suntă
obligateă s ă sesizezeă deă îndat ă serviciulă publică deă asisten ă social .ă Înă cazulă unoră
asemeneaă constat ri,ă serviciulă publică deă asisten ă social ă împreun ă cuă inspectorateleă
şcolareă jude eneă şiă cuă celelalteă institu iiă publiceă competenteă suntă obligateă s ă iaă
m suriăîn vedereaăreintegr riiăşcolareăaăcopilului. 
    (4)ă Inspec iaă Muncii,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ăareăobliga iaădeăaăpromovaăcampaniiădeăconştientizareă
şiăinformare: 
    a) pentru copii - despre m surileă deă protec ieă deă careă potă beneficiaă şiă despreă
riscurileăpeăcareăleăimplic ăcazurileădeăexploatareăeconomic ; 
    b) pentru publicul larg - incluzândă educa ieă parental ă şiă activit iă deă preg tireă
pentruă categoriileăprofesionaleă careă lucreaz ă cuă şiă pentru copii, pentru a-iă ajutaă s ă
asigureăcopiilorăoăreal ăprotec ieăîmpotrivaăexploat riiăeconomice; 
    c)ăpentruăangajatoriăsauăpoten ialiăangajatori. 
    ART. 92 
    (1)ă Prestareaă deă c treă copiiă aă activit iloră remunerateă înă domeniileă cultural,ă
artistic,ă sportiv,ă publicitară şiă deă modelingă prev zuteă laă art.ă 91ă alin.ă (1)ă esteă
condi ionat ă deă informareaă prealabil ă aă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă deă laă
domiciliul copilului. 
    (2)ă Condi iileă deă munc ă pentruă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă modalit ileă
proceduriiădeăinformareăprealabil ăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului. 
 



    SEC IUNEAăaă2-a 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăconsumuluiădeădroguri 
 
    ART. 93 
    (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante 
şiăsubstan eăpsihotrope. 
    (2)ă Esteă interzis ă vânzareaă deă solven iă copiilor,ă f r ă acordulă p rinteluiă oriă ală
altui reprezentant legal. 
    (3)ă Agen iaă Na ional ă Antidrog,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă
Protec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăşi,ădup ăcaz,ăcuăalteăautorit iăsauăorganeă
deă specialitateă aleă administra ieiă publiceă centrale,ă areă obliga iaă deă aă luaă m surileă
corespunz toareăpentru: 
    a)ă prevenireaă folosiriiă copiiloră laă produc iaă şiă traficulă ilicită ală acestoră
substan e; 
    b)ăconştientizareaăpubliculuiălargăşi,ăînămodăparticular,ăaăcopiilorăcuăprivireălaă
aceast ăproblematic ,ăinclusivăprinăintermediulăsistemuluiădeăînv mântăşi,ădup ăcaz,ă
prinăintroducereaăacestuiăsubiectăînăprogramaăşcolar ; 
    c) sprijinirea copiilorăşiăfamiliilorăacestora,ăprinăconsiliereăşiăîndrumareă- dac ă
esteănecesar,ădeănatur ăconfiden ial ,ădarăşiăprinăelaborareaădeăpoliticiăşiăstrategiiă
careă s ă garantezeă recuperareaă fizic ă şiă psihic ă şiă reintegrareaă social ă aă copiiloră
dependen iădeădroguri, inclusivăprinădezvoltareaăînăacestăscopădeămetodeădeăinterven ieă
alternativ ălaăinstitu iileăpsihiatriceătradi ionale; 
    d)ă dezvoltareaă suplimentar ă aă sistemeloră pentruă adunareaă unoră dateă realeă asupraă
apari ieiăconsumuluiădeădroguriălaăcopii,ăcaăşiăasupraăimplic riiăacestoraăînăproduc iaă
şiă traficulă ilicită deă droguri;ă evaluareaă permanent ă aă acestoră situa ii,ă aă progreseloră
realizate,ă aă dificult iloră întâmpinateă şi,ă respectiv,ă aă obiectiveloră propuseă pentruă
viitor; 
    e) dezvoltarea unui sistem de informareăpublic ăcareăs ăreduc ătoleran aăînăceeaăceă
priveşteăconsumulădeădroguriăşiăs ăajuteălaărecunoaştereaăprimelorăsimptomeădeăconsumădeă
droguri, mai ales în rândul copiilor. 
    (4)ă Institu iileă prev zuteă laă alin.ă (3)ă seă voră asiguraă c ă opiniileă copiiloră sunt 
luate în considerare la elaborarea strategiilor antidrog. 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăabuzuluiăsauăneglijen ei 
 
    ART. 94 
    (1)ăPrinăabuzăasupraăcopiluluiăseăîn elegeăoriceăac iuneăvoluntar ăaăuneiăpersoaneă
careăseăafl ăîntr-oărela ieădeăr spundere,ăîncredereăsauădeăautoritateăfa ădeăacesta,ă
prină careă suntă periclitateă via a,ă dezvoltareaă fizic ,ă mental ,ă spiritual ,ă moral ă sauă
social ,ă integritateaă corporal ,ă s n tateaă fizic ă sauă psihic ă aă copilului,ă şiă seă
clasific ădreptăabuzăfizic,ăemo ional,ăpsihologic,ăsexualăşiăeconomic. 
    (2)ă Prină neglijareaă copiluluiă seă în elegeă omisiunea,ă voluntar ă sauă involuntar ,ă aă
uneiăpersoaneăcareăareăresponsabilitateaăcreşterii,ăîngrijiriiăsauăeduc riiăcopiluluiădeă
aăluaăoriceăm sur ăpeăcareăoăpresupuneăîndeplinireaăacesteiăresponsabilit i,ăcareăpuneă
înă pericolă via a,ă dezvoltareaă fizic ,ă mental ,ă spiritual ,ă moral ă sauă social ,ă
integritateaă corporal ,ă s n tateaă fizic ă sauă psihic ă aă copiluluiă şiă poateă îmbr caă maiă
multeă forme:ă alimentar ,ă vestimentar ,ă neglijareaă igienei,ă neglijareaă medical ,ă
neglijareaă educa ional ,ă neglijareaă emo ional ă sauă p r sireaă copilului/abandonulă deă
familie,ăcareăreprezint ăceaămaiăgrav ăform ădeăneglijare. 
    ART. 95 
    Suntăinterziseăs vârşireaăoric ruiăactădeăviolen ,ăprecumăşiăprivareaăcopiluluiădeă
drepturileă saleă deă natur ă s ă pun ă înă pericolă via a,ă dezvoltareaă fizic ,ă mental ,ă
spiritual ,ămoral ăsauăsocial ,ăintegritateaăcorporal ,ăs n tateaăfizic ăsauăpsihic ăaă
copilului,ăatâtăînăfamilie,ăcâtăşiăînăinstitu iileăcareăasigur ăprotec ia,ăîngrijireaăşiă
educareaăcopiilor,ăînăunit iăsanitare,ăunit iădeăînv mânt,ăprecumăşiăînăoriceăalt ă



institu ieă public ă sauă privat ă careă furnizeaz ă serviciiă sauă desf şoar ă activit iă cuă
copii. 
    ART. 96 
    (1)ăOriceăpersoan ăcare,ăprinănaturaăprofesieiăsauăocupa ieiăsale,ălucreaz ădirectă
cuă ună copilă şiă areă suspiciuniă înă leg tur ă cuă existen aă uneiă situa iiă deă abuză sauă deă
neglijareăaăacestuiaăesteăobligat ăs ăsesizezeăserviciulăpublicădeăasisten ăsocial ăsauă
direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă înă aă c reiă raz ă
teritorial ăaăfostăidentificatăcazulărespectiv. 
    (2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul 
fiec reiă direc iiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă seă înfiin eaz ă
obligatoriuătelefonulăcopilului,ăalăc ruiănum răvaăfiăadusălaăcunoştin aăpublicului. 
    ART. 97 
    P rin iiăsauăreprezentan iiălegaliăauăobliga iaădeăaăsupravegheaăcopilulăşiădeăaăluaă
toateă m surileă înă vedereaă preveniriiă înlesniriiă sauă practic riiă cerşetorieiă deă c treă
copil. 
    ART. 98 
    Înăvedereaăasigur riiărespect riiădreptuluiăprev zutălaăart.ă89ăalin.ă(1),ădirec iaă
general ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăesteăobligat : 
    a)ăs ăverificeăşiăs ăsolu ionezeătoateăsesiz rileăprivindăposibileleăcazuriădeăabuz,ă
neglijare,ăexploatareăşiăoriceăform ădeăviolen ăasupraăcopilului; 
    b)ă s ă asigureă prestareaă serviciiloră prev zuteă laă art.ă 119,ă specializateă pentruă
nevoileă copiilor,ă victimeă aleă abuzului,ă neglij rii,ă exploat riiă şiă oric reiă formeă deă
violen ăasupraăcopilului. 
    ART. 99 
    Pentruă verificareaă sesiz riloră privindă cazurileă deă abuză şiă neglijareă aă copilului,ă
reprezentan iiădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăauădreptă
deăacces,ăînăcondi iileălegii,ăînăsediileăpersoanelorăjuridice,ăprecumăşiălaădomiciliulă
persoaneloră fiziceă careă auă înă îngrijireă sauă asigur ă protec iaă unuiă copil.ă Pentruă
efectuareaă acestoră verific ri,ă organeleă deă poli ieă auă obliga iaă s ă sprijineă
reprezentan iiădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 
    ART. 100 
    (1)ă Reprezentan iiă persoaneloră juridice,ă precumă şiă persoaneleă fiziceă careă auă înă
îngrijireăsauăasigur ăprotec iaăunuiăcopilăsuntăobliga iăs ăcolaborezeăcuăreprezentan iiă
direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă şiă s ă ofereă toateă
informa iileănecesareăpentruăsolu ionareaăsesiz rilor. 
    (2)ăÎnăsitua iaăînăcare,ăînăurmaăverific rilorăefectuate,ăreprezentan iiădirec ieiă
generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă stabilescă c ă exist ă motiveă
temeiniceă careă s ă sus in ă existen aă uneiă situa iiă deă pericolă iminentă pentruă copil,ă
datorat ă abuzuluiă şiă neglij rii,ă şiă nuă întâmpin ă opozi ieă dină parteaă persoaneloră
prev zuteălaăalin.ă(1),ădirectorulădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaă
copiluluiă instituieă m suraă plasamentuluiă înă regimă deă urgen .ă Prevederileă art.ă 62-64, 
art.ă68ăalin.ă(5)ăşiăaleăart.ă70ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    (3)ăÎnăsitua iaăînăcareăpersoaneleăprev zuteălaăalin.ă(1)ărefuz ăsauăîmpiedic ăînă
oriceă modă efectuareaă verific riloră deă c treă reprezentan iiă direc ieiă generaleă deă
asisten ă social ă şiă protec iaă copilului,ă iară aceştiaă stabilescă c ă exist ă motiveă
temeiniceă careă s ă sus in ă existen aă uneiă situa iiă deă pericolă iminentă pentruă copil,ă
datorat ă abuzuluiă şiă neglij rii,ă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă
copiluluiă sesizeaz ă instan aă judec toreasc ,ă solicitândă emitereaă uneiă ordonan eă
preşedin ialeădeăplasareăaăcopiluluiăînăregimădeăurgen ălaăoăpersoan ,ălaăoăfamilie,ălaă
un asistent maternal sau într-ună serviciuă deă tipă reziden ial,ă licen iată înă condi iileă
legii. Prevederile art. 62-64ăşiăaleăart.ă68ăalin.ă(5)ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    (4)ăÎnătermenădeă5ăzileădeălaădataăexecut riiăordonan eiăpreşedin ialeăprinăcareăs-a 
dispus plasamentulă înă regimă deă urgen ,ă direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă
protec iaă copiluluiă sesizeaz ă instan aă judec toreasc ă pentruă aă decideă cuă privireă la:ă
înlocuireaă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă cuă m suraă plasamentului,ă dec dereaă dină
exerci iulă drepturiloră p rinteşti,ă precumă şiă cuă privireă laă exercitareaă drepturiloră



p rinteşti.ăInstan aăseăpronun ăşiăcuăprivireălaăobligareaăp rin ilorăcopiluluiădeăaăseă
prezentaălaăşedin eădeăconsiliere. 
    ART. 101 
    (1)ăÎnăcadrulăprocesuluiăprev zutălaăart.ă100ăalin.ă(3)ăşiă(4),ăseăpoateăadministra,ă
dinăoficiu,ăcaăprob ,ădeclara iaăscris ăaăcopiluluiăreferitoareălaăabuzul,ăneglijarea,ă
exploatareaăşiăoriceăform ădeăviolen ăasupraăcopiluluiălaăcareăaăfostăsupus.ăDeclara iaă
copiluluiă poateă fiă înregistrat ,ă potrivit legii, prin mijloace tehnice audio-video. 
Înregistr rileăseărealizeaz ăînămodăobligatoriuăcuăasisten aăunuiăpsiholog. 
    (2)ă Acordulă copiluluiă esteă obligatoriuă pentruă realizareaă înregistr riiă declara ieiă
sale. 
    (3)ăDac ăinstan aăjudec toreasc ăapreciaz ănecesar,ăaceastaăîlăpoateăchemaăpeăcopilă
înăfa aăei,ăpentruăa-lăaudia.ăAudiereaăareălocănumaiăînăcameraădeăconsiliu,ăînăprezen aă
unuiăpsihologăşiănumaiădup ăoăprealabil ăpreg tireăaăcopiluluiăînăacestăsens. 
    ART. 102 
    În cazul în care abuzul, neglijarea,ăexploatareaăşiăoriceăform ădeăviolen ăasupraă
copiluluiăaăfostăs vârşit ădeăc treăpersoaneăcare,ăînăbazaăunuiăraportăjuridicădeămunc ă
sauă deă alt ă natur ,ă asigurauă protec ia,ă creşterea,ă îngrijireaă sauă educa iaă copilului,ă
angajatoriiăauăobliga iaăs ăsesizezeădeăîndat ăorganeleădeăurm rireăpenal ăşiăs ădispun ă
îndep rtareaăpersoaneiărespectiveădeăcopiiiăafla iăînăgrijaăsa. 
    ART. 103 
    Înă institu iileă publiceă sauă private,ă precumă şiă înă serviciileă deă tipă reziden ial,ă
publiceă sauă private,ă careă asigur  protec ia,ă creşterea,ă îngrijireaă sauă educareaă
copiilor,ă esteă interzis ă angajareaă persoaneiă împotrivaă c reiaă aă fostă pronun at ă oă
hot râreăjudec toreasc ădefinitiv ăpentruăs vârşirea,ăcuăinten ie,ăaăuneiăinfrac iuni. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Protec iaăcopiluluiăcuăp rin iăpleca iălaămunc ăînăstr in tate 
 
    ART. 104 
    (1)ă P rinteleă careă exercit ă singură autoritateaă p rinteasc ă sauă laă careă locuieşteă
copilul,ă careă urmeaz ă s ă pleceă laă munc ă înă str in tate,ă areă obliga iaă deă aă notificaă
aceast ăinten ieăserviciuluiăpublicădeăasisten ăsocial ădeălaădomiciliu,ăcuăminimumă40ă
deăzileăînainteădeăaăp r siă ara. 
    (2)ăNotificareaăvaăcon ine,ăînămodăobligatoriu,ădesemnareaăpersoaneiăcareăseăocup ă
deăîntre inereaăcopiluluiăpeăperioadaăabsen eiăp rin ilorăsauătutorelui, dup ăcaz. 
    (3)ăConfirmareaăpersoaneiăînăîntre inereaăc reiaăvaăr mâneăcopilulăseăefectueaz ădeă
c treăinstan aădeătutel ,ăînăconformitateăcuăprevederileăprezenteiălegi. 
    (4)ă Dispozi iileă prezentuluiă articolă suntă aplicabileă şiă tutorelui,ă precumă şiă înă
cazulăînăcareăambiiăp rin iăurmeaz ăs ăpleceălaămunc ăîntr-un alt stat. 
    ART. 105 
    (1)ăPersoanaădesemnat ăconformăart.ă104ăalin.ă(2)ătrebuieăs ăfac ăparteădinăfamiliaă
extins ,ăs ăaib ăminimumă18ăaniăşiăs ăîndeplineasc ăcondi iileămaterialeăşiăgaran iile 
moraleănecesareăcreşteriiăşiăîngrijiriiăunuiăcopil. 
    (2)ă Serviciileă publiceă deă asisten ă social ă organizateă laă nivelulă municipiilor,ă
oraşelor,ăcomunelorăasigur ăpersoanelorădesemnateăconsiliereăşiăinformareăcuăprivireălaă
r spundereaă pentruă creşterea şiă asigurareaă dezvolt riiă copiluluiă peă oă perioad ă deă 6ă
luni. 
    (3)ăInstan aăvaădispuneădelegareaătemporar ăaăautorit iiăp rinteştiăcuăprivireălaă
persoanaă copilului,ă peă durataă lipseiă p rin ilor,ă dară nuă maiă multă deă ună an,ă c treă
persoanaădesemnat ăpotrivit art. 104 alin. (3). 
    (4)ă Acordulă persoaneiă c reiaă urmeaz ă s -iă fieă delegat ă autoritateaă p rinteasc ă seă
exprim ădeăc treăaceastaăpersonal,ăînăfa aăinstan ei. 
    (5)ă Laă cerereă seă ataşeaz ă acteă dină careă s ă rezulteă îndeplinireaă condi iiloră
prev zuteălaăalin. (1). 
    (6)ă Cerereaă seă solu ioneaz ă înă procedur ă necontencioas ,ă potrivită Coduluiă deă
procedur ă civil .ă Solu ionareaă cereriiă deă delegareă aă drepturiloră şiă îndatoririloră
p rinteştiăseăfaceăînătermenădeă3ăzileădeălaădepunereaăacesteia. 



    (7)ăHot râreaăvaăcuprindeămen ionareaăexpres ăaădrepturilorăşiăîndatoririlorăcareăseă
deleag ăşiăperioadaăpentruăcareăareălocădelegarea. 
    (8)ă Pentruă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (2),ă dup ă ceă instan aă hot r şteă delegareaă
drepturilorăp rinteşti,ăpersoanaăînăsarcinaăc reiaăcadăîngrijireaăşiăcreştereaăcopiluluiă
trebuieăs ăurmeze,ăobligatoriu,ăunăprogramădeăconsiliere,ăpentruăaăpreveniăsitua iiădeă
conflict,ăneadaptareăsauăneglijen ăînărela iaăcuăminorul. 
    (9)ăInstan aădeăjudecat ăvaăcomunicaăoăcopieăaăhot râriiădeădelegare primarului de 
laădomiciliulăp rin ilorăsauătutorelui,ăprecumăşiăprimaruluiădeălaădomiciliulăpersoaneiă
c reiaăiăseăacord ădelegareaăautorit iiăp rinteşti. 
    ART. 106 
    Autorit ileă administra ieiă publiceă locale,ă prină intermediulă serviciiloră deă
asisten ă social ,ă potă ini ia,ă înă limitaă prevederiloră bugetuluiă deă stată sauă aleă
bugetelorălocaleăşiăînălimitaăbugetelorădeăvenituriăşiăcheltuieliăprev zuteăcuăaceast ă
destina ie,ăcampaniiădeăinformareăaăp rin ilor,ăînăvederea: 
    a)ăconştientiz riiădeăc treăp rin iăaăriscurilorăasumateăprinăplecareaălorălaămunc ă
înăstr in tate; 
    b)ăinform riiăp rin ilorăcuăprivireălaăobliga iileăceăleărevinăînăsitua iaăînăcareă
inten ioneaz ăs ăpleceăînăstr in tate. 
    ART. 107 
    Proceduraădeămonitorizareăaămoduluiădeăcreştereăşiăîngrijireăaăcopiluluiăcuăp rin iă
pleca iălaămunc ăînăstr in tate,ăprecumăşiăserviciileădeăcareăaceştiaăpotăbeneficiaăseă
stabilescă prină hot râreă aă Guvernului,ă laă propunereaă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă
Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră Vârstnice,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Dezvolt riiă
RegionaleăşiăAdministra ieiăPublice. 
    ART. 108 
    Serviciulă publică deă asisten ă social ă şiă centrulă jude eană deă resurseă şiă asisten ă
educa ional ă auă obliga iaă deă aă dezvoltaă serviciiă deă consiliereă specializat ă destinate 
copiluluiăcareăaărevenităînă ar ,ădup ăoăperioad ădeăşedereăînăstr in tateăal turiădeă
p rin iămaiămareădeăunăan. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăr piriiăsauăoric rorăformeădeătraficare 
 
    ART. 109 
    (1) Ministerul AfacerilorăInterneăşiăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeă
şiăPersoanelorăVârstnice,ăînăcolaborareăcuăMinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăvorăefectuaă
demersurileă necesareă pentruă adoptareaă tuturoră m suriloră legislative,ă administrativeă şiă
educative destinate asigur riiă protec ieiă efectiveă împotrivaă oric roră formeă deă trafică
internă sauă interna ională ală copiilor,ă înă oriceă scopă sauă subă oriceă form ,ă inclusivă deă
c treăpropriiăp rin i. 
    (2)ăÎnăacestăscop,ăautorit ileăpubliceămen ionateălaăalin.ă(1)ăauăresponsabilitatea 
elabor riiă uneiă strategiiă laă nivelă na ională pentruă prevenireaă şiă combatereaă acestuiă
fenomen,ăinclusivăaăunuiămecanismăinternădeăcoordonareăşiămonitorizareăaăactivit iloră
întreprinse. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăaltorăforme de exploatare 
 
    ART. 110 
    (1)ăCopilulăareădreptulălaăprotec ieăîmpotrivaăoric reiăformeădeăexploatare. 
    (2)ă Institu iileă şiă autorit ileă publice,ă potrivită atribu iiloră lor,ă adopt ă
reglement riăspecificeăşiăaplic ăm suriăcorespunz toareăpentruăprevenirea, între altele: 
    a)ătransferuluiăilicităşiăaănereturn riiăcopilului; 
    b)ă încheieriiă adop iilor,ă na ionaleă oriă interna ionale,ă înă alteă scopuriă decâtă
interesul superior al copilului; 
    c)ăexploat riiăsexualeăşiăaăviolen eiăsexuale; 
    d)ăr piriiăşiătrafic riiădeăcopiiăînăoriceăscopăşiăsubăoriceăform ; 



    e)ăimplic riiăcopiilorăînăconflicteăarmate; 
    f)ă dezvolt riiă for ateă aă talenteloră copiiloră înă daunaă dezvolt riiă loră armonioase,ă
fiziceăşiămentale; 
    g)ăexploat riiăcopiluluiădeăc treămass-media; 
    h)ăexploat riiăcopiluluiăînăcadrulăunorăcercet riăoriăexperimenteăştiin ifice. 
 
    CAP. VII 
    Institu iiăşiăserviciiăcuăatribu iiăînăprotec iaăcopilului 
 
    SEC IUNEAă1 
    Institu iiălaănivelăcentral 
 
    ART. 111 
    Monitorizarea respect riiăprincipiilorăşiădrepturilorăstabiliteădeăprezentaălegeăşiă
deă Conven iaă Organiza ieiă Na iuniloră Uniteă cuă privireă laă drepturileă copilului,ă
ratificat ă prină Legea nr. 18/1990,ă republicat ,ă cuă modific rileă ulterioare,ă precum şiă
coordonareaăşiăcontrolulăactivit iiădeăprotec ieăşiăpromovareăaădrepturilorăcopiluluiă
seă realizeaz ă deă c treă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră
Vârstnice. 
    ART. 112 
    Ap rareaă drepturiloră şiă libert iloră copiluluiă înă raporturile acestuia cu 
autorit ileă publiceă cuă scopulă deă aă promovaă şiă deă aă îmbun t iă condi iaă copiluluiă seă
realizeaz ăşiăprinăinstitu iaăAvocatulăPoporului. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Institu iiăşiăserviciiălaănivelălocal 
 
    ART. 113 
    Autorit ileăadministra ieiăpubliceălocaleăauăobliga iaăs ăgarantezeăşiăs ăpromovezeă
respectareaă drepturiloră copiiloră dină unit ileă administrativ-teritoriale, asigurând 
prevenireaăsepar riiăcopiluluiădeăp rin iiăs i,ăprecumăşiăprotec iaăspecial ăaăcopiluluiă
lipsit, temporarăsauădefinitiv,ădeăîngrijireaăp rin ilorăs i. 
    ART. 114 
    (1)ă Autorit ileă administra ieiă publiceă localeă auă obliga iaă deă aă implicaă
colectivitateaă local ă înă procesulă deă identificareă aă nevoiloră comunit iiă şiă deă
solu ionareălaănivelălocalăaăproblemelor sociale care privesc copiii. 
    (2) În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar 
f r ăaăseălimita,ăoameniădeăafaceriălocali,ăpreo i,ăcadreădidactice,ămedici,ăconsilieriă
locali,ă poli işti.ă Rolulă acestoră structuriă esteă atât deă solu ionareă aă unoră cazuriă
concrete,ăcâtăşiădeăaăr spundeănevoilorăglobaleăaleărespectiveiăcolectivit i. 
    (3)ăMandatulăstructurilorăcomunitareăconsultativeăseăstabileşteăprinăacteăemiseădeă
c treăautorit ileăadministra ieiăpubliceălocale. 
    (4) Pentru a-şiăîndepliniărolulăpentruăcareăauăfostăcreate,ăstructurileăcomunitareă
consultativeă voră beneficiaă deă programeă deă formareă înă domeniulă asisten eiă socialeă şiă
protec ieiăcopilului. 
    ART. 115 
    (1)ă Înă subordineaă consiliuluiă jude eană şi,ă respectiv,ă aă consiliilor locale ale 
sectoareloră municipiuluiă Bucureştiă func ioneaz ă comisiaă pentruă protec iaă copilului,ă caă
organă deă specialitateă ală acestora,ă f r ă personalitateă juridic ,ă avândă urm toareleă
atribu iiăprincipale: 
    a)ăstabilireaăîncadr riiăînăgradădeăhandicapăşiăorientareaăşcolar ăaăcopilului; 
    b)ăpronun area,ăînăcondi iileăprezenteiălegi,ăcuăprivireălaăpropunerileăreferitoareă
laăstabilireaăuneiăm suriădeăprotec ieăspecial ăaăcopilului; 
    c)ăsolu ionareaăcererilorăprivindăeliberareaăatestatuluiădeăasistent maternal; 
    d)ăalteăatribu iiăprev zuteădeălege. 
    (2)ăOrganizareaăşiămetodologiaădeăfunc ionareăaăcomisieiăpentruăprotec iaăcopiluluiă
seăreglementeaz ăprinăhot râreăaăGuvernului*). 



---------- 
    *) A se vedea Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.437/2004 privindăorganizareaăşiămetodologiaă
deăfunc ionareăaăcomisieiăpentruăprotec iaăcopilului,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăală
României, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004. 
 
    (3)ăPreşedintele,ăvicepreşedinteleăşiămembriiăcomisiilorăpentruăprotec iaăcopilului,ă
precumăşiăsecretarulăacestora,ăconstituiteăpotrivitălegii,ăauădreptulălaăoăindemniza ieă
deă şedin ă echivalent ă cuă 1%ă dină indemniza iaă preşedinteluiă consiliuluiă jude ean,ă
respectiv a primarului de sector. 
    (4) Indemniza iaă seă suport ă dină bugetulă jude ului,ă respectivă ală sectoruluiă
municipiuluiăBucureşti,ăînălimitaăcreditelorăbugetareăaprobateăcuăaceast ădestina ieăşiă
cuăîncadrareaăînălimitaămaxim ăaăcheltuielilorădeăpersonal,ăstabilit ăprinălege. 
    ART. 116 
    (1)ăServiciulăpublicăspecializatăpentruăprotec iaăcopilului,ăexistentăînăsubordineaă
consiliiloră jude eneă şiă aă consiliiloră localeă aleă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă
precumăşiăserviciulăpublicădeăasisten ăsocial ădeălaănivelulăjude elorăşiăsectoarelor 
municipiuluiă Bucureştiă seă reorganizeaz ă caă direc ieă general ă deă asisten ă social ă şiă
protec iaăcopilului. 
    (2)ă Direc iaă general ă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă esteă institu ieă
public ă cuă personalitateă juridic ,ă înfiin at ă înă subordineaă consiliuluiă jude ean,ă
respectivă aă consiliiloră localeă aleă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă careă preia,ă înă
modă corespunz tor,ă func iileă serviciuluiă publică deă asisten ă social ă deă laă nivelulă
jude uluiă şi,ă respectiv,ă atribu iileă serviciuluiă publică deă asisten  social ă deă laă
nivelulăsectoarelorămunicipiuluiăBucureşti. 
    (3)ă Institu iaă prev zut ă laă alin.ă (2)ă exercit ă înă domeniulă protec ieiă drepturiloră
copiluluiă atribu iileă prev zuteă deă prezentaă lege,ă precumă şiă deă alteă acteă normativeă înă
vigoare. 
    (4) Structuraăorganizatoric ,ănum rulădeăpersonalăşiăfinan areaădirec ieiăgeneraleă
deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă seă aprob ă prină hot râreă aă consiliuluiă
jude ean,ă respectivă aă consiliuluiă locală ală sectoruluiă municipiuluiă Bucureşti,ă careă oă
înfiin eaz ,ăastfelăîncâtăs ăasigureăîndeplinireaăînămodăcorespunz torăaăatribu iilorăceă
îiărevin,ăprecumăşiărealizareaădeplin ăşiăexercitareaăefectiv ăaădrepturilorăcopilului. 
    (5)ă Atribu iileă şiă regulamentul-cadruă deă organizareă şiă func ionareă aleă direc ieiă
generale de asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă seă aprob ă prină hot râreă aă
Guvernului*),ă laă propunereaă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă
Persoanelor Vârstnice. 
----------- 
    *) A se vedea Hot râreaă Guvernuluiă nr. 1.434/2004 privindă atribu iileă şiă
Regulamentul-cadruă deă organizareă şiă func ionareă aleă Direc ieiă generaleă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopilului,ărepublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ă
nr.ă547ădină21ăiulieă2008,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    ART. 117 
    Direc iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăexercit ,ăînădomeniulă
protec ieiăşiăpromov riiădrepturilorăcopilului,ăurm toareleăatribu iiăprincipale: 
    a)ă coordoneaz ă activit ileă deă asisten ă social ă şiă deă protec ieă aă familieiă şiă aă
drepturiloră copiluluiă laă nivelulă jude ului,ă respectivă ală sectoruluiă municipiuluiă
Bucureşti; 
    b)ă coordoneaz ,ă laă nivelă jude ean,ă activit ileă şiă m surileă deă implementareă aă
obiectiveloră strategieiă jude eneă înă domeniulă protec ieiă şiă promov riiă drepturiloră
copilului; 
    c)ăasigur ăîndrumareaămetodologic ăaăactivit ilorăserviciilorăpubliceădeăasisten ă
social ; 
    d)ă asigur ,ă laă nivelă jude ean,ă aplicareaă unitar ă aă prevederiloră legisla ieiă dină
domeniulăprotec ieiăşiăpromov riiădrepturilorăcopilului; 
    e)ă monitorizeaz ă şiă analizeaz ă respectareaă drepturiloră copiluluiă laă nivelulă
jude ului/sectoruluiăşiăpropuneăm suriăpentruăsitua iileăînăcareăacesteaăsuntăînc lcate; 



    f)ă monitorizeaz ă activitateaă autorizat ă conformă art.ă 92ă prestat ă deă copiiă înă
domeniileă cultural,ă artistic,ă sportiv,ă publicitară şiă deă modeling,ă înă razaă saă deă
competen ăteritorial ; 
    g)ă solicit ă informa iiă şiă documente,ă înă condi iileă legii,ă deă laă oriceă persoan ă
juridic ă public ă sauă privat ,ă oriă deă laă persoane fizice implicate în sfera sa de 
competen ,ă acesteaă avândă obliga iaă deă aă leă puneă laă dispozi ieă înă termenă deă 15ă zileă
calendaristiceădeălaădataăsolicit rii. 
    ART. 118 
    (1)ă Serviciileă publiceă deă asisten ă social ă organizateă laă nivelulă municipiiloră şi 
oraşelor,ăprecumăşiăpersoaneleăcuăatribu iiădeăasisten ăsocial ădinăaparatulăpropriuăală
consiliiloră localeă comunaleă îndeplinescă înă domeniulă protec ieiă copiluluiă urm toareleă
atribu ii: 
    a)ă monitorizeaz ă şiă analizeaz ă situa iaă copiiloră dină unitateaă administrativ-
teritorial ,ă precumă şiă modulă deă respectareă aă drepturiloră copiilor,ă asigurândă
centralizareaăşiăsintetizareaădatelorăşiăinforma iilorărelevante,ăînăbazaăuneiăfişeădeă
monitorizareăaprobateăprinăordinăalăministruluiămuncii,ăfamiliei,ăprotec ieiăsocialeăşiă
persoanelor vârstnice; 
    b)ărealizeaz ăactivitateaădeăprevenireăaăsepar riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa; 
    c)ă identific ă şiă evalueaz ă situa iileă careă impună acordareaă deă serviciiă şi/sauă
presta iiăpentruăprevenireaăsepar riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa; 
    d)ăelaboreaz ădocumenta iaănecesar ăpentruăacordareaăserviciilorăşi/sauăpresta iiloră
şiăacord ăacesteăserviciiăşi/sauăpresta ii,ăînăcondi iileălegii; 
    e)ă asigur ă consiliereaă şiă informareaă familiiloră cuă copiiă înă între inereă asupraă
drepturilorăşiăobliga iilorăacestora,ăasupraădrepturilorăcopiluluiăşiăasupraăserviciiloră
disponibile pe plan local; 
    f)ăasigur ăşiăurm rescăaplicareaăm surilorădeăprevenireăşiăcombatereăaăconsumuluiădeă
alcoolă şiă droguri,ă deă prevenireă şiă combatereă aă violen eiă înă familie,ă precumă şiă aă
comportamentului delincvent; 
    g)ă viziteaz ,ă periodic,ă laă domiciliu,ă familiileă şiă copiiiă careă beneficiaz ă deă
serviciiăşiăpresta iiăşiăurm rescămodulădeăutilizareăaăpresta iilor,ăprecumăşiăfamiliileă
careăauăînăîngrijireăcopiiăcuăp rin iăpleca iălaămunc ăînăstr in tate; 
    h)ă înainteaz ă propuneriă primarului,ă înă cazulă înă careă esteă necesar ă luareaă uneiă
m suriădeăprotec ieăspecial ,ăînăcondi iileălegii; 
    i)ă urm rescă evolu iaă dezvolt riiă copiluluiă şiă modulă înă careă p rin iiă acestuiaă îşiă
exercit ă drepturileă şiă îşiă îndeplinescă obliga iileă cuă privireă laă copilulă careă aă
beneficiatădeăoăm sur ădeăprotec ieăspecial ăşiăaăfostăreintegratăînăfamiliaăsa; 
    j)ăcolaboreaz ăcuădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăînă
domeniulă protec ieiă copiluluiă şiă transmită acesteiaă toateă dateleă şiă informa iileă
solicitate din acest domeniu; 
    k)ă urm rescă punereaă înă aplicareă aă hot râriloră comisieiă pentruă protec iaă
copilului/instan eiă deă tutel ă referitoareă laă prestareaă ac iuniloră sauă lucr riloră deă
interesălocal,ăprev zuteălaăart.ă67ăalin.ă(2). 
    (2)ă Laă nivelulă sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă atribu iileă prev zuteă laă alin.ă
(1)ăsuntăexercitateădeădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului. 
    (3) Metodologia de lucru privind colaborareaădintreădirec iileăgeneraleădeăasisten ă
social ă şiă protec iaă copiluluiă şiă serviciileă publiceă deă asisten ă social ,ă precumă şiă
modelulă standardă ală documenteloră elaborateă deă c treă acesteaă seă aprob ă prină hot râreă aă
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă
Persoaneloră Vârstnice,ă înă colaborareă cuă Ministerulă Dezvolt riiă Regionaleă şiă
Administra ieiăPublice. 
    ART. 119 
    (1)ă Pentruă prevenireaă separ riiă copiluluiă deă p rin iiă s i,ă precumă şiă pentruă
realizareaăprotec ieiăspecialeăaăcopiluluiăseparat,ătemporarăsauădefinitiv,ădeăp rin iiă
s i,ăseăorganizeaz ăşiăfunc ioneaz ăurm toareleătipuriădeăservicii: 
    a) servicii de zi; 
    b) servicii de tip familial; 
    c)ăserviciiădeătipăreziden ial. 



    (2) Regulamentul-cadru pentruă organizareaă şiă func ionareaă serviciiloră prev zuteă laă
alin.ă(1)ăseăaprob ăprinăhot râreăaăGuvernului**). 
------------ 
    **) A se vedea Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizareăşiăfunc ionareăaăserviciilorădeăprevenireăaăsepar riiăcopiluluiădeă
familiaă sa,ă precumă şiă aă celoră deă protec ieă special ă aă copiluluiă lipsită temporară sauă
definitivă deă ocrotireaă p rin iloră s i,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă
Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004. 
 
    ART. 120 
    (1)ăServiciileădeăziăsuntăaceleăserviciiăprinăcareăseăasigur ămen inerea,ărefacereaă
şiă dezvoltareaă capacit iloră copiluluiă şiă aleă p rin iloră s i,ă pentruă dep şireaă
situa iilorăcareăarăputeaădeterminaăseparareaăcopilului de familia sa. 
    (2)ăAccesulălaăacesteăserviciiăseărealizeaz ăînăbazaăplanuluiădeăserviciiăsau,ădup ă
caz,ăaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ie,ăînăcondi iileăprezenteiălegi. 
    ART. 121 
    Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care seăasigur ,ălaădomiciliulă
uneiă persoaneă fiziceă sauă familii,ă creştereaă şiă îngrijireaă copiluluiă separat,ă temporară
sauădefinitiv,ădeăp rin iiăs i,ăcaăurmareăaăstabiliriiăînăcondi iileăprezenteiălegiăaă
m suriiăplasamentului. 
    ART. 122 
    (1) Pot primi copiiăînăplasamentăfamiliileăşiăpersoaneleăcareăauăvârstaădeăminimumă
18ă ani,ă auă capacitateă deplin ă deă exerci iu,ă domiciliulă înă Româniaă şiă careă prezint ă
garan iiă moraleă şiă condi iiă materialeă necesareă creşteriiă şiă îngrijiriiă copiluluiă
separat, temporar sau definitiv,ădeăp rin iiăs i. 
    (2)ăLaăstabilireaăm suriiădeăplasamentălaăfamiliiăşiăpersoane,ădirec iaăgeneral ădeă
asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă realizeaz ă demersuriă pentruă identificareaă
membrilorăfamilieiăextinseăal turiădeăcareăcopilulăs-a bucurat deăvia aădeăfamilie,ăînă
vedereaă consult riiă şiă implic riiă loră înă stabilirea/revizuireaă obiectiveloră planuluiă
individualizatădeăprotec ie. 
    (3)ă Activitateaă persoaneiă atestateă caă asistentă maternal,ă înă condi iileă legii,ă seă
desf şoar ă înă bazaă unuiă contract cuă caracteră special,ă aferentă protec ieiă copilului,ă
încheiatăcuădirec iaăsauăcuăunăorganismăprivatăacreditat,ăcareăareăurm toareleăelementeă
caracteristice: 
    a)ăactivitateaădeăcreştere,ăîngrijireăşiăeducareăaăcopiilorăafla iăînăplasamentăseă
desf şoar ăla domiciliu; 
    b) programul de lucru este impus de nevoile copiilor; 
    c)ă planificareaă timpuluiă liberă seă faceă înă func ieă deă programulă familieiă şiă ală
copiilorăafla iăînăplasament; 
    d)ă înă perioadaă efectu riiă concediuluiă legală deă odihn ă asigur ă continuitatea 
activit iiădesf şurate,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăsepararea,ăînăaceast ăperioad ,ădeă
copilulăaflatăînăplasamentăînăfamiliaăsaăesteăautorizat ădeădirec ie. 
    (4)ă Contractulă individuală deă munc ă seă încheieă laă dataă emiteriiă dispozi ieiă
directorului deă stabilireă aă m suriiă plasamentuluiă înă regimă deă urgen ă sauă aăhot râriiă
comisieiă pentruă protec iaă copilului/instan eiă cuă privireă laă stabilireaă m suriiă
plasamentului. 
    (5)ă Condi iileă deă ob inereă aă atestatului,ă procedurileă deă atestareă şiă statutulă
asistentuluiămaternalăseăaprob ăprinăhot râreăaăGuvernului,ălaăpropunereaăMinisteruluiă
Muncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăprinăAutoritateaăNa ional ă
pentruăProtec iaăDrepturilorăCopiluluiăşiăAdop ie. 
---------- 
    Alin. (5) al art. 122 a fost introdus de pct. 1 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    ART. 123 



    (1)ă Serviciileă deă tipă reziden ială suntă aceleă serviciiă prină careă seă asigur ă
protec ia,ă creştereaă şiă îngrijireaă copiluluiă separat,ă temporară sauă definitiv,ă deă
p rin iiă s i,ă caă urmareă aă stabiliriiă înă condi iileă prezenteiă legiă aă m suriiă
plasamentului. 
    (2)ă Dină categoriaă serviciiloră deă tipă reziden ială facă parte toate serviciile care 
asigur ăg zduireăpeăoăperioad ămaiămareădeă24ădeăore. 
    (3)ăSuntăconsiderateăserviciiădeătipăreziden ialăşiăcentreleămaternale. 
    (4)ăServiciileădeătipăreziden ialăcareăapar inăautorit ilorăadministra ieiăpubliceă
seăorganizeaz  numaiăînăstructuraădirec ieiăgeneraleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaă
copilului,ăînăregimădeăcomponenteăfunc ionaleăaleăacestora,ăf r ăpersonalitateăjuridic . 
    (5)ă Serviciileă deă tipă reziden ială seă organizeaz ă peă modelă familială şiă potă aveaă
caracter specializatăînăfunc ieădeănevoileăcopiilorăplasa i. 
    ART. 124 
    (1)ă Pentruă asigurareaă preveniriiă separ riiă copiluluiă deă p rin iiă lui,ă consiliileă
localeă aleă municipiilor,ă oraşelor,ă comuneloră şiă sectoareloră municipiuluiă Bucureştiă auă
obliga iaă s ă organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit 
nevoilorăidentificateăînăcomunitateaărespectiv . 
    (2)ă Înă situa iaă înă careă consiliulălocală nuă identific ă resurseă financiareă şiă umaneă
suficienteă pentruă aă organizaă serviciileă prev zuteă laă alin.ă (1), la cererea acestuia, 
consiliulă jude eană vaă asiguraă finan areaă necesar ă înfiin riiă acestoră servicii.ă
Consiliulă locală asigur ă finan areaă cuă pân ă laă 50%ă aă cheltuieliloră deă func ionareă aă
acestor servicii, cota-parteă şiă cuantumulă totală ală acestoră cheltuieli fiind stabilite 
anualăprinăhot râreăaăconsiliuluiăjude ean. 
    ART. 125 
    Pentruăasigurareaăprotec ieiăspecialeăaăcopiluluiălipsit,ătemporarăsauădefinitiv,ădeă
ocrotireaă p rin iloră s i,ă consiliulă jude eană şi,ă respectiv,ă consiliulă locală ală
sectorului municipiuluiă Bucureştiă auă obliga iaă s ă organizeze,ă înă modă autonomă sauă prină
asociere,ăserviciiădeătipăfamilialăşiădeătipăreziden ial,ăpotrivitănevoilorăidentificateă
laă nivelulă unit iiă loră administrativ-teritoriale.ă Înă func ieă deă nevoileă evaluateă aleă
copiilorăplasa i,ăconsiliulăjude eanăpoateăorganizaăşiădezvoltaăşiăserviciiădeăzi. 
 
    CAP. VIII 
    Organisme private 
 
    ART. 126 
    (1)ă Organismeleă privateă careă potă desf şuraă activit iă înă domeniulă protec ieiă
drepturiloră copiluluiă şiă ală protec ieiă specialeă a acestuia sunt persoane juridice de 
dreptăprivat,ăf r ăscopăpatrimonial,ăconstituiteăşiăacreditateăînăcondi iileălegii. 
    (2)ă Înă desf şurareaă activit iloră prev zuteă laă alin.ă (1),ă organismeleă privateă
acreditateăseăsupunăregimuluiădeădreptăpublicăprev zutădeăprezentaălege,ăprecumăşiădeă
reglement rileăprinăcareăaceastaăesteăpus ăînăexecutare. 
    (3)ă Organismeleă privateă careă organizeaz ă şiă dezvolt ă serviciiă deă prevenireă aă
separ riiăcopiluluiădeăfamiliaăsa,ăprecumăşiăserviciiădeăprotec ieăspecial ăaăcopilului 
lipsit,ătemporarăsauădefinitiv,ădeăocrotireaăp rin ilorăs iăauăobliga iaădeăaănotificaă
direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă dataă începeriiă
func ion riiă efectiveă aă acestoraă şiă deă aă permiteă accesulă specialiştiloră direc ieiă înă
spa iileăînăcareăseăfurnizeaz ăserviciile. 
    (4)ăOrganismeleăprivateăacreditateăpotăîncheiaăconven iiădeăcolaborareăcuădirec iileă
generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă şi/sauă cuă serviciileă publiceă deă
asisten ăsocial ăsauăpotăcontractaăserviciiădestinateăpreveniriiăsepar riiăcopiluluiădeă
p rin iiăs i,ăprecumăşiăprotec ieiăspecialeăaăcopiluluiăseparat,ătemporarăsauădefinitiv,ă
deăp rin iiăs i,ăînăcondi iileălegii. 
 
    CAP. IX 
    Finan areaăsistemuluiădeăprotec ieăaăcopilului 
 
    ART. 127 



    (1)ă Prevenireaă separ riiă copiluluiă deă familiaă sa,ă precumă şiă protec iaă special ă aă
copiluluiălipsit,ătemporarăsauădefinitiv,ădeăocrotireaăp rin ilorăs iăseăfinan eaz ădină
urm toareleăsurse: 
    a) bugetul de stat - în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 
statăaprobateăcuăaceast ădestina ieăprinălegileăbugetareăanuale,ărepartizateăpeăjude e,ă
potrivită propuneriloră formulateă deă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă
Persoanelor Vârstnice, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate 
prinăhot râreăaăGuvernului; 
    b)ă bugetulă jude ului,ă respectivă ală sectoruluiă municipiuluiă Bucureştiă - în 
completareaă cuantumuluiă prev zută laă lit.ă a),ă pentruă acoperireaă cheltuieliloră deă
organizareăşiăfunc ionareăaăserviciilor,ădin venituri proprii sau din sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale; 
    c)ăbugetulălocalăalăcomunelor,ăoraşelorăşiămunicipiilor; 
    d)ă dona ii,ă sponsoriz riă şiă alteă formeă privateă deă contribu iiă b neşti, permise de 
lege. 
    (2)ăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăpoateă
finan aă programeă deă interesă na ională pentruă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră
copilului,ădinăfonduriăalocateădeălaăbugetulădeăstatăcuăaceast ădestina ie,ădinăfonduriă
externeărambursabileăşiănerambursabile,ăprecumăşiădinăalteăsurse,ăînăcondi iileălegii. 
    ART. 128 
    (1)ăPentruăfiecareăcopilăfa ădeăcareăs-aăluatăm suraăplasamentuluiălaăoăfamilie,ă
persoan ,ăasistentămaternal,ăîntr-un serviciu de tip reziden ialăalăunuiăorganismăprivată
acreditat sau s-aăinstituitătutela,ăînăcondi iileălegii,ăseăacord ăoăaloca ieălunar ădeă
plasament,ăraportat ălaăindicatorulăsocialădeăreferin ,ăînăcuantumădeă1,20ăISR*). 
---------- 
    Alin. (1) al art. 128 a fost modificat de pct. 2 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (2)ă Aloca iaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă seă pl teşteă persoanei,ă asistentuluiă maternal, 
reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat în plasament 
copilulă sauă tutoreluiă şiă esteă destinat ă asigur riiă drepturiloră prev zuteă laă art.ă 129ă
alin. (1). 
---------- 
    Alin. (2) al art. 128 a fost modificat de pct. 2 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (3)ăAloca iaădeăplasamentăseăsuport ădeălaăbugetulădeăstatăprinăbugetulăMinisteruluiă
Muncii, Familiei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    (4) Pentru copiii pentru care s-aă stabilită m suraă plasamentuluiă sauă s-a instituit 
tutela,ăstabilireaădreptuluiălaăaloca ieăprev zut ălaăalin.ă(1)ăseăfaceăîncepândăcuălunaă
urm toareă celeiă înă careă aă fostă emis ă dispozi iaă conduc toruluiă direc ieiă generaleă deă
asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă sauă hot râreaă comisieiă pentruă protec iaă
copiluluiăsauăaăinstan eiădeăjudecat ,ădup ăcaz. 
    (5)ă Proceduraă deă stabilireă şiă deă plat ă aă aloca ieiă prev zuteă laă alin. (1) se 
stabileşteăprinăordinăalăministruluiămuncii,ăfamiliei,ăprotec ieiăsocialeăşiăpersoaneloră
vârstnice. 
    (6)ă Înă vedereaăurm ririiă moduluiă deă utilizareă aă aloca ieiă prev zuteă laă alin.ă (1),ă
direc iileă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă
organismeleă privateă autorizateă transmită rapoarteleă prev zuteă laă art.ă 73ă alin.ă (2)ă şiă
agen ieiă pentruă pl iă şiă inspec ieă social ă aă jude ului,ă respectivă aă municipiuluiă
Bucureşti. 
---------- 
    Alin. (6) al art. 128 a fost introdus de pct. 3 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 



---------- 
    *) NOTA CTCE: 
    Potrivit art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă65ădină15ăoctombrieă2014,ăpublicat ă
înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 760ă dină 20ă octombrieă 2014,ă nivelulă aloca ieiă deă plasamentă
prev zuteălaăart. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004,ărepublicat ,ăastfelăcumăaăfostă
modificatăprinăprezentaăordonan ădeăurgen ,ăseăacord ăîncepândăcuădrepturileăaferenteă
lunii decembrie 2014. 
 
    ART. 129 
    (1)ă Copiiiă şiă tineriiă pentruă careă s-aă stabilită oă m sur ă deă protec ieă special ,ă
precumă şiă mameleă protejateă înă centreă maternaleă auă dreptulă laă hran ,ă îmbr c minte,ă
înc l minte,ă materialeă igienico-sanitare,ă rechizite/manuale,ă juc rii,ă transport,ă
materiale cultural-sportive,ăprecumăşiăsumeădeăbaniăpentruănevoiăpersonale. 
    (2)ă Necesarulă deă îmbr c minte,ă înc l minte,ă materialeă igienico-sanitare, 
rechizite/manuale,ă juc rii,ă materialeă cultural-sportiveă seă stabileşteă înă func ieă deă
vârstaă şiă nevoileă copilului,ă prină hot râreă aă consiliuluiă jude ean,ă respectivă aă
consiliilorălocaleăaleăsectoarelorămunicipiuluiăBucureştiăsau,ădup ăcaz,ăaăorganului de 
conducere al organismului privat acreditat. 
    (3)ăÎnăcazulăcopiilorăcuăhandicap,ăinfecta iăcuăHIVăsauăbolnaviădeăSIDA,ăcuantumulă
sumeloră necesareă acord riiă drepturiloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă majoreaz ă cuă 50%ă înă
raport cu sumele acordate. 
    (4)ă Copiiiă şiă tineriiă pentruă careă s-aă stabilită oă m sur ă deă protec ieă special ,ă
precumăşiămameleăprotejateăînăcentreămaternaleăauădreptul,ălaăieşireaădinăsistemulădeă
protec ieăspecial ,ălaăoăindemniza ieăcareăseăacord ăoăsingur ădat ,ăegal ăcuăvaloareaă
salariuluiă deă baz ă minimă brută peă ar ,ă garantată înă plat ,ă stabilită potrivită legii.ă
Indemniza iaă seă acord ,ă laă ieşireaă dină sistemulă deă protec ieă special ,ă şiă copiiloră
pentru care s-aăpronun atăoăhot râreădefinitiv ădeăîncuviin areăaăadop iei. 
---------- 
    Alin. (4) al art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (5) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferenteădrepturilorăprev zuteălaăalin.ă
(1),ă respectivă dreptulă laă îmbr c minte,ă înc l minte,ă materialeă igienico-sanitare, 
rechizite/manuale,ăjuc rii,ătransport,ămaterialeăcultural-sportive,ăprecumăşiăsumeleădeă
baniăpentruănevoiăpersonale,ăpentruăcopiiiăşiătinerii pentru care s-aăstabilităoăm sur ă
deă protec ieă special ă într-ună serviciuă publică deă tipă reziden ial,ă precumă şiă pentruă
mameleăprotejateăînăcentreămaternaleăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului. 
---------- 
    Alin. (5) al art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (6)ă Cuantumulă aloca ieiă deă hran ă pentruă copiiiă dină serviciileă deă ziă publiceă şiă
pentruăcopiiiăşiătineriiăpentruăcareăs-aăstabilităoăm sur ădeăprotec ieăspecial ăîntr-un 
serviciuă publică deă tipă reziden ial,ă precumă şiă pentruă mameleă protejateă înă centreă
maternaleăseăstabileşteăprinăhot râreăaăGuvernului.ăCuantumulăaloca ieiădeăhran ăpentruă
copiiiă dină serviciileă deă ziă esteă aplicabilă şiă copiiloră dină creşeă şiă alteă unit iă deă
educa ieătimpurie. 
---------- 
    Alin. (6) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (7)ă Cuantumulă limiteloră minimeă deă cheltuieliă stabiliteă înă condi iileă alin.ă (5)ă şiă
cuantumulă aloca ieiă deă hran ă stabilită înă condi iileă alin.ă (6)ă suntă aplicabileă şiă înă
cazulăcopiilorăşiătinerilorăcuăcerin eăeduca ionaleăspeciale,ăşcolariza iăînăunit ileă



deăînv mântăspecialăsauădeămas ,ăinclusivăcelorăşcolariza iăînăaltăjude ădecâtăcelădeă
domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legeaă educa ieiă
na ionaleănr.ă1/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
---------- 
    Alin. (7) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 
2014. 
 
    (8)ăAloca iaădeăhran ăpentruăcopiiiădinăserviciileădeăziăorganizateădeăorganismeleă
privateă acreditateă seă stabileşteă celă pu ină laă acelaşiă nivelă cuă celă prev zută pentruă
copiii din serviciile de zi publice. 
---------- 
    Alin. (8) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    (9) În limita bugetelor aprobate, consiliileă jude ene,ă consiliileă localeă aleă
sectoareloră municipiuluiă Bucureştiă sau,ă dup ă caz,ă consiliileă localeă aleă municipiilor,ă
oraşelorăşiăcomunelorăpotăaproba,ăprinăhot râre,ălaăpropunereaădirec iilorăgeneraleădeă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ărespectivăaăserviciilorăpubliceădeăasisten ă
social ,ăunăcuantumămaiămareăalălimitelorăminimeădeăcheltuieli,ărespectivăalăcuantumuluiă
aloca ieiădeăhran ăaferenteădrepturilorăstabiliteăconformăprevederilorăalin.ă(5)ăşiă(6). 
---------- 
    Alin. (9) al art. 129 a fost introdus de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 65 din 15 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă760ădină20ăoctombrieă
2014. 
 
    ART. 130 
    (1)ăPrimariiăacord ăpresta iiăfinanciareăexcep ionale,ăînăsitua iaăînăcareăfamiliaă
careă îngrijeşteă copilulă seă confrunt ă temporară cuă problemeă financiareă determinateă deă oă
situa ieăexcep ional ăşiăcareăpuneăînăpericolădezvoltareaăarmonioas ăaăcopilului. 
    (2)ăPresta iileăexcep ionaleăseăacord ăcuăprioritateăcopiilorăaleăc rorăfamiliiănuă
auăposibilitateaăsauăcapacitateaădeăaăacordaăcopiluluiăîngrijireaăcorespunz toareăoriăcaă
urmareă aă necesit iiă suport riiă unoră cheltuieliă particulareă destinateă men ineriiă
leg turiiăcopiluluiăcuăfamiliaăsa. 
    (3) În func ieădeăfiecareăcazăînăparte,ăprimarulădecide,ăprinădispozi ie,ăcuăprivireă
laăacordareaăpresta ieiăfinanciareăexcep ionaleăşiăcuantumulăacesteia. 
    ART. 131 
    Cuantumulă maxim,ă precumă şiă condi iileă deă acordareă aă presta iiloră financiareă
excep ionaleăseăstabilescăprinăhot râreăaăconsiliuluiălocal. 
    ART. 132 
    Presta iileă financiareă excep ionaleă potă fiă acordateă şiă subă form ă deă presta iiă înă
natur ,ă peă bazaă dispozi ieiă primarului,ă constând,ă înă principal,ă înă alimente,ă
îmbr c minte,ă manualeă şiă rechiziteă sau echipamenteă şcolare,ă suportareaă cheltuieliloră
legateădeătransport,ăprocurareaădeăproteze,ămedicamenteăşiăalteăaccesoriiămedicale. 
 
    CAP. X 
    Reguliăspecialeădeăprocedur  
 
    ART. 133 
    (1)ă Cauzeleă prev zuteă deă prezentaă legeă privindă stabilireaă m suriloră deă protec ieă
special ăsuntădeăcompeten aătribunaluluiădeălaădomiciliulăcopilului. 
    (2)ăDac ădomiciliulăcopiluluiănuăesteăcunoscut,ăcompeten aărevineătribunaluluiăînăaă
c ruiăcircumscrip ieăteritorial ăaăfostăg sităcopilul. 
    ART. 134 



    (1) Cauzeleăprev zuteălaăart.ă133ăseăsolu ioneaz ăînăregimădeăurgen ,ăcuăcitareaă
reprezentantuluiă legală ală copilului,ă aă direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă
protec iaăcopiluluiăşiăcuăparticipareaăobligatorieăaăprocurorului. 
    (2) Audierea copilului care a împlinităvârstaădeă10ăaniăesteăobligatorieăşiăseăfaceă
cuărespectareaăprevederilorăart.ă29,ăcuăexcep iaăcauzelorăcareăprivescăstabilireaăuneiă
m suriă deă protec ieă special ă pentruă copilulă abuzat,ă neglijat,ă exploatată şiă supusă
oric reiăformeădeăviolen ăasupra copilului; în acest caz, audierea copilului se face cu 
respectarea prevederilor art. 101 alin. (3). 
    (3)ăTermeneleădeăjudecat ănuăpotăfiămaiămariădeă10ăzile. 
    (4)ă P r ileă suntă legală citateă dac ă cita iaă le-aă fostă înmânat ă celă pu ină cuă oă ziă
înaintea judec rii. 
    (5)ă Ordonan aă preşedin ial ă deă plasareă aă copiluluiă înă regimă deă urgen ă laă oă
persoan ,ă familie,ă laă ună asistentă maternală sauă într-ună serviciuă deă tipă reziden ial,ă
licen iatăînăcondi iileălegii,ăesteădat ăînăaceeaşiăzi,ăinstan aăpronun ându-se asupra 
m suriiăsolicitateăpeăbazaăcereriiăşiăactelorădepuse,ăf r ăconcluziileăp r ilor. 
    ART. 135 
    (1)ăHot rârileăprinăcareăseăsolu ioneaz ăfondulăcauzeiăseăpronun ăînăziuaăînăcareă
auăluatăsfârşitădezbaterile. 
    (2)ăÎnăsitua iiădeosebite,ăpronun areaăpoateăfiăamânat ăcelămultădou ăzile. 
    ART. 136 
    (1)ăHot râreaăinstan eiădeăfondăesteăexecutorieăşiădefinitiv . 
    (2)ăHot râreaăseăredacteaz ăşiăseăcomunic ăp r ilorăînătermenădeăcelămultă10ăzileădeă
laăpronun are. 
    ART. 137 
    Termenul de recursăesteădeă10ăzileădeălaădataăcomunic riiăhot rârii. 
    ART. 138 
    Dispozi iileă prezenteiă legiă referitoareă laă proceduraă deă solu ionareă aă cauzeloră
privindăstabilireaăm surilorădeăprotec ieăspecial ăseăcompleteaz ăînămodăcorespunz toră
cu prevederile Coduluiădeăprocedur ăcivil . 
    ART. 139 
    Înă toateă cauzeleă careă privescă aplicareaă prezenteiă legi,ă direc iaă general ă deă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiădeălaădomiciliulăcopiluluiăsauăînăaăc reiăraz ă
administrativ-teritorial ăaăfostăg sităcopilulăîntocmeşteăşiăprezint ăinstan eiăraportulă
referitor la copil, care va cuprinde date privind: 
    a)ăpersonalitatea,ăstareaăfizic ăşiămental ăaăcopilului; 
    b)ăantecedenteleăsociomedicaleăşiăeduca ionaleăaleăcopilului; 
    c)ăcondi iileăînăcareăcopilulăaăfostăcrescutăşiăînăcareăaătr it; 
    d)ăpropuneriăprivindăpersoana,ăfamiliaăsauăserviciulădeătipăreziden ialăînăcareăară
putea fi plasat copilul; 
    e)ă oriceă alteă dateă referitoareă laăcreştereaă şiă educareaă copilului,ă careăpotă serviă
solu ion riiăcauzei. 
    ART. 140 
    Cauzeleă careă privescă aplicareaă prezenteiă legiă suntă scutiteă deă taxaă judiciar ă deă
timbruăşiădeătimbruăjudiciar. 
 
    CAP. XI 
    R spunderiăşiăsanc iuni 
 
    ART. 141 
    (1)ăNerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă41ăalin.ă(2),ăart.ă52ăalin.ă(4)ăşiă
art.ă96ăconstituieăabatereădisciplinar ăgrav ăşiăseăsanc ioneaz ăpotrivitălegii. 
    (2)ăNerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă41ăalin.ă(3),ăart.ă91ăalin.ă(3)ătezaă
întâiăşiăart.ă118ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăconstituieăabatereădisciplinar . 
    ART. 142 
    (1)ăConstituieăcontraven iiăurm toareleăfapte,ădac ănuăauăfostăs vârşiteăînăastfelă
deăcondi iiăîncât,ăpotrivitălegii,ăs ăfieăconsiderateăinfrac iuni: 
    a)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă10ăalin.ă(1); 



    b)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă10ăalin.ă(2); 
    c)ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă11ăalin.ă(1)ăşiă(3); 
    d)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă12ăalin.ă(1); 
    e)ănecomunicareaădeăc treăorganeleădeăpoli ieăaărezultatelorăverific rilorăspecificeă
privind identitatea mamei, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3); 
    f)ă neefectuareaă deă c treă serviciulă publică deă asisten ă social ă aă declara ieiă deă
înregistrareăaănaşterii,ăînăconformitateăcuăprevederileăart.ă12ăalin.ă(6); 
    g) nerespectarea obliga ieiăprev zuteălaăart.ă12ăalin.ă(7); 
    h)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă14ăalin.ă(1); 
    i)ănerespectareaăobliga iilorăprev zuteălaăart.ă16ăşiălaăart.ă23ăalin.ă(3); 
    j) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (2)-(4)ăşiăaleăart.ă87; 
    k)ănerespectareaăprevederilorăart.ă40ăalin.ă(1)ăşiă(4); 
    l) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (2); 
    m) nerespectarea prevederilor art. 74; 
    n) nerespectarea prevederilor art. 84 alin. (3); 
    o) nerespectarea prevederilor art. 91 alin. (2); 
    p) nerespectarea prevederilor art. 97; 
    r)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă98ălit.ăa); 
    s)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă102; 
    ş)ănerespectareaăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă104ăalin.ă(1); 
    t) nerespectarea prevederilor art. 118 alin. (1) lit. c)-k); 
    )ănerespectareaăprevederilorăart.ă127ăalin.ă(1)ălit.ăb). 
    (2)ăContraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseăsanc ioneaz ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăcuăamend ădeălaă500ăleiălaă1.000ălei,ăceleăprev zuteălaălit.ăa),ăc), g), h), i), 
k),ăm),ăn),ăo),ăr),ăs)ăşiăş); 
    b)ăcuăamend ădeălaă1.000ăleiălaă2.500ălei,ăceleăprev zuteălaălit.ăf)ăşiăl); 
    c)ăcuăamend ădeălaă2.500ăleiălaă5.000ălei,ăceleăprev zuteălaălit.ăb),ăd),ăp)ăşiă ); 
    d)ăcuăamend ădeălaă5.000ăleiălaă10.000 lei,ăceleăprev zuteălaălit.ăe),ăj)ăşiăt). 
    (3)ăConstatareaăcontraven iilorăşiăaplicareaăsanc iuniiăseăfacădeăc treăofi eriiăşiă
agen iiădeăpoli ie,ăînăcazulăcontraven iilorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăi),ăj),ăo)ăşiă
p),ăprecumăşiădeăpersoaneăanumeădesemnateădintreăceleăcuăatribu iiădeăcontrolădin: 
    a)ăMinisterulăS n t ii,ăpentruăcontraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăa),ăc)ăşiă
d); 
    b)ă Ministerulă Afaceriloră Interneă sauă structurileă subordonateă acestuia,ă dup ă caz,ă
pentruăcontraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăşiăe); 
    c)ăMinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ăpentruă
contraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăh),ăk),ăm),ăn),ăr),ăs),ăş),ăt)ăşiă ); 
    d)ăMinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăpentruăcontraven iaăprev zut ălaăalin.ă(1)ălit.ă
l); 
    e)ă consiliulă jude ean,ă respectivă consiliulă locală ală sectoruluiă municipiuluiă
Bucureşti,ăpentruăcontraven iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăf)ăşiăg). 
    ART. 143 
    Contraven iiloră prev zuteă laă art.ă 142ă leă suntă aplicabileă prevederileă Ordonan eiă
Guvernului nr. 2/2001 privindăregimulăjuridicăalăcontraven iilor,ăaprobat ăcuămodific riă
şiăcomplet riăprinăLegea nr. 180/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    CAP. XII 
    Dispozi iiătranzitoriiăşiăfinale 
 
    ART. 144 
    Înătermenădeă6ăluniădeălaăintrareaăînăvigoareăaăprezenteiălegi,ădirec iaăgeneral ădeă
asisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopiluluiăvaăreevaluaăîmprejur rileăcareăauăstatălaăbazaă
m suriloră deă protec ieă dispuseă deă comisiaă pentruă protec iaă copiluluiă şi,ă dup ă caz,ă vaă
solicitaă instituireaă tuteleiă sauă stabilireaă uneiă m suriă deă protec ieă special ,ă înă
condi iileăprezenteiălegi. 
    ART. 145 



    Centrele de plasament, centrele de primire în regim de urgen ăşiăcentreleămaternaleă
organizateă înă structuraă fosteloră serviciiă publiceă specializateă pentruă protec iaă
copiluluiăseăreorganizeaz ăprinăhot râreaăconsiliuluiăjude ean,ărespectivăaăconsiliuluiă
localăalăsectoarelorămunicipiuluiăBucureştiăînăstructuraădirec ieiăgeneraleădeăasisten ă
social ă şiă protec iaă copiluluiă dină subordineaă consiliuluiă jude ean,ă respectivă aă
consiliuluiă locală ală sectoareloră municipiuluiă Bucureşti,ă înă regimă deă componenteă
func ionaleăaleăacestora,ăf r ăpersonalitateăjuridic . 
    ART. 146 
    (1)ăServiciileădeăziădestinateăpreveniriiăsitua iilorăceăpunăînăpericolăsecuritateaă
şiădezvoltareaăcopilului,ăînfiin ateădeăconsiliileăjude ene,ăprecumăşiăpersonalulăcareă
deserveşteăacesteăserviciiăseătransfer ăconsiliilorălocaleăpeăteritoriulăc rora acestea 
func ioneaz . 
    (2)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă serviciileă deă ziă specializateă pentruă
copilulă abuzat,ă neglijat,ă exploatată şiă supusă oric reiă formeă deă violen ,ă careă seă
consider ădeăinteresăjude ean. 
    (3)ăÎnăsitua iaăînăcareăserviciileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăfacăparteădintr-un complex 
deă serviciiă careă areă caă obiectă deă activitateă şiă protec iaă copiluluiă înă regimă
reziden ial,ă respectivă centruă deă plasament,ă centruă deă primireă înă regimă deă urgen ă sauă
centru maternal, transferul se realizeaz ă numaiă dac ă esteă posibil ă separareaă
patrimoniuluiăşiăaăpersonalului. 
    (4)ăConsiliileălocaleăauăobliga iaăs ăp strezeădestina iaăşiăstructuraădeăpersonalăaă
serviciilor preluate. 
    (5)ă Transferulă prev zută laă alin.ă (1)ă seă realizeaz ă peă baz ă deă protocol încheiat 
întreăconsiliulăjude eanăşiăconsiliulălocal. 
    ART. 147 
    Personalulădidacticăşiădidacticăauxiliar,ătransferatăpotrivităart.ă46ădinăOrdonan aă
deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 26/1997 privindă protec iaă copiluluiă aflat în dificultate, 
republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă careă laă dataă intr riiă înă
vigoare a prezentei legi este încadrat cu acest statut în cadrul serviciilor publice 
specializateăpentruăprotec iaăcopilului,ăîşiăp streaz ăstatutul. 
    ART. 148 
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, consiliile 
jude ene,ărespectivăconsiliileălocaleăaleăsectoarelorămunicipiuluiăBucureşti,ăMinisterulă
S n t ii,ă Ministerulă Afaceriloră Interneă şiă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă
Socialeă şiă Persoaneloră Vârstniceă auă obliga iaă s ă desemnezeă persoaneleă dintreă celeă cuă
atribu iiă deă control,ă careă voră constataă contraven iileă şiă voră aplicaă sanc iunileă
men ionateăînăprezentulăcapitol. 
    ART. 149 
    (1)ăPeădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăabrog : 
    a) art. 88 din Codul familiei; 
    b) Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă26/1997 privindăprotec iaăcopiluluiăaflată
înădificultate,ărepublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr. 276 din 24 
iulieă1998,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcuăexcep iaăart.ă20; 
    c) Hot râreaăGuvernuluiănr.ă604/1997 privindăcriteriileăşiăprocedurileădeăautorizareă
aă organismeloră privateă careă desf şoar ă activit iă înă domeniulă protec ieiă copilului,ă
publicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă280ădină16ăoctombrieă1997; 
    d) Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 123/2001 privind reorganizarea comisiei 
pentruă protec iaă copilului,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă
643ădină15ăoctombrieă2001,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 71/2002; 
    e) lit. A a alin. (2) al art. 3 din Regulamentul-cadruădeăorganizareăşiăfunc ionareă
aă serviciuluiă publică deă asisten ă social ,ă aprobată prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
90/2003,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă81ădină7ăfebruarieă
2003,ăcuămodific rileăulterioare. 
    (2) Se modific ă înă modă corespunz toră dispozi iileă referitoareă laă înregistrareaă
naşteriiă copiluluiă abandonată deă mam ă înă spital,ă cuprinseă înă Legea nr. 119/1996 cu 
privireălaăacteleădeăstareăcivil ,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei, Partea I, 
nr.ă282ădină11ănoiembrieă1996,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare*). 



------------- 
    *) Legea nr. 119/1996 cuă privireă laă acteleă deă stareă civil ă aă fostă republicat ă înă
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, ulterior fiind 
modificat ăşiăcompletat ăprinăLegea nr. 213/2013. 
 
    (3)ă Peă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă legiă seă abrog ă oriceă alteă dispozi iiă
contrare. 
    ART. 150 
    (1) Formarea ini ial ăînădomeniulăprotec ieiădrepturilorăcopiluluiăesteăobligatorieă
pentruă toateă categoriileă profesionaleă dină sistemă şiă pentruă ceiă careă auă atribu iiă
decizionale privitoare la copil. 
    (2)ă Educa iaă permanent ă şiă formareaă profesional ă continu ă înă domeniulă protec ieiă
specialeăaăcopiluluiăseăasigur ăpentruătoateăcategoriileăprofesionaleădinăsistem. 
    (3)ă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră Vârstniceă
împreun ăcuăMinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăMinisterulăS n t ii,ăprecumăşi,ădup ăcaz,ă
cuăcelelalteăinstitu iiăpubliceăşiăprivateăinteresateăvorăasiguraăformareaăini ial ăşiă
continu ăaăpersonaluluiăcare,ăînăexercitareaăsarcinilorăceăîiărevin,ăintr ăînăcontactăcuă
domeniulăprotec ieiăşiăpromov riiădrepturilorăcopilului. 
    ART. 151 
    (1)ă Laă angajareaă personaluluiă deă educa ie,ă protec ieă şiă îngrijireă dină cadrulă
institu iiloră publiceă şiă private,ă care,ă prină naturaă profesiei,ă intr ă înă contactă cuă
copilul,ăseăvaăprezentaăînămodăobligatoriuăşiăoăexpertiz ăneuropsihiatric . 
    (2) Anual personalulă prev zută laă alin.ă (1)ă esteă evaluată dină punctă deă vedereă
psihologic. 
    (3)ă Rapoarteleă privindă expertizeleă neuropsihiatrice,ă precumă şiă rapoarteleă deă
evaluareăpsihologic ăseăp streaz ăconformălegiiălaădosarulăpersonalăalăsalariatului. 
    ART. 152 
    (1)ă Regulamenteleă propriiă aleă persoaneloră juridiceă careă desf şoar ă activit iă deă
protec ieă aă copiluluiă voră specificaă expresă regulileă stabiliteă pentruă aă asiguraă
exercitareaă drepturiloră şiă îndeplinireaă îndatoririloră peă careă leă auă copiii,ă înă
conformitate cu vârsta,ăs n tateaăşiăgradulădeămaturitateăalăacestora. 
    (2) Aceste regulamente vor fi expuse într-ună locă vizibil,ă astfelă încâtă s ă permit ă
accesulăcopiilorăşiăinformareaălorăadecvat . 
    ART. 153 
    Prevederileă prezenteiă legiă seă completeaz ă cuă alteă reglement riă careă seă refer ă laă
drepturileă copilului,ă inclusivă cuă prevederileă cuprinseă înă conven iileă şiă tratateleă
interna ionaleălaăcareăRomâniaăesteăparte. 
    ART. 154 
    Elaborarea proiectelor de acte normative care fac referire la oricare dintre 
drepturileă copiluluiă prev zuteă deă prezentaă legeă seă realizeaz ă obligatoriuă cuă avizulă
MinisteruluiăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    ART. 155 
    (1)ăPrezentaălegeăintr ăînăvigoareălaă1ăianuarieă2005,ăcuăexcep iaăprevederilorăart.ă
19 alin. (3)*), art. 84 alin. (2)**), art. 104 alin. (2)***), art. 105 alin. (5)****), 
art.ă107ăalin.ă(2)*****)ăcareăintr ăînăvigoareălaă3ăzileădeălaădataăpublic riiăprezenteiă
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-------------- 
    *) Art. 24 alin. (3), fost art. 19 alin. (3). 
    **) Art. 88 alin. (2), fost art. 84 alin. (2). 
    ***) Art. 115 alin. (2), fost art. 104 alin. (2). 
    ****) Art. 116 alin. (5), fost art. 105 alin. (5). 
    *****) Art. 119 alin. (2), fost art. 107 alin. (2). 
 
    (2)ăProceduraădeăîntoarcereăaăcopiilorăînă ar ,ădeăidentificareăaăp rin ilorăsauăaă
altorăreprezentan iălegaliăaiăcopiilor,ămodulădeăavansareăaăcheltuielilorăocazionateădeă
întoarcereaăînă ar ăaăacestora,ăprecumăşiăserviciileădeăprotec ieăspecial ,ăpubliceăsau 
private,ă competenteă s ă asigureă protec iaă înă regimă deă urgen ă aă copiiloră afla iă înă



str in tate,ă care,ă dină oriceă motive,ă nuă suntă înso i iă deă p rin iă sauă deă ună altă
reprezentantă legală oriă nuă seă g sescă subă supraveghereaă legal ă aă unoră persoaneă dină
str in tate,ă prev zut ă laă art.ă 24ă alin.ă (3),ă seă elaboreaz ă deă c treă Autoritateaă
Na ional ăpentruăProtec iaăCopiluluiăşiăAdop ie******). 
------------- 
    ******)ăLaădataădeă1ăianuarieă2005ăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie"ăs-a înlocuităcuăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eiădeăurgen ă
a Guvernului nr. 12/2001 privindă înfiin areaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă Protec iaă
CopiluluiăşiăAdop iei,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă557ădină
23 iunie 2004. 
 
    (3)ăOrganizareaăşiămetodologiaădeăfunc ionareăaăcomisieiăpentruăprotec iaăcopilului,ă
prev zut ă laă art.ă 115ă alin.ă (2),ă seă elaboreaz ă deă c treă Autoritateaă Na ional ă pentruă
Protec iaăCopiluluiăşiăAdop ie******). 
------------- 
    ******)ăLaădataădeă1ăianuarieă2005ăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie"ăs-a înlocuit cu sintagma "AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eiădeăurgen ă
a Guvernului nr. 12/2001 privindă înfiin areaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă Protec iaă
CopiluluiăşiăAdop iei,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă557ădină
23 iunie 2004. 
 
    (4) Regulamentul-cadruă pentruă organizareaă şiă func ionareaă serviciiloră prev zuteă laă
art.ă 119ă alin.ă (2)ă seă elaboreaz ă deă c treă Autoritateaă Na ional ă pentruă Protec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie******). 
------------- 
    ******)ăLaădataădeă1ăianuarieă2005ăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie"ăs-aăînlocuităcuăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
Drepturilor Copilului", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eiădeăurgen ă
a Guvernului nr. 12/2001 privindă înfiin areaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă Protec iaă
CopiluluiăşiăAdop iei,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă557ădină
23 iunie 2004. 
 
    (5)ăTipurileădeăserviciiăspecializate,ăprev zuteălaăart.ă88ăalin.ă(2),ăceăseăasigur ă
peătoat ădurataăaplic riiăm surilorădestinateăcopiluluiăcareăs vârşeşteăfapteăpenaleăşiă
nuăr spundeăpenal,ăpentruăa-i asista pe copii în procesul de reintegrare în societate, 
precumă şiă standardeleă referitoareă laă modalitateaă deă asigurareă aă acestoră serviciiă seă
elaboreaz ădeăc treăAutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaăCopiluluiăşiăAdop ie******) 
înăcolaborareăcuăMinisterulăJusti iei. 
------------- 
    ******)ăLaădataădeă1ăianuarieă2005ăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
CopiluluiăşiăAdop ie"ăs-aăînlocuităcuăsintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaă
Drepturilor Copilului ", prin Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonan eiă deă
urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 12/2001 privindă înfiin areaă Autorit iiă Na ionaleă pentruă
Protec iaăCopiluluiăşiăAdop iei,ăpublicat ăînăMonitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 557 din 23 iunie 2004. 
 
    (6)ă Atribu iileă şiă Regulamentul-cadruă deă organizareă şiă func ionareă aă direc ieiă
generaleădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului,ăprev zuteălaăart.ă116ăalin.ă(5),ă
seă elaboreaz ă deă c treă Ministerulă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră
Vârstnice. 
 
    NOT : 
    Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea 
şiăcompletareaăLegii nr. 272/2004 privindăprotec iaăşiăpromovareaădrepturilorăcopilului,ă



careănuăsuntăîncorporateăînăformaărepublicat ăaăLegii nr. 272/2004 şiăcareăseăaplic ,ăînă
continuare,ăcaădispozi iiăpropriiăaleălegiiămodificatoare: 
 
    "Art. II. - Hot rârileă Guvernuluiă prev zuteă laă art.ă 12^1*******),ă art.ă 87^1ă alin.ă
(2)********),ă art.ă 97^4*********)ă şiă art. 106 alin. (3)**********) din Legea nr. 
272/2004 privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copilului,ă cuă modific rileă
ulterioare,ă precumă şiă cuă modific rileă şiă complet rileă aduseă prină prezentaă lege,ă seă
adopt ăînătermenădeă90ădeăzileădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegi. 
----------------- 
    Ulterior, prin art. I pct. 70 din Legea nr. 257/2013 pentruă modificareaă şiă
completarea Legii nr. 272/2004 privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copilului,ă
publicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă607ădină30ăseptembrieă2013,ă
sintagmaă"AutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaăDrepturilorăCopilului"ăs-a înlocuit cu 
sintagmaă"MinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice". 
    *******) Art. 12^1 a devenit, prin renumerotare, art. 15. 
    ********) Art. 87^1 alin. (2) a devenit, prin renumerotare, art. 92 alin. (2). 
    *********) Art. 97^4 a devenit, prin renumerotare, art. 107. 
    **********) Art. 106 alin. (3) a devenit, prin renumerotare, art. 118 alin. (3). 
 
    Art. III. - Laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă legiă seă abrog ă Legea nr. 
326/2003 privindădrepturileădeăcareăbeneficiaz ăcopiiiăşiătineriiăocroti iădeăserviciileă
publiceăspecializateăpentruăprotec iaăcopilului,ămameleăprotejateăînăcentreămaternale,ă
precumă şiă copiiiă încredin a iă sauă da iă înă plasamentă laă asisten iă maternaliă
profesionişti,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 525ă dină 22ă
iulieă2003,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcuăexcep iaăart.ă2ăalin.ă(1). 
    Art. IV. - Pân ăla aprobareaălegiiăprivindăorganizareaăşiăfunc ionareaăinstan eiădeă
tutel ,ă atribu iileă ce-iă revină potrivită prezenteiă legiă suntă îndepliniteă deă c treă
instan aăjudec toreasc ." 
 
                                             ------- 


