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LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copiilor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, 
republicata, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 
2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:

„(d) familie substitutiva - persoanele, altele decat cele care apartin familiei 
extinse, inclusiv afinii pana la gradul III, persoana sau familia de plasament si asistentii 
maternali care asigura cresterea si Tngrijirea copilului, Tn conditiile legii;"

2. Dupa articolul 18 alineatui (1) litera g), se introduce o noua litera, litera 
h), cu urmatorul cuprins:

„b) Tn situatia copilului pentru care s-a instituit o masura de protectie speciala, 
vizitarea copilului se va face numai la sediul directiei generale de asistenta sociala si 
protectia copilului sau la sediul structurilor din subordine, la sediul furnizorului privat 
acreditat sau la sediul centrelor din subordine, precum si Tn orice alt loc public, Tn functie



de programul zilnic al copilului, numai m prezenta responsabilului de caz si, daca este 
cazul, a persoanei careia i s-a Tncredintat copilul."

3. La articolul 21, alineatui (1) litera d) se modifica si completeaza si va 
avea urmatorul cuprins:

„d) istoricul cu privire la violenta parintilor asupra copilului sau asupra alter 
persoane. Acest istoric poate fi probat prin certificate medico-legale, rapoarte de 
evaluare realizate de catre asistentui social sau rapoarte de expertize psihologica a 
minorului, ascultarea minorului in camera de consiliu coroborate cu orice alte mijioace 
legale de proba."

4. La articolul 21, alineatui (1), dupa litera e), se introduce o noua litera, lit. 
(f), cu urmatorul cuprins:

„f) opinia copilului."

5. La articolul 27, alineatui (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Copiii nu pot fi folositi sau expusi de catre parinti, reprezentanti legali, alte 
persoane responsabile de cre^terea si ingrijirea lor, furnizori de servicii sociale, alte 
institutii publice sau organizatii, Tn scopul de a obtine avantaje personale/institutionale 
sau de a influenta deciziile autoritatilor publice."

6. La articolul 58, alineatui (6) se modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

„(6) Planul individualizat de protectie poate prevedea plasamentui copilului mtr- 
un serviciu de tip rezidential, numai in cazul Tn care nu a putut fi instituita tutela ori nu 
a putut fi dispus plasamentui la familia extinsa sau, dupa caz, la un asistent maternal 
ori la o alta persoana sau familie care poate primi un copil Tn plasament, Tn conditiile 
prezentei legi. "

7. La articolul 58, dupa alineatui (6) se introduc doua noi alineate, 
alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:

„(7) In cazul Tn care o persoana sau o familie solicita directiei generale de 
asistenta sociala si protectia copilului sa primeasca Tn plasament un copil pentru care s- 
a dispus anterior plasamentui la un serviciu rezidential, directia generala de asistenta



sociala si protectia copilului sau furnizorul privat acreditat va evalua persoana sau 
familia si, in termen de 30 zile de la primirea cererii, va formula o cerere de modificare a 
masurii catre comisia pentru protectia copilului sau instanta judecatoreasca, dupa caz, 
tinandu-se cont de;

a) Prioritatea integrarii copilului mtr-un mediu familial fata de un mediu
rezidential;

b) Opinia copilului.

(8) In cazul in care reintegrarea copilului Tn familie ca obiectiv al planului 
individualizat de protectie nu este posibila, se impune deschiderea procedurii de adoptie 
interna ca finalitate a planului individualizat de protectie, m termenele prevazute la 
articolul 28 alineatui (1) din Legea nr. 273 din 21 iunie 2004, republicata, privind 
procedure adoptiei."

8. La articolul 62, alineatele (1) si (2) se modifica si completeaza si vor 
avea urmatorul cuprins:

„(1) PlasamentuI copilului constituie o masura de protectie speciala, avand 
caracter temporar, care poate fi dispusa, in conditiile prezentei legi, dupa caz, m 
urmatoarea ordine de prioritati, la :

a) o persoana sau familie;
b) un asistent maternal;
c) serviciu rezidential cu familie sociala, licentiat Tn conditiile legii;
d) alte servicii rezidentiale, licentiate conform legii.

(2) Persoana sau familia care primeste un copil Tn plasament trebuie sa aiba 
domiciliul Tn Romania si sa fie evaluate de catre directia generala de asistenta sociala si 
protectia copilului sau, dupa caz, de un furnizor privat acreditat cu privire la garantiile 
morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le Tndeplineasca pentru a primi un copil 
Tn plasament."

9. La articolul 65, alineatui (2) se modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

„(2) Masura plasamentului se stabileste de catre instanta judecatoreasca, la 
cererea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau a furnizorului 
privat de servicii."

10. La articolul 66, alineatele (1) si (3) se modifica si completeaza si vor 
avea urmatorul cuprins:

„(1) Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil se mentin pe toata durata 
masurii plasamentului dispus de catre comisia pentru protectia copilului. In situatiile Tn



care este pusa m pericol viata, integritatea si sanatatea copilului, drepturile si obligatiile 
parintesti se vor exercita de catre directorul directiei generale de asistenta sociala si 
protectia copilului sau dupa caz, de directorul furnizorului privat de servicii.

(3) Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil pe toata durata masurii 
plasamentului dispus de catre instanta Tn situatia copilului prevazut la art. 60 lit. a), 
precum si m situatia copilului prevazut la art. 60 lit. c) si d) sunt exercitate de catre 
directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, sau, dupa caz, de 
directorul furnizorului privat de servicii, urmand ca instanta de judecata, tinand seama 
de interesul superior al copilului, sa dispuna asupra acestui lucru prin hotararea 
judecatoreasca de stabilire a masurii plasamentului."

11. La articolul 67, dupa alineatui (3) se introduc doua noi alineate, 
alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

„(4) Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta care dispune 
plasamentui copilului m conditiile prezentei legi nu va transmite prin posta parintilor 
biologici ai copilului documente si informatii ale persoanei sau familiei de plasament 
privind adresa, veniturile, bunurile detinute Tn proprietate, starea medicala sau 
psihologica.

(5) Cauzele prevazute de prezenta lege privind stabilirea masurilor de protectie 
specials sunt solutionate, cu respectarea confidentialitatii si a dispozitiilor Legii nr. 
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare."

12. La articolul 70, alineatui (1) se modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

„(1) In situatia plasamentului Tn regim de urgenta dispus de catre directorul 
directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, aceasta este obligata sa 
sesizeze instanta judecatoreasca Tn termen de 5 zile de la data la care a dispus 
aceasta masura. Cu titlu de exceptie, doar Tn situatia Tn care nu exista suficiente 
informatii privind domiciliul/resedinta parintilor pentru a se realize citarea 
corespunzatoare a partilor ori este nevoie de alte informatii necesare pentru sesizarea 
instantei, acest termen se prelungeste pana la cel mult 10 zile de la data la care 
directia generala de asistenta sociala si protectia copilului a dispus masura 
plasamentului Tn regim de urgenta."

13. La articolului 72, alineatele (1) si (2) se modifica si completeaza si vor 
avea urmatorul cuprins:

„(1) Imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala, 
dispuse de comisia pentru protectia copilului sau de instanta judecatoreasca, trebuie



verificate semestrial de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului 
sau, dupa caz, de furnizorul privat acreditat.

(2) In cazul Tn care Tmprejurarile prevazute la alin. (1) s-au modificat, inclusiv prin 
depunerea unei cereri de plasament de catre o persoana sau familie, directive generale 
de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa de caz, furnizorii privati acreditati 
sunt obligati sa sesizeze, m termen de 30 zile, comisia pentru protectia copilului sau, 
dupa caz, instanta judecatoreasca, m vederea modificarii sau, dupa caz, a incetarii 
masurii."

14.La articolului 73, alineatele (3) si (4) se modifica si completeaza si vor 
avea urmatorul cuprins:

„(3) In situatia in care se constata, pe baza raportului mtocmit potrivit alin. (2), 
necesitatea modificarii sau, dupa caz, a incetarii masurii, directiile generale de asistenta 
sociala si protectia copilului sau, dupa caz, furnizorii privati acreditati sunt obligati sa 
sesizeze In termen de 30 zile, comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta 
judecatoreasca.

(4) Propunerea de mcetare a masurii de protectie si reintegrarea m familie este 
msotita, m mod obligatoriu, de documente din care sa reiasa participarea parintilor la 
minim 10 sedinte de consiliere in vederea dezvoltarii de abilitati parentale, astfel meat 
reintegrarea sa se realizeze m cele mai bune conditii."

IS.Articolul 74 se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:

„La Tncetarea masurilor de protectie speciala prin reintegrarea copilului m familia 
sa, serviciul public de asistenta sociala, organizat la nivelul municipiilor si oraselor, 
persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatui de specialitate al primarului, 
precum si directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, Tn cazul 
sectoarelor municipiului Bucuresti, de la domiciliul sau, dupa caz, de la resedinta 
parintilor, au obligatia de a urmari evolutia dezvoltarii copilului, precum si modul Tn care 
parintii Tsi exercita drepturile si Tsi Tndeplinesc obligatiile cu privire la copil. In acest scop, 
Tn primele 6 luni de la momentui reintegrarii, acestea Tntocmesc rapoarte lunare, dupa 
care, trimestriale, perioada totala de raportare fiind de 2 ani."

16. La articolului 100, alineatui (4) se modifica si completeaza si va avea 
urmatorul cuprins;

„(4) In termen de 5 zile de la data executarii ordonantei presedintiale prin care s- 
a dispus plasamentui Tn regim de urgenta, directia generala de asistenta sociala si 
protectia copilului sesizeaza instanta judecatoreasca pentru a decide cu privire la: 
Tnlocuirea plasamentului Tn regim de urgenta cu masura plasamentului, decaderea din



exercitiul drepturilor parintesti, precum si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti. 
Instanta se pronunta si cu privire la obligarea parintilor copilului de a se prezenta la 
sedinte de consiliere. Cu titlu de exceptie, dear m situatia m care nu exista suficiente 
informatii privind domiciliul/resedinta parintilor pentru a se realize citarea 
corespunzatoare a partilor ori este nevoie de alte informatii necesare pentru sesizarea 
instantei, acest termen se prelungeste pana la cel mult 10 zile de la data executarii 
ordonantei presedintiale prin care s-a dispus masura plasamentului Tn regim de 
urgenta."

17. La articolul 142, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^), cu 
urmatorul cuprins:

„k^) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2)."

18. La articolul 142, dupa litera I) se introduce o noua litera, lit. P ) cu 
urmatorul cuprins:

„r) nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (7) si (8)."

Art. 11. - In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi Tn Monitorul 
Oficial al Romaniei, Guvernul va aproba prin hotarare modificarile si completarile 
corespunzatoare ale normelor metodologice de aplicare, la propunerea Ministerului 
Muncii si Justitiei Sociale.

Aceasta lege a fast adoptata de ParlamentuI Romaniei, cu respectarea 
prevederilor art. 75 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, repubiicata.

Presedintele Camerei Deputatilor, Presedintele Senatului,


