
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea §i 
combaterea violenlei domestice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. L - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea §i combaterea 

violen^ei domestice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16, alineatul (7) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins;
„(7) Asistarea sau, dupa caz, gazduirea victimelor, respectiv 

asistarea agresorilor in unita^ile prevazute la art. 15 alin. (2) si (3) se 

face in baza incheierii unui contract de acordare a serviciilor sociale. 
Pentru minori contractul de acordare a serviciilor sociale este semnat de 

parintele insotitor sau, dupa caz, de reprezentantul legal.”
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2. La articolul 27, aiineatul (2) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Asistenta juridica a persoanei care solicita ordinul de 

protec^ie este obligatorie.”

3. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 32. - (1) incalcarea de catre persoana impotriva careia a 

fost emis un ordin de protec^ie a oricareia dintre masurile prevazute la 

art. 23 alin. (1), (3) §i (4) lit. a) §i b) §i dispuse prin ordinul de protectie 

constituie infractiune §i se pedepse§te cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un 

ordin de protectie provizoriu a oricareia dintre masurile prevazute la 

art. 22"^ alin. (1) §i dispuse prin ordinul de protectie provizoriu constituie 

infractiune §i se pedepse§te cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.”

4. La Anexa, punctul II «Asistenta Juridica», campul al 
doilea se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Daca victima nu are avocat, i se va acorda asistenta juridica
din oficiu.”

Art. II. - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea §i combaterea 

violentei domestice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, precum §i cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua 

numerotare.
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V

Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 

Romdniei, republicata.
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