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LEGE
pentru modificarea si completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind 

protecfia $i promovarea drepturilor copilului si pentru completarea art.121 din
Legea nr.286/2009 privind Codul penal

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege

Art. I - Articolul 84 din Legea nr.272/2004 privind protecfia §i promovarea 
drepturilor copilului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.l59 din 5 martie 2014, cu modificarile $i completarile ulterioare, se modifica si 
se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) al articolului 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3)Parinjii minorului care savar§e§te fapte penale §i nu raspunde penal au obliga^ia de 
a paiticipa, impreuna cu minorul la programele speciale de consiliere psihologica, 
organizate de serviciile publice sau private.

2. Dupa alineatul (3) al articolului 84 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
urmatorul cuprins:
(4) m lipsa acordului parintilor, masura se dispune de catre instantele judecatoresti 
competente, m sarcina agresorului, in solutionarea cazurilor cu minori implicati in acte 
de agresiune asupra alter minori sau asupra unor persoane adulte.

Art.ll - La alineatul (1) al articolului 121 din Legea nr.286 privind Codul penal, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.SlO din 24 iulie 2009, cu 
modificarile $i completarile ulterioare, dupa litera f) se introduc doua noi litere, 
literele g) si h), cu urmatorul cuprins;
g) sa participe, impreuna cu parintii sau cu reprezentantul sau legal, la programele 
speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile publice sau private;
h) in lipsa acordului parintilor, masura se dispune de catre instantele judecatoresti 
competente, in sarcina agresorului, in solutionarea cazurilor cu minori implicati in acte 
de agresiune asupra altor minori sau asupra unor persoane adulte.

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