
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea şi completarea art,84 din Legea nr,272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru completarea art.121 

din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- Articolul 84 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l59 

din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează, după cum urmează:

1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Părinţii copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde 

penal au obligaţia de a participa la programele speciale de consiliere psihologică 

organizate de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau de alte 

instituţii de specialitate publice sau private.”

2. După alineatul (3), se introduc două noi alineate, alin.(4) şi (5), cu 

următorul cuprins:
„(4) Copilul va participa la programele speciale de consiliere 

psihologică prevăzute la alin.(3), cu acordul părinţilor sau al altui reprezentant legal, 
dacă instanţa judecătorească nu dispune altfel.
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(5) In lipsa acordului părinţilor, măsura prevăzută la alin.(4) poate fi 
dispusă de către instanţa judecătorească.”
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Art.II.- La articolul 121 alineatul (1) din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, 
lit.g), cu următorul cuprins:

„g) să participe, singur sau, după caz, împreună cu părinţii sau cu un alt 
reprezentant legal, la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau de alte instituţii de 

specialitate publice sau private.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 2 mai 2022, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia 

României, republicată.
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