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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

republicată (b320/17.05.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată 

(b320/17.05.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 7.06.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• nu este clar, având în vedere prevederile art. 17 alin. (4), cum anume instanţa poate stabili 

"intensitatea legăturii afective dintre copil şi părintele la care nu locuieşte”, acest 

element fiind de competenţa unui psiholog specializat. în acelaşi sens, nu înţelegem cum 

se poate aprecia de către instanţă comportamentul părintelui la care copilul nu locuieşte. 

Astfel, se ridică întrebarea pe ce perioadă va face instanţa evaluarea acestui 

comportament, pe ce criterii, cu ce instrumente sau metode. Din modul cum este
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formulat acest alineat, reiese că elementele de mai sus intră strict în competenţa instanţei 

şi nu sunt parte din evaluarea psihologică a minorului şi a ambilor părinţi;

• nu este clar cine acoperă costurile evaluărilor psihologice menţionate în propunere. Nu 

este specificat nicăieri faptul că aceste evaluări sunt gratuite. Or, acest fapt duce la o 

discriminare evidentă a părinţilor cu venituri reduse, care, în cazul unor evaluări 

psihologice realizate de cabinete private, nu îşi vor permite aceste cheltuieli. Apreciem 

că, în aceste situaţii, interesul superior al copilului va fi încălcat;

• la art.17 alin. (4*) este menţionat faptul că "atunci când instanţa constată că dreptul 

părintelui de a avea legături personale cu copilul este afectat prin exercitarea unui abuz 

emoţional de natura alienării parentale asupra minorului, acesta va obliga ambii părinţi la 

efectuarea unor şedinţe de consiliere psihologică”. Referitor la aceste aspecte:

- nu este clar cum anume poate instanţa să constate încălcarea acestui drept prin 

exercitarea xmui abuz emoţional. Instanţa nu are competenţe în privinţa evaluării 

situaţiilor de abuz emoţional, aceasta putând fi făcută doar la recomandarea unui 

psiholog specializat;

alienarea parentală este un concept care nu se mai foloseşte în România; 

sintagma "unor şedinţe” este imprecisă. Nu este clar câte şedinţe de consiliere 

obligatorii vor fi minimal recomandate de instanţă, cine acoperă costurile, care este 

criteriul care va fi folosit pentru a decide încetarea consilierii şi care este specializarea 

psihologilor implicaţi în acest tip de consiliere.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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