
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului republicată.

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 
2014, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 17 se completează şi va avea următorul 
conţinut:

„(1) Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu 
părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de 
ataşament, abuzul emoţional exercitat asupra acestuia prin alienare 
parentală, fiind interzis."

2. Alineatul (4) al articolului 17 se completează şi va avea următorul 
conţinut:

„(4) în caz de neînţelegere între părinţi cu privire la modalităţile de exercitare a 
dreptului de a avea legături personale cu copilul. Instanţa va stabili un program,
ţinând cont de evaluarea psihologică a minorului, precum şi a ambilor 
părinţi, întocmită la solicitarea acesteia, pe parcursul soluţionării litigiului şi
în funcţie de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire şi educare ale acestuia, de 
Intensitatea legăturii afective dintre copil şl părintele la care nu locuieşte, de



comportamentul acestuia din urmă, precum şi de alte aspecte relevante în fiecare caz 
în parte."

3. După alineatul (4) al articolului 17 se introduce un nou alineat (4^) 
care va avea următorul conţinut:

„(4^) 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, aceasta va obliga ambii părinţi şi la efectuarea 
unor şedinţe de consiliere psihologică de specialitate."

4. Alineatul (1) al articolului 94 se completează şi va avea următorul 
conţinut:

„(1) Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei 
persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de 
acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală 
sau socială. Integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, şi se 
clasifică drept abuz fizic, psihologic, sexual, economic şi emoţional, exercitat şi 
prin alienare parentală, cu scopul ca minorul să respingă pe unul dintre 
părinţi sau de a împiedica construirea şi menţinerea legăturilor personale 
dintre minor şi părintele său, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul 
a dezvoltat legături de ataşament/'

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin (1) din Constituţia României 
republicată.
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