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Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.159 din 05-03-2014 

Articolul 35 
(1) Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. 
(2) Părinții au obligația să asigure copilului, de o manieră corespunzătoare capacităților în continuă dezvoltare ale copilului, orientarea şi 
sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor prevăzute în prezenta lege. 
(3) Părinții copilului au dreptul să primească informațiile şi asistența de specialitate necesare în vederea îngrijirii, creşterii şi educării 
acestuia. 
Articolul 36 
(1) Ambii părinți sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor. 
(2) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligațiilor părinteşti trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului şi să asigure 
bunăstarea materială şi spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin menținerea relațiilor personale cu el, prin asigurarea 
creşterii, educării şi întreținerii sale, precum şi prin reprezentarea sa legală şi administrarea patrimoniului său. 
(3) În situația în care ambii părinți exercită autoritatea părintească, dar nu locuiesc împreună, deciziile importante, precum cele 
referitoare la alegerea felului învățăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenții chirurgicale, reşedința 
copilului sau administrarea bunurilor, se iau numai cu acordul ambilor părinți. 
(4) În situația în care, din orice motiv, un părinte nu îşi exprimă voința pentru luarea deciziilor prevăzute la alin. (3), acestea se iau de 
către părintele cu care copilul locuieşte, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului. 
(5) Ambii părinți, indiferent dacă exercită sau nu autoritatea părintească, au dreptul de a solicita şi de a primi informații despre copil din 
partea unităților şcolare, unităților sanitare sau a oricăror altor instituții ce intră în contact cu copilul. 
(6) Un părinte nu poate renunța la autoritatea părintească, dar se poate înțelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de 
exercitare a autorității părinteşti, în condițiile art. 506 din Codul civil. 
(7) Se consideră motive întemeiate pentru ca instanța să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte 
alcoolismul, boala psihică, dependența de droguri a celuilalt părinte, violența față de copil sau față de celălalt părinte, condamnările 
pentru infracțiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracțiuni cu privire la viața sexuală, infracțiuni de violență, precum şi orice alt 
motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorității părinteşti. 
(8) În cazul existenței unor neînțelegeri între părinți cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligațiilor părinteşti, instanța 
judecătorească, după ascultarea ambilor părinți, hotărăşte potrivit interesului superior al copilului. 
Articolul 37 

Copilul are dreptul să fie crescut în condiții care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.  În acest scop 
părinții sunt obligați: 

a) să supravegheze copilul; 
b) să coopereze cu copilul şi să îi respecte viața intimă, privată şi demnitatea; 
c) să informeze copilul despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia; 
d) să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor; 
e) să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice care exercită atribuții în domeniul îngrijirii, educării şi formării profesionale a 
copilului. 
Articolul 38 

Copilul nu poate fi separat de părinții săi sau de unul dintre ei, împotriva voinței acestora, cu excepția cazurilor expres şi limitativ 
prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare şi numai dacă acest lucru este impus de interesul superior al copilului. 

Articolul 39 
(1) Serviciul public de asistență socială va lua toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina 
separarea copilului de părinții săi, precum şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților şi a violenței în familie. 
(2) Orice separare a copilului de părinții săi, precum şi orice limitare a exercițiului drepturilor părinteşti trebuie să fie precedate de 
acordarea sistematică a serviciilor şi prestațiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinților, 
consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate în baza unui plan de servicii. 
Articolul 40 
(1) Planul de servicii se întocmeşte şi se pune în aplicare de către serviciul public de asistență socială, organizat la nivelul municipiilor şi 
oraşelor, precum şi de persoanele cu atribuții de asistență socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea 
administrativ-teritorială unde se află copilul, în urma evaluării situației copilului şi a familiei acestuia. 
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(2) La nivelul municipiului Bucureşti întocmirea şi punerea în aplicare a planului prevăzut la alin. (1) se realizează de către direcția 
generală de asistență socială şi protecția copilului de la nivelul fiecărui sector. 
(3) Planul de servicii se aprobă prin dispoziția primarului. 
(4) Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violență asupra copilului sau 
separarea copilului de familia sa. În acest scop, serviciul public de asistență socială ori, după caz, direcția generală de asistență socială şi 
protecția copilului de la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti are obligația de a oferi servicii şi prestații destinate menținerii 
copilului în familie şi de a sprijini accesul copilului şi al familiei sale la alte servicii. 
(5) Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea către direcția generală de asistență socială şi protecția copilului a cererii de 
instituire a unei măsuri de protecție specială a copilului, numai dacă, după acordarea serviciilor prevăzute de acest plan, se constată că 
menținerea copilului alături de părinții săi nu este posibilă. 
Articolul 41 
[ Comentarii reviste]  
(1) Dacă există motive temeinice de a suspecta că viața şi securitatea copilului sunt primejduite în familie, reprezentanții serviciului 
public de asistență socială ori, după caz, ai direcției generale de asistență socială şi protecția copilului de la nivelul sectoarelor 
municipiului Bucureşti au dreptul să viziteze copiii la locuința lor şi să se informeze despre felul în care aceştia sunt îngrijiți, despre 
sănătatea şi dezvoltarea lor fizică, educarea, învățătura şi pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndrumările necesare. 
(2) Dacă, în urma vizitelor efectuate potrivit alin. (1), se constată că dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului 
este primejduită, serviciul public de asistență socială este obligat să sesizeze de îndată direcția generală de asistență socială şi protecția 
copilului în vederea luării măsurilor prevăzute de lege. 
(3) Direcția generală de asistență socială şi protecția copilului este obligată să sesizeze instanța judecătorească în situația în care 
consideră că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru decăderea, totală sau parțială, a părinților ori a unuia dintre ei din 
exercițiul drepturilor părinteşti. 
Articolul 42 
[ Comentarii reviste]  
(1) Direcția generală de asistență socială şi protecția copilului va lua toate măsurile necesare pentru ca părinții decăzuți din drepturile 
părinteşti, precum şi cei cărora le-a fost limitat exercițiul anumitor drepturi să beneficieze de asistență specializată pentru creşterea 
capacității acestora de a se ocupa de copii, în vederea redobândirii exercițiului drepturilor părinteşti. 
(2) Părinții care solicită redarea exercițiului drepturilor părinteşti beneficiază de asistență juridică gratuită, în condițiile legii. 
Articolul 43 

Instanța judecătorească este singura autoritate competentă să se pronunțe, luând în considerare, cu prioritate, interesul superior al 
copilului, cu privire la: 

a) persoana care exercită drepturile şi îndeplineşte obligațiile părinteşti în situația în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de 
ocrotirea părinților săi; 
b) modalitățile în care se exercită drepturile şi se îndeplinesc obligațiile părinteşti; 
c) decăderea totală sau parțială din exercițiul drepturilor părinteşti; 
d) redarea exercițiului drepturilor părinteşti. 
Articolul 44 
[ Comentarii reviste]  
(1) Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi 
lăsat în grija acestora are dreptul la protecție alternativă. 
(2) Protecția prevăzută la alin. (1) include instituirea tutelei, măsurile de protecție specială prevăzute de prezenta lege, adopția. În 
alegerea uneia dintre aceste soluții autoritatea competentă va ține seama în mod corespunzător de necesitatea asigurării unei anumite 
continuități în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică. 
Articolul 45 

Tutela se instituie conform legii de către instanța judecătorească în a cărei circumscripție teritorială domiciliază sau a fost găsit 
copilul. 
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