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Capitolul IV - Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia 
copiilor în caz de conflict armat 

 
Art. 72 - (1) Copiii care solicită obţinerea statutului de 

refugiat, precum şi cei care au obţinut acest statut beneficiază 
de protecţie şi asistenţă umanitară corespunzătoare pentru 
realizarea drepturilor lor. 

(2) Copiii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază de una dintre 
formele de protecţie prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 

102/2000
2
) privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 73 - (1) În situaţia în care copilul care solicită 
statutul de refugiat este neînsoţit de către părinţi sau de un alt 
reprezentant legal, susţinerea intereselor acestuia pe parcursul 
procedurii de acordare a statutului de refugiat se asigură de 
către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
în a cărei rază administrativ-teritorială se află organul teritorial 
al Ministerului Administraţiei şi Internelor unde urmează a fi 
depusă cererea. 

(2) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat al 
copilului aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) se analizează cu 
prioritate. 

(3) În scopul susţinerii adecvate a intereselor copilului 
prevăzut la alin. (1), direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului desemnează o persoană cu studii superioare 
juridice sau de asistenţă socială din cadrul personalului propriu 
sau al unui organism privat autorizat, care să susţină drepturile 

                                                           
2 Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000, republicată, a fost abrogată. A se 

vedea Legea nr. 122/2006 
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copilului şi să participe, alături de acesta, la întreaga procedură 
de acordare a statutului de refugiat. 

(4) În situaţia în care se constată că persoana desemnată 
de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului nu îşi îndeplineşte corespunzător obligaţia de apărare 
a intereselor copilului sau dovedeşte rea-credinţă în îndeplinirea 
acesteia, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate solicita 
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
înlocuirea acestei persoane. 

 
Art. 74 - (1) Până la soluţionarea definitivă şi 

irevocabilă a cererii de acordare a statutului de refugiat, cazarea 
copiilor prevăzuţi la art. 73 se realizează într-un serviciu de tip 
rezidenţial prevăzut de prezenta lege, aparţinând direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau unui 
organism privat autorizat. 

(2) Copiii care au împlinit vârsta de 16 ani pot fi cazaţi 
şi în centrele de primire şi cazare aflate în subordinea Oficiului 
Naţional pentru Refugiaţi. 

(3) Copiii prevăzuţi la alin. (1), cărora li s-a acordat 
statutul de refugiat, beneficiază de protecţia specială a copilului 
lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, 
prevăzută de prezenta lege. 

 
Art. 75 - (1) În situaţia în care cererea copilului 

prevăzut la art. 72, de acordare a statutului de refugiat, este 
respinsă în mod definitiv şi irevocabil, direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului sesizează Autoritatea 
pentru Străini şi solicită instanţei judecătoreşti stabilirea 
plasamentului copilului într-un serviciu de protecţie specială. 

(2) Măsura plasamentului durează până la returnarea 
copilului în ţara de reşedinţă a părinţilor ori în ţara în care au 
fost identificaţi alţi membri ai familiei dispuşi să ia copilul. 
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Art. 76 - (1) Copiii afectaţi de conflicte armate 
beneficiază de protecţie şi asistenţă în 

(2) În caz de conflicte armate, instituţiile statului iau 
măsurile necesare pentru dezvoltarea de mecanisme speciale 
menite să asigure monitorizarea măsurilor adoptate pentru 
protejarea drepturilor copilului. 

 
Art. 77 – Nici un copil nu va fi folosit ca spion, călăuză 

sau curier în timpul conflictelor armate. 
 
Art. 78 - (1) În situaţia existenţei unui conflict armat, 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, cu Ministerul Apărării Naţionale, precum şi cu alte 
instituţii cu atribuţii specifice, are obligaţia de a iniţia şi de a 
implementa strategii şi programe, inclusiv la nivel familial şi 
comunitar, pentru a asigura demobilizarea copiilor soldaţi şi, 
respectiv, pentru a remedia efectele fizice şi psihice ale 
conflictelor asupra copilului şi pentru a promova reintegrarea 
socială a acestuia. 

(2) Organele administraţiei publice centrale menţionate 
la alin. (1), în colaborare cu Agenţia Naţională de Ocupare a 
Forţei de Muncă şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale, vor 
promova măsurile corespunzătoare pentru: 

a) educarea în spiritul înţelegerii, solidarităţii şi păcii, ca 
un proces general şi continuu în prevenirea conflictelor; 

b) educarea şi pregătirea copiilor demobilizaţi pentru o 
viaţă socială activă şi responsabilă. 

 
Art. 79 - (1) În orice judeţ sau sector al municipiului 

Bucureşti, preşedintele consiliului judeţean ori, după caz, 
primarul sectorului municipiului Bucureşti are obligaţia de a 
înainta direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului, în termen de 24 de ore de la iniţierea unui conflict 
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armat, o listă completă a tuturor copiilor aflaţi pe teritoriul 
respectivei unităţi administrativ-teritoriale, în vederea 
monitorizării situaţiei acestora. 

(2) Infrastructura având ca destinaţie protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului nu va fi folosită în scopuri 
militare. 

(3) În cazul acţiunilor de evaluare desfăşurate în urma 
unor conflicte armate, copiilor li se va acorda prioritate. 
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în 
colaborare cu protecţia civilă, va lua măsurile necesare pentru a 
se asigura supravegherea copiilor care sunt evacuaţi de către 
persoane care îşi pot asuma responsabilitatea ocrotirii şi 
siguranţei lor. Ori de câte ori este posibil, membrii aceleiaşi 
familii vor fi cazaţi împreună. 
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Capitolul V - Protecţia copilului care a săvârşit o 
faptă penală şi nu răspunde penal 

 
Art. 80 - (1) Pentru copilul care a săvârşit o faptă 

prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, la 
propunerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află 
copilul, se va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 55 lit. a) 
şi c). 

(2) În dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la art. 
55 lit. a) şi c), Comisia pentru Protecţia Copilului, atunci când 
există acordul părinţilor sau al altui reprezentant legal al 
copilului, ori, după caz, instanţa judecătorească, atunci când 
acest acord lipseşte, va ţine seama de: 

a) condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei; 
b) gradul de pericol social al faptei; 
c) mediul în care a crescut şi a trăit copilul; 
d) riscul săvârşirii din nou de către copil a unei fapte 

prevăzute de legea penală; 
e) orice alte elemente de natură a caracteriza situaţia 

copilului. 
(3) Părinţii copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu 

răspunde penal au obligaţia de a participa la şedinţele de 
consiliere efectuate de către direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, în baza unui program personalizat 
de consiliere psihologică. 

 
Art. 81 - (1) Măsura supravegherii specializate constă în 

menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării de 
către acesta a unor obligaţii, cum ar fi: 

a) frecventarea cursurilor şcolare; 
b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi; 
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c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau 
psihoterapie; 

d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a 
avea legături cu anumite persoane. 

(2) În cazul în care menţinerea în familie nu este 
posibilă sau atunci când copilul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
stabilite prin măsura supravegherii specializate, comisia pentru 
protecţia copilului ori, după caz, instanţa judecătorească, după 
distincţiile prevăzute la art. 80 alin. (2), poate dispune 
plasamentul acestuia în familia extinsă ori în cea substitutivă, 
precum şi îndeplinirea de către copil a obligaţiilor prevăzute la 
alin. (1). 

 
Art. 82 - În cazul în care fapta prevăzută de legea 

penală, săvârşită de copilul care nu răspunde penal, prezintă un 
grad ridicat de pericol social, precum şi în cazul în care copilul 
pentru care s-au stabilit măsurile prevăzute la art. 81 săvârşeşte 
în continuare fapte penale, comisia pentru protecţia copilului 
sau, după caz, instanţa judecătorească dispune, pe perioadă 
determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip 
rezidenţial specializat. 

 
Art. 83 - Este interzis să se dea publicităţii orice date 

referitoare la săvârşirea de fapte penale de către copilul care nu 
răspunde penal, inclusiv date privitoare la persoana acestuia. 

 
Art. 84 - (1) Pe toată durata aplicării măsurilor destinate 

copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, vor 
fi asigurate servicii specializate, pentru a-i asista pe copii în 
procesul de reintegrare în societate. 

 (2) Tipurile de servicii specializate prevăzute la alin. (1), 
precum şi standardele referitoare la modalitatea de asigurare a 
acestor servicii se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
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(3) Copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea 
penală şi care nu răspunde penal va fi însoţit şi asistat de către 
un psiholog sau asistentul social, desemnat de direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţia copilului în orice etapă a 
cercetării penale. 
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Capitolul VI - Protecţia copilului împotriva abuzului, 
neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă 

 
Art. 85 - (1) Copilul are dreptul de a fi protejat 

împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei 
ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a 
oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta 
se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, 
medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, 
internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, 
comunitate etc. 

(2) Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul 
pot sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile 
corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de 
violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic 
sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon 
sau neglijenţă. 

(3) Angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin 
natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni 
asupra unui posibil caz de abuz, neglijare, exploatare şi orice 
formă de violenţă asupra copilului sau rele tratamente au 
obligaţia de a sesiza de urgenţă direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului. 

 
Art. 86 - (1) Părinţii copilului sau, după caz, alt 

reprezentant legal al acestuia, autorităţile publice şi organismele 
private au obligaţia să ia toate măsurile corespunzătoare pentru 
a facilita readaptarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială 
a oricărui copil care a fost victima oricărei forme de neglijenţă, 
exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori tratamente 
crude, inumane sau degradante. 
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(2) Persoanele menţionate la alin. (1) vor asigura 
condiţiile necesare pentru ca readaptarea şi reintegrarea să 
favorizeze sănătatea, respectul de sine şi demnitatea copilului. 
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Secţiunea 1 - Protecţia copilului împotriva exploatării 
economice 

 
Art. 87 - (1) Copilul are dreptul de a fi protejat 

împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă sau 
activitate domestică ori în afara familiei, inclusiv în instituţii de 
învăţământ, de protecţie specială, reeducare şi detenţie sau în 
domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, ce 
comportă un risc potenţial sau care este susceptibilă să îi 
compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării 
sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. 

(2) Este interzisă orice practică prin intermediul căreia 
un copil este dat de unul sau de ambii părinţi ori de 
reprezentantul lui legal, în schimbul unei recompense, unor 
datorii sau nu, cu scopul exploatării copilului prin muncă. 

(3) În situaţiile în care copiii de vârstă şcolară se sustrag 
procesului de învăţământ, desfăşurând munci cu nerespectarea 
legii, unităţile de învăţământ sunt obligate să sesizeze de îndată 
serviciul public de asistenţă socială. În cazul unor asemenea 
constatări, serviciul public de asistenţă socială împreună cu 
inspectoratele şcolare judeţene şi cu celelalte instituţii publice 
competente sunt obligate să ia măsuri în vederea reintegrării 
şcolare a copilului. 

(4) Inspecţia Muncii, în colaborare cu Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, are 
obligaţia de a promova campanii de conştientizare şi informare: 

a) pentru copii - despre măsurile de protecţie de care 
pot beneficia şi despre riscurile pe care le implică cazurile de 
exploatare economică; 

b) pentru publicul larg - incluzând educaţie parentală şi 
activităţi de pregătire pentru categoriile profesionale care 
lucrează cu şi pentru copii, pentru a-i ajuta să asigure copiilor o 
reală protecţie împotriva exploatării economice; 
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