
Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. Prevenirea și combaterea violenței sunt o prioritate a statului.

Art. 2.  Protecția și promovarea drepturilor victimelor violenței domestice se realizează în
conformitate cu următoarele principii:
a) principiul legalității;
b) principiul respectării demnității umane;
c) principiul prevenirii săvârșirii actelor de violență domestică;
d) principiul celerității;
e) principiul parteneriatului;
f) principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați; 
g) principiul protecției vieții și siguranței victimei; 
h) principiul respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Art. 3 În sensul prezentei legi, violența înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată
de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică.

Art. 4. Violența se poate manifesta sub orice formă, inclusiv :

a) violența verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte,
amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare;
b) violența psihologică - impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări
de tensiune și  de suferință psihică în orice mod și  prin orice mijloace,  prin amenințare
verbală sau în orice altă modalitate,  șantaj,  violență demonstrativă asupra obiectelor și
animalelor,  afișare  ostentativă  a  armelor,  neglijare,  controlul  vieții  personale,  acte  de
gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului
de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte
tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut
sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar; 
c)  violența  fizică  -  vătămarea  corporală  ori  a  sănătății  prin  lovire,  îmbrâncire,  trântire,
tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice
intensitate,  inclusiv  mascate  ca fiind rezultatul  unor accidente,  prin  otrăvire,  intoxicare,
precum și alte acțiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activități
cu grad mare de risc pentru viață sau sănătate și integritate corporală, altele decât cele de
la lit. e);
d) violența sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare,
manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal;
e) violența economică - interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice,
inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de
primă necesitate, acțiunea de sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea
dreptului  de a poseda, folosi  și  dispune de bunurile comune, control inechitabil  asupra
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bunurilor și resurselor comune, refuzul de a susține familia, impunerea de munci grele și
nocive  în  detrimentul  sănătății,  inclusiv  unui  membru de  familie  minor,  precum și  alte
acțiuni cu efect similar;
f) violența socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni,
interzicerea  frecventării  instituției  de  învățământ  sau  a  locului  de  muncă,
interzicerea/limitarea  realizării  profesionale,  impunerea  izolării,  inclusiv  în  locuința
comună, privarea de acces în spațiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare
intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar;
g) violența spirituală - subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților
moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de
familie,  a  accesului  la  valorile  culturale,  etnice,  lingvistice  ori  religioase,  interzicerea
dreptului de a vorbi în limba maternă și de a învăța copiii să vorbească în limba maternă,
impunerea aderării  la credințe și practici spirituale și  religioase inacceptabile, precum și
alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.
h) violența cibernetică - hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen,
urmărire online,  amenințări  online,  publicarea nonconsensuală de informații  și  conținut
grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă
formă de utilizare abuzivă a tehnologiei  informației  și  a  comunicațiilor prin intermediul
calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc
telecomunicațiile  sau  se  pot  conecta  la  internet  și  pot  transmite  și  utiliza  platformele
sociale sau de e-mail,  cu scopul de a face de rușine, umili,  speria,  amenința, reduce la
tăcere victima. 
(2) În nicio formă și în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia, tradiția și onoarea nu pot
fi  considerate drept justificare pentru niciun tip de acte de violență definite în prezenta
lege. 

ART. 5
(1) Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol 
printr-un act de violenţă poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să 
emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai 
multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii: 

a) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă
de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă 
sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; 
b) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe 
care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic; 
c) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, 
cu victima; 
d) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; 
(2) Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi 
obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda 
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luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în 
special în scopul dezintoxicării. 

ART. 6 
(1) Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a 
putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului. 
(2) Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea 
vor produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului. 

ART. 7 
(1) Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe 
raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima. 
(2) Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin 
reprezentant legal. 
(3) Cererea poate fi introdusă în numele victimei şi de: 
a) procuror; 
b) reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei în familie; 
c) reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie, acreditaţi conform legii, cu acordul victimei. 

ART. 8 
(1) Cererea privind emiterea ordinului de protecţie se întocmeşte potrivit formularului de 
cerere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. 
(2) Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru. 

ART. 9 
(1) Cererile se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind 
obligatorie. 
(2) Citarea părţilor se face potrivit regulilor privind citarea în cauze urgente. 
(3) La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecţie i se poate acorda asistenţă sau 
reprezentare prin avocat. 
(4) Asistenţa juridică a persoanei împotriva căreia se solicită ordinul de protecţie este 
obligatorie. 
(5) În caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi 
zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor. 
(6) Procurorul are obligaţia de a informa persoana care solicită ordinul de protecţie asupra 
prevederilor legale privind protecţia victimelor infracţiunii. 
(7) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, nefiind admisibile probe a căror 
administrare necesită timp îndelungat. 
(8) Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în cel
mult 48 de ore de la pronunţare. 
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Art. 10 
(1) Ordinul de protecţie este executoriu. 
(2) La cererea victimei sau din oficiu atunci când împrejurările cauzei impun astfel, instanţa 
va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen. 

ART. 11 
(1) Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai recursului, în 
termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare, dacă 
s-a dat fără citarea lor. 
(2) Instanţa de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai 
cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta. 
(3) Recursul se judecă cu citarea părţilor. 
(4) Participarea procurorului este obligatorie. 

ART. 12 
(1) Ordinul de protecţie se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române în a căror rază 
teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului și se pune imediat în executare.
(2) Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea 
şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare. 

ART. 13 
Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea
de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la trei 
ani. 

ART. 14 
La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin 
de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică 
sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol. 

ART. 15 
(1) Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata 
maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse. 
(2) Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse; 
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori 
orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost 
recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, 
potrivit legii; 
c) dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima 
violenţei sau pentru familia acesteia. 
(3) Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie care a pus 
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în executare ordinul de protecţie a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este 
obligatorie. 
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