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AVIZ   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului  

   

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

cu adresa PLx. 243/2022 din 4 mai 2022. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, în şedinţa 

din data de 20 iunie 2022. 

          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu 

amendamente admise. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 
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      ANEXA 

Amendamente admise 

 

Nr. 

crt. 

Text Lege 272/2004 Text Senat Amendamente propuse Motivaţie/Observaţii 

1. - LEGE 

pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea 

drepturilor copilului 

Nemodificat 

 

 

 

2. - Articol unic. – Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, cu 

midificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează, după cum 

urmează: 

Art. I. – Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 

2014, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează, 

după cum urmează: 

Autori: membrii comisiei 

Conform observațiilor 

Consiliului Legislativ 

3. Art. 9 

(1) Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea 

identității sale. 

1. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

„Art. 9 – (1) Copilul are dreptul la stabilirea 

identității sale la naștere.” 

1. La articolul 9 alineatul (1) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

„(1) Copilul are dreptul la stabilirea 

identității sale la naștere și la păstrarea 

acestei identități.” 

Autori: membrii comisiei 

Conform observațiilor 

Consiliului Legislativ 



4. - 2. După alineatul (1) al articolului 9 se 

introduc două noi alineate, alin. (11) și (12), 

cu următorul cuprins: 

„(11) Identitatea la naștere este compusă din 

următoarele elemente: 

a) numele 

b) sexul 

c) cetățenia 

d) naționalitatea 

(12) Copilul are dreptul la păstrarea 

identității sale stabilită la naștere.” 

2. La articolul 9, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

următorul cuprins: 

„(11) Elementele constitutive ale 

identității copilului la naștere sunt cele 

înscrise în actul de naștere, potrivit  

anexelor nr. 1A-2A1 la Legea nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și anume: 

a) numele,  

b) sexul, 

c) cetățenia, 

d) naționalitatea. 

Autori: membrii comisiei 

Conform observațiilor 

Consiliului Legislativ, 

respectiv pentru claritatea 

corelării cu celelalte 

prevederi legislative în 

materie. 

5. (2) Copilul este înregistrat imediat după naștere și 

are de la această dată dreptul la un nume, dreptul 

de a dobândi o cetățenie și, dacă este posibil, de 

a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijit, crescut și 

educat de aceștia. 

3. Alineatul (2) al articolului 9 se 

completează și va avea următorul cuprins: 

„(2) Copilul este înregistrat imediat după 

naștere și are de la această dată dreptul la un 

nume, dreptul la un sex, dreptul de a dobândi 

o cetățenie, dreptul de a dobândi o 

naționalitate și, dacă este posibil, de a-și 

cunoaște părinții și de a fi îngrijit, crescut și 

educat de aceștia.” 

3. La articolul 9 alineatul (2) se 

completează și va avea următorul cuprins: 

„(2) Copilul este înregistrat imediat după 

naștere și are de la această dată dreptul la 

un nume, dreptul la un sex, dreptul de a 

dobândi o cetățenie, dreptul de a dobândi o 

naționalitate și, dacă este posibil, de a-și 

cunoaște părinții și de a fi îngrijit, crescut 

și educat de aceștia.” 

Autori: membrii comisiei 

Conform observațiilor 

Consiliului Legislativ 



6. (3) Părinții aleg numele și prenumele copilului, în 

condițiile legii. 

4. După alineatul (3) al articolului 9 se 

introduc trei noi alineate, alin. (31),  (32) și 

(33), cu următorul cuprins: 

„(31) Sexul copilului este stabilit de către 

medicul care a asistat sau a constatat 

nașterea. 

(32) Sexul copilului nu poate fi altul, decăt 

cel feminin sau cel masculin. 

(33) Părinții declară naționalitatea copilului.” 

4. La articolul 9, după alineatul (3) se 

introduc trei noi alineate, alin. (31),  (32) și 

(33), cu următorul cuprins: 

„(31) Sexul copilului este stabilit de către 

medicul care a asistat sau a constatat 

nașterea, respectiv celui care a efectuat 

expertiza medico-legală, după caz. 

(32) Sexul copilului poate fi feminin sau 

masculin. 

(33) Naționalitatea copilului este cea 

declarată de părinți.” 

Autori: membrii comisiei 

Conform observațiilor 

Consiliului Legislativ 

7. (4) Copilul are dreptul de a-și păstra cetățenia, 

numele și relațiile de familie, în condițiile 

prevăzute de lege, fără nicio ingerință. 

5. Alineatul (4) al articolului 9 se 

completează și va avea următorul cuprins: 

„(4) Copilul are dreptul de a-și păstra 

cetățenia, naționalitatea, sexul, numele și 

relațiile de familie, în condițiile prevăzute de 

lege, fără nicio ingerință.” 

5. La articolul 9 alineatul (4) se 

completează și va avea următorul cuprins: 

„(4) Copilul are dreptul de a-și păstra 

cetățenia, naționalitatea, sexul, numele și 

relațiile de familie, în condițiile prevăzute 

de lege, fără nicio ingerință.” 

Autori: membrii comisiei 

Conform observațiilor 

Consiliului Legislativ 

8. Art. 46 

... 

(3) Organele de specialitate ale administrației 

publice centrale, autoritățile administrației publice 

locale, precum și orice alte instituții publice sau 

private cu atribuții în domeniul sănătății și în 

6. Litera i) din alineatul (3) al articolului 46 

se modifică și se completează și va avea 

următorul cuprins: 

„i) derularea sistematică în unitățile școlare, 

cel puțin o dată pe semestru, de programe de 

educație pentru viață, inclusiv educație de 

sănătate sexuală pentru copii, în vederea 

6. La articolul 46 alineatul (3), litera i) 

se modifică și se completează și va avea 

următorul cuprins: 

„i) derularea sistematică în unitățile 

școlare, cel puțin o dată pe semestru, de 

programe de educație pentru viață, inclusiv 

educație de sănătate sexuală pentru copii, 

Conform observațiilor 

Consiliului Legislativ 

 

 



domeniul educației sunt obligate să adopte, în 

condițiile legii, toate măsurile necesare pentru:  

... 

i) derularea sistematică în unitățile școlare, cel 

puțin o dată pe semestru, de programe de educație 

pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru 

copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu 

transmitere sexuală și a gravidității minorelor; 

prevenirii contactării bolilor cu transmitere 

sexuală și a gravidității minorelor, având 

opţiunea părinţilor sau a reprezentanţilor 

legali ai copiilor de a solicita în scris unităţii 

şcolare scutirea copiilor de la asemenea 

programe de educaţie;” 

în vederea prevenirii contactării bolilor cu 

transmitere sexuală și a gravidității 

minorelor. Prin cerere scrisă, părinţii 

sau reprezentanţii legali ai copiilor pot 

solicita unităţii şcolare scutirea copiilor de 

la participarea la astfel programe de 

educaţie;” 

Autori: membrii comisiei 

9. Art. 89 

(1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva 

abuzului, neglijării, exploatării, traficului, 

migrației ilegale, răpirii, violenței, pornografiei 

prin internet, precum și a oricăror forme de 

violență, indiferent de mediul în care acesta se 

află: familie, instituții de învățământ, medicale, de 

protecție, medii de cercetare a infracțiunilor și de 

reabilitare/detenție, internet, mass-media, locuri 

de muncă, medii sportive, comunitate etc. 

7. Alineatul (1) al articolului 89 se 

completează și va avea următorul cuprins: 

„(1) Copilul are dreptul de a fi protejat 

împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migrației ilegale, răpirii, violenței, 

pornografiei prin internet, difuzării prin orice 

mijloace de conținuturi privind devierea de 

la sexul stabilit la naștere sau popularizarea 

schimbării de sex sau a homosexualității, 

precum și a oricăror forme de violență, 

indiferent de mediul în care acesta se află: 

familie, instituții de învățământ, medicale, de 

protecție, medii de cercetare a infracțiunilor 

și de reabilitare/detenție, internet, mass-

media, locuri de muncă, medii sportive, 

comunitate etc.” 

7. La articolul 89 alineatul (1) se 

completează și va avea următorul cuprins: 

„(1) Copilul are dreptul de a fi protejat 

împotriva abuzului, neglijării, exploatării, 

traficului, migrației ilegale, răpirii, 

violenței, pornografiei prin internet, 

expunerii la conținuturi care promovează 

sau popularizează homosexualitatea, 

schimbarea sexului stabilit la naștere 

sau comportamente sexuale deviante, 

precum și a oricăror forme de violență, 

indiferent de mediul în care acesta se află, 

cum ar fi: familie, instituții de învățământ, 

medicale, de protecție, medii de cercetare a 

infracțiunilor și de reabilitare/detenție, 

internet, mass-media, locuri de muncă, 

medii sportive, comunitate.” 

Autori: membrii comisiei 

Conform observațiilor 

Consiliului Legislativ 

 

 



10. - - Art. II. – Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 

2014, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu cele aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, 

dându-se textelor o nouă numerotare. 

Autori: membrii comisiei 

Conform observațiilor 

Consiliului Legislativ 

 

 


