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Domnului Robert-Marius CAZANCIUC 
Vicepresedinte al Senatului

in temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
formulez urmatoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia
si promovarea drepturilor copilului

Legea transmisa la promulgare aduce o serie de modificari si completari Legii 
nr. 272/2004, care vizeaza, in principal: serviciile de protectie de care pot beneficia 
copiii solicitanti de azil, statutul copiilor ai caror parinti sunt aflati in strainatate, 
introducerea acordului scris al parintilor sau al reprezentantilor legal! ai copiilor 
pentru derularea in unitatile scolare a programelor de educatie sanitara, stabilirea 
unui climat pozitiv si incluziv in orice unitate de invatamant, pentru prevenirea si 
combaterea oricarei forme de violenta psihologica - bullying - in scoli, libertatea 
copiilor de a primi si de a difuza informatii ce vizeaza bunastarea lor, 
dezinstitutionalizarea copiilor din sistemul de protectie. Totodata, potrivit acestei 
legi, se abroga o serie de ordine ale Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Drepturilor Copilului, se stabilesc masuri tranzitorii, se interzice plasamentul 
copilului in servicii de tip rezidential care nu sunt organizate conform Legii nr. 
272/2004 si se instituie interdictia functionarii altor servicii de tip rezidential decat 
cele prevazute de acest act normativ,-incepand cu 1 ianuarie 2021,
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Actul normativ supus reexaminarii prevede, la art. 1 pet. 10, modificarea 
prevederilor art. 46 alineatul (3), litera i) din Legea nr. 272/2004. Aceasta 
modificare prevede, in principal, inlocuirea notiunii de „educatie sexuala” cu cea de 
„educatie sanitara” si introducerea obligativitatii obtinerii acordului scris al 
parintilor sau reprezentantilor legali ai copiilor pentru derularea in unitatile scolare 
a programelor de educatie sanitara.

A

Invederam ca adoptarea de catre Parlament a legii, in aceasta forma transmisa 
la promulgare, a general numeroase critici, atat din partea expertilor din domeniul 
educatiei, cat si a organizatiilor neguvemamentale, indeosebi a celor reprezentative 
ale tinerilor si elevilor.

in ceea ce priveste oportunitatea acestor schimbari legislative, consideram ca 
modificarile aduse Legii nr. 272/2004 creeaza dificultati in aplicare si sunt contrare 
politicilor nationale si intemationale din domeniu, ceea ce afecteaza activitatea 
concertata existenta de a pune in aplicare masurile destinate combaterii dificultatilor 
cu care se confrunta unii membri ai societatii din Romania. Totodata, consideram 
ca legea supusa reexaminarii neglijeaza nevoia intensa a societatii de a primi o 
educatie pentru sanatate, ce constitute, de altfel, o prioritate a statului, mentionata 
inclusiv in Strategia Nationals de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, 
aprobata prin Hotararea Parlamentului nr. 22/2020.

Prin introducerea sintagmei „educatie pentru viata, inclusiv educatie 
sanitara”, textul de lege se indeparteaza de principiul „promovarii educatiei pentru 
sanatate” prevazut in art. 3 lit. r) din Legea nr. 1/2011. Practic, reglementate in acest 
mod, programele de educatie pentru sanatate sunt evidentiate doar prin educatia 
sanitara, componenta de educatie pentru sanatate sexuala fiind, astfel, eliminata sau 
simplificata la transmiterea in mod exclusiv de informatii cu privire la igiena 
personals.

Ideea de educatie sanitarS este una desuetS, ce nu mai corespunde conceptului 
actual privind sSnStatea publics. Educatia sanitarS, fiind un termen utilizat inainte 
de anul 1990, cuprindea doar activitSti de asigurare a igienei. Or, potrivit 
Organizatiei Mondiale a SSnStStii, conceptul de sSnState publics este unul complex, 
fiind definit ca stiinta care studiazS problemele de sSnState ale unei populatii, starea 
de sSnState a colectivitStii, serviciile de igiena mediului, serviciile generale sanitare 
si administrarea serviciilor de ingrijiri si este strans legatS de conceptele medicinii 
preventive, medicinii sociale, abordand sSnStatea comunitarS.

Importanta educatiei pentru sSnState, mai ales a educatiei sexuale rezultS 
indeosebi din necesitatea asigurSrii unui climat sSnStos, in deplinS sigurantS pentru 
realizarea relatiilor dintre indivizi, care sS garanteze integritatea fizicS si psihicS a 
^cesforarln acesrsensT-amintim-existenta mai multor studii-eare-reliefeazS-faptul cS 
atat copiii, cat si tinerii trebuie sS aibS acces, cu celeritate, la educatie si informatii
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obiective, spre a-si putea evalua si realiza in mod corect interactiunile cu ceilalti 
indivizi din societate. In acest sens, invederam recomandarile Organizatiei 
Mondiale a Sanatatii, potrivit carora, in ceea ce priveste nevoia de realizare a 
educatiei sexuale, aceasta poate fi suplinita, in mod pozitiv si cu succes, prin 
intermediul unor specialist care sa abordeze acest domeniu in mod profesional. 
Totodata, OMS considera ca educatia sexuala trebuie predata intr-o maniera 
adecvata varstei, sa corespunda gradului de dezvoltare si intelegere, specific fiecarui 
Individ si sa tina cont de influentele culturale, sociale si de gen.

Cu privire la obligativitatea existentei acordului din partea 
parintilor/reprezentantilor legali in vederea derulmi, cu caracter sistematic in 
unitatile scolare, a acestor programe de educate, apreciem ca aceasta are ca efect 
restrangerea accesului copiilor la o educate adecvata, cu atat mai mult cu cat aceasta 
limitare nu se aplica si in cazul altor tipuri de programe. Aceasta masura legislative 
este de natura sa creeze un obstacol in realizarea interesului superior al copilului, 
astfel cum acesta este prevazut de conventiile intemationale la care Romania este 
parte si care trebuie sa primeze dreptului parintelui de a decide pentru copilul sau.

/V

Intotdeauna, o actiune legislative care reglementeaze accesul copiilor la orele 
de educate pentru senetate, inclusiv de educate sexuale, nu trebuie se ingreuneze 
si mai mult eforturile Romaniei de a inietura cauzele ce produc inegalitate, 
excludere sociale, economice si culturale, precum si renuntarea la frecventarea 
studiilor. Printre aceste cauze, un rol insemnat il au cazurile, in continue crestere, 
de nasteri din randul mamelor minore din tara noastre. Aceasta reprezinte un factor 
de rise determinant de declansare si mentinere a sereciei in cazul respectivelor 
mame si copii lor.

De aceea, statul are obligatia de a asigura accesul la informatiile 
corespunzetoare domeniului senetetii sexuale, ca o componente esentaie a dreptului 
la senetate si la educate, in vederea aborderii unor atitudini senetoase care se ii 
mentine in sigurante, tinerii trebuie se beneficieze de o educate adeevate. In acest 
context, este mai mult decat vitaie necesitatea reglementerii in programa scolare a 
educatiei pentm senetate, cu componenta educatiei sexuale, adaptate varstei, de o 
maniere obiective, care se prezinte informatii corecte, adaptate nivelului elevilor de 
dezvoltare si intelegere.

Ca atare, apreciem ce perseverenta in promovarea accesului la educate pentru 
senetate, cu componenta acest^ia privind~e“ducatia“sexuaie—este--de nature-se 
combate respandirea de informatii false in materia situatiilor cu caracter epidemic 
si vine in sprijinul realizerii mesurilor de preventie si asigurare a senetetii pentru 
tot indivizii. De asemenea, o dimensiune importante a eforturilor de control
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epidemiologic pe scara larga o reprezinta si informarea in ceea ce priveste existenta 
si preventia bolilor, inclusiv a celor cu transmitere sexuala.

Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta 
legislativa exclusiva a Parlamentului, in calitate de organ reprezentativ suprem 
al poporului roman si de unica autoritate legiuitoare a tarii va solicitam 
reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 
privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

‘^PRESEDOTEKEROMANIEI 
KLAUS/WERNER lOHANNIS
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