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LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protecfia promovarea

drepturilor copilului

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 272/2004 privind protecfia §i promovarea drepturilor copilului, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, cu 
midificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 9 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

,^rt. 9- (1) Copilul are dreptul la stabilirea identitain sale la na^tere”

2. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduc doua noi alineate, alin. (l') §i (1^), cu urmatorul 
cuprins:

Identitatea la na^tere este compusd din urmdtoarele elemente:
a) numele
b) sexul
c) celdfenia
d) naiionalitatea
(1^) Copilul are dreptul lapdstrarea identitdfii sale stabilitd la na^tere.’"

3. Alineatul (2) al articolului 9 se completeaza §i va avea urmatorul cuprins:

,/2) Copilul este inregistrat imediat dupa na^tere p are de la aceastd data dreptul la un nume,, 
dreptul la un sex, dreptul de a dobdndi o cetdtenie, dreptul de a dobdndi o nationalitate ^i, dacd 
este posibil, de a-§i cunoa^te pdrinfii ^i de a fi ingrijit, crescut si educat de ace^tiaC

4. Dupa alineatul (3) al articolului 9 se introduc trei noi alineate, alin. (3'), (3^) §i (3^), cu urmatorul 
cuprins:

Sexul copilului este stabilit de cdtre medicul care a asistat sau a constatat na^terea.
(3^) Sexul copilului nu poate fi altul, decdt cel feminin sau cel masculin.
(3^) Parintii declard nafionalitatea copiluluiP

5. Alineatul (4) al articolului 9 se completeaza §i va avea urmatorul cuprins:

„(4) Copilul are dreptul de a-^i pdstra cetdfenia, nafionalitatea, sexul, numele si relatiile de 
familie. in condifiile prevdzute de lege,fdrd nicio ingerinfaC



6. Litera i) din alineatul (3) al articolului 46 se modifica se completeaza §i va avea urmatorul 
cuprins:

J) derularea sistematicd in umtdfile ^colare, cel pufin o data pe semestru, de programe de 
educafie pentru viafd, inclusiv educate de sdndtate sexuald pentru copii, in vederea prevenirii 
contactdrii bolilor cu transmitere sexuald p a graviditdfii minorelor, avdnd optiunea pdrin(ilor 
sau a reprezentanlilor legali ai copiilor de a solicita in scris unitdfii §colare scutirea copiilor de 
la asemeneaprograme de educate;"

1. Alineatul (1) al articolului 89 se completeaza §i va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva abuzului, neglijdrii, exploaldrii, traficului, 
migratiei ilegale, rdpirii, violentei, pornografiei prin internet, difuzdrii prin orice mijloace de 
continuturi privind devierea de la sexul stabilit la na§tere sau popularizarea schimbdrii de sex 
sau a homosexualitdfii, precum a oricdrorforme de violenfd, indiferent de mediul in care acesta 
se afld: familie, institutii de invdtdmdnt, medicale, deprotecfie, medii de cercetare a infractiunilor. 

de reabilitare/detenfie, internet, mass-media, locuri de muncd, medii sportive, comunitate etc.''

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale 
art. 76 alin. (1) din Constitu^ia Romaniei, republicata.
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