
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru înfiinţarea Registrului naţional al gravidelor şi mamelor minore, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.L (1) Se înfiinţează o platformă naţională, denumită Registrul naţional al gravidelor şi mamelor minore, 
prin intermediul căreia Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie în parteneriat cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului, centralizează informaţiile cu scopul asigurării serviciilor de protecţie socio-medicală, 
consiliere psiho-emoţională şi educaţie şcolară a gravidelor/mamelor minore.

(2) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie au obligaţia de a asigura implementarea Registrului naţional al gravidelor 
şi mamelor minore în termen de cel mult 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Aspectele tehnice şi organizatorice privind funcţionarea şi operaţionalizarea Registrului naţional al 
gravidelor şi mamelor minore se stabilesc prin hotărâre a Guvernului care se adoptă în termen de 3 luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art.II. - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera g), se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) registrul naţional al gravidelor şi mamelor minore - platformă unică electronică dezvoltată la nivel 
naţional, în cadrul căreia direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în parteneriat cu alte 
instituţii cu atribuţii în domeniul drepturilor copilului, centralizează informaţiile în scopul asigurării 
serviciilor de protecţie socio-medicală, consiliere psiho-emoţională şi educaţie şcolară a 
gravidelor/mamelor minore.”



2. La articolul 11, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins;

„(4) In situaţia în care mama este minoră, medicul de familie are obligaţia de a sesiza serviciul public de 
asistenţă socială din localitatea în care se află înregistrat cabinetul său.”

3. La articolul 46, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (6) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul gravidelor şi al copiilor până 
la împlinirea vârstei de un an sunt obligatorii, în vederea ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, educaţiei 
pentru sănătate, prevenirii abandonului, abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra 
copilului. In situaţia gravidelor sau mamelor minore, personalul medical de specialitate are obligaţia de a 
sesiza serviciul public de asistenţă socială din localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa minora.”

4. La articolul 52, alineatul (1), după litera g) se introduc literele h) şi i) cu următorul cuprins:

„h) asigurarea consilierii psiho-pedagogice şi a altor forme de sprijin educaţional pentru continuarea 
frecventării cursurilor şcolare de către gravide şi mame minore.

i) organizarea anuală a unui program naţional dedicat reintegrării în sistemul educaţional a mamelor minore, 
pentru clasele V-XII, cu participare Online, opţional pentru acestea ca alternativă la cursurile de zi. 
Ministerul Educaţiei are responsabilitatea asigurării tabletelor, programelor software şi conectării la internet 
necesare derulării programului pentru fiecare dintre beneficiare. Prezenţa şi rezultatele vor fi echivalate cu 
cursurile lăzi.”

5. La articolul 52, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Cadrele didactice care iau cunoştinţă de starea de graviditate sau maternitate a unei minore au obligaţia 
de a sesiza serviciul public de asistenţă socială din localitatea în care se află unitatea de învăţământ 
respectivă.”

6. La articolul 117, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) asigură respectarea drepturilor gravidelor şi mamelor minore cu privire la protecţia socială, sănătate, 
monitorizează activităţile serviciilor publice de asistenţă socială şi gestionează Registrul naţional al 
gravidelor şi mamelor minore, prin colectarea şi introducerea informaţiilor potrivit legii.”

7. După articolul 117, se introduce un nou articol, art. 117’, cu următorul cuprins:

„Alt. 117*. - în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 117, lit. h), Direcţiile Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului au obligaţia de a completa în registrul naţional al gravidelor şi mamelor minore 
următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale gravidelor/mamelor minore;

b) sarcinile survenite la minorii din sistemul de protecţie;

c) situaţia familială a gravidei/mamei minore;

d) informaţii cu privire la identitatea tatălui;

e) dacă au existat cazuri de abuz asupra copilului;

f) numărul copiilor mamei minore;

g) dacă au existat întreruperi ale cursului sarcinii prin avort spontan sau provocat;



h) dacă este luată în evidenţă de către un medic de familie;

j) prezenţa sau abandonul şcolar şi momentul părăsirii şcolii;

k) stadiul participării la cursurile opţionale de „Educaţie pentru sănătate”. ”

8. La articolul 118, alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera 1), cu următorul 
cuprins;

„1) identifică gravidele minore şi mamele minore din comunitate şi monitorizează şi asigură, pe baza 
evaluării nevoilor, următoarele intervenţii:

i) sesizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru luarea în evidenţă a 
gravidei/mamei minore;

ii) evaluarea şi monitorizarea situaţiei familiale;

iii) facilitarea accesului la servicii şi consultaţii medicale şi menţinerea gravidei şi a mamei minore în 
sistemul educaţional;

iv) asigurarea consilierii şi a informării periodice cu privire dezvoltarea sarcinii şi la creşterea şi îngrijirea 
nou-născutului;

v) evaluarea capacităţii părinţilor gravidei minore şi ai mamei minore de a oferi sprijinul material şi psiho- 
emoţional necesar;

vi) aflarea identităţii taţilor;

vii) în cazurile de suspiciune de abuz sexual, din cauza diferenţei de vârstă între gravidă/mama minoră sau 
a altor circumstanţe, sesizarea organelor de poliţie.”

9. La articolul 142, alineatul (1), literele c), 1) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ c)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1), (3) şi (4) şi ale art. 46, alin. (6); 

l)nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (1), (2) şi (5); 

t)nerespectarea prevederilor art. 117,117‘ şi 118 alin. (1) lit. c)-l);”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art 75 şi ale art 76 
alin, (1) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Senatului,Preşedintele Camerei Deputaţilor,

ALINA GORGHIUION- MARCEL CIOLACU


