
EXPUNERE DE MOTIVE

pentru proiectul de modificare a legiii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului

Prezenta iniţiativă legislativă are ca scop corelarea dispoziţiilor referitoare la formele de învăţământ 
liceal, post-liceal şi universitar prevăzute de legea 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi prevederile din Legea educaţiei naţionale.

Astfel, în cuprinsul legii 272 se regăseşte sintagma "învăţământ de zi", cu referire la formele de 
învăţământ pe care trebuie să le urmeze tinerii care beneficiază/au beneficiat de o măsură de protecţie 
specială, pentru a primi sprijin şi după împlinirea vârstei de 18 ani. Art. 55 alin 2 prevede că "La 
cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţi depline de exerciţiu, dacă îşi continuă 
studiile o singură dată în flecare formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă. în condiţiile 
legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.'\

De asemenea, cu referire la protecţia specială a tinerilor care frecventează cursuri, art. 129 prevede 
că: ''fl) Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, şi au împlinit 
vârsta de 18 ani pot opta pentru continuarea măsurii de protecţie specială în condiţiile art. 55 alin. 
(2) şi (3) sau pentru primirea unei indemnizaţii lunare în valoare de 4,8 ISR. Beneficiază de această 
indemnizaţie până la împlinirea vârstei de 26 de ani tinerii care fac dovada că urmează o formă de 
învăţământ la zi sau au un loc de muncă. ”

Pe de altă parte, sintagma învăţământ de zi nu se regăseşte în cuprinsul Legii Educaţiei Naţionale. 
Aceasta face referire la învăţământ liceal, cu următoarele forme:

(1) învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;

b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;

c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic., precum şi

la învăţământ profesional, dual, special etc., 

precum şi la învăţământ universitar cu frecvenţă redusa/la distanţă.

Pentru a evita orice neclarităţi sau dificultăţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor legii 272/2004, 
ţinând cont şi de faptul că scopul articolelor de lege menţionate este acela de a încuraja tinerii din 
sistemul de protecţie să urmeze orice formă de învăţământ, în vederea obţinerii unei calificări 
profesionale şi a integrării pe piaţa muncii, propunem înlocuirea 
cu 'formă de învăţământ prevăzută de lege".

smi^^vvQffînmţămânUd^ zi"

Iniţiatori:^ Ţoi^a^ , '
Of^o’

flVL
^Atu.

\ )



PS AQcxy^jaxu/ -t-aUTia

(^TAl^A (hPtS6^-^UA

'3- M/hAc^ ^At'oAh 4u^ 

Ik \fA)fA/V£j


