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LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) 

EMITENT    Parlamentul  

Publicat în Monitorul Oficial nr 159 din data 05-03-2014  
Data intrării în vigoare 09-04-2020 

 

Formă consolidată valabilă la data 25-05-2020 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-04-2020 până la data de 25-05-2020 

Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.159 din 05-03-2014 

Articolul 46 
[ Comentarii reviste]  
(1) Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi 
de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept. 
(2) Accesul copilului la servicii medicale şi de recuperare, precum şi la medicația adecvată stării sale în caz de boală este garantat de 
către stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat. 
(3) Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum şi orice alte instituții 
publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății şi în domeniul educației sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile 
necesare pentru: 
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a) reducerea mortalității infantile; 
b) asigurarea şi dezvoltarea serviciilor medicale primare şi comunitare; 
c) prevenirea malnutriției şi a îmbolnăvirilor; 
d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide în perioada pre- şi postnatală, indiferent dacă acestea au sau nu au calitatea de 
persoană asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 
e) informarea părinților şi a copiilor cu privire la sănătatea şi alimentația copilului, inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei şi 
salubrității mediului înconjurător; 
f) dezvoltarea de acțiuni şi programe pentru ocrotirea sănătății şi de prevenire a bolilor, de asistență a părinților şi de educație, precum şi 
de servicii în materie de planificare familială; 
g) verificarea periodică a tratamentului copiilor care au fost plasați pentru a primi îngrijire, protecție sau tratament; 
h) asigurarea confidențialității consultanței medicale acordate la solicitarea copilului; 
i) derularea sistematică în unitățile şcolare, 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 şi a gravidității minorelor; 

La data de 09-04-2020 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 46 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, 
ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 45 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020  

j) derularea sistematică în unitățile şcolare, cel puțin o dată pe semestru, de programe de educație pentru sănătate, inclusiv pentru 
dezvoltarea capacităților psihoemoționale, a competențelor sociale şi interpersonale. 
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(4) Părinții sunt obligați să solicite asistență medicală pentru a asigura copilului cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi 
pentru a preveni situațiile care pun în pericol viața, creşterea şi dezvoltarea copilului. 
(5) În situația excepțională în care viața copilului se află în pericol iminent ori există riscul producerii unor consecințe grave cu privire la 
sănătatea sau integritatea acestuia, medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de strictă necesitate pentru a salva viața 
copilului, chiar fără a avea acordul părinților sau al altui reprezentant legal al acestuia. 
(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 sănătății mamei şi copilului, educației pentru sănătate, prevenirii abandonului, abuzului, neglijării, 
exploatării şi oricărei forme de violență asupra copilului. 
Articolul 47 
(1) Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. 
(2) Părinților sau, după caz, reprezentanților legali, le revine responsabilitatea de a asigura cele mai bune condiții de viață necesare 
creşterii şi dezvoltării copiilor; părinții sunt obligați să le asigure copiilor locuință, precum şi condițiile necesare pentru creştere, educare, 
învățătură, pregătire profesională, precum şi un mediu de viață sănătos. 
Articolul 48 
(1) Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială şi de asigurări sociale, în funcție de resursele şi de situația în care se află acesta 
şi persoanele în întreținerea cărora se găseşte. 
(2) În cazul în care părinții sau persoanele care au, potrivit legii, obligația de a întreține copilul nu pot asigura, din motive independente 
de voința lor, satisfacerea nevoilor minime de locuință, hrană, îmbrăcăminte şi educație ale copilului, statul, prin autoritățile publice 
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competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestații financiare, prestații în natură, precum şi sub 
formă de servicii, în condițiile legii. 
(3) Părinții au obligația să solicite autorităților competente acordarea alocațiilor, indemnizațiilor, prestațiilor în bani sau în natură şi a 
altor facilități prevăzute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii. 
(4) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a informa părinții şi copiii în legătură cu drepturile pe care le au, precum şi 
asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială şi de asigurări sociale. 
Articolul 49 
(1) Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale. 
(2) Copilul cu handicap are dreptul la educație, recuperare, compensare, reabilitare şi integrare, adaptate posibilităților proprii, în 
vederea dezvoltării personalității sale. 
(3) În vederea asigurării accesului la educație, recuperare şi reabilitare, copilul cu handicap poate fi şcolarizat în alt județ/sector al 
municipiului Bucureşti decât cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul județului/sectorului în care se află unitatea de 
învățământ. 
(4) Îngrijirea specială trebuie să asigure dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copiilor cu handicap. Îngrijirea 
specială constă în ajutor adecvat situației copilului şi părinților săi ori, după caz, situației celor cărora le este încredințat copilul şi se 
acordă gratuit, ori de câte ori acest lucru este posibil, pentru facilitarea accesului efectiv şi fără discriminare al copiilor cu handicap la 
educație, formare profesională, servicii medicale, recuperare, pregătire, în vederea ocupării unui loc de muncă, la activități recreative, 
precum şi la orice alte activități apte să le permită deplina integrare socială şi dezvoltare a personalității lor. 
(5) Organele de specialitate ale administrației publice centrale şi autoritățile administrației publice locale sunt obligate să inițieze 
programe şi să asigure resursele necesare dezvoltării serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap şi ale familiilor 
acestora în condiții care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viața comunității. 
Articolul 50 
(1) Copilul cu dizabilități beneficiază de asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul 
ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru. 
(2) Părintele sau reprezentantul legal are obligația de a respecta şi/sau urma serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu 
dizabilități încadrat în grad de handicap. 
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