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LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) 
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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 51 
(1) Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalității 
sale. 
(2) Părinții copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educației care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligația să înscrie copilul 
la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare. 
(3) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere încuviințarea instanței judecătoreşti de a-şi schimba felul învățăturii şi al pregătirii 
profesionale. 
Articolul 52 
(1) Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, precum şi inspectoratele şcolare şi unitățile 
de învățământ, ca instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri 
necesare pentru: 
a) facilitarea accesului la educația preşcolară şi asigurarea învățământului general obligatoriu şi gratuit pentru toți copiii; 
b) dezvoltarea de programe de educație pentru părinții tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenței în familie; 
c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele programei şcolare naționale, pentru a nu 
intra prematur pe piața muncii; 
d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala, în vederea reintegrării lor în sistemul național de 
învățământ; 
e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă şi timp liber, precum şi a dreptului acestuia de a participa liber la viața culturală şi 
artistică; 
f) prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul şcolar, cum 
sunt: hrană, rechizite, transport şi altele asemenea; 
g) facilitarea accesului la programe de educație pentru sănătate al tuturor elevilor înscrişi în învățământul preuniversitar. 

La data de 09-04-2020 Alineatul (1) din Articolul 52 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC 
din LEGEA nr. 45 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020  

(2) În cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice, personalul didactic 
auxiliar şi cel administrativ şi de a fi informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităților de exercitare a acestora. Pedepsele 
corporale sau alte tratamente degradante în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise. 
(3) Copilul, personal şi, după caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalitățile şi rezultatele 
evaluării şi de a se adresa în acest sens conducerii unității de învățământ, în condițiile legii. 
(4) Cadrele didactice au obligația de a referi centrelor județene de resurse şi asistență educațională/Centrului Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistență Educațională cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violență asupra copilului şi de a semnala 
serviciului public de asistență socială sau, după caz, direcției generale de asistență socială şi protecția copilului, aceste cazuri. 
Articolul 53 
(1) Copilul are dreptul la odihnă şi vacanță. 
(2) Copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanță, să participe în mod liber la activități recreative proprii 
vârstei sale şi la activitățile culturale, artistice şi sportive ale comunității. Autoritățile publice au obligația să contribuie, potrivit 
atribuțiilor ce le revin, la asigurarea condițiilor exercitării în condiții de egalitate a acestui drept. 
(3) Autoritățile publice au obligația să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, locuri de joacă suficiente şi adecvate pentru copii, în mod 
special în situația zonelor intens populate. 
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