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LEGE nr. 45 din 3 aprilie 2020 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului 

EMITENT    PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 6 aprilie 2020 

Data intrării în vigoare 09-04-2020 

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 09-04-2020 până la data de 11-

05-2020 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

ARTICOL UNIC 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 46 alineatul (3), partea introductivă şi litera i) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

(3) Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei 

publice locale, precum şi orice alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul 

sănătăţii şi în domeniul educaţiei sunt obligate să adopte, în condiţiile legii, toate măsurile 

necesare pentru: 

(...) 
i)derularea sistematică în unităţile şcolare, cel puţin o dată pe semestru, de programe de 

educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii 

contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor. 

2. La articolul 46 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu 

următorul cuprins: 

j)derularea sistematică în unităţile şcolare, cel puţin o dată pe semestru, de programe de 

educaţie pentru sănătate, inclusiv pentru dezvoltarea capacităţilor psihoemoţionale, a 

competenţelor sociale şi interpersonale. 

3. La articolul 52 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu 

următorul cuprins: 

g)facilitarea accesului la programe de educaţie pentru sănătate al tuturor elevilor înscrişi 

în învăţământul preuniversitar. 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 

ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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