
PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara si piaja de capital

Nr. XXII/633/12.11.2020

AVIZ
asupra

legii pentru modificarea §i completarea Legii nr.2 72/2 004 privind protec^ia §i
promovarea drepturilor copilului,

ca urmare a cererii de reexaminare formulata de Presedintele Romaniei

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara si pia]:a de capital a fost sesizata cu adresa 

nr. L318/2019, in vederea intocmirii avizului asupra Legii pentru modificarea ^i 
completarea Legii nr.272/2004 privind protecpia ^i promovarea drepturilor copilului, ca 

urmare a cererii de reexaminare formulata de Presedintele Romaniei.
In §edinj:a din data de 12.11.2020, membrii Comisiei au analizat cererea de reexaminare 

5i au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa respinga criticile formulate de Presedintele Romaniei 
si sa adopte aviz favorabil asupra legii in forma trimisa la promulgare.

Pre^edinte, 
Senator Vi^lArca^

Secretar,
Senator Romulus Bulacu

Domnului senator Ion Rotaru 

Presedintele Comisiei pentru muncd, familie si protecfie sociald

Redactat: A Clapan/Avizat Cons. Coor.d M. Spiridon
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Parlamental Romaiiiei

Senat
Comisla penlra Sanatate Nr. XXXn mi /11.11.2020

Publica

AVIZ

asupra

Legii pentru modiflcarea §i completarea Legii nr.272/2004 privind protec^ia §i 
promovarea drepturilor copilului

- ca urmare a cererii de reexaminare formulata de Presedintele Romaniei -

In conformitate cu prevederile 153 alm.(2) din Regulamentul Senatului, 
republicat, Comisia pentru sanatate publica a fost sesizata de catre Biroul Pernianent al 
Senatului prin adresa nr. i318/2019 din 9.11.2020, in vederea reexaminarii, cu Legea 
pentru modiflcarea §i completarea Legii nr.272/2004 privind protecjia §i 
promovarea drepturilor copilului, ca uimare a solicitarii Presedintelui Romaniei.

In conformitate cu prevederile articolului 135 din Regulamentul Senatului, 
republicat, dezbaterile au avut loc prin mijloace electronice, in .5edinta comisiei din data 
de 11.11.2020.

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotdrat cu majoritate de voturi, 
adoptarea unui aviz favorabil asupra cererii de reexaminare formulata de Prejedintele 
Romaniei.

Pre§edinte, Secretar

/,// //
s^iiator Laszlo Attila senator Ovidm-Florin Orjan

Domnului senator Ion Rotaru

Presedintele Comisiei pentru munca, familie ?! protectie socialS

Redactatcoiis.C Sirbu
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'^tant/d/yUel
(^eyyiat

Comisia'pentru drepturiCe omuCui, egalitate de sanse, cuCte §i minoritdti
XX^I/599/i6.1L2020

la
Legea pentru modificarea §i completarea Legii nr.272/2004 privind protecfia §i promovarea

drepturilorcopilului

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minoritati, prin adresa nr. L318/2019 
din data de 09.11.2020, a fost sesizata, m vederea mtocmirii avizului, ca urmare a cererii de 
reexaminare formulata a presedintelui, cu Legea pentru modificarea fi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protec|ia fi promovarea drepturilor copilului, initiator; Guvernul 
Romaniei.

In fedinta din 10.11.2020, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte fi minoritati 
a analizat cererea de reexaminare si legea trimisa la promulgare si a hotarat, cu majoritatea 
voturilor senatorilor prezenti, sa adopte un aviz favorabii cu amendamentele prevazute m 
anexa nr.1, la LEGEA pentru modificarea fi completarea Legii nr.272/2004 privind protectia 
f i promovarea drepturilor copilului, admitand cererea de reexaminare a presedintelui.

Pre§eWnte, 

Senatoruei^i Akos

^ Secretar,

Senator Wiener Adrian
9

(
Domnului senator ROTARU Ion,

Pre^edintele Comisiei pentru munca, familie §i protecfie sociala
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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati

Anexa nr.l 
L318/2019

XXVI/599/2020

Amendament admis

la Legea pentru modificarea §i completarea Legii nr.272/2004 privind protectia
§i promovarea drepturilor copilului

Nr. Amendament 
propus de Comisia pentru 

drepturile omului, egalitate de 
$anse, culte ^i minoritad 

Senat

Textul Legii nr.272/2004 Forma trimisa la promulgarecrt.

1 SECTIUNEA a 3-a Sanatatea si 
bunastarea copilului

Art. 46. -

(3) Organele de specialitate ale 
administratiei publice centrale, 
autoritajile administratiei publice 
locale, precum ?i orice alte institutii 
publice sau private cu atribu|ii in 
domeniul sanatatii ?i in domeniul 
educafiei sunt obligate sa adopte, in 
conditiile legii, toate masurile 

^er\im\09/04/2020 
a lost modificat priii

Litera i) alin. (3) a art. 46 se 
modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

necesare 
alinealu! 
Lege 45/2020

i) derularea sistematica in unitatile 
scolare, cel pupn o data pe semestru, 
de programe de educatie pentru viata, 
inclusiv educatie sexuala pentru 
copii, in vederea prevenirii 
contactarii bolilor cu tiansmitere 
sexuala §i a graviditatii minorelor.

i) derularea sistematica in unitatile 
§colare de programe de educafie 
pentru sanatate.

i) derularea sistematica in 
unitatile §colare, cu acordul 
sciis al parintilor sau al 
reprezentantilor legal! ai 
copiilor, de programe de 
educatie pentru viata, inclusiv 
educatie sanitara, in vederea 
prevenirii contractarii bolilor cu 
transmitere sexuala §i a 
graviditatii minorelor. __

Amendament msu§it adoptat de' 
membrii comisiei
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