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1.

2.

TEXTUL ~CTUAL AL LEGII

Art.4
În sensul pre~entei legi, termenii si

expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:

Art.23
(2) libertatea c~pilului de a cauta, de a

primi si de a dif'uza informatii de orice
natura, care ,vizeaza promovarea
bunastarii sale l sociale, spirituale si
morale, sanatate~ sa fizica si mentala,
sub orice forma si prin orice mijloace la
alegerea sa, este ~nviolabila.,

(3) Parintii sau, dupa caz, alti
reprezentanti legali ai copilului,
persoanele care ~au in plasament copii,
precum si perso~nele care, prin natura
functiei, promoveaza si asigura
respectarea drepturilor copiilor au

obligatia de a i le asigura informatii,
explicatii si sfaturi:, in functie de varsta si
de gradul de intelegere al acestora,

AMENDAMENTUL PROPUS

Ar.4
În sensul prezentei legi, termenii si

exprEsiile de mai jos au urmatoarele
semr ificatii:

m parinti - mama si tatal copilului
n) parinte - mama sau tatal copilului.

Al. 23(;1 Copilul are libertatea de a cauta,

de ~ primi si de a difuza informatii de
oric natura, care vizeaza promovarea

bun ~tarii sale sociale, spirituale si
more le, sanatatea sa fizica si mentala,
sub rice forma si prin orice mijloace la
alegt rea sa, sub supravegherea
pari1itelui sau a celui ce-I are În grija.

(3) Parintii sau, dupa caz, alti
repre 7entanti legali ai copilului, persoanele
care au in plasament copii, precum si
pers( anele care, prin natura functiei,
prom )veaza si asigura respectarea
drept .lrilor copiilor au dreptul si obligatia
de a i orienta pe acestia in exercitarea
drep ului sus-mentionat potrivit
prop, iHor convingeri si de a le asigura

MOTIVARE

Modificarea propusa este în acord cu
definitia familiei si parintilor operata în
noul Cod Civil.

Consideram ca se impune întarirea
importantei pe care mediul familial o
are în viata copilului - de a-I îndruma si
sprijini în dezvoltarea sa.



3.

precum si de a le permite sa-si exprime

punctul de vedere!, ideile si opiniile.

Art. 25
(4) Atunci cand copilul beneficiaza de

protectie speciala,! persoanelor in ingrijirea
carora se afla le sunt interzise orice
actiuni menite sa' influenteze convingerile
religioase ale copi'lului.

2

informatii, explicatii si sfaturi, in functie de
varst:l si de gradul de intelegere al
aces ora, precum si de a le permite sa-si
expn lle punctul de vedere, ideile si
opini le.

Ar .25
(4 Atunci cand copilul beneficiaza de

protectie speciala cu caracter temporar,
pers( anelor in ingrijirea carora se afla le
sunt interzise orice actiuni menite sa
influEnteze convingerile religioase ale
copil lui.

Consideram ca masura restrictiva nu

se impune in cazul protectiei speciale
cu caracter definitiv.

4. Art.30 ,
(1) Copilul ar,e dreptul

alaturi de parintii sai.

sa creasca
Ar.30
(1 Fiecare copil are dreptul la o

mama si un tata.

(1f1) Copilul are dreptul sa creasca

alaturi de mama si tatal sau, intr-un
med~u familial, intr-o atmosfera defericire, dragoste si intelegere.

(1 2) Pentru deplina si armonioasa
dezvoltare a personalitatii sale, fiecare
copi are dreptul la o familie, unitatea
fund imentala a societatii si mediul
natu al pentru cresterea si bunastarea
tutulor membrilor sai.

Pentru a sublinia importanta si rolul
familiei in societatea romaneasca.

Modificarea propusa este in acord si cu
definitia familiei operata in noul Cod
Civil precum si cu prevederile
Conventiei ONU cu privire la drepturile
copilului.



5.

6.

Art.32 .I
Copilul are drt3ptul sa fie crescut in

conditii care sa permita dezvoltarea sa
fizica, mentala,· spirituala, morala SI

sociala. In acest s'cop parintii sunt obligati:

b) sa coopereze cu copilul si sa ii
respecte viata intima, privata si
demnitatea;

Art. 34

3

Ar't. 32

b) sa coopereze cu copilul SI sa ii
respEcte viata intima, privata si
demr itatea, atâta timp cât viata intima si
privc ta nu aduc atingere dezvoltarii
sale sociale, morale si psihice;

Ar .34
SE introduce un nou aliniat, 3, cu

urma orul continut:

(3 De asemenea,separarea copilului

de ~arintii sai, precum si limitareaexe~titiului drepturilor parintestitrebLie sa fie urmata de revizuiri

Parintele trebuie sa poata interveni În
momentul În care considera ca viata

privata sau intima a copilului sau Îi
afecteaza dezvoltarea (este cazul unui
anturaj nepotrivit, unor activitati
periculoase etc). Autoritatea
parinteasca nu poate fi suprimata,
fiindca asta ar echivala cu lipsa
protectiei parintesti În fata pericolelor
vietii. Copilul are dreptul la viata intima
si privata, Însa numai În limita a ceea
ce poate discerne În functie de vârsta
sa.

7.

Art. 43
(3) Organele de specialitate ale

administratiei pub,lice centrale, autoritatile
administratiei publice locale, precum si
orice alte institutii publice sau private cu
atributii in domeniul sanatatii sunt obligate
sa adopte, in: conditiile legii, toate

periedice ale situatiei
reinhgrarii copilului in
prov~nienta.

in scopul
familia de

Parintele sau cel ce are În grija copilul
trebuie sa aiba o prezentare reala a
vietii acestuia din urma. Gradul sau de
maturitate nu-i permite copilului sa
poata lua o decizie În deplina
cunostinta de cauza: o eventuala



masurile necesare pentru:

h) asiguratea
consultantei medicale
solicitarea copilulUi;

confidentialitatii
acordate la

4

h) se abroga

sarcina, un viol, o boala trebuie aduse
la cunostinta parintelui pentru a putea fi
alaturi de copil care, din cauza gradului
sau de imaturitate, e putin problabil sa
poata face fata respectivei probleme.
Statul, prin institutiile sale, trebuie sa
se comporte ca un aliat al parintelui
scopul final fiind transformarea unui
copil Într-un adult puternic al carui
trecut sa contina cât mai putine traume
sau greseli.

i). derularea sistematica in unitatile
scolare de progrclme de educatie pentru
viata, inclusiv educatie sexuala pentru
copii, in vederea prevenirii contactarii
bolilor cu trans:mitere sexuala si a
graviditatii minorelbr.

.

i). derularea sistematica În unitatile
scola e de programe de educatie pentru
viata, inclusiv educatie sexuala pentru
copii, În vederea prevenirii contactarii
bolilo cu transmitere sexuala si a
gravi~itatii minorelor, cu consultarea
prealabila a parintilor .

Programele de "educatie sexuala" si
"educatie pentru viata" starnesc
adesea controverse atunci cand ele se
deruleaza intr-un mod care contravine
principiilor parintilor. Statul, prin scoala,
nu poate oferi copilului informatii care
sunt În contradictoriu cu convingerile
parintilor si cu modul În care acestia
vor sa-si educe copilul. Statul trebuie
sa fie un aliat al parintilor sau al celor
ce au În grija copilul pentru a-i oferi cea
mai buna educatie si protectie. O
familie se bazeaza pe interese si
convingeri comune si de aceea parintii
au dreptul sa-si educe copiii conform
propriilor convingeri atâtat timp cât
interesul superior al copilului nu este
afectat. Daca parintele considera, spre
exemplu, ca cea mai buna cale de
preÎntâmpinare a unei sarcini este
abstinenta, atunci are dreptul sa-si
educe copilul În acest sens.
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8. Art.85
(1) Copilul are ~reptul de a fi protejat

impotriva oricaror forme de violenta, abuz,
rele tratamente sal;l neglijenta.;

,,

(1) Copilul are dreptul de a fi protejat

impO~iva oricaror forme de violenta, abuz,

rele t atamente sau neglijenta, precum si
de xpunerea la un mediu viciat
cons and in violenta, agresivitate,
porn grafie, promiscuitate sau orice
alte specte care ii pot pune in pericol
dezv Itarea fizica, psihica, spirituala
sau orala.

Consideram necesara aceasta

completare pentru a scoate În evidenta
dreptul si chiar obligatia parintilor sau a
celor ce au În grija copilul de a-I feri sa
vizualizeze anumite canale sau
emisiuni tv ce contin violenta sau

pornografie, precum si de a restrictiona
utilizarea unor saituri internet ce i pot
dauna dezvoltarii sale.

•
•

Il Asociatia Pro-vita -Filiala Bucuresti
I

(j Asociatia pentru A~ararea Familiei si Copilului
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