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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal 
 

 

 

 

Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

În temeiul prevederilor art.74 din Constituţia României, republicată, vă 

înaintăm, alăturată, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, spre a fi supusă 

dezbaterii şi aprobării Parlamentului României. 

Pentru inițiatori, 

Deputat PNL 

Ovidiu Alexandru Raețchi   
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Actualul cadru legislativ interzice politica în școli, dar din ce în ce mai multe 
evenimente  publice recente demonstrează că, sub diferite forme, oficialități sau 
politicieni au găsit modalități prin care să profite de prezența copiilor și a elevilor 
pentru propriile acțiuni de PR. Copiii nu trebuie să fie implicați în astfel de 
activități în care să le fie folosită imaginea, cu atât mai puțin în scopuri politice, iar 
cazurile recente, intens mediatizate, de la “Simfonia Lalelelor” sau campania 
“Balena albastră” demonstrează că legile aflate în vigoare înregistrează anumite 
lacune din acest punct de vedere.  

Legislația actuală prevede că în cadrul procesului instructiv- educativ, copilul 
are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice, instructori, 
personalul didactic auxiliar și administrativ, de a fi informat asupra drepturilor 
sale, precum și asupra modalitătilor de exercitare a acestora. Cu toate acestea, 
evenimente recente au demonstrat că elevii, la îndemnul și sub supravegherea 
profesorilor, au fost implicați în acțiuni publice cu prezența politicienilor și a 
oficialităților, fără a se solicita acordul părinților. Mai mult, aceste evenimente au 
avut loc uneori cu prezența mass-media, ceea ce ridică semne de întrebare în 
privința expunerii publice a copiilor și tinerilor, fără acceptul lor. De asemenea, 
acțiunile sus-menționate – “Simfonia Lalelelor” sau campania “Balena albastră”-  
i-au expus pe copii la o serie de activități umilitoare, potențial periculoase pentru 
integritatea lor fizică și dezvoltarea și evoluția lor psihologică.   

În acest cadru, actuala propunere legislativă își propune să amendeze 
articolul 52 din legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, astfel încât cadrelor didactice, instructorilor, personalului didactic 
auxiliar și administrativ să le fie interzisă implicarea copiilor și a elevilor în 
manifestări publice artistice, culturale sau sportive dedicate unor demnitari, 
oficialități sau oameni politici. De asemenea, inițiativa legislativă prevede că 
susținerea de către copii și elevi a unor acte artistice, culturale sau sportive în 
cadrul unor evenimente publice la care participă demnitari, oficialități și 
politicieni, în afara sau în interiorul unității școlare, cu sau fără accesul mass-
media, poate avea loc numai după informarea scrisă și detaliată a părinților de 
către cadrele didactice, instructori, personalul didactic auxiliar și administrativ și 
primirea unui acord scris din partea acestora privind activitățile desfășurate. În 
plus, orice prezență în școli a politicienilor, oficialităților și demnitarilor în vederea 
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unor campanii de informare, trebuie să fie avizată motivat de o comisie specială 
constituită la nivelul inspectoratelor școlare județene, respectiv la nivelul 
inspectoratului general al Municipiului București. Nerespectarea legii se 
sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 2.500 de lei - prevede propunerea 
legislativă.  
 
Inițiator,   

Deputat PNL 

Ovidiu Alexandru Raețchi 
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Parlamentul României - Camera Deputaților 

Lege pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

1.  La art. 52 se introduc trei noi alineate, (3), (4) și (5) după cum urmează:   

(3)  Cadrelor didactice, instructorilor, personalului didactic auxiliar și celui 

administrativ le este interzisă implicarea copiilor și a elevilor în manifestări publice 

artistice, culturale sau sportive dedicate unor demnitari, oficialități sau oameni 

politici.  

(4) Susținerea de către copii și elevi a unor acte artistice, culturale sau sportive în 

cadrul unor evenimente publice la care participă demnitari, oficialități și 

politicieni, în afara sau în interiorul unității școlare, cu sau fără accesul mass-

media, poate avea loc numai după informarea scrisă și detaliată a părinților de către 

cadrele didactice, instructori, personal didactic auxiliar și cel administrativ, și 

primirea unui acord scris din partea acestora privind activitățile desfășurate.  

(5) Orice prezență în școli a politicienilor, oficialităților și demnitarilor în vederea 

unor campanii de informare, trebuie să fie avizată motivat de o comisie specială 

constituită la nivelul inspectoratelor școlare județene, respectiv la nivelul 

inspectoratului general al Municipiului București.  

 

2. La art. 142, alin. (1), litera l) se modifică și se completează după cum urmează: 

l) nerespectarea prevederilor art.52, alin. (2), (3), (4) și (5). 

 

 


