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                                                               COMUNICAT 

 

 Retrimiterea în Parlamentul României, pentru reexaminare, a proiectului Legii de 

modificare și completare a Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, ne-a adus multă îngrijorare. 

 Acest proiect de lege prevede înlocuirea sintagmei „educație sexuală” cu sintagma 

„educație pentru viață, inclusiv educație sanitară” și necesitatea acordulului scris al 

părinților sau al reprezentanților legali ai copiilor care vor participa la aceste ore de 

educație, și a fost declarat constituțional de către Curtea Constituțională a României, prin 

Decizia nr. 664/24.09.2020. 

 Ne confruntăm cu lupta unor oameni politici care vor să excludă părinții din procesul 

de educație a propriilor copii, cu privire la valori fundamentale de viață, stabilite de 

Dumnezeu, ceea ce nu poate fi acceptat sub nici o formă. 

 Considerăm că introducerea unor noțiuni despre sexualitate și forme de manifestare 

a ei, în educația copiilor, care nu pot înțelege responsabiliatea vieții sexuale, în 

complexitatea interactiunilor ei, cât și excluderea acceptului părinților sau a reprezentaților 

legali, contravine educației bazate pe învătătura Sfintelor Scripturi și va avea consecințe 

negative asupra creșterii și dezvoltării copiilor. 

 Comitetul Executiv a hotărât să trimită adrese scrise Parlamentului României și 

partidelor parlamentare, prin care să se ceară respectarea dreptului fundamental al 

părinților și al reprezentanților legali ai copiilor, care oferă posibilitatea educării copiilor 

conform propiilor convingeri religioase, drept recunoscut în legislația națională și 

internațională. Aceste adrese au fost trimise în data de 16.02.2021. 

 Chemăm credincioșii penticostali să ceară lui Dumnezeu, prin rugăciune și post, să 

lucreze la inimile parlamentarilor, care inițiază proiecte de legi și a celor care le votează, 

astfel încât, această lege, care are în vedere viitorul copiilor noștri, să fie votată în 

forma în care a fost trimisă spre promulgare Președintului României, pentru ca 

părinții să aibă dreptul de a decide ce fel de educație vor primi copiii lor. 

 

 Dumnezeu să binecuvânteze România! 
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