Dreptul la educaţie

Legea 84/24 iulie 1995 – Legea învăţământului
Art. 5 – (1) Cetăţenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi
formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă,
naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.
Art. 5 – (2) Statul promovează principiile învăţământului democratic şi
garantează dreptul la educaţia diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional.
[...]
Art. 17 – (1) Ministerul Învăţământului, inspectoratele şcolare şi autorităţile
administraţiei publice locale asigură condiţiile necesare pentru ca elevii să
frecventeze cursurile primare şi gimnaziale, de regulă în localităţile în care aceştia
domiciliază.
Art. 17 – (2) În situaţii justificate, copiilor din grupa mare, pregătitoare pentru
şcoală, şi elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, li
se asigură, după caz, servicii de transport, masă şi internat, cu sprijinul
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, al autorităţilor administraţiei
publice locale, al agenţilor economici, al comunităţilor locale, al societăţilor de
binefacere şi al altor persoane juridice sau fizice.
[...]
Art. 47 – (1) La nivelul învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial, pe lângă
unele unităţi de învăţământ reprezentative în zona respectivă se organizează
centre logopedice interşcolare, coordonate de inspectoratele şcolare, ca structuri
de învăţământ special integrat.
[...]
Art. 47 – (3) Pentru copiii cu boli cronice, Ministerul Învăţământului
organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţilor sanitare respective.
Legea 448/18 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap

Art. 13 – (1) Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de
educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi
nevoile educaţionale ale acestora.
Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 37100/30 august 1996
Pentru copiii care urmează să fie înscrişi în învăţământul general obligatoriu, se aplică aceleaşi

prevederi stabilite de regulamentul elevilor, prevederile referitoare la integrarea lor în colectivităţi
obişnuite, precum şi cele care asigură educaţia pentru sănătatea şi protecţia elevilor.

Legea 584/29 octombrie 2002 privind măsurile de prevenire şi combatere a maladiei
SIDA şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV

Măsuri de protecţie socială a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA:
Art. 7 – (1):
c) Respectarea dreptului la învăţământ în cazul copiilor şi tinerilor infectaţi HIV
şi integrarea acestora în formele de învăţământ.

