DREPTUL LA SANATATE

CONSTITUTIA ROMANIEI
DREPTUL LA VIATA SI LA INTEGRITATE FIZICA SI PSIHICA
ART. 22
(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica
ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau
de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisa.
DREPTUL LA OCROTIREA SANATATII
ART.34
(1) Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat.
(2) Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a
sanatatii publice.
(3) Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurari sociale
pentru boala, accidente, maternitate si recuperare, controlul
exercitarii profesiilor medicale si a activitatilor paramedicale,
precum si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale a
persoanei se stabilesc potrivit legii.
MUNCA SI PROTECTIA SOCIALA A MUNCII
ART. 41
(1) (2) Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala. Acestea
privesc securitatea si sanatatea salariatilor, regimul de munca
al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe
tara, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea
muncii in conditii deosebite sau speciale, formarea
profesionala, precum si alte situatii specifice, stabilite prin
lege.
PROTECTIA COPIILOR SI TINERILOR
ART. 49
(1) Copii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si
asistenta in realizarea drepturilor lor.
(2) Statul acorda alocatii pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea
copilului boolnav ori cu handicap. Alte forme de protectie sociala
a copiilor si tinerilor se stabilesc prin lege.

LEGEA PRIVIND DREPTURILE COPIILOR

ART. 2 Copii se bucura de protectie si asistenta in realizarea deplina
si in exercitarea corespunzatoare a drepturilor lor in conditiile
prezentei legi.
ART. 7 (1) Protectia drepturilor copilului se realizeaza conform
urmatoarelor principii:
a). principiul respectarii si promovarii interesului superior al copilului
b). principiul egalitatii sanselor si al nediscriminarii
d). principiul asigurarii unei protectii speciale pentru copiii aflati in
situatie de risc si/sau pentru copiii supradotati
g). principiul asigurarii unei ingrijiri personalizate
h). principiul demnitatii copilului.
ART. 12 (1) Copilul are dreptul la servicii medicale si de recuperare
gratuite, adecvate starii sale de sanatate.
(2) Nici un copil nu poate fi lipsit in tot sau in parte de
dreptul de a avea acces la aceste servicii.
ART. 13 Copilul are dreptul la protectie sociala.
ART. 14 (1) Copiii cu nevoi speciale au dreptul la ingrijiri speciale
care sa asigure atat dezvoltarea fizica si psihica a acestora cat si
dezvoltarea personalitatii lor.
(2) Copilul are dreptul la protectie impotriva efectelor
daunatoare a le mediului ambient sau social, precum si impotriva
substantelor nocive pentru sanatatea copilului.

