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Protec]ia drepturilor copilului constituie de mai bine de zece
ani o prioritate pentru Guvernul României. Au fost f`cute
eforturi sus]inute pentru crearea mecanismelor de promovare
[i protejare a drepturilor copilului, desigur, prin colaborare
interinstitu]ional`, iar ca urmare, în ultimii ani, am înregistrat
un progres semnificativ.
Recomand`rile Comitetului ONU ne confirm` domeniile
prioritare, urm`rite [i de strategia Autorit`]ii, subliniind unele
aspecte care vizeaz` grija fa]` de to]i copiii [i accentuând latura
preventiv` a interven]iei noastre.
Urmare a acestor recomand`ri, ne-am stabilit ca principale
priorit`]i:
• Cre[terea nivelului de cuno[tere [i \n]elegere al
Conven]iei privind Drepturile Copilului atât în rândul
adul]ilor, cât [i al copiilor.
• Înt`rirea capacit`]ii ANPDC – ca autoritate central`, a
DGASPC-urilor – ca autorit`]i jude]ene, respectiv a
Serviciilor Publice de Asisten]` Social` – ca autorit`]i
locale, în vederea promov`rii, monitoriz`rii, elabor`rii de
strategii de interven]ie [i implement`rii Conven]iei la
nivelul întregii ]`ri.
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•
•

•

Dezvoltarea [i îmbun`t`]irea serviciilor de îngrijire pe timp
de zi.
Crearea de mecanisme pentru utilizarea eficient`,
transparent` a bugetului alocat respect`rii drepturilor
copilului.
Asigurarea accesului categoriilor celor mai vulnerabile
(copii din familii s`race, copii romi, copii cu dizabilit`]i,
cu HIV / SIDA, copii ai str`zii, copii care au nevoie de
îngrijire special`) la servicii de s`n`tate [i educa]ie.

Ileana Savu
Secretar de stat, ANPDC
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Drepturile copilului stau la baza progresului uman. Cea de-a
20-a aniversare a Conven]iei cu privire la Drepturile Copilului
ofer` sus]in`torilor drepturilor copilului ocazia unic`:
1. De a celebra pentru prima dat` în secolul XXI
momentele cheie din istoria drepturilor copilului.
Conven]ia a deschis calea unor realiz`ri m`surabile [i
concrete în sfera îngrijirilor [i protec]iei copilului. A
transformat statutul copiilor [i al copil`riei, a consolidat
în]elegerea comun` a drepturilor omului [i a permis
realizarea unor progrese semnificative [i m`surabile în
furnizarea de servicii de baz` copiilor.
2. De a s`rb`tori progresul enorm realizat în domeniul
drepturilor copilului în ultimele dou` decenii. Conven]ia
a sporit gradul de con[tientizare [i a oferit solu]ii la
problemele ce afecteaz` protec]ia copilului, a stabilit
participarea copiilor ca un drept fundamental al copilului
[i a influen]at cadrul legislativ [i standardele ce
guverneaz` serviciile de îngrijire [i protec]ie a copilului
din lumea întreag`.
3. De a combate disparit`]ile, inegalit`]ile [i orice tip de violare
ce continu` s` submineze copil`ria. De[i Conven]ia a plasat
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supravie]uirea [i dezvoltarea copiilor în centrul Obiectivelor
de Dezvoltare ale Mileniului, printre provoc`rile cheie cu
care se va confrunta Conven]ia în anii urm`tori se num`r`
[i reducerea disparit`]ilor între categoriile de popula]ie în
ceea ce prive[te serviciile, protec]ia [i participarea între [i
la nivelul ]`rilor [i regiunilor.
4. De a lansa guvernelor [i altor factori interesa]i
provocarea de a-[i consolida angajamentele fa]` de copii.
Conven]ia a ac]ionat ca un catalizator pentru promovarea
drepturilor omului [i crearea de parteneriate pentru
dezvoltare. Totu[i, ac]iunile ce trebuie întreprinse pentru
a garanta c` aceast` Conven]ie devine realitate pentru
fiecare copil trebuie s` cuprind` crearea unui continuu
de îngrijiri adresate mamelor, nou-n`scu]ilor [i copiilor
mici, transformarea sistemelor de înv`]`mânt în sisteme
adaptate copilului, reflectarea drepturilor copilului în
bugete [i programe de protec]ie social`, protejarea
drepturilor copilului în vremuri de criz` global` [i
utilizarea de noi tehnologii pentru dezvoltarea drepturilor
copilului.

Edmond McLoughney
Reprezentant UNICEF România
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CRC/C/ROM/CO/4
12 iunie 2009
Original: englez`
VERSIUNE PROVIZORIE NEEDITAT~

COMITETUL PENTRU DREPTURILE COPILULUI
A 51-a sesiune
CONSIDERA}II ASUPRA RAPOARTELOR DEPUSE DE
STATELE P~R}I |N BAZA
ARTICOLULUI 44 AL CONVEN}IEI
Observa]ii finale: ROMÅNIA
1. Comitetul a examinat al treilea [i al patrulea raport periodic
al Romåniei (CRC/C/ROM/4), în cadrul celei de-a 1415-a [i
celei de-a 1416-a [edin]e ale sale, ce au avut loc la data de 5
iunie 2009, [i a adoptat cu ocazia celei de-a 1425-a [edin]e
ale sale, din data de 12 iunie 2009, urm`toarele observa]ii
finale.
9

A. INTRODUCERE
2. Comitetul salut` depunerea unui raport consolidat ce
reune[te al treilea [i al patrulea raport periodic [i
r`spunsurile în scris la lista de probleme formulate
(CRC/C/ROM/Q/4/Add.1). Comitetul salut`, de asemenea,
dialogul deschis purtat cu delega]ia multisectorial`.

B. M~SURI ÎNTREPRINSE {I PROGRESELE ÎNREGISTRATE
DE STATUL PARTE
3. Comitetul salut` adoptarea numeroaselor m`suri legislative
[i de alt` natur` adoptate în vederea implement`rii
Conven]iei, cum ar fi:
a)

b)

adoptarea unui pachet de legi, în vigoare de la data
de 1 ianuarie 2005, ce cuprinde o serie de legi prin
care se dore[te consolidarea cadrului existent de
protec]ie a drepturilor copilului;
transformarea, în anul 2005, a Autorit`]ii Na]ionale
pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie în Autoritatea
Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
(ANPDC), cu extinderea mandatului acesteia în
domeniul protec]iei [i promov`rii drepturilor tuturor
copiilor din Romånia;
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c)
d)

e)

adoptarea unui Plan na]ional de ac]iune în domeniul
protec]iei copilului în anul 2005;
intrarea în vigoare a Legii nr. 288/2007 pentru
modificarea Codului Familiei, care stabile[te la 18 ani
vårsta minim` de c`s`torie atåt pentru b`ie]i, cåt [i
pentru fete;
înfiin]area altor institu]ii relevante, printre care se
num`r` Oficiul Romån pentru Adop]ii, Agen]ia
Na]ional` pentru Protec]ia Familiei, Agen]ia Na]ional`
pentru Romi, Agen]ia Na]ional` de Prevenire a
Traficului de Persoane.

4. Comitetul ia not` [i apreciaz` faptul c`, din 2003, de la
analiza celui de-al doilea raport al s`u, statul parte a ratificat
sau a aderat la, inter alia:
a)
b)
c)

Conven]ia Consiliului Europei privind lupta împotriva
traficului de fiin]e umane, la data de 19 iulie 2006;
Conven]ia privind statutul apatrizilor din anul 1954, în
ianuarie 2006;
Conven]ia privind reducerea cazurilor de apatridie din
anul 1961, în ianuarie 2006.
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C. DOMENII PRINCIPALE DE INTERES {I RECOMAND~RI
1. M`suri generale de aplicare
(articolele 4, 42 [i 44 (paragraf 6) ale Conven]iei)
Recomand`rile anterioare ale Comitetului
5. Comitetul salut` eforturile depuse de statul parte în ceea ce
prive[te aplicarea observa]iilor finale referitoare la
precedentul s`u raport, dar noteaz` cu regret c` unele dintre
aceste recomand`ri nu au fost puse în practic` în totalitate,
îndeosebi cele ce privesc urm`toarele: discriminarea
copiilor apar]inånd minorit`]ii rome, crearea unui organism
independent pentru promovarea [i monitorizarea aplic`rii
Conven]iei, dezvoltarea Sistemului Informatic de
Monitorizare [i Urm`rire a Copiilor (CMTIS), dar [i alocarea
de resurse suficiente, mai ales jude]elor [i comunit`]ilor
defavorizate, în vederea descentraliz`rii sistemului de
furnizare a serviciilor sociale.
6. Comitetul îndeamn` statul parte s` ia toate m`surile
necesare pentru a pune în practic` acele recomand`ri din
observa]iile finale referitoare la precedentul raport care nu
au fost înc` – sau au fost insuficient – implementate. |n
acest context, Comitetul atrage aten]ia statului parte
asupra comentariului general nr. 5 (2003) privind m`surile
generale de aplicare a Conven]iei cu privire la Drepturile
Copilului.
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Legisla]ie
7. Comitetul apreciaz` efortul statului parte de a armoniza
propria sa legisla]ie cu Conven]ia, în special prin adoptarea
unui pachet de legi în anul 2005 [i a Legii nr. 288 pentru
modificarea [i completarea Codului Familiei în 2007. De[i
Comitetul salut` referirea direct` la Conven]ie din Legea nr.
272/2004, totu[i noteaz` faptul c` instan]ele judec`tore[ti nu
fac referire la Conven]ie în momentul examin`rii cazurilor
în care sunt implica]i copii. Cu toate acestea, Comitetul se
arat` în continuare preocupat de modul de aplicare a legilor
în vigoare, îndeosebi în ceea ce prive[te, pe de-o parte,
discrepan]ele dintre numeroasele responsabilit`]i ale
agen]iilor de stat [i cele ale agen]iilor publice recent
înfiin]ate în contextul descentraliz`rii [i, pe de alt` parte,
resursele puse la dispozi]ia lor pentru desf`[urarea
activit`]ii. Comitetul ia not` de inten]ia Guvernului de a
adopta o nou` legisla]ie privind serviciile de tipul centrelor
de zi, serviciile familiale [i copiii din centrele de reeducare
[i de deten]ie.
8. Comitetul î[i reitereaz` recomandarea ca statul parte s`
continue consolidarea mecanismelor de implementare a
întregii legisla]ii din sfera Conven]iei, în concordan]` cu
recomand`rile anterioare [i acordånd o aten]ie deosebit`
rolului de]inut de noile agen]ii. Comitetul recomand` în
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mod special ca statul parte s` formeze judec`torii cu privire
la utilizarea [i aplicarea Conven]iei pentru a încuraja
referirea direct` la Conven]ie în instan]`.
Coordonare
9. Comitetul noteaz` înfiin]area ANPDC în anul 2005 [i
stabilirea în cadrul acestuia, în anul 2006, a Direc]iei de
Monitorizare a Drepturilor Copilului pe teritoriul Romåniei
cu rolul de a urm`ri respectarea drepturilor tuturor copiilor,
dar î[i manifest` îngrijorarea fa]` de mandatul ANPDC care
pune accent mai degrab` pe protec]ie decåt pe drepturile
copilului în sine. Mai mult, Comitetul se arat` preocupat de
statutul inferior al ANPDC vis-a-vis
de alte agen]ii de stat [i
´
de insuficien]a resurselor financiare [i umane pe care le are
la dispozi]ie. Comitetul ia not` de rolul de coordonator
atribuit unui consiliu interministerial de coordonare,
compus din exper]i.
10.Comitetul î[i reitereaz` recomandarea ca statul parte s`
asigure coordonarea procesului de implementare a
Conven]iei pe teritoriul s`u. |n acela[i timp, Comitetul
îndeamn` statul parte s` formuleze strategii de eficientizare
a institu]iilor na]ionale [i locale de protec]ie a copilului, în
spe]` prin clarificarea responsabilit`]ilor [i alocarea de
resurse umane [i financiare suficiente pentru activitatea
acestora.
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Planul Na]ional de Ac]iune
11.Comitetul noteaz` adoptarea, în anul 2005, a Planului
na]ional de ac]iune pentru aplicarea legisla]iei din domeniul
protec]iei drepturilor copilului prin Hot`rårea Guvernului nr.
1058/2005. De asemenea, Comitetul ia not` de Hot`rårea
Guvernului nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei
Na]ionale în domeniul protec]iei [i promov`rii drepturilor
copilului 2008-2013, dar [i elaborarea unui Plan opera]ional
pentru implementarea acesteia, ambele aprobate de 15
institu]ii centrale care [i-au asumat astfel r`spunderea
pentru activit`]ile propuse. Comitetul remarc` faptul c`, în
baza Strategiei Na]ionale, statul parte s-a angajat s` aloce
resursele necesare pentru implementarea acesteia.
Comitetul se arat` totu[i preocupat de faptul c` Planul
na]ional de ac]iune [i Strategia Na]ional` s-ar putea s`
vizeze insuficient problema categoriilor celor mai
vulnerabile.
12.Comitetul încurajeaz` statul parte s` î[i intensifice
eforturile de implementare a noii Strategii Na]ionale [i a
altor instrumente de politici similare, luånd în considerare
documentul final al Sesiunii Speciale a Adun`rii Generale a
Na]iunilor Unite din 2002 „O lume demn` pentru copii” [i
raportul de evaluare intermediar` din 2007. Comitetul
recomand` ca statul parte s` asigure aloc`ri bugetare
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corespunz`toare [i mecanisme de urm`rire [i de evaluare
în vederea implement`rii integrale a Strategiei Na]ionale,
dar [i pentru a analiza periodic progresele înregistrate [i a
identifica eventualele lipsuri. Aceast` Strategie ar trebui,
înainte de toate, s` garanteze c` se acord` o aten]ie
deosebit` copiilor provenind din categoriile cele mai
vulnerabile (de exemplu, copii ce tr`iesc în s`r`cie, copii de
etnie rom`, copii cu dizabilit`]i, copii cu HIV/SIDA, copii ai
str`zii, copii ce necesit` îngrijiri alternative).
Monitorizare independent`
13.Comitetul ia not` c` Avocatul Poporului poate primi [i
examina plångeri depuse de copii. Comitetul constat` [i
înfiin]area unei Direc]ii pentru protec]ia drepturilor copilului
în cadrul institu]iei Avocatului Poporului [i ocuparea, cu o
oarecare întårziere, în 2007, a postului de adjunct al
Avocatului Poporului ce de]ine, printre altele, [i atribu]ii în
sfera protec]iei copilului. Totu[i, Comitetul î[i manifest`
preocuparea cu privire la faptul c` Avocatul Poporului nu
îndepline[te criteriile stabilite în Principiile de la Paris [i
noteaz` c` existen]a acestei institu]ii nu este foarte
cunoscut`. Prin urmare, aceasta prime[te un num`r redus
de plångeri legate de copii, num`r aflat în sc`dere în
compara]ie cu totalul plångerilor depuse. Comitetul noteaz`
cu o oarecare preocupare respingerea de c`tre Parlament a
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un proiect de act normativ prin care se dorea înfiin]area
institu]iei Avocatului Copilului.
14.Comitetul recomand` ca, ]inånd cont de comentariul s`u
general nr. 2 (2002) cu privire la rolul institu]iilor na]ionale
independente pentru ap`rarea drepturilor omului din
domeniul promov`rii [i protec]iei drepturilor copilului, dar
[i de recomand`rile sale anterioare, statul parte s`
revizuiasc` statutul [i eficien]a institu]iei Avocatului
Poporului în domeniul promov`rii [i protec]iei drepturilor
copilului, luånd în considerare [i criteriile prev`zute în
Principiile de la Paris. Acest organism trebuie s` beneficieze
de toate resursele umane [i financiare necesare pentru a-[i
putea duce la îndeplinire mandatul într-un mod eficient [i
semnificativ, în special în ceea ce prive[te capacitatea sa de
a primi [i de a examina plångeri de la/ sau în numele
copiilor legate de violarea drepturilor acestora. Comitetul
recomand` ca statul parte, în concordan]` cu
recomand`rile anterioare, s` realizeze în continuare eforturi
pentru înfiin]area unei institu]ii independente a Avocatului
Copilului.
Alocarea resurselor
15.Comitetul ia not` de raportarea cre[terii bugetului cu privire
la cheltuielile publice pentru educa]ie, s`n`tate [i protec]ia
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copilului. Totu[i, Comitetul se arat` preocupat de faptul c`
procesul de alocare bugetar` s-ar putea s` nu fie îndeajuns
bazat pe cerere, neputånd astfel garanta folosirea cea mai
eficace [i mai eficient` a resurselor alocate, a[a cum reiese
[i din cheltuielile efectuate în sistemul de ocrotire [i
protec]ie a copilului. |n contextul unei situa]ii îngrijor`toare,
inclusiv a ratei ridicate a mortalit`]ii infantile [i a mortalit`]ii
copiilor sub 5 ani, cu impact direct asupra dreptului la via]`
al copiilor, Comitetul noteaz` cu regret c` nu se fac aloc`ri
bugetare explicite pentru copii [i c` nu se colecteaz` date
referitoare la cheltuielile publice generale destinate
îndeplinirii obliga]iilor prev`zute în Conven]ie, fiind astfel
dificil` evaluarea eficien]ei resurselor alocate. Comitetul ia
not` [i de îngrijorarea exprimat` de Raportorul Special al
ONU pe problema vånz`rii de copii, prostitu]iei copiilor [i
pornografiei infantile (E/CN.4/2005/78/Add.2), potrivit c`ruia
corup]ia reprezint` o problem` întålnit` la orice nivel al
administra]iei, ce [ubreze[te aplicarea legii, furnizarea de
servicii sociale [i capacitatea general` a statului de a preveni
[i combate violarea drepturilor omului.
16.Comitetul recomand` cu insisten]` ca, în concordan]` cu
articolul 4 al Conven]iei [i ]inånd seama de recomand`rile
Comitetului comunicate dup` Ziua de Discu]ii Generale
dedicate „Resurselor pentru drepturile copilului –
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responsabilitatea statelor” din 21 septembrie 2007, statul
parte s` creasc` bugetul destinat aplic`rii drepturilor
copilului [i s` creeze un mecanism de monitorizare [i de
supervizare prin care s` se asigure c` alocarea resurselor [i
efectuarea cheltuielilor se fac într-un mod cåt mai eficient.
|n mod special, Comitetul recomand` ca statul parte:
a)

b)

c)

s` adopte o abordare din perspectiva drepturilor
copilului în elaborarea bugetului de stat, prin
implementarea unui sistem de urm`rire a aloc`rilor
[i a folosirii resurselor pentru copii la nivelul
bugetului, oferind astfel vizibilitate în ceea ce prive[te
investi]iile f`cute în folosul copiilor. Comitetul
îndeamn`, de asemenea, s` se recurg` la acest sistem
de urm`rire [i în cazul evalu`rilor de impact privind
modul în care investi]iile din orice sector servesc
„interesul superior al copilului”, m`surånd diferen]iat
impactul acestor investi]ii asupra fetelor [i b`ie]ilor.
atunci cånd este posibil, s` urmeze recomand`rile
Na]iunilor Unite de a stabili bugetul pe baza
rezultatelor, dar [i de a monitoriza [i evalua eficien]a
aloc`rilor de resurse;
s` defineasc` linii bugetare strategice vizånd copiii
defavoriza]i sau extrem de vulnerabili [i cazurile ce
impun m`suri sociale afirmative (cum ar fi
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d)

e)

înregistrarea na[terilor) [i s` se asigure c` aceste linii
bugetare sunt men]inute chiar [i pe timp de criz`
economic`, dezastre naturale sau în alte situa]ii de
urgen]`;
în contextul procesului de descentralizare desf`[urat
la ora actual` de statul parte, s` asigure o bugetare
transparent` [i participativ` prin dezbateri publice [i
participarea în special a copiilor, dar [i
responsabilizarea corect` a autorit`]ilor locale;
s` asigure crearea unui mecanism transparent de
alocare bugetar` prin Direc]iile Generale de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului la nivel jude]ean [i local,
îndeosebi pentru a elimina disparit`]ilor existente.

Colectarea datelor
17.Comitetul ia not` c` recent înfiin]ata Direc]ie de
Monitorizare a Drepturilor Copilului colecteaz` date într-o
oarecare m`sur`, dar sistemul nu este dezvoltat în totalitate
[i se adun` informa]ii legate doar de înc`lc`ri grave [i de
situa]ia copiilor vulnerabili. Comitetul observ` c`, în ciuda
recomand`rilor sale anterioare, CMTIS continu` s`
întåmpine o serie de dificult`]i. Comitetul noteaz` [i faptul
c` anumite institu]ii de stat strång date luånd ca indicator
demografic grupa de vårst` 15-19 ani [i c` nu exist` un
sistem unitar la nivelul ]`rii pentru colectarea datelor
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referitoare la toate persoanele sub 18 ani [i la toate
domeniile de interes ale Conven]iei, astfel încåt s` se
permit` o analiz` dezagregat`.
18.Comitetul îndeamn` statul parte s` creeze un sistem amplu
cu aplicare na]ional`, aflat de exemplu în subordinea
consiliului interministerial de coordonare, care s` colecteze
[i s` analizeze date din toate domeniile de interes ale
Conven]iei [i privind toate persoanele sub 18 ani, cu accent
deosebit pe categoriile vulnerabile de copii, inclusiv copiii
romi, sistem care s` stea la baza evalu`rii progresului
realizat în domeniul aplic`rii drepturilor copilului [i care s`
contribuie la formularea de politici de implementare a
Conven]iei. Comitetul recomand`, de asemenea, s` se
conceap` [i s` se foloseasc` de c`tre agen]ii un set unitar
de indicatori pentru toate persoanele în vårst` de 18 ani,
care s` permit` colectarea de date comparabile [i
complementare.
Diseminarea Conven]iei [i formare
19.Comitetul salut` traducerea în limba romån` a Manualului
pentru implementarea Conven]iei [i apreciaz` eforturile
depuse pentru instruirea profesioni[tilor ce lucreaz` cu
copii, dar [i a factorilor de decizie de la nivel local. Comitetul
se arat` totu[i preocupat de faptul c` mul]i copii nu sunt
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înc` familiariza]i cu documentul Conven]iei [i cu drepturile
stipulate de aceasta. Comitetul aclam` Raportul copiilor
privind respectarea drepturilor copilului în Romånia,
redactat de c`tre Consiliul Copiilor SPUNE! cu ajutorul, inter
alia, al ANPDC.
20.Comitetul recomand` statului parte s` continue [i s`
intensifice eforturile prin care s` se asigure c` toate
prevederile Conven]iei sunt larg cunoscute [i în]elese de
c`tre adul]i [i copii. De asemenea, recomand` continuarea
form`rii corespunz`toare [i sistematice a tuturor
categoriilor profesionale ce lucreaz` pentru [i cu copii, în
special a for]elor de aplicare a legii, profesorilor,
personalului medical, asisten]ilor sociali, personalului din
institu]iile de ocrotire a copilului [i mass-media. Comitetul
încurajeaz` statul parte s` sus]in` diseminarea Raportului
copiilor la nivelul întregii ]`ri, cu predilec]ie în [coli [i în
råndul profesioni[tilor ce lucreaz` cu copii.
Cooperarea cu societatea civil`
21.Comitetul salut` unele sinergii create între statul parte [i
societatea civil`, cum ar fi consultarea ONG-urilor în
procesul de deliberare a noii legisla]ii, dar se arat`
preocupat de faptul c`, odat` cu retragerea finan]atorilor
str`ini, ONG-urile s-ar putea s` nu reu[easc` s` ob]in`
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fondurile necesare continu`rii activit`]ii lor, precum fonduri
rambursabile pentru suplimentarea fondurilor opera]ionale,
o precondi]ie pentru a putea beneficia de asisten]` din
partea UE. Comitetul î[i exprim` îngrijorarea în mod special
cu privire la faptul c` o serie de ONG-uri cu realiz`ri
importante în activitatea lor trebuie s` se lupte acum pentru
resurse cu Direc]iile Generale de Asisten]` Social` [i
Protec]ie a Copilului [i, avånd în vedere c` acestea din urm`
r`spund [i de monitorizarea [i de alocarea resurselor
acestor servicii, acest lucru a dus în unele cazuri la o sc`dere
a calit`]ii serviciilor furnizate.
22.Comitetul recomand` ca statul parte s` încurajeze
implicarea activ` [i sistematic` a societ`]ii civile, cum sunt
ONG-urile [i asocia]iile copiilor, în promovarea [i
implementarea drepturilor copilului, incluzând inter alia
participarea lor în faza de planificare a politicilor [i
proiectelor de cooperare, dar [i în monitorizarea aplic`rii
observa]iilor finale ale Comitetului [i în preg`tirea
urm`torului raport periodic. Comitetul recomand`, de
asemenea, ca statul parte s` ofere ONG-urilor [anse egale
în ceea ce prive[te solicitarea de resurse [i furnizarea
serviciilor într-un mod neutru la nivel sectorial.
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2. Principii generale
(articolele 2, 3, 6 [i 12 ale Conven]iei)
Nediscriminarea
23.Comitetul ia not` de activitatea diverselor institu]ii în
domeniul nediscrimin`rii, inclusiv cea a Consiliului Na]ional
pentru Combaterea Discrimin`rii (CNCD), a Agen]iei
Na]ionale pentru Romi, a Agen]iei Na]ionale pentru
Egalitatea de [anse între Femei [i B`rba]i [i a Avocatului
Poporului. Cu toate acestea, Comitetul se arat` preocupat
de faptul c`, în realitate, anumite categorii de copii, în
special copiii romi, copiii cu HIV/SIDA, copiii cu dizabilit`]i,
copiii victime ale violen]ei, copiii l`sa]i în urm` de p`rin]ii
lor, dar [i copiii pentru care s-a stabilit o m`sur` de protec]ie
social`, cum ar fi copiii romi declara]i eligibili pentru
adop]ie, continu` s` fie supu[i discrimin`rii [i stigmatiz`rii.
24.Comitetul recomand` ca statul parte s` asigure protec]ie
deplin` împotriva oric`rei forme de discriminare, inclusiv
prin:
a)

consolidarea ac]iunilor de sensibilizare [i a altor
activit`]i preventive împotriva discrimin`rii [i, atunci
cånd este cazul, prin adoptarea unor ac]iuni
afirmative în beneficiul anumitor categorii vulnerabile
de copii;
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b)

luarea tuturor m`surilor necesare pentru a se asigura
c` orice caz de discriminare a copiilor întålnit în orice
sector al societ`]ii este tratat în mod eficient, inclusiv
prin sanc]iuni administrative, disciplinare [i penale.

25.Comitetul dore[te, de asemenea, s` atrag` aten]ia statului
parte asupra Declara]iei [i a Programului de Ac]iune
adoptate cu ocazia Conferin]ei mondiale împotriva
rasismului, discrimin`rii rasiale, xenofobiei [i intoleran]ei
asociate din 2001, dar [i asupra documentului final adoptat
în cadrul Conferin]ei de evaluare de la Durban în 2009 [i a
comentariului general nr. 1 (2001) al Comitetului cu privire
la obiectivele educa]iei.
26.Comitetul î[i manifest` preocuparea cu privire la faptul c`,
de[i o persoan` poate fi identificat` ca apar]inånd unei
minorit`]i doar prin auto-declarare, copiii abandona]i sau
foarte mici care nu se pot identifica singuri sunt deseori
identifica]i ca fiind copii romi de c`tre asisten]ii sociali [i al]i
lucr`tori, ceea ce atrage practici discriminatorii, cum ar fi
segregarea.
27.Comitetul recomand`, de asemenea, ca statul parte s`
respecte dreptul copilului la identitate [i s` clarifice
procedurile de identificare a copiilor, inclusiv în cazul
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copiilor a c`ror identitate nu este sigur` sau nu poate fi
stabilit` complet ori par]ial, [i s` interzic` discriminarea [i
segregarea bazat` pe etnia declarat` sau estimat`.
Interesul superior al copilului
28.Comitetul ia not` [i apreciaz` faptul c` principiul interesului
superior al copilului este prev`zut în legisla]ia statului parte,
mai precis în articolul 2(1) al Legii 272/2004 privind protec]ia
[i promovarea drepturilor copilului, dar [i în articolul 8 al
Legii 122/2006 privind azilul în Romånia. Totu[i, Comitetul
regret` c` principiul interesului superior al copilului nu
primeaz` înc` în orice aspect legislativ [i în politicile ce
afecteaz` copiii, mai ales în domeniul justi]iei juvenile, [i c`
nu este un principiu pe deplin în]eles de justi]ie.
29.Comitetul recomand` ca statul parte s` adopte toate
m`surile necesare pentru a se asigura c` principiul
interesului superior al copilului, în conformitate cu articolul
3 al Conven]iei, este integrat corespunz`tor în orice
prevedere [i pus în aplicare prin deciziile juridice [i
administrative, dar [i prin programele, proiectele [i
serviciile cu impact asupra copiilor.
Dreptul la via]`, la supravie]uire [i la dezvoltare
30.Comitetul ia not` de realizarea anumitor progrese, dar se
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arat` în continuare preocupat de faptul c` statul parte
continu` s` se numere printre ]`rile europene cu cea mai
mare rat` a mortalit`]ii infantile, avånd în vedere c` rata
mortalit`]ii infantile [i cea a copiilor sub cinci ani sunt înc`
ridicate, mai ales în mediul rural. Comitetul î[i exprim`
îngrijorarea [i fa]` de greutatea mic` la na[tere a copiilor în
compara]ie cu alte state europene, ceea ce indic` probleme
de subnutri]ie [i de anemie în råndul copiilor. Comitetul
noteaz` c` unele din cauzele mortalit`]ii [i morbidit`]ii noun`scu]ilor [i a copiilor mici au fost identificate ca fiind
alimenta]ia deficitar` a mamei [i a copilului, în]`rcarea
timpurie, neglijarea din partea p`rin]ilor [i calitatea sc`zut`
a serviciilor medicale.
31.Comitetul recomand` ca statul parte s` depun` eforturi mai
intense pentru eliminarea cauzelor principale ale
mortalit`]ii [i subnutri]iei copiilor [i nou-n`scu]ilor, inclusiv
a celor datorate accesului insuficient la servicii de asisten]`
medical`, s`r`ciei [i nivelului sc`zut de educa]ie al familiilor
rome [i a celor din mediul rural. Comitetul încurajeaz` în
mod special statul parte s` pun` mai mare accent pe
serviciile prenatale [i postnatale, acordånd o aten]ie aparte
comunit`]ilor defavorizate, [i s` demareze programe de
formare a abilit`]ilor parentale, accentuånd efectele
pozitive ale al`pt`rii, alimenta]iei bogate în substan]e
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nutritive pentru mam` [i copil, dar [i ale igienei corecte
asupra dezvolt`rii timpurii [i supravie]uirii copilului mic.
Respectarea opiniilor copilului
32.Comitetul ia not` c` principiul respect`rii opiniilor copilului
este integrat în legisla]ia statului parte, mai precis în
articolul 6(h) din Legea 272/2004 privind protec]ia [i
promovarea drepturilor copilului, [i salut` diversele
ini]iative, inclusiv [ansa acordat` reprezentan]ilor copiilor
de a prezenta probleme [i solu]ii concrete în fa]a
Parlamentului Romåniei cu ocazia zilei de 1 Iunie în anul
2006 [i diversele activit`]i desf`[urate de ONG-uri, cum sunt
Parlamentele Tinerilor, Consilii Locale, Avocatul Elevilor etc.
33.Comitetul se arat` totu[i preocupat de faptul c` opiniile
copilului nu sunt întotdeauna cerute sau luate în considerare
în anumite împrejur`ri, cum sunt audierile cazurilor în care
sunt implica]i copii, în aspecte ce ]in de administrarea [colii
[i educa]ie sau dezbateri publice. Comitetul remarc` [i
faptul c` nu exist` prevederi speciale în codul penal [i cel
de procedur` penal` legate de audierea copiilor victime ale
infrac]iunilor, precum exploatarea sexual` [i abuz sexual.
34.Comitetul î[i reitereaz` recomand`rile anterioare, respectiv
ca, în concordan]` cu articolul 12 al Conven]iei, statul parte
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s` integreze, s` faciliteze [i s` pun` în practic` principiul
respect`rii opiniilor copilului la nivelul familiei, [colii [i
comunit`]ii, dar [i în institu]ii [i în activitatea
administrativ` [i juridic`. Mai mult, Comitetul atrage
aten]ia statului parte asupra recomand`rilor adoptate în
Ziua de Discu]ii Generale a Comitetului cu privire la dreptul
copilului de a fi ascultat, ce a avut loc pe 15 septembrie
2006.
3. Drepturi [i libert`]i civile
(articolele 7, 8, 13-17 [i 37(a) ale Conven]iei)
|nregistrarea na[terii
35.Comitetul se arat` preocupat de procentul na[terilor
neînregistrate, care afecteaz` în mod dispropor]ionat copiii
de origine rom`, copiii str`zii, nou-n`scu]ii abandona]i în
spitale [i copiii n`scu]i la domiciliu sau în alte medii.
Comitetul ia not` de eforturile semnificative depuse pentru
solu]ionarea problemei na[terilor neînregistrate ale copiilor,
inclusiv ale celor cu m`sur` de protec]ie special`, prin
inspectarea periodic` a institu]iilor, dar remarc` cre[terea
în ultimii ani a num`rului de copii f`r` documente de
identitate. Comitetul î[i manifest` îngrijorarea în mod
special cu privire la faptul c`, de[i legisla]ia prevede
înregistrarea copiilor în maxim 30 de zile de la constatarea
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abandonului acestora, un num`r foarte mare de copii
abandona]i p`r`sesc maternitatea f`r` un certificat de
na[tere. Comitetul se arat` preocupat [i de procedura
extrem de lung` de înregistrare tardiv` a na[terii, mai ales
în cazul copiilor n`scu]i la domiciliu sau ai c`ror p`rin]i nu
au la råndul lor un certificat de na[tere.
36.Comitetul recomand` ca statul parte s` informeze
personalul din spitale, managerii de spitale [i al]i
profesioni[ti din domeniul medical cu privire la
responsabilitatea acestora de a înregistra na[terile [i de a
înlesni eliberarea certificatelor de na[tere.
Protejarea intimit`]ii
37.Comitetul se arat` preocupat de faptul c`, de la vårsta de 14
ani, copiii acuza]i de comiterea unei infrac]iuni [i copiii
victime ale abuzului fizic, psihologic sau sexual pot lua parte
la talk show-uri sau la reportaje audiovizuale, dac` sunt
îndeplinite anumite condi]ii. Comitetul este extrem de
îngrijorat de rapoartele potrivit c`rora mass-media a
divulgat de nenum`rate ori informa]ii ce pot duce la
identificarea copiilor victime ale abuzului sexual sau a
copiilor activi din punct de vedere sexual. Comitetul se arat`
preocupat [i de faptul c`, în ciuda prevederilor legale în
vigoare, s-a raportat violarea intimit`]ii în anumite cazuri
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juridice ce priveau copii în conflict cu legea, dar [i înc`lcarea
confiden]ialit`]ii de c`tre profesori, directori de [coal` [i
medici ce lucreaz` cu copii infecta]i sau afecta]i de HIV/SIDA.
38.Comitetul recomand` ca statul parte s` ia m`surile
necesare pentru a garanta aplicarea legisla]iei existente [i
pentru a intensifica campaniile de sensibilizare [i de
educare în vederea cre[terii gradului de în]elegere [i de
respectare a dreptului copilului la intimitate în råndul
profesioni[tilor ce lucreaz` pentru [i cu copii. Comitetul
recomand` ca statul parte s` depun` eforturi mai intense,
în colaborare cu presa, pentru asigurarea respect`rii
intimit`]ii copiilor în mass-media, în special în ceea ce
prive[te participarea acestora la programe TV [i reality
show-uri.
Acces la informa]ii adecvate
39.Comitetul salut` articolul 23(2) al Legii 272 ce afirm` dreptul
copilului de a c`uta, de a primi [i de a difuza informa]ii în
conformitate cu Conven]ia. Comitetul remarc` [i progresul
înregistrat în domeniul remedierii problemei reprezentate
de num`rul redus de informa]ii adecvate pentru copii [i
accesul sc`zut la informa]ie la nivel na]ional. Comitetul se
arat` totu[i preocupat de faptul c`, din cauza realit`]ii socioeconomice a ]`rii, nu to]i copiii au acces egal la informa]ie
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[i la mijloace de comunicare în mas`, în special copiii ce
tr`iesc în s`r`cie [i copiii marginaliza]i.
40.Comitetul recomand` ca statul parte s` î[i consolideze
eforturile pentru a garanta pe deplin acces echitabil la
informa]ii adecvate tuturor copiilor, mai ales celor ce tr`iesc
în zone izolate [i rurale, în func]ie de vårsta [i gradul de
maturitate al acestora.
41.Comitetul se arat` v`dit îngrijorat de faptul c` furnizorii de
servicii de Internet [i posturile de radio [i de televiziune prin
satelit opereaz` pe baza unor reglement`ri minime de
protec]ie a copiilor împotriva informa]iilor [i materialelor
d`un`toare lor. Comitetul î[i manifest` îngrijorarea [i fa]`
de practicile de marketing periculoase, dar [i fa]` de
expunerea copiilor din mediul urban la pornografia digital`.
42.Comitetul recomand` ca statul parte s` considere
adoptarea unei legisla]ii speciale [i s` elaboreze linii
directoare privind protejarea copiilor împotriva informa]iilor
d`un`toare [i practicilor de marketing ce îi vizeaz` ca [i
consumatori, inclusiv consumatori de produse nocive, dar
[i împotriva folosirii lor în scop publicitar, deseori f`r` a ]ine
cont de vårsta, starea lor de s`n`tate sau de alte nevoi ale
acestora.
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Tortura [i alte pedepse sau tratamente crude, inumane ori
degradante
43.Comitetul reitereaz` faptul c` for]ele de aplicare a legii
continu` s` fac` uz de rele tratamente, inclusiv amenin]`ri
[i abuz fizic, cånd intr` în contact cu copiii, cu predilec]ie în
faza de anchetare a cazurilor. Comitetul remarc` inexisten]a
în orice domeniu, inclusiv în institu]iile de psihiatrie, a unui
mecanism pus la dispozi]ia copiilor priva]i de libertate prin
care ace[tia s` poat` depune o plångere legat` de modul în
care sunt trata]i [i care s` poat` servi, de asemenea, la
informarea autorit`]ilor [i la strångerea de date.
44.Comitetul, repetånd recomand`rile
îndeamn` statul parte:
a)

b)
c)

sale

anterioare,

s` investigheze orice acuza]ie de tortur` [i alte
pedepse sau tratamente crude, inumane sau
degradante aplicate copiilor [i s` depun` orice efort
pentru a coopera permanent cu Raportorul Special al
Na]iunilor Unite pe problema torturii;
s` asigure respingerea dovezilor ob]inute prin
folosirea torturii;
s` creeze în toate domeniile, inclusiv în institu]iile de
psihiatrie, un mecanism la care s` aib` acces copiii
priva]i de libertate pentru a depune plångeri legate
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d)

e)

f)

de tortur` [i alte pedepse sau tratamente crude,
inumane sau degradante;
s` ia m`suri privind punerea în practic` a
recomand`rilor f`cute de Comitetul pentru Drepturile
Omului (CCPR/C/79/Add.111, paragraf 12);
s` ia m`suri imediate pentru a pune cap`t violen]ei
for]elor de ordine asupra tuturor copiilor [i s` elimine
cultura predominant` a impunit`]ii pentru astfel de
acte;
s` intensifice aplicarea legisla]iei ce interzice orice
form` de tortur` [i alte pedepse sau tratamente
crude, inumane sau degradante, [i s` ofere victimelor
servicii de îngrijire, reabilitare, reintegrare [i
compensa]ii.

Recomand`ri în baza Studiului ONU privind violen]a
asupra copiilor
45.|n leg`tur` cu Studiul Secretarului-General al ONU privind
violen]a asupra copiilor (A/61/299), Comitetul recomand`
ca statul parte:
(i)
(ii)

S` interzic` orice form` de violen]` asupra copiilor;
S` consolideze angajamentul [i ac]iunile la nivel
na]ional [i local;
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)

b)

c)

S` pun` accent prioritar pe preven]ie;
S` promoveze valorile non-violen]ei [i ac]iunile de
sensibilizare;
S` pun` la dispozi]ie servicii de recuperare [i de
reintegrare social`;
S` asigure un sistem de responsabilizare [i s` elimine
practica impunit`]ii.
S` recurg` la aceste recomand`ri ca la un instrument
de ac]iune în parteneriat cu societatea civil` [i, în
particular, cu implicarea copiilor, asiguråndu-se astfel
c` orice copil este protejat de orice form` de violen]`
fizic`, sexual` [i psihic` [i c` se întreprind ac]iuni
concrete [i, cånd e cazul, prompte de prevenire [i de
r`spuns în cazul unor astfel de acte de violen]` [i de
abuz;
S` coopereze cu [i s` sus]in` Reprezentantul Special
al Secretarului-General al ONU pe problema violen]ei
asupra copiilor.
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4. Mediul familial [i protec]ia alternativ`
(articolele 5, 18 (paragrafele 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27
(paragraf 4) [i 39 ale Conven]iei)
Mediul familial
46.Comitetul ia not` de aplicarea unei noi legisla]ii în baza
c`reia serviciile publice de asisten]` social`, organizate la
nivel local, devin principalii furnizori de servicii sociale
primare [i preventive, în timp ce consiliile locale r`spund
acum atåt de prevenirea separ`rii copilului de familie, cåt [i
de organizarea serviciilor de zi. Comitetul constat` greut`]ile
cu care se confrunt` autorit`]ile locale [i ANPDC din cauza
lipsei de informa]ii, de date adecvate, a mecanismelor de
planificare [i de urm`rire corespunz`toare în domeniul
prevenirii, lu`rii de decizii, implement`rii [i superviz`rii.
47.Comitetul recomand` ca statul parte s` ofere un sprijin mai
însemnat familiilor prin aplicarea corect` a legilor în vigoare
[i, în special, prin continuarea înt`ririi capacit`]ii serviciilor
publice de asisten]` social` de la orice nivel, prin cre[terea
num`rului de servicii de zi, sporirea accesului la sprijin
financiar [i profesionist al tuturor familiilor ce se preg`tesc
s` devin` p`rin]i. Comitetul recomand`, de asemenea, ca
statul parte s` identifice [i s` formuleze strategii prin care
s` sprijine familiile cu risc de separare, s` previn`
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abandonul copilului, s` organizeze cursuri de educa]ie
parental`, s` înt`reasc` abilit`]ile parentale [i climatul
general în care este crescut copilul.
48.Comitetul recomand` organizarea unui sistem na]ional de
documentare [i de evaluare, care s` permit` autorit`]ilor
locale s` respecte ghidurile profesionale, s` colecteze date
[i informa]ii, s` elaboreze planuri de interven]ie [i s` î[i
monitorizeze [i evalueze activit`]ile într-o manier`
coordonat` [i intersectorial`.
Familiile afectate de migra]ie
49.Comitetul ia not` c` s-au realizat anumite programe [i a fost
elaborat un proiect de lege cu scopul îmbun`t`]irii
mecanismului de identificare [i monitorizare a copiilor l`sa]i
în urm` de p`rin]ii pleca]i la munc` în str`in`tate, dar se
arat` în acela[i timp îngrijorat de num`rul ridicat al acestor
copii ce continu` s` se afle într-o situa]ie de risc. Comitetul
remarc`, de asemenea, inciden]a mare, din ultimii ani, a
copiilor romåni neînso]i]i sau separa]i de familie ce au intrat
în aten]ia autorit`]ilor din alte ]`ri [i de nevoile speciale ale
acestor copii, unii din ei fiind abuza]i [i neglija]i chiar [i
atunci cånd se afl` cu p`rin]ii sau rudele lor. |n acest sens,
Comitetul salut` acordurile bilaterale încheiate între
Romånia [i ]`rile de destina]ie cu privire la repatrierea
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copiilor neînso]i]i din str`in`tate. Totu[i, î[i manifest`
îngrijorarea în ceea ce prive[te faptul c` revenirea în ]ar` [i
reintegrarea acestor copii poate duce, în anumite cazuri, la
revictimizarea lor.
50.Comitetul recomand` ca statul parte s` demareze campanii
na]ionale de informare a poten]ialilor migran]i în leg`tur`
cu m`surile de protec]ie a copilului disponibile [i s`
îmbun`t`]easc` m`surile de identificare [i de sprijinire a
copiilor l`sa]i în urm` de p`rin]ii migran]i. Comitetul
recomand` ca statul parte s` asigure, inclusiv prin
semnarea unor acorduri bilaterale care s` cuprind` o serie
de garan]ii importante, c` deciziile de repatriere [i de
reintegrare a minorilor romåni neînso]i]i se aplic` pe baza
interesului superior al copilului [i ]inåndu-se cont de
p`rerile Comitetului incluse în comentariul general nr. 6
privind tratamentul copiilor neînso]i]i sau separa]i afla]i în
afara ]`rii lor de origine.
Copiii priva]i de un mediu familial
51.Comitetul salut` decizia de a închide institu]iile de ocrotire
a copilului [i de a le înlocui cu case de tip familial, dar [i
faptul c`, între anii 2000 [i 2007, num`rul copiilor afla]i în
institu]ii de protec]ie a copilului a sc`zut cu peste 50%. |n
plus, s-au selectat [i format asisten]i maternali profesioni[ti,
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iar num`rul copiilor plasa]i în asisten]` maternal` aproape
s-a triplat. Comitetul este totu[i preocupat de faptul c`:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

nu exist` un set armonizat de standarde care s` stea
la baza deciziei de a plasa un copil în afara familiei [i
la baza monitoriz`rii [i evalu`rii deciziei respective;
nu exist` un protocol unitar care s` îndrume procesul
de planificare [i de monitorizare a interven]iei,
inclusiv evaluarea nevoilor individuale ale copilului;
nu se face monitorizarea [i evaluarea calit`]ii [i
serviciilor oferite, iar copiii [i familiile lor nu au la
dispozi]ie un mecanism de depunere a plångerilor;
Legea nr. 272/2004, de[i interzice plasamentul copiilor
de sub 2 ani în institu]ii de tip reziden]ial, permite un
astfel de plasament în mod excep]ional în cazul
copiilor cu dizabilit`]i severe, ceea ce denot`
discriminarea copiilor cu dizabilit`]i [i d` oarecum
und` verde practicilor discriminatorii împotriva
copiilor plasa]i în aceste institu]ii;
din cauza închiderii fostelor institu]ii [i a num`rului
insuficient de asisten]i maternali, nou-n`scu]ii
abandona]i ajung deseori s` petreac` luni întregi în
spital;
problema num`rului extrem de mare de copii romi
inclu[i în sistemul de protec]ie a copilului nu este
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tratat` prin programe speciale care s` vin` în
întåmpinarea culturii lor sau prin sprijin acordat
familiilor [i eforturi pentru reintegrarea lor.
52.Comitetul recomand` ca statul parte s` continue s`
promoveze asisten]a maternal` ca o form` de îngrijire
alternativ` [i, luånd în considerare recomand`rile
Comitetului cu ocazia Zilei de Discu]ii Generale privind
copiii f`r` îngrijire p`rinteasc`, ce a avut loc pe data de 16
septembrie 2005, s` fac` demersurile necesare pentru a
asigura protec]ia drepturilor copiilor ce beneficiaz` de
îngrijiri alternative, inter alia, dup` cum urmeaz`:
a)

b)

c)
d)

în luarea oric`rei m`suri s` ]in` cont de opiniile
copiilor, c`rora s` le pun` la dispozi]ie mecanisme de
depunere a plångerilor accesibile în orice parte a ]`rii;
s` monitorizeze situa]ia copiilor plasa]i la rude,
asisten]i maternali, familii preadoptive [i alte
institu]ii de protec]ie, inter alia prin vizite periodice,
cu ajutorul unui sistem na]ional integrat de evaluare
[i de documentare;
s` elaboreze planuri de interven]ie pentru fiecare
copil din sistem [i s` le revizuiasc` periodic;
s` consolideze sistemul de supervizare [i formare a
asisten]ilor maternali profesioni[ti cu ajutorul
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e)

personalului din institu]iile de tip reziden]ial, al
personalului din serviciile municipale [i al asisten]ilor
sociali ce de]in responsabilit`]i speciale în sfera
protec]iei drepturilor copiilor din sistemul de
protec]ie;
s` revizuiasc` presta]iile în bani [i în natur` acordate
asisten]ilor maternali pentru a-i încuraja s` preia
sugari [i copii mici în asisten]` maternal`.

Adop]ia
53.Comitetul ia not` de intrarea în vigoare a Legii nr. 273/2004
privind regimul juridic al adop]iei [i a Legii nr. 274/2004
privind înfiin]area, organizarea [i func]ionarea Oficiului
Romån pentru Adop]ii. Cu toate acestea, Comitetul constat`
cu îngrijorare c` procedura prev`zut` în legea actual`
pentru declararea copilului adoptabil pare a fi exagerat de
lung` [i contrar` interesului superior al copilului în cazurile
în care reunificarea familiei nu reprezint` o op]iune. |n plus,
asisten]ii sociali [i autorit`]ile responsabile de adop]ie sunt
adesea supraînc`rcate cu numeroase cazuri. Comitetul
noteaz` c` adop]iile interna]ionale au fost limitate la cazurile
în care exist` grade de rudenie între copii [i poten]ialii
p`rin]i adoptivi.

41

54.Comitetul recomand` ca statul parte s` considere aplicarea
legisla]iei referitoare la adop]ie din perspectiva interesului
superior al copilului [i s` continue alocarea de resurse
umane [i financiare suficiente pentru a scurta timpul de
desf`[urare a tuturor etapelor din cadrul procesului de
adop]ie, la nivel na]ional. Comitetul recomand`, de
asemenea, ca statul parte s` sensibilizeze opinia public` cu
privire la adop]ie [i s` încurajeze poten]ialii p`rin]i adoptivi,
punånd accent pe nevoile copilului [i pe dreptul copilului la
o familie.
55.Comitetul recomand` ca, ]inånd seama de noua legisla]ie
din domeniul adop]iei [i de garan]iile procedurilor juridice
privind adop]iile interna]ionale în conformitate cu
Conven]ia de la Haga nr. 33 privind protec]ia copiilor [i
cooperarea în materia adop]iei interna]ionale, statul parte
s` retrag` moratoriul actual care reprezint` un obstacol
pentru aplicarea corect` a Art. 21 al Conven]iei.
Abuz [i neglijare
56.Comitetul salut` eforturile întreprinse de statul parte pentru
a solu]iona problema abuzului [i neglij`rii copiilor. Totu[i,
Comitetul se arat` în continuare alarmat de prevalen]a înc`
ridicat` a cazurilor de abuz [i de neglijare a copiilor, inclusiv
în familie, [i de lipsa unei strategii na]ionale ample în acest
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domeniu. Comitetul regret` inexisten]a unui sistem
complex de înregistrare [i analiz` a infrac]iunilor comise
împotriva copiilor [i num`rul insuficient de mecanisme de
recuperare fizic` [i psihologic` [i de reintegrare social` a
victimelor ce func]ioneaz` pe teritoriul statului parte.
57.Comitetul recomand` ca statul parte:
a)
b)

c)

d)

e)

s` adopte o strategie complex` menit` s` previn`
abuzul [i neglijarea copiilor;
s` creeze mecanisme de monitorizare a num`rului de
cazuri [i amploarea abuzului sexual, neglij`rii, relelor
tratamente sau a exploat`rii, inclusiv în familie, în
[coli [i în serviciile de tip reziden]ial sau de alt tip;
s` se asigure c` profesioni[tii ce lucreaz` direct cu
copii (cum ar fi profesori, asisten]i sociali, personal
medical, personal din poli]ie [i justi]ie) beneficiaz` de
formare [i sunt responsabiliza]i cu privire la obliga]ia
de a raporta [i de a ac]iona corespunz`tor în caz de
suspiciune de violen]` domestic` ce afecteaz` copiii;
s` înt`reasc` sprijinul acordat victimelor violen]ei,
abuzului, neglij`rii [i relelor tratamente pentru a evita
revictimizarea acestora în timpul proceselor;
s` ofere acces la servicii adecvate de recuperare,
consiliere [i alte forme de reintegrare pe întreg
teritoriul ]`rii.
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Pedeapsa corporal`
58.Comitetul ia not` [i apreciaz` c`, în urma adopt`rii Legii nr.
272/2004, statul parte interzice la ora actual` în mod expres
orice form` de pedeaps` corporal`. Comitetul se arat` totu[i
preocupat de faptul c`, avånd în vedere prevalen]a
pedepselor corporale aplicate în familie înainte de intrarea
în vigoare a acestei legi, atitudinile punitive care persist` [i
slaba interven]ie a popula]iei în astfel de cazuri, practica
pedepselor corporale continu` s` fie r`spåndit` în råndul
familiilor. Comitetul noteaz` c` pedeapsa corporal` este în
continuare aplicat` [i în [coli [i alte institu]ii în ciuda faptului
c` acest lucru este interzis prin lege de mai multe decenii.
59.Comitetul recomand` ca, ]inånd seama de comentariul
general al Comitetului nr. 8 (2006) cu privire la dreptul
copilului la protec]ie împotriva pedepsei corporale [i altor
forme crude sau degradante de pedeaps`, statul parte s`
intensifice campaniile de sensibilizare [i de educare a
popula]iei în vederea promov`rii recurgerii la forme
alternative non-violente de cre[tere a copilului în
concordan]` cu Conven]ia [i cu Strategia Consiliului
Europei pentru perioada 2009-2011 „S` construim o Europa
pentru [i cu copii”.
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5. S`n`tate [i bun`stare
(articolele 6, 18 (paragraf 3), 23, 24, 26, 27 (paragrafele 1-3)
ale Conven]iei)
Copiii cu dizabilit`]i
60.Comitetul salut` înfiin]area Autorit`]ii Na]ionale pentru
Persoanele cu Handicap (ANPH) în anul 2003, care
coordoneaz` activitatea legat` de protec]ia special` [i de
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilit`]i la nivel
central, dar [i adoptarea Legii nr. 448/2006 privind protec]ia
[i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cu toate
c` remarc` sc`derea num`rului copiilor cu dizabilit`]i plasa]i
în institu]ii, Comitetul este totu[i preocupat de urm`toarele
aspecte:
a)

b)

c)

mul]i copii cu dizabilit`]i sunt identifica]i, încadra]i în
grad de handicap [i îndruma]i spre serviciile adecvate
doar în momentul înscrierii în înv`]`månt, cu alte
cuvinte în jurul vårstei de 7 ani;
pentru încadrarea într-un grad de handicap, un copil
trebuie s` se prezinte la mai multe agen]ii, ceea ce
poate constitui o problem` pentru copiii din mediul
rural [i pentru familiile acestora;
mul]i copii sunt identifica]i ca avånd un handicap
psihic [i sunt îndruma]i spre [coli pentru copii cu
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d)
e)
f)

g)

h)

i)

nevoi speciale, de[i de multe ori ace[tia prezint` doar
o întårziere în dezvoltare cauzat` de lipsuri sociale,
emo]ionale sau cognitive [i nu sufer` de fapt de nicio
dizabilitate;
copiii cu dizabilit`]i prezint` riscuri tot mai crescute de
a fi abandona]i [i plasa]i în institu]ii;
institu]iile se confrunt` cu o lips` de personal [i, în
general, acesta din urm` nu de]ine preg`tire special`;
stigmatizarea social` a copiilor cu dizabilit`]i continu`
s` fie o problem` [i, în consecin]`, unii copii sunt
„ascun[i” în cas` de p`rin]ii lor [i, astfel, ei nu pot
beneficia de serviciile necesare, cum ar fi educa]ia în
[coli de mas`, [i nu pot participa la via]a social`;
mul]i copii cu dizabilit`]i, în special cei mai vulnerabili
la neglijare [i la abandon din cauza vizibilit`]ii lor
sociale reduse, nu sunt încadra]i în grad de handicap
de c`tre autorit`]ile locale;
o serie de rapoarte acuz` institu]iile de violarea
drepturilor copiilor cu dizabilit`]i mintale, cum ar fi
condi]ii nesatisf`c`toare, aplicarea abuziv` de metode
ce limiteaz` libertatea personal` a copilului [i
nepreg`tirea copiilor pentru reintegrarea în societate;
exist` dou` agen]ii na]ionale care împart
responsabilitatea de a monitoriza datele referitoare la
copiii cu dizabilit`]i, folosind îns` defini]ii diferite ale
termenului „dizabilitate”.
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61.|n lumina Regulilor Standard privind Egalizarea {anselor
pentru Persoanele cu Handicap (Rezolu]ia 48/96 adoptat`
de Adunarea General` a ONU), comentariul general al
Comitetului nr. 9 (2006) cu privire la drepturile copiilor cu
dizabilit`]i [i cu referire special` la articolul 23 al Conven]iei,
Comitetul recomand` ca statul parte:
a)

b)

c)
d)

e)

s` elaboreze o ampl` politic` na]ional` special`
privind persoanele cu dizabilit`]i, care s` promoveze
exercitarea tuturor drepturilor omului [i a libert`]ilor
fundamentale de c`tre to]i copiii cu dizabilit`]i [i
participarea lor deplin` la via]a societ`]ii;
s` ia toate m`surile necesare pentru a garanta c` se
pune în practic` legisla]ia ce ofer` protec]ie
persoanelor cu handicap, dar [i programe [i servicii
adresate copiilor cu dizabilit`]i;
s` elaboreze programe de identificare [i interven]ie
timpurie;
s` organizeze cursuri de formare pentru profesioni[tii
ce lucreaz` cu copii cu dizabilit`]i, cum sunt
personalul medical, paramedical [i conex, profesorii
[i asisten]ii sociali;
s` ini]ieze campanii de sensibilizare fa]` de drepturile
[i nevoile speciale ale copiilor cu dizabilit`]i, s`
încurajeze incluziunea lor în societate [i s` previn`
discriminarea [i institu]ionalizarea acestora;
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f)

g)

h)

s` asigure evaluarea atent` [i competent` a copiilor
cu dizabilit`]i mintale pentru a evita orice încadrare
gre[it`;
s` continue [i s` finalizeze planurile sale de ratificare
a Conven]iei interna]ionale privind drepturile
persoanelor cu dizabilit`]i [i s` analizeze posibilitatea
ratific`rii Protocolului op]ional al acesteia;
s` armonizeze defini]iile termenului „dizabilitate” [i
s` încerce s` reuneasc` responsabilit`]ile privitoare
la colectarea informa]iilor [i la monitorizare într-o
singur` agen]ie.

S`n`tate [i servicii medicale
62.Comitetul salut` faptul c` Legea nr. 272/2004 garanteaz`
tuturor copiilor accesul la servicii medicale [i de recuperare
[i la medicamente gratuite, costurile c`rora sunt suportate
din fondurile Casei Na]ionale a Asigur`rilor de S`n`tate, dar
se arat` totu[i preocupat de faptul c` medica]ia oferit`
copiilor cu boli cronice prin intermediul acestui fond nu este
întotdeauna pus` la dispozi]ie într-un mod continuu. Mai
mult, în ciuda eforturilor depuse de statul parte pentru a
elimina accesul inegal la serviciile de s`n`tate, acesta
continu` s` fie o problem`, mai ales în mediul rural [i în
cazul romilor, dup` cum a constatat Raportorul Special al
ONU pentru dreptul la s`n`tate (E/CN.4/2005/51/Add.4).
48

Comitetul este îngrijorat de num`rul sc`zut al medicilor de
familie din statul parte care poate duce la neglijarea
anumitor regiuni [i segmente ale popula]iei.
63.Comitetul ia not` c`, în ciuda demar`rii, în 2001, a
Programului Na]ional pentru S`n`tatea Femeii [i a Copilului
[i a altor ini]iative, rata mortalit`]ii infantile [i a copiilor sub
5 ani continu` s` fie ridicat`. |n ceea ce prive[te s`n`tatea
sugarului [i dezvoltarea timpurie, Comitetul î[i manifest`
îngrijorarea fa]` de promovarea intens` a laptelui praf, în
timp ce, pe de alt` parte, rata al`pt`rii exclusive pån` la
vårsta de 6 luni a copilului este extrem de sc`zut`. Comitetul
se arat` preocupat de condi]iile nesatisf`c`toare întålnite în
diferite unit`]i medicale din mediul rural, în special în zonele
defavorizate.
64.Comitetul recomand` eliminarea accesului inegal la servicii
medicale printr-o abordare coordonat` la nivelul tuturor
departamentelor guvernamentale [i printr-o mai bun`
armonizare a politicilor de s`n`tate cu cele ce vizeaz`
reducerea inegalit`]ilor de venit [i a s`r`ciei. Comitetul
recomand` în special ca statul parte s` îmbun`t`]easc`
condi]iile sanitare [i calitatea serviciilor oferite de unit`]ile
medicale (clinici ambulatorii, spitale) din zonele
defavorizate.
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65.Comitetul recomand`, de asemenea, ca statul parte s`
sporeasc` eforturile pentru ameliorarea st`rii de s`n`tate
a sugarilor [i copiilor mici, acordånd în special mai mult`
aten]ie serviciilor prenatale [i postnatale, crescånd num`rul
spitalelor ce de]in statutul de „Prieten al copilului” [i al
asisten]ilor sociali cu preg`tire special` în spitale, înfiin]ånd
un serviciu de vizit` la domiciliu menit s` previn`
abandonul copilului, neglijarea [i abuzul [i, nu în ultimul
rånd, prin promovarea [i sensibilizarea cu privire la
beneficiile al`pt`rii [i prin adoptarea Codului Interna]ional
de Marketing al Substituen]ilor de Lapte Matern.
S`n`tate mintal`
66.Comitetul se arat` preocupat de faptul c`, în ciuda
diverselor ini]iative întreprinse în domeniu, calitatea
îngrijirilor [i condi]iilor de trai ale bolnavilor psihici din
institu]ii, chiar [i în cazul copiilor, nu s-a îmbun`t`]it.
Comitetul este deosebit de îngrijorat de faptul c` nu exist`
sec]ii de psihiatrie speciale pentru copiii cu dizabilit`]i
mintale [i c` ace[tia din urm` sunt plasa]i în institu]ii pentru
adul]i unde nu sunt supraveghea]i, sunt seda]i [i exist`
riscul de a fi agresa]i [i intimida]i de pacien]ii adul]i. Mai
mult, Comitetul se arat` preocupat de cazurile de suicid [i
de comportamentul agresiv al copiilor [i adolescen]ilor, dar
[i de absen]a unor programe de preven]ie în acest sens.
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67.Comitetul recomand` ca statul parte s` formuleze o politic`
cuprinz`toare privind s`n`tatea mintal` care s` ]inteasc`
promovarea s`n`t`]ii mintale, prevenirea cazurilor de suicid
[i a comportamentului agresiv, servicii de îngrijire în
ambulatoriu pe timp de zi [i servicii cu internare pentru
adolescen]ii cu probleme de s`n`tate mintal`, dar [i
programe de sprijin acordat familiilor cu copii ce prezint`
riscuri. Comitetul recomand`, de asemenea, folosirea de
resurse suplimentare [i capacit`]i îmbun`t`]ite pentru a
satisface nevoile copiilor cu probleme de s`n`tate mintal`
din întreaga ]ar`, acorzåndu-se o aten]ie deosebit` celor ce
prezint` riscuri crescute, cum sunt copiii ce apar]in unei
minorit`]i, copiii f`r` îngrijire p`rinteasc`, cei care tr`iesc
în s`r`cie sau se afl` în conflict cu legea.
S`n`tatea adolescen]ilor
68.Cu toate c` se remarc` eforturile întreprinse de statul parte,
Comitetul este preocupat de rapoartele mediatice referitoare
la cazurile de suicid, în special în råndul copiilor l`sa]i în
urm` de p`rin]ii pleca]i în str`in`tate, de[i nu exist` statistici
întocmite sistematic cu privire la acest aspect. |n plus, în
ciuda unui cadru solid de combatere a consumului de
droguri, Comitetul î[i manifest` îngrijorarea fa]` de
consumul adolescen]ilor de substan]e nocive, în special de
tutun, dar [i de cre[terea abuzului de droguri, în general, [i
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în råndul copiilor mai mici, în particular. Comitetul remarc`,
de asemenea, num`rul mare de sarcini raportate în råndul
adolescentelor [i de avorturi realizate de adolescente în
Romånia. Comitetul se arat` v`dit preocupat de num`rul
ridicat de adolescen]i ce adopt` un comportament de risc,
în special cei cu vårste cuprinse între 13 [i 17 ani, dar [i de
num`rul copiilor disp`ru]i.
69.Comitetul recomand` ca, luånd în considerare comentariul
general nr. 4 privind s`n`tatea [i dezvoltarea adolescen]ilor
(CRC/GC/2003/4) din 2003, statul parte:
a)

b)

c)

s` realizeze un studiu complet [i multidisciplinar care
s` analizeze ansamblul problemelor de s`n`tate ale
adolescen]ilor,
inclusiv
aspectul
dezvolt`rii
psihologice a acestora, cu date dezagregate pe gen [i
vårst`;
s` se asigure c` orice adolescent are acces la informa]ii
legate de un comportament sexual s`n`tos [i cu riscuri
reduse, îndeosebi prin introducerea orelor de educa]ie
sexual` [i de educa]ie pentru s`n`tate în [coli;
s` intensifice instruirea medicilor generali[ti, a
asistentelor medicale, a asisten]ilor sociali [i a altor
speciali[ti de asisten]` primar` în domeniul s`n`t`]ii
mintale [i a bun`st`rii emo]ionale a adolescen]ilor;
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d)

e)

s` respecte în permanen]` drepturile copiilor [i ale
adolescen]ilor la intimitate [i nediscriminare,
punåndu-le la dispozi]ie informa]ii legate de
HIV/SIDA, consiliere [i testare voluntar`, servicii
confiden]iale de s`n`tate sexual` [i de s`n`tate a
reproducerii, dar [i metode contraceptive [i servicii
de planificare familial` gratuite sau la tarife mici,
adaptate specificului de gen;
s` identifice [i s` acorde o aten]ie special`
categoriilor cu risc sporit, inter alia, copii care au
abandonat [coala, copii separa]i de familie, copii
provenind din familii cu venituri reduse, din sistemul
de protec]ie a copilului, copii ce consum` substan]e
nocive, copii ai str`zii [i copii victime sau autori ai
unor infrac]iuni.

Consumul de droguri, tutun, alcool [i alte substan]e
70.Comitetul î[i exprim` preocuparea cu privire la inciden]a
ridicat` a consumului de droguri, tutun, alcool [i alte
substan]e toxice în råndul copiilor, dar [i al p`rin]ilor care
pun astfel în pericol bun`starea copiilor lor.
71.Comitetul recomand` ca statul parte s` ia toate m`surile
necesare pentru a reduce consumul de droguri, tutun,
alcool [i alte substan]e toxice în råndul copiilor, p`rin]ilor
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[i al popula]iei în general, punånd, inter alia, la dispozi]ia
copiilor informa]ii clare [i obiective privind consumul de
substan]e toxice, inclusiv fumatul. Comitetul recomand`,
de asemenea, s` se acorde copiilor tratament [i servicii
adecvate.
HIV/SIDA
72.Cu toate c` se remarc` o sc`dere a num`rului raportat de
adolescen]i diagnostica]i cu infec]ii transmise pe cale
sexual` (ITS), cum este HIV/SIDA, Comitetul se arat`
preocupat de propor]ia ridicat` a tinerilor, printre care se
num`r` [i adolescen]i cu vårste cuprinse între 15-18 ani, din
totalul cazurilor recent diagnosticate cu HIV/SIDA. Comitetul
apreciaz` angajamentul statului parte de a oferi tratament
universal persoanelor infectate cu HIV/SIDA, dar se arat` în
continuare îngrijorat de faptul c`, în realitate, un astfel de
tratament nu este întotdeauna disponibil [i variaz` de la
jude] la jude]. Comitetul î[i manifest` [i îngrijorarea potrivit
c`reia copiii afecta]i de HIV/SIDA se confrunt` adesea cu
bariere în accesarea serviciilor de s`n`tate.
73.Comitetul recomand` ca statul parte, luånd în considerare
comentariul general al Comitetului nr. 3 (CRC/GC/2003/3)
cu privire la HIV/SIDA [i la drepturile copilului [i Ghidul
interna]ional privind HIV/SIDA [i drepturile omului, s` î[i
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amplifice eforturile preventive prin realizarea de campanii
[i programe de educare, cu predilec]ie în [coli, pentru a
sensibiliza opinia public` cu privire la BTS, cum sunt sifilis
[i HIV/SIDA, dar [i cu privire la metode de preven]ie.
Nivelul de trai
74.Comitetul salut` „Programul pentru Implementarea Planului
Na]ional de Ac]iune Anti-S`r`cie [i pentru Promovarea
Incluziunii Sociale (PNAinc) 2006-2008” demarat de statul
parte. Remarc` de asemenea c`, în baza articolului 44 al
Legii 272/2004, copiii au dreptul la un trai decent a[a cum
este stipulat în articolul 47(1) din Constitu]ia statului parte.
Cu toate acestea, Comitetul î[i manifest` îngrijorarea fa]`
de vulnerabilitatea extrem` a copiilor la s`r`cie, dup` cum
reiese [i din statistici. Comitetul se arat` îngrijorat [i de
faptul c`, de[i nivelul s`r`ciei în råndul romilor a sc`zut între
anii 2003 [i 2006, riscul s`r`ciei la nivelul acestei popula]ii
este în continuare de patru ori mai ridicat decåt în cazul
popula]iei majoritare.
75.Comitetul dore[te s` sublinieze faptul c` un nivel de trai
decent este esen]ial pentru dezvoltarea fizic`, psihic`,
spiritual`, moral` [i social` a copilului. |n conformitate cu
articolul 27 al Conven]iei, Comitetul recomand` ca statul
parte:
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a)

b)

s` intensifice programele de suport adresate copiilor
nevoia[i, mai ales cele centrate pe nutri]ie,
îmbr`c`minte, [colarizare [i locuin]e;
s` creeze cadre complete de politici pentru furnizarea
de servicii sociale durabile care s` r`spund` situa]iei
complexe a copiilor romi [i a familiilor acestora.

6. Educa]ie, activit`]i recreative [i culturale
(articolele 28, 29 [i 31 ale Conven]iei)
Educa]ia, inclusiv formarea [i orientarea profesional`
76.Comitetul remarc` [i apreciaz` numeroasele eforturi ale
statului parte în sfera educa]iei, menite s` garanteze atingerea
obiectivelor Conven]iei, inclusiv programe ce vizeaz`
abandonul [colar [i reducerea dezavantajelor educa]ionale
ale copiilor din mediul rural. Comitetul salut` [i faptul c`,
odat` cu adoptarea Legii 268/2003 ce modific` [i completeaz`
Legea înv`]`måntului nr. 84/1995, durata înv`]`måntului
obligatoriu a fost prelungit la 10 ani, dar [i inten]ia de a cre[te
semnificativ cheltuielile destinate educa]iei pån` la 6% din
PIB, inclusiv alocarea a 434 de milioane de lei pentru
construirea de noi [coli, gr`dini]e [i campusuri [colare în
2008. Cu toate acestea, Comitetul î[i manifest` îngrijorarea
în ceea ce prive[te urm`toarele aspecte:
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a)

b)

c)

d)

num`rul înscrierilor în ciclul primar a sc`zut, în timp
ce num`rul elevilor ce abandoneaz` [coala a crescut
semnificativ în ultimii ani, mai ales în råndul copiilor
de la ora[ [i dispropor]ionat în råndul copiilor de
origine rom`;
cu toate c` înv`]`måntul este obligatoriu [i gratuit,
educa]ia ascunde o serie de costuri indirecte, cum ar
fi rechizite [colare, îmbr`c`minte, hran`, transport,
dar [i plata agen]ilor de paz`, activit`]i recreative,
cret` [i markere, bure]i, materiale didactice [i
renovarea s`lii de clas`;
în ciuda m`surilor luate, precum preg`tirea [i
recrutarea de mediatori [colari, copiii romi continu`
s` prezint` o rat` sc`zut` de înscriere în institu]ii de
înv`]`månt pre[colar [i de înv`]`månt primar, iar
mul]i dintre ei se confrunt` cu o form` sau alta de
segregare [colar`, au o prezen]` [colar` mai slab` [i
pot fi înscri[i, chiar dac` nu au nicio dizabilitate, în
[coli speciale deoarece familia lor nu reu[e[te s`
acopere costurile aferente educa]iei;
în ciuda anumitor eforturi, copiii cu dizabilit`]i sunt [i
în prezent nevoi]i s` fac` fa]` discrimin`rii în ceea ce
prive[te accesul la înv`]`måntul de mas` [i
majoritatea lor nu frecventeaz` nicio form` de
educa]ie, iar marea parte a celor ce o fac, frecventeaz`
[coli speciale;
57

e)

f)

g)

h)

i)

j)

aproape o treime din copiii cu dizabilit`]i mintale nu
au acces la nicio form` de înv`]`månt deoarece
majoritatea [colilor speciale nu accept` copii cu
dizabilit`]i mintale severe;
un num`r redus de copii cu HIV/SIDA au acces la o
form` de educa]ie, dar mul]i din ei întåmpin` greut`]i
de
genul
segreg`rii,
înc`lc`rii
principiului
confiden]ialit`]ii [i mediu ostil;
calitatea înv`]`måntului difer` de la o comunitate la
alta, existånd discrepan]e clare între mediul rural [i
cel urban, [i este în general sl`bit` de, inter alia, o
program` [colar` supraînc`rcat` [i ineficient`, cursuri
în dou` schimburi [i infrastructur` inadecvat`,
inclusiv condi]ii sanitare, starea cl`dirilor [i dot`ri
proaste, în special în [colile segregate;
infrastructura de gr`dini]e este insuficient` pentru a
putea r`spunde nevoilor popula]iei largi, iar
activit`]ile pre[colare adresate copiilor romi sunt în
principal organizate de ONG-uri;
insuficiente cursuri teoretice [i preg`tire profesional`,
în special în cazul copiilor ce p`r`sesc sistemul de
protec]ie a copilului;
multor copii cu dizabilit`]i din institu]ii nu li se ofer`
solu]ii de reintegrare în comunitate, ceea ce poate
duce la transferarea lor automat` în institu]ii de tip
reziden]ial pentru adul]i.
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77.Comitetul recomand` ca statul parte:
a)
s` se asigure c` înv`]`måntul primar este gratuit [i
obligatoriu pentru to]i copiii, în spe]` prin eliminarea
„costurilor ascunse”;
b)
s` investeasc` resurse suplimentare considerabile
prin care s` asigure dreptul tuturor copiilor la o
educa]ie cu adev`rat inclusiv`;
c)
s` includ` în programa [colar` predarea drepturilor
omului [i principiilor Conven]iei;
d)
s` implice p`rin]ii [i comunit`]ile rome în elaborarea
unei programe adecvate pentru copiii romi care s`
]in` seama de cultura [i de tradi]iile rome, s` ofere
ajutor material în func]ie de condi]iile de trai ale
copiilor [i s` respecte limba [i cultura copiilor într-un
proces educativ interactiv [i în via]a social` a [colii;
e)
s` introduc` educa]ia intercultural` [i educa]ia
pentru toleran]` la toate nivelurile sistemului de
înv`]`månt;
f)
s` creasc` calitatea educa]iei oferite tuturor copiilor,
mai ales în sensul dezvolt`rii abilit`]ilor de via]` [i
acordånd
o
aten]ie
deosebit`
copiilor
institu]ionaliza]i;
g)
s` creasc` [i s` îmbun`t`]easc` accesul la gr`dini]e
[i la educa]ie pre[colar` al copiilor romi [i al celor
defavoriza]i pentru a-i preg`ti de [coal` [i pentru a le
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h)

i)

oferi [ansa de a participa la activit`]i ludice [i
sportive;
s` sensibilizeze directorii de [coal` cu privire la
prevederile legale, adoptate în iulie 2007, ce interzic
segregarea în [coli;
s` creeze un sistem formal prin care s` ofere
oportunit`]i pre[colare alternative [i comunitare
copiilor din mediul rural.

Dreptul la timp liber [i la joac`
78.Comitetul salut` numeroasele eforturi realizate de statul
parte pentru a asigura dreptul copiilor la odihn`, la timp
liber [i participare la activit`]i recreative [i culturale, dar î[i
arat` îngrijorarea fa]` de lipsa unor terenuri de joac` bine
dotate pentru copii [i fa]` de faptul c` sportul este
insuficient promovat în [coal` [i în societate în general.
79.Comitetul recomand` ca statul parte s` î[i intensifice
eforturile de a garanta dreptul copilului la odihn` [i la timp
liber, de a se juca [i de a lua parte la activit`]i recreative
potrivite vårstei sale [i de a participa liber la via]a cultural`
[i artistic`. Statul parte trebuie s` încerce în mod deosebit
s` pun` la dispozi]ia copiilor, chiar [i celor cu dizabilit`]i,
spa]ii de joac` adecvate unde ace[tia s` se poat` juca [i s`
desf`[oare activit`]i recreative.
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7. M`suri de protec]ie special`
(articolele 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32-36 ale
Conven]iei)
Copiii refugia]i [i solicitan]i de azil
80.Comitetul remarc` faptul c` noua Lege privind azilul în
Romånia (Legea nr. 122/2006), adoptat` în 2006,
men]ioneaz` în mod explicit principiul interesului superior
al copilului [i prevede ca acesta s` fie respectat în orice
decizie de determinare a statutului de refugiat ce afecteaz`
copiii, dar [i principiile [i garan]iile procedurale de genul
unitatea
familiei,
nereturnarea,
nediscriminarea,
confiden]ialitate [i prezum]ia de bun`-credin]`. Cu toate
acestea, Comitetul î[i exprim` preocuparea cu privire la
faptul c` Legea privind azilul nu include m`suri speciale
referitoare la copiii separa]i, pe lång` cei neînso]i]i, iar
persoanele ce r`spund de copiii neînso]i]i, inclusiv cele ce
se ocup` de procesarea cererilor de azil, nu beneficiaz` de
aceea[i preg`tire. Cu toate c` apreciaz` excelenta cooperare
dintre actorii implica]i, Comitetul constat` cu îngrijorare c`
autoritatea responsabil` de determinarea vårstei copiilor
neînso]i]i ac]ioneaz` f`r` a ]ine cont de eventuale marje de
eroare.
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81.Comitetul recomand` ca, luånd în considerare comentariul
s`u general nr. 6 privind tratamentul copiilor neînso]i]i [i
separa]i în afara ]`rii lor de origine, statul parte:
a)

b)

c)
d)

s` l`rgeasc` aria de acoperire a legii [i s` continue s`
ofere [i în practic` garan]ii speciale copiilor neînso]i]i
[i celor separa]i;
s` extind` la nivel na]ional procesul de formare cu
privire la tehnicile adecvate de intervievare a copilului
în råndul tuturor factorilor de decizie implica]i în
determinarea statutului de refugiat (DSR), dar [i a
celor cu rol de tutore legal;
s` ia în considerare o marj` de eroare în momentul
determin`rii vårstei;
s` se asigure c` revenirea copiilor în ]ara lor se face
pe baza unor garan]ii corespunz`toare, inclusiv pe
baza unei evalu`ri independente a situa]iei la
revenirea în ]ar`, cum ar fi mediul familial.

Exploatarea economic`, inclusiv exploatarea copiilor prin
munc`
82.Comitetul salut` noul Cod Penal potrivit c`ruia actul de a
induce sau de a for]a copiii s` cer[easc` comis de un adult
reprezint` fapt` penal`, dar [i înfiin]area unui Comitet
Na]ional Director pentru prevenirea [i combaterea
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exploat`rii copiilor prin munc`, care va crea unit`]i
specializate pe combaterea exploat`rii copiilor prin munc`
în institu]iile relevante [i va prelua de la ILO-IPEC partea de
elaborare [i de monitorizare a programelor [i activit`]ilor în
domeniu. Cu toate acestea, Comitetul î[i manifest`
îngrijorarea fa]` de num`rul mare de cazuri de copii care
cer[esc. Comitetul remarc` faptul c` ANPDC are dreptul s`
sanc]ioneze angajatorii ce recurg la exploatarea copiilor prin
munc`, c` se efectueaz` inspec]ii [i se aplic` amenzi
persoanelor identificate c` au angajat ilegal minori cu vårste
între 15 – 18 ani, dar din p`cate nu sunt func]ionale toate
echipele intersectoriale locale create pentru a combate
aceast` problem`.
83.Comitetul recomand` ca statul parte:
a)
s` î[i intensifice eforturile de implementare [i aplicare
a legilor [i politicilor menite s` protejeze copiii
împotriva exploat`rii economice, inclusiv a
exploat`rii prin munc` [i a cer[itului;
b)
s` monitorizeze situa]ia copiilor implica]i în orice
form` de exploatare economic`, inclusiv prin munc`,
în vederea elimin`rii a astfel de practici, s` se asigure
c` minorii frecventeaz` [coala [i s` le ofere protec]ie
în ceea ce prive[te s`n`tatea [i bun`starea lor;
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c)

s` colecteze datele legate de copiii victime ale
exploat`rii economice, inclusiv ale exploat`rii prin
munc`, care s` permit` o analiz` dezagregat` pe
activit`]i [i m`suri adoptate.

Copiii str`zii
84.Comitetul ia not` de adoptarea unui Plan de ac]iune, prin
Ordinul nr. 100/2006, în vederea reintegr`rii sociale a
copiilor str`zii. Comitetul ia not` de sc`derea raportat` a
num`rului copiilor ce tr`iesc pe str`zi, dar este preocupat
de num`rul mare de copii ai str`zii ce muncesc pentru a se
între]ine, majoritatea c`rora nu merg la [coal` [i nu de]in
un certificat de na[tere. Comitetul î[i arat` preocuparea fa]`
de evacu`rile for]ate ale familiilor de romi cu copii, efectuate
f`r` a pune la dispozi]ie o locuin]` alternativ` sau
compensa]ii corespunz`toare. Comitetul noteaz`, de
asemenea, num`rul ridicat de copii disp`ru]i, mai ales din
institu]ii de protec]ie a copilului.
85.Comitetul recomand` ca statul parte:
a)
s` realizeze o evaluare sistematic` a situa]iei copiilor
str`zii pentru a ob]ine o imagine clar` a cauzelor
principale [i a magnitudinii acesteia;
b)
s` elaboreze [i s` pun` în practic`, implicånd activ
copiii str`zii, o strategie complex` care s` elimine
64

c)

d)

cauzele principale ale fenomenului [i s` defineasc`
m`suri preventive [i de protec]ie; s` stabileasc` ]inte
anuale pentru reducerea num`rului copiilor str`zii [i
alocarea de resurse adecvate; s` formuleze linii
directoare clare pentru implementarea unei astfel de
strategii de c`tre serviciile publice [i ONG-uri;
cu implicarea activ` a copiilor str`zii, s` sus]in`
programe de reîntregire familial` sau alte m`suri
alternative, cu condi]ia ca acestea s` fie în interesul
superior al copilului;
s` se asigure c` ace[ti copii ai str`zii frecventeaz`
[coala [i s` le pun` la dispozi]ie servicii de asisten]`
medical` corespunz`toare, ad`post [i hran`, ]inånd
cont de nevoile specifice ale b`ie]ilor [i fetelor.

86.Comitetul recomand` ca statul parte s` se asigure c` se
ofer` compensa]ii adecvate sau locuin]e alternative de cåte
ori se fac evacu`ri for]ate, în special în cazul familiilor cu
copii mici. Comitetul recomand`, de asemenea, ca statul
parte s` depun` mai multe eforturi pentru prevenirea
separ`rii copilului de familie [i s` îmbun`t`]easc` condi]iile
[i atitudinea personalului din institu]iile de protec]ie
special`.
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Exploatare [i abuz sexual
87.Comitetul ia not` de modificarea Codului Penal pentru a-l
alinia la Protocolul op]ional privind vånzarea de copii,
prostitu]ia copiilor [i pornografia infantil`. Comitetul
apreciaz` [i numeroasele eforturi realizate în sfera
combaterii traficului, cum este constituirea Agen]iei
Na]ionale împotriva Traficului de Persoane în 2006,
adoptarea Planului na]ional de ac]iune pentru prevenirea [i
lupta împotriva traficului de copii [i a Planului na]ional de
ac]iune pentru prevenirea [i combaterea abuzului sexual
asupra copilului [i a exploat`rii sexuale a copiilor în scopuri
comerciale. Cu toate acestea, Comitetul î[i manifest`
îngrijorarea fa]` de urm`toarele aspecte:
a)
num`rul mare de copii exploata]i sexual, inclusiv al
copiilor de alt` na]ionalitate trafica]i pe teritoriul
Romåniei, [i cre[terea num`rului copiilor trafica]i din
Romånia în alte state europene;
b)
fetele traficate în afara [i pe teritoriul ]`rii, victime ale
exploat`rii sexuale, sunt tratate diferit, fiind uneori
percepute ca ni[te infractoare;
c)
nu exist` prevederi speciale în codul penal [i cel de
procedur` penal` privind audierea copiilor victime ale
infrac]iunilor, inclusiv ale exploat`rii [i abuzului
sexual;
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d)

e)

copiii din institu]iile de protec]ie a copilului sunt
extrem de vulnerabili la traficul de copii în scopul
exploat`rii sexuale;
potrivit Raportorului Special al ONU pe problema
vånz`rii de copii, prostitu]iei copiilor [i a pornografiei
infantile (E/CN.4/2005/78/Add.2), datele referitoare la
trafic nu se afl` în concordan]` unele cu altele
deoarece diferitele institu]ii ofer` date diferite, în
func]ie de grupul ]int` asupra c`ruia se concentreaz`.

88.Comitetul recomand` ca statul parte:
a)
s` depun` mai multe eforturi de colectare a datelor
legate de amploarea fenomenului exploat`rii [i a
abuzului sexual asupra copiilor, date esen]iale pentru
preg`tirea unor r`spunsuri eficiente [i pentru
combaterea acestor fenomene;
b)
s` considere to]i copiii care cad victime ale acestor
practici criminale, inclusiv ale prostitu]iei infantile,
exclusiv victime ce necesit` recuperare [i reintegrare,
[i nu infractori;
c)
s` formuleze prevederi speciale în codul penal [i cel
de procedur` penal` pentru audierea copiilor victime
ale infrac]iunilor, inclusiv ale exploat`rii [i abuzului
sexual;
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d)

e)

s` asigure prevenirea victimiz`rii [i revictimiz`rii
copiilor prin stabilirea de m`suri de protec]ie
special`;
s` depun` raportul s`u ini]ial în baza Protocolului
op]ional la Conven]ie referitor la vånzarea de copii,
prostitu]ia copiilor [i pornografia infantil`.

Linii de asisten]` telefonic`
89.Comitetul noteaz` faptul c` Telefonul Copilului func]ioneaz`
în Romånia din anul 2006 ca o organiza]ie non-profit,
folosind din 2008 un num`r cu [ase cifre, care nu este altul
decåt num`rul unic din [ase cifre de la nivel european.
Comitetul remarc` [i faptul c` în Romånia exist` mai multe
linii de asisten]` telefonic` puse la dispozi]ie de diferi]i actori
sociali.
90.Comitetul recomand` ca serviciul Telefonul Copilului
existent s` fie extins pentru a cuprinde toate regiunile ]`rii
[i beneficieze de un num`r format din trei cifre, s` fie gratuit
pentru apelant [i pentru operator [i disponibil 24 de ore din
24. Comitetul recomand`, de asemenea, ca statul parte s`
creasc` gradul de con[tientizare al copiilor, oferind printre
altele informa]ii despre acest serviciu telefonic în
programele adresate copiilor [i în [coli.
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Administrarea justi]iei juvenile
91.Comitetul salut` actuala legisla]ie care stabile[te o vårst`
minim` de r`spundere penal` mai mare decåt minima
acceptat` la nivel interna]ional. Comitetul salut`, de
asemenea, instituirea de c`tre Consiliul Superior al
Magistraturii a unui Comitet ce monitorizeaz` îndeplinirea
de c`tre Consiliu [i instan]ele judec`tore[ti a obliga]iilor
legate de realizarea Planului na]ional de ac]iune din
domeniul protec]iei copilului. Comitetul î[i manifest` totu[i
preocuparea fa]` de noua lege privind organizarea judiciar`
din cadrul strategiei de reform` a sistemului judiciar pe
perioada 2005-2007 care înlocuie[te obliga]ia de a înfiin]a
tribunalele specializate cu ‘posibilitatea’ de a face acest
lucru. |n plus, Comitetul este preocupat de urm`toarele:
a)
nu exist` o politic` na]ional` unitar` în domeniul
preven]iei;
b)
drepturile procedurale ale copiilor sunt violate în faza
de anchetare, inclusiv accesul la un avocat sau
folosirea for]ei fizice pentru a ob]ine o declara]ie sau
o m`rturisire din partea copiilor;
c)
cu toate c` anumi]i judec`tori au beneficiat de
preg`tire special` pentru a lucra cu copiii, nu se ]ine
întotdeauna cont de acest lucru în momentul
încredin]`rii cazurilor;
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d)

e)

f)

g)

deseori, copiii sunt priva]i de libertate în spa]ii de
deten]ie pentru adul]i [i, de[i sunt separa]i de adul]i,
ei nu beneficiaz` de programe speciale;
exist` pu]ine centre de reabilitare [i penitenciare
speciale pentru copii afla]i în conflict cu legea, pentru
care nu exist` m`suri sau institu]ii responsabile cu
asistarea lor în vederea reintegr`rii în societate;
copiii priva]i de libertate au rareori acces la servicii
adecvate de educa]ie, neexistånd nicio prevedere
privitoare la educa]ia copiilor afla]i în deten]ie înainte
de proces;
legisla]ia ce reglementeaz` activitatea centrelor de
reeducare (Decretul nr. 545 din 1972) este considerat`
de c`tre Avocatul Poporului învechit` [i incapabil` la
ora actual` s` serveasc` interesul superior al copilului
[i dezvoltarea fizic`, psihologic`, medical` [i
educativ` a copilului.

92.Comitetul recomand` ca statul parte s` continue efortul de
îmbun`t`]ire a sistemului de justi]ie juvenil` în
conformitate cu Conven]ia, în particular cu articolele 37, 39
[i 40, [i cu alte standarde ale Na]iunile Unite din domeniul
justi]iei juvenile, inclusiv Regulile standard minime ale ONU
cu privire la administrarea justi]iei juvenile (Regulile de la
Beijing), Ghidul ONU pentru prevenirea delincven]ei
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juvenile (Ghidul Riyadh), Regulile ONU pentru protec]ia
minorilor priva]i de libertate [i Ghidul referitor la ac]iunile
privind copiii din sistemul de justi]ie penal`. De asemenea,
recomand`:
a)
m`suri preventive, cum ar fi sprijinirea rolului familiei
[i al comunit`]ii pentru a înl`tura condi]iile sociale ce
îi împing pe copii s` intre în contact cu sistemul de
justi]ie penal`, [i luarea tuturor m`surilor posibile
pentru evitarea stigmatiz`rii;
b)
ca dreptul la un proces echitabil s` fie respectat în
toate fazele urm`ririi penale, inclusiv în cea de
investiga]ie;
c)
ca orice copil în conflict cu legea s` fie judecat în
sistemul de justi]ie juvenil` [i niciodat` ca adult în
instan]ele obi[nuite;
d)
s` se introduc` institu]ia judec`torilor specializa]i
pentru copii în toate regiunile, care s` beneficieze de
studiile [i preg`tirea necesare [i de stabilitate;
e)
aplicarea deten]iei ca ultim` solu]ie, pentru o
perioad` de timp cåt mai scurt`, cu revizuire
periodic` în vederea retragerii sale;
f)
pån` la înfiin]area tribunalelor pentru minori, s` fie
luate toate m`surile prin care s` se asigure c`
dosarele penale în care sunt implica]i copii sunt
examinate, respectånd dreptul copilului la intimitate,
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g)
h)

de c`tre judec`tori, consilii judiciare [i psihologice
special instruite în acest sens;
copiii priva]i de libertate s` aib` acces la educa]ie,
chiar [i cånd se afl` în deten]ie înaintea procesului;
revizuirea legisla]iei ce reglementeaz` activitatea
centrelor de reeducare (Decretul nr. 545).

Protec]ia martorilor [i a victimelor infrac]iunilor
93.Comitetul ia not` de inexisten]a unor prevederi speciale în
codul penal [i cel de procedur` penal` referitoare la
audierea copiilor victime ale infrac]iunilor, inclusiv ale
exploat`rii sexuale [i ale abuzului sexual. Comitetul î[i
exprim` preocuparea [i fa]` de faptul c` minorii victime sau
martori la o infrac]iune ar putea, în baza anumitor restric]ii
impuse de lege, lua parte la emisiuni TV [i radio.
94.Comitetul recomand` ca statul parte s` asigure, prin
prevederi legale [i reglement`ri corespunz`toare, c` tuturor
copiilor victime sau martori ai unei infrac]iuni, ca de
exemplu copii victime ale abuzului, violen]ei domestice,
exploat`rii sexuale [i economice, r`pirii [i traficului, li se
ofer` protec]ia prev`zut` în Conven]ie [i s` ]in` în
întregime seama de Ghidul Na]iunilor Unite privind justi]ia
în cazurile în care sunt implica]i copii victime [i martori ai
unei infrac]iuni (anexat Rezolu]iei 2005/20 din 22 iulie 2005
a Consiliului Economic [i Social).
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Copii ce apar]in minorit`]ilor
95.Comitetul ia not` de faptul c` articolul 118 din Legea
înv`]`måntului recunoa[te dreptul persoanelor ce apar]in
minorit`]ilor na]ionale de a beneficia de educa]ie în limba
lor matern` [i c` statul parte s-a asigurat c` elevii
apar]inånd anumitor minorit`]i, inclusiv celei rome,
beneficiaz` de educa]ie predat` în întregime sau par]ial în
limba lor matern` sau de studiul limbii lor materne. Cu toate
acestea, Comitetul constat` c` în ciuda eforturilor realizate
pentru ameliorarea situa]iei, minorit`]ilor, în special romilor,
li se ofer` pu]ine ocazii în care s` î[i foloseasc` limba
matern` [i cultura. Comitetul remarc` cu satisfac]ie c` s-au
creat oportunit`]i prin lege [i în mod real pentru persoanele
apar]inånd minorit`]ilor de a interac]iona în limba lor
matern` cu instan]ele judec`tore[ti [i administra]ia public`
local`, de a difuza programe TV [i radiofonice în limba lor
[i de a accesa fonduri de la stat pentru diverse proiecte, inter
alia, în sfera educa]iei, culturii [i a programelor adresate
tinerilor.
96.Comitetul recomand` ca statul parte s` se asigure c`
politicile, m`surile [i instrumentele sale sunt aplicate f`r`
discriminare [i c` protejeaz` drepturile copiilor apar]inånd
grupurilor minoritare, inclusiv celor de etnie rom`, [i
drepturile acestora prev`zute în Conven]ie.
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Copiii romi
97.|n ceea ce prive[te copiii apar]inånd minorit`]ii rome,
Comitetul noteaz` c` [colile [i alte institu]ii nu ]in cont de
nevoile culturale [i de alt` natur` ale copiilor romi.
Comitetul remarc` faptul c`, în ciuda eforturilor depuse,
romilor li se ofer` [anse reduse de a sensibiliza opinia
public` fa]` de problemele ce îi afecteaz` prin intermediul
presei [i c` anumite autorit`]i locale s-au opus folosirii
limbilor minoritare în rela]ia cet`]eanului cu administra]ia
local`.
98.Comitetul recomand` în mod special ca statul parte:
a)
s` elaboreze cadre complete de politic` pentru
furnizarea unor servicii durabile vizånd situa]ia
complex` a copiilor [i familiilor rome, inclusiv limba
matern`, educa]ia [i cultura acestora;
b)
s` dezvolte modele de interven]ie [i campanii intracomunitare care s` atace problema c`s`toriei timpurii
[i a sarcinilor timpurii;
c)
s` intensifice efortul de a elimina discriminarea [i s`
continue formularea [i punerea în practic` – în
stråns` colaborare cu îns`[i comunitate rom` – a
politicilor [i programelor care s` ]inteasc` la
asigurarea accesului egal la servicii ce respect`
cultura rom`, inclusiv la cele de dezvoltare [i educa]ie
timpurie;
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d)

s` ini]ieze campanii, chiar [i prin intermediul massmedia la toate nivelurile [i regiunile, care s` combat`
atitudinea negativ` a societ`]ii fa]` de romi, inclusiv
în råndul personalului din poli]ie [i al altor categorii
profesionale.

8. Ratificarea instrumentelor interna]ionale din domeniul
drepturilor omului
99.Comitetul încurajeaz` statul parte s` ratifice: Conven]ia
interna]ional` privind protec]ia drepturilor tuturor
lucr`torilor migran]i [i a membrilor familiilor acestora;
Conven]ia privind drepturile persoanelor cu dizabilit`]i [i
protocolul op]ional aferent; Conven]ia interna]ional` pentru
protec]ia tuturor persoanelor împotriva dispari]iei for]ate
[i Protocolul op]ional la Pactul interna]ional cu privire la
drepturile economice, sociale [i culturale.
9. Ac]iuni ulterioare [i diseminare
Ac]iuni ulterioare
100.Comitetul recomand` ca statul parte s` ia toate m`surile
necesare pentru a asigura implementarea în totalitate a
prezentelor recomand`ri, inter alia, prin transmiterea
acestora Senatului, Camerei Deputa]ilor, ministerelor [i
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departamentelor administrative relevante, inclusiv celor cu
responsabilit`]i la nivel de jude] [i de comun`, spre a face
o analiz` adecvat` [i a stabili ac]iuni viitoare.
Diseminare
101.Comitetul recomand`, de asemenea, ca al treilea [i al
patrulea raport periodic [i r`spunsurile în scris depuse de
statul parte împreun` cu recomand`rile aferente
(observa]iile finale) adoptate s` fie puse, inclusiv (dar nu
exclusiv) via Internet, la dispozi]ia popula]iei, organiza]iilor
societ`]ii civile, asocia]iilor tinerilor [i copiilor pentru a
genera dezbateri [i a informa cu privire la Conven]ie, la
aplicarea [i la monitorizarea acesteia.
10. Urm`torul raport
102.Comitetul invit` statul parte s` depun` cel de-al cincilea
raport periodic al s`u, în conformitate cu articolul 44 CDC,
pån` în luna octombrie a anului 2012. Raportul nu va dep`[i
120 de pagini (vezi CRC/C/118).
103. Comitetul invit`, de asemenea, statul parte s` depun` un
document esen]ial cu date actualizate, în conformitate cu
cerin]ele referitoare la documentele esen]iale comune
prev`zute în Ghidul armonizat privind raportarea în baza
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tratatelor interna]ionale pentru drepturile omului, inclusiv
Ghidul privind documentele esen]iale comune [i
documentele specifice tratatului, aprobate în cadrul celei
de-a V-a Adun`ri a comitetelor de monitorizare a tratatelor
pentru drepturile omului din iunie 2006 (HRI/MC/2006/3).
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Organiza]ia Na]iunilor Unite
Conven]ie nr. (r1) din 20/11/1989
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din
13/06/2001
cu privire la drepturile copilului*)
*) Traducere.
PREAMBUL

Statele p`r]i la prezenta conven]ie, avånd în vedere c`, în
conformitate cu principiile proclamate de Carta Na]iunilor
Unite, recunoa[terea demnit`]ii [i a drepturilor egale [i
inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane constituie
fundamentul libert`]ii, drept`]ii [i p`cii în lume, avånd în
vedere c` în Cart` popoarele Na]iunilor Unite au proclamat din
nou încrederea lor în drepturile fundamentale ale omului, în
demnitatea [i valoarea persoanei umane [i au hot`råt s`
promoveze progresul social [i condi]ii mai bune de trai în
contextul unei libert`]i sporite, recunoscånd faptul c` Na]iunile
Unite, în Declara]ia Universal` a Drepturilor Omului [i în
pactele interna]ionale privind drepturile omului, au proclamat
[i au convenit c` fiecare poate s` se prevaleze de drepturile [i
de libert`]ile enun]ate de acestea, f`r` nici o deosebire de ras`,
culoare, sex, limb`, religie, opinie politic` sau orice alt` opinie,
na]ionalitate [i origine social`, situa]ie material`, statut la
na[tere sau alt statut, amintind faptul c` în Declara]ia
Universal` a Drepturilor Omului Na]iunile Unite au proclamat
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dreptul copiilor la îngrijire [i asisten]` speciale, avånd
convingerea c` familia, ca unitate de baz` a societ`]ii [i ca
mediu natural destinat cre[terii [i bun`st`rii tuturor membrilor
s`i [i, în special, a copiilor, trebuie s` beneficieze de protec]ia
[i de asisten]a de care are nevoie pentru a-[i putea asuma pe
deplin responsabilit`]ile în cadrul societ`]ii, recunoscånd c`
pentru dezvoltarea plenar` [i armonioas` a personalit`]ii sale
copilul trebuie s` creasc` într-un mediu familial, într-o
atmosfer` de fericire, dragoste [i în]elegere, ]inånd seama de
faptul c` un copil trebuie s` fie pe deplin preg`tit s` tr`iasc`
independent în societate [i s` fie educat în spiritul idealurilor
proclamate în Carta Na]iunilor Unite [i, în special, în spiritul
p`cii, demnit`]ii, libert`]ii, toleran]ei, egalit`]ii [i solidarit`]ii,
avånd în vedere c` necesitatea de a extinde protec]ia special`
acordat` copilului a fost enun]at` în Declara]ia de la Geneva
din 1924 privind drepturile copilului [i în Declara]ia drepturilor
copilului, adoptat` de Adunarea General` la 20 noiembrie 1959,
[i a fost recunoscut` în Declara]ia Universal` a Drepturilor
Omului, în Pactul interna]ional privind drepturile civile [i
politice (în special art. 23 [i 24), în Pactul interna]ional privind
drepturile economice, sociale [i culturale (în special art. 10) [i
în statutele [i instrumentele aplicabile ale institu]iilor
specializate [i ale organiza]iilor interna]ionale preocupate de
bun`starea copilului, avånd în vedere c`, a[a cum s-a ar`tat în
Declara]ia drepturilor copilului, "dat` fiind lipsa sa de
maturitate fizic` [i intelectual`, copilul are nevoie de protec]ie
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[i îngrijire speciale, inclusiv de o protec]ie juridic` adecvat`,
atåt înainte cåt [i dup` na[terea sa", reamintind dispozi]iile
Declara]iei cu privire la principiile sociale [i juridice aplicabile
protec]iei [i bun`st`rii copiilor, cu referire special` la practicile
în materie de plasament familial [i de adop]ie pe plan na]ional
[i interna]ional, precum [i Regulile minimale standard ale
Na]iunilor Unite privind administrarea justi]iei în cazul
minorilor (Regulile de la Beijing), Declara]ia privind protec]ia
femeilor [i copiilor în caz de stare de urgen]` [i de conflict
armat, recunoscånd c` în toate ]`rile lumii exist` copii care
tr`iesc în condi]ii extrem de dificile [i care au nevoie de o
aten]ie deosebit`, ]inånd seama de importan]a tradi]iilor [i a
valorilor culturale ale fiec`rui popor în protejarea [i dezvoltarea
armonioas` a copilului, recunoscånd importan]a cooper`rii
interna]ionale destinate îmbun`t`]irii condi]iilor de trai ale
copiilor din toate ]`rile [i, în special, din ]`rile în curs de
dezvoltare, convin dup` cum urmeaz`:
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PARTEA I
ARTICOLUL 1
|n sensul prezentei conven]ii, prin copil se în]elege orice fiin]`
uman` sub vårsta de 18 ani, exceptånd cazurile în care legea
aplicabil` copilului stabile[te limita majoratului sub aceast`
vårst`.
ARTICOLUL 2
1. Statele p`r]i se angajeaz` s` respecte [i s` garanteze
drepturile stabilite în prezenta conven]ie tuturor copiilor din
jurisdic]ia lor, indiferent de ras`, culoare, sex, limb`, religie,
opinie politic` sau alt` opinie, de na]ionalitate, apartenen]a
etnic` sau originea social`, de situa]ia material`, incapacitatea
fizic`, de statutul la na[tere sau de statutul dobåndit al copilului
ori al p`rin]ilor sau al reprezentan]ilor legali ai acestuia.
2. Statele p`r]i vor lua toate m`surile de protejare a copilului
împotriva oric`rei forme de discriminare sau de sanc]ionare pe
considerente ]inånd de situa]ia juridic`, activit`]ile, opiniile
declarate sau convingerile p`rin]ilor, ale reprezentan]ilor s`i
legali sau ale membrilor familiei sale.

81

ARTICOLUL 3
1. |n toate ac]iunile care privesc copiii, întreprinse de institu]iile
de asisten]` social` publice sau private, de instan]ele
judec`tore[ti, autorit`]ile administrative sau de organele
legislative, interesele copilului vor prevala.
2. Statele p`r]i se oblig` s` asigure copilului protec]ia [i
îngrijirea necesare în vederea asigur`rii bun`st`rii sale,
]inånd seama de drepturile [i obliga]iile p`rin]ilor s`i, ale
reprezentan]ilor s`i legali sau ale altor persoane c`rora acesta
le-a fost încredin]at în mod legal, [i în acest scop vor lua toate
m`surile legislative [i administrative corespunz`toare.
3. Statele p`r]i vor veghea ca institu]iile, serviciile [i
a[ez`mintele care r`spund de protec]ia [i îngrijirea copiilor
s` respecte standardele stabilite de autorit`]ile competente,
în special cele referitoare la securitate [i s`n`tate, la
num`rul [i calificarea personalului din aceste institu]ii,
precum [i la asigurarea unei supravegheri competente.
ARTICOLUL 4
Statele p`r]i se angajeaz` s` ia toate m`surile legislative,
administrative [i de orice alt` natur` necesare în vederea
punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în prezenta
conven]ie. |n cazul drepturilor economice, sociale [i culturale
statele p`r]i se oblig` s` adopte aceste m`suri, f`r` a precupe]i
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resursele de care dispun [i, dac` este cazul, în cadrul cooper`rii
interna]ionale.
ARTICOLUL 5
Statele p`r]i vor respecta responsabilit`]ile, drepturile [i
îndatoririle ce revin p`rin]ilor naturali ai copilului sau, dup` caz
[i conform tradi]iei locale, membrilor familiei l`rgite sau
comunit`]ii, tutorilor sau altor persoane care au, prin lege, copii
în îngrijire, de a asigura, de o manier` corespunz`toare
capacit`]ilor în continu` dezvoltare ale copilului, îndrumarea [i
orientarea necesare în exercitarea de c`tre copil a drepturilor
recunoscute în prezenta conven]ie.
ARTICOLUL 6
1. Statele p`r]i recunosc dreptul la via]` al fiec`rui copil.
2. Statele p`r]i vor face tot ce le st` în putin]` pentru a asigura
supravie]uirea [i dezvoltarea copilului.
ARTICOLUL 7
1. Copilul se înregistreaz` imediat dup` na[terea sa [i are, prin
na[tere, dreptul la un nume, dreptul de a dobåndi o
cet`]enie [i, în m`sura posibilului, dreptul de a-[i cunoa[te
p`rin]ii [i de a fi îngrijit de ace[tia.
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2. Statele p`r]i vor veghea ca aplicarea acestor drepturi s`
respecte legisla]ia lor na]ional` [i obliga]iile pe care acestea
[i le-au asumat în temeiul instrumentelor interna]ionale
aplicabile în materie, în special în cazul în care
nerespectarea acestora ar avea ca efect declararea copilului
ca apatrid.
ARTICOLUL 8
1. Statele p`r]i se oblig` s` respecte dreptul copilului de a-[i
p`stra identitatea, inclusiv cet`]enia, numele [i rela]iile
familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege, f`r` nici o
imixtiune ilegal`.
2. |n cazul în care un copil este lipsit în mod ilegal de toate sau
de o parte din elementele constitutive ale identit`]ii sale,
statele p`r]i vor asigura asisten]a [i protec]ia
corespunz`toare pentru ca identitatea acestuia s` fie
restabilit` cåt mai repede posibil.
ARTICOLUL 9
1. Statele p`r]i vor veghea ca nici un copil s` nu fie separat de
p`rin]ii s`i împotriva voin]ei acestora, exceptånd situa]ia în
care autorit`]ile competente decid, sub rezerva revizuirii
judiciare [i cu respectarea legilor [i a procedurilor aplicabile,
c` aceast` separare este în interesul suprem al copilului. O
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astfel de decizie poate deveni necesar` în cazuri particulare
cum ar fi, de exemplu, în cazul copiilor maltrata]i sau
neglija]i de p`rin]i sau în cazul în care p`rin]ii tr`iesc separat
[i se impune luarea unei hot`råri cu privire la locul de
re[edin]` a copilului.
2. |n toate cazurile prev`zute la paragraful 1 din prezentul
articol toate p`r]ile interesate trebuie s` aib` posibilitatea
de a participa la dezbateri [i de a-[i face cunoscute punctele
de vedere.
3. Statele p`r]i vor respecta dreptul copilului care a fost
separat de ambii p`rin]i sau de unul dintre ei de a între]ine
rela]ii personale [i contacte directe cu cei doi p`rin]i ai s`i,
în mod regulat, exceptånd cazul în care acest lucru
contravine interesului suprem al copilului.
4. Cånd separarea rezult` din m`suri luate de c`tre un stat
parte, precum deten]ia, închisoarea, exilul, expulzarea sau
moartea (inclusiv moartea, indiferent de cauz`, survenit` în
timpul deten]iei) ambilor p`rin]i sau a unuia dintre ei ori a
copilului, statul parte va furniza, la cerere, p`rin]ilor,
copilului sau, dup` caz, unui alt membru al familiei
informa]iile esen]iale despre locul unde se g`sesc membrul
sau membrii familiei, exceptånd cazul în care divulgarea
acestor informa]ii ar aduce prejudicii bun`st`rii copilului.
Statele p`r]i vor veghea, de asemenea, ca prezentarea unei
astfel de cereri s` nu antreneze prin ea îns`[i consecin]e
d`un`toare pentru persoana sau persoanele interesate.
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ARTICOLUL 10
1. |n conformitate cu obliga]ia ce revine statelor p`r]i potrivit
art. 9 paragraful 1, orice cerere depus` de un copil sau de
p`rin]ii acestuia, în vederea intr`rii într-un stat parte sau a
p`r`sirii acestuia în scopul reîntregirii familiei, va fi
examinat` de statele p`r]i cu bun`voin]`, umanism [i cu
operativitate. Statele p`r]i vor veghea, de asemenea, ca
depunerea unei astfel de cereri s` nu antreneze consecin]e
nefaste asupra solicitan]ilor [i membrilor familiei acestora.
2. Copilul ai c`rui p`rin]i î[i au re[edin]a în state diferite va
avea dreptul de a între]ine, în afara unor situa]ii
excep]ionale, rela]ii personale [i contacte directe, în mod
regulat, cu ambii s`i p`rin]i. |n acest scop [i în conformitate
cu obliga]ia care revine statelor p`r]i în temeiul art. 9
paragraful 1, statele p`r]i vor respecta dreptul copilului [i al
p`rin]ilor s`i de a p`r`si orice ]ar`, inclusiv propria lor ]ar`,
[i de a reveni în propria lor ]ar`. Dreptul de a p`r`si orice
]ar` nu poate fi îngr`dit decåt de restric]iile prev`zute în
mod expres de lege [i care sunt necesare pentru protejarea
siguran]ei na]ionale, a ordinii publice, a s`n`t`]ii publice sau
a bunelor moravuri ori a drepturilor [i libert`]ilor altora [i
care sunt compatibile cu celelalte drepturi recunoscute în
prezenta conven]ie.
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ARTICOLUL 11
1. Statele p`r]i vor lua m`suri pentru a combate ac]iunile
ilegale de transferare [i de împiedicare a reîntoarcerii
copiilor în, respectiv din, str`in`tate.
2. |n acest scop statele p`r]i vor promova încheierea de
acorduri bilaterale [i multilaterale sau aderarea la acordurile
existente.
ARTICOLUL 12
1. Statele p`r]i vor garanta copilului capabil de discern`månt
dreptul de a-[i exprima liber opinia asupra oric`rei
probleme care îl prive[te, opiniile copilului urmånd s` fie
luate în considerare ]inåndu-se seama de vårsta sa [i de
gradul s`u de maturitate.
2. |n acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de
a fi ascultat în orice procedur` judiciar` sau administrativ`
care îl prive[te, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un
organism competent, în conformitate cu regulile de
procedur` din legisla]ia na]ional`.
ARTICOLUL 13
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept
cuprinde libertatea de a c`uta, de a primi [i de a difuza
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informa]ii [i idei de orice natur`, indiferent de frontiere, sub
form` oral`, scris`, tip`rit` sau artistic` ori prin orice alte
mijloace, la alegerea copilului.
2. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restric]iilor,
dar numai al acelor restric]ii expres prev`zute de lege [i
absolut necesare pentru:
a)
respectarea drepturilor sau a reputa]iei altora; sau
b)
protejarea securit`]ii na]ionale, a ordinii publice, a
s`n`t`]ii publice [i a bunelor moravuri.
ARTICOLUL 14
1. Statele p`r]i vor respecta dreptul copilului la libertatea de
gåndire, de con[tiin]` [i religie.
2. Statele p`r]i vor respecta drepturile [i obliga]iile p`rin]ilor
sau, dup` caz, ale reprezentan]ilor legali ai copilului de a-l
îndruma în exercitarea dreptului sus-men]ionat, de o manier`
care s` corespund` capacit`]ilor în formare ale acestuia.
3. Libertatea de a-[i manifesta propriile convingeri religioase
sau alte convingeri nu poate fi îngr`dit` decåt de restric]iile
prev`zute în mod expres de lege [i care sunt necesare
pentru protec]ia securit`]ii publice, a ordinii publice, a
s`n`t`]ii publice [i a bunelor moravuri sau a libert`]ilor [i
drepturilor fundamentale ale altora.
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ARTICOLUL 15
1. Statele p`r]i recunosc drepturile copilului la libertatea de
asociere [i la libertatea de întrunire pa[nic`.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi îngr`dit` decåt de
restric]iile prev`zute în mod expres de lege [i care sunt
necesare într-o societate democratic`, în interesul securit`]ii
na]ionale, al siguran]ei sau ordinii publice ori pentru a
proteja s`n`tatea public` sau bunele moravuri ori pentru a
proteja drepturile [i libert`]ile altora.
ARTICOLUL 16
1. Nici un copil nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau
ilegale în via]a sa privat`, în familia sa, în domiciliul s`u ori
în coresponden]a sa, precum [i nici unui fel de atac ilegal la
onoarea [i reputa]ia sa.
2. Copilul are dreptul la protec]ia garantat` de lege împotriva
unor astfel de imixtiuni sau atacuri.
ARTICOLUL 17
Statele p`r]i vor recunoa[te importan]a func]iei îndeplinite de
mijloacele de informare în mas` [i vor asigura accesul copilului
la informa]ie [i materiale provenind din surse na]ionale [i
interna]ionale, în special cele care urm`resc promovarea
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bun`st`rii sale sociale, spirituale [i morale [i a s`n`t`]ii sale
fizice [i morale. |n acest scop statele p`r]i:
a)
vor încuraja difuzarea, prin mijloacele de informare în
mas`, de informa]ii [i materiale de interes social [i
educativ pentru copil [i care sunt în conformitate cu
art. 29;
b)
vor încuraja cooperarea interna]ional` în producerea,
schimbul [i difuzarea de astfel de informa]ii [i
materiale provenind din surse culturale, na]ionale [i
interna]ionale;
c)
vor încuraja producerea [i difuzarea de c`r]i pentru
copii;
d)
vor încuraja mijloacele de informare în mas` s` ]in`
seama, în mod deosebit, de nevoile lingvistice ale
copiilor autohtoni sau ale celor care apar]in unui grup
minoritar;
e)
vor favoriza elaborarea unor principii c`l`uzitoare
adecvate, destinate protej`rii copilului împotriva
informa]iilor [i materialelor care d`uneaz` bun`st`rii
sale, avånd în vedere prevederile art. 13 [i 18.
ARTICOLUL 18
1. Statele p`r]i vor depune eforturi pentru asigurarea
recunoa[terii principiului potrivit c`ruia ambii p`rin]i au
responsabilit`]i comune pentru cre[terea [i dezvoltarea
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copilului. P`rin]ii sau, dup` caz, reprezentan]ii s`i legali sunt
principalii responsabili de cre[terea [i dezvoltarea copilului.
Ace[tia trebuie s` ac]ioneze, în primul rånd, în interesul
suprem al copilului.
2. Pentru garantarea [i promovarea drepturilor enun]ate în
prezenta conven]ie statele p`r]i vor acorda ajutor
corespunz`tor p`rin]ilor [i reprezentan]ilor legali ai copilului
în exercitarea responsabilit`]ii care le revine în leg`tur` cu
cre[terea copilului [i vor asigura crearea institu]iilor,
a[ez`mintelor [i serviciilor de îngrijire a copiilor.
3. Statele p`r]i vor lua toate m`surile corespunz`toare pentru
a asigura copiilor ai c`ror p`rin]i muncesc dreptul de a
beneficia de serviciile [i a[ez`mintele de îngrijire a copiilor,
pentru care ei îndeplinesc condi]iile cerute.
ARTICOLUL 19
1. Statele p`r]i vor lua toate m`surile legislative,
administrative, sociale [i educative corespunz`toare, în
vederea protej`rii copilului împotriva oric`ror forme de
violen]`, v`t`mare sau abuz, fizic sau mental, de abandon
sau neglijen]`, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv
abuz sexual, în timpul cåt se afl` în îngrijirea p`rin]ilor sau
a unuia dintre ei, a reprezentantului ori reprezentan]ilor
legali sau a oric`rei persoane c`reia i-a fost încredin]at.
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2. Aceste m`suri de protec]ie vor cuprinde, dup` caz,
proceduri eficiente pentru stabilirea de programe sociale
care s` asigure sprijinul necesar copilului [i celor c`rora
le-a fost încredin]at, precum [i pentru instituirea altor forme
de prevenire [i pentru identificarea, denun]area, ac]ionarea
în instan]`, anchetarea, tratarea [i urm`rirea cazurilor de
rele tratamente aplicate copilului, descrise mai sus, [i, dac`
este necesar, a procedurilor de implicare judiciar`.
ARTICOLUL 20
1. Copilul care este, temporar ori permanent, lipsit de mediul
s`u familial sau care, pentru protejarea intereselor sale, nu
poate fi l`sat în acest mediu are dreptul la protec]ie [i
asisten]` speciale din partea statului.
2. Statele p`r]i, în conformitate cu legisla]ia lor na]ional`, vor
asigura protec]ie alternativ` pentru un astfel de copil.
3. Aceast` protec]ie poate include, mai ales, plasamentul
familial, "kafalah" din dreptul islamic, adop]ia sau, în caz de
necesitate, plasarea în institu]ii corespunz`toare de îngrijire
a copiilor. |n alegerea uneia dintre aceste solu]ii este necesar
s` se ]in` seama în mod corespunz`tor de necesitatea unei
anumite continuit`]i în educarea copilului, precum [i de
originea sa etnic`, religioas`, cultural` [i lingvistic`.
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ARTICOLUL 21
Statele p`r]i care recunosc [i/sau autorizeaz` adop]ia vor
veghea ca interesele supreme ale copilului s` primeze [i:
a)
vor veghea ca adop]ia unui copil s` fie autorizat`
numai de autorit`]ile competente care verific`, în
conformitate cu legea [i cu procedurile aplicabile,
precum [i pe baza tuturor informa]iilor pertinente [i
credibile, c` adop]ia se poate realiza luånd în
considerare statutul copilului în raport cu p`rin]ii, cu
rudele [i cu reprezentan]ii s`i legali [i, dac` este cazul,
c` persoanele interesate [i-au dat consim]`måntul cu
privire la adop]ie în cuno[tin]` de cauz` în urma unei
consilieri corespunz`toare;
b)
recunosc c` adop]ia în str`in`tate poate fi considerat`
ca un mijloc alternativ de asigurare a îngrijirii
necesare copilului, dac` acesta, în ]ara de origine, nu
poate fi încredin]at spre plasament familial sau spre
adop]ie ori nu poate fi îngrijit în mod corespunz`tor;
c)
vor asigura c`, în cazul adop]iei în str`in`tate, copilul
beneficiaz` de garan]iile [i standardele echivalente
celor existente în cazul adop]iei na]ionale;
d)
vor lua toate m`surile corespunz`toare pentru a se
asigura c`, în cazul adop]iei în str`in`tate,
plasamentul copilului nu conduce la ob]inerea de
cå[tiguri materiale necuvenite pentru persoanele
implicate;
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e)

promoveaz` obiectivele prezentului articol, încheind
aranjamente sau acorduri bilaterale ori multilaterale,
dup` caz, [i se str`duiesc, în acest cadru, s` asigure
ca plasarea copiilor în str`in`tate s` fie efectuat` de
autorit`]ile sau organele competente.

ARTICOLUL 22
1. Statele p`r]i vor lua m`surile necesare pentru ca un copil
care caut` s` ob]in` statutul de refugiat sau care este
considerat refugiat în conformitate cu reglement`rile [i
procedurile interna]ionale [i na]ionale aplicabile, fie c` este
singur sau înso]it de mam` ori de tat` sau de orice alt`
persoan`, s` beneficieze de protec]ia [i asisten]a umanitar`
corespunz`toare, pentru a se putea bucura de drepturile
recunoscute de prezenta conven]ie [i de celelalte
instrumente interna]ionale privind drepturile omului sau
ajutorul umanitar la care respectivele state sunt p`r]i.
2. |n acest scop statele p`r]i vor contribui, dup` cum consider`
necesar, la toate eforturile întreprinse de O.N.U. [i de alte
organiza]ii guvernamentale sau neguvernamentale
competente cooperånd cu O.N.U., pentru a proteja [i ajuta
copiii care se g`sesc într-o astfel de situa]ie [i pentru a g`si
p`rin]ii sau al]i membri ai familiei oric`rui copil refugiat, în
vederea ob]inerii informa]iilor necesare pentru reîntregirea
familiei sale. |n cazul în care p`rin]ii sau al]i membri ai
familiei nu pot fi g`si]i, copilului i se va acorda aceea[i
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protec]ie ca oric`rui alt copil care este temporar sau total
lipsit de mediul s`u familial, indiferent de motiv, în
conformitate cu principiile enun]ate în prezenta conven]ie.
ARTICOLUL 23
1. Statele p`r]i recunosc c` pentru copiii handicapa]i fizic [i
mental trebuie s` se asigure o via]` împlinit` [i decent`, în
condi]ii care s` le garanteze demnitatea, s` le favorizeze
autonomia [i s` le faciliteze participarea activ` la via]a
comunit`]ii.
2. Statele p`r]i recunosc dreptul copiilor handicapa]i de a
beneficia de îngrijiri speciale [i încurajeaz` [i asigur`, în
m`sura resurselor disponibile, la cerere, copiilor handicapa]i
care îndeplinesc condi]iile prev`zute [i celor care îi au în
îngrijire, un ajutor adaptat situa]iei copilului [i situa]iei
p`rin]ilor sau a celor c`rora le este încredin]at.
3. Recunoscånd nevoile speciale ale copiilor handicapa]i,
ajutorul acordat conform paragrafului 2 al prezentului articol
va fi gratuit ori de cåte ori acest lucru este posibil, ]inånd
seama de resursele financiare ale p`rin]ilor sau ale celor
care îi au în îngrijire, [i va fi destinat asigur`rii accesului
efectiv al copiilor handicapa]i la educa]ie, formare
profesional`, servicii medicale, recuperare, preg`tire în
vederea ocup`rii unui loc de munc`, activit`]i recreative, de
o manier` care s` asigure deplina integrare social` [i
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dezvoltare individual` a copiilor, inclusiv dezvoltarea lor
cultural` [i spiritual`.
4. |n spiritul cooper`rii interna]ionale, statele p`r]i vor favoriza
schimbul de informa]ii relevante în domeniul medicinii
preventive [i al tratamentului medical, psihologic [i
func]ional al copiilor handicapa]i, inclusiv prin difuzarea [i
accesul la informa]ii referitoare la metodele de recuperare,
educare [i formare profesional`, în scopul de a permite
statelor p`r]i s` î[i perfec]ioneze capacit`]ile [i competen]ele
[i s` î[i extind` experien]a în aceste domenii. |n aceast`
privin]` se va ]ine seama, în mod deosebit, de nevoile ]`rilor
în curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 24
1. Statele p`r]i recunosc dreptul copilului de a se bucura de
cea mai bun` stare de s`n`tate posibil` [i de a beneficia de
serviciile medicale [i de recuperare. Ele vor depune eforturi
pentru a garanta c` nici un copil nu este lipsit de dreptul de
a avea acces la aceste servicii.
2. Statele p`r]i vor depune eforturi pentru a asigura aplicarea
efectiv` a acestui drept [i, în mod deosebit, vor lua m`surile
corespunz`toare pentru:
a)
reducerea mortalit`]ii infantile [i a celei în råndul copiilor;
b)
asigurarea asisten]ei medicale [i a m`surilor de
ocrotire a s`n`t`]ii pentru to]i copiii, cu accent pe
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dezvoltarea m`surilor primare de ocrotire a s`n`t`]ii;
combaterea maladiilor [i a malnutri]iei, inclusiv în
cadrul m`surilor primare de ocrotire a s`n`t`]ii,
recurgånd, printre altele, la tehnologii accesibile [i la
aprovizionarea cu alimente nutritive [i cu ap`
potabil`, luånd în considerare pericolele [i riscurile de
poluare a mediului natural;
d)
asigurarea ocrotirii s`n`t`]ii mamelor în perioada pre[i postnatal`;
e)
asigurarea c` toate segmentele societ`]ii, în mod
deosebit p`rin]ii [i copiii, sunt informate, au acces la
educa]ie [i sunt sprijinite în folosirea cuno[tin]elor de
baz` despre s`n`tatea [i alimenta]ia copilului, despre
avantajele al`pt`rii, ale igienei [i salubrit`]ii mediului
înconjur`tor [i ale prevenirii accidentelor;
f)
crearea serviciilor de medicin` preventiv`, de
îndrumare a p`rin]ilor [i de planificare familial`, [i
asigurarea educa]iei în aceste domenii.
3. Statele p`r]i vor lua toate m`surile eficiente
corespunz`toare, în vederea abolirii practicilor tradi]ionale
d`un`toare s`n`t`]ii copiilor.
4. Statele p`r]i se angajeaz` s` favorizeze [i s` încurajeze
cooperarea interna]ional` în vederea asigur`rii, în mod
progresiv, a deplinei înf`ptuiri a dreptului recunoscut în
prezentul articol. |n aceast` privin]` se va ]ine seama, în
mod deosebit, de nevoile ]`rilor în curs de dezvoltare.
c)
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ARTICOLUL 25
Statele p`r]i recunosc dreptul copilului care a fost plasat de
c`tre autoritatea competent` pentru a primi îngrijiri, la
protejarea sau tratarea afec]iunilor sale fizice ori mentale,
dreptul la verificarea periodic` a tratamentului respectiv [i a
oric`ror alte aspecte legate de plasarea sa.
ARTICOLUL 26
1. Statele p`r]i recunosc dreptul oric`rui copil de a beneficia
de asisten]` social`, inclusiv de asigur`ri sociale, [i vor lua
m`suri pentru asigurarea exercit`rii depline a acestui drept
în conformitate cu legisla]ia lor na]ional`.
2. La acordarea indemniza]iilor prev`zute de lege se va ]ine
seama, cånd este cazul, de resursele [i situa]ia copilului [i
ale persoanelor responsabile de între]inerea sa, precum [i
de orice alte împrejur`ri care au leg`tur` cu cererea de
acordare a indemniza]iilor, înaintat` de copil sau în numele
s`u.
ARTICOLUL 27
1. Statele p`r]i recunosc dreptul oric`rui copil de a beneficia
de un nivel de trai care s` permit` dezvoltarea sa fizic`,
mental`, spiritual`, moral` [i social`.
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2. P`rin]ilor [i oric`rei alte persoane care au în grij` un copil
le revine în primul rånd responsabilitatea de a asigura, în
limita posibilit`]ilor [i a mijloacelor lor financiare, condi]iile
de via]` necesare în vederea dezvolt`rii copilului.
3. Statele p`r]i vor adopta m`surile corespunz`toare, ]inånd
seama de condi]iile na]ionale [i în limita mijloacelor lor,
pentru a ajuta p`rin]ii [i alte persoane care au în grij` un
copil s` valorifice acest drept [i vor oferi în caz de nevoie
asisten]` material` [i programe de sprijin destinate, în
principal, satisfacerii nevoilor de hran`, îmbr`c`minte [i
locuin]`.
4. Statele p`r]i vor lua toate m`surile adecvate pentru
recuperarea pensiei alimentare pentru copil de la p`rin]ii s`i
sau de la alte persoane care r`spund din punct de vedere
financiar pentru acesta, atåt pe teritoriul statului parte, cåt
[i în str`in`tate. Astfel, în situa]ia în care persoana care
r`spunde din punct de vedere financiar pentru copil nu
locuie[te în statul în care locuie[te copilul, statele p`r]i vor
încuraja aderarea la acorduri interna]ionale sau încheierea
de asemenea acorduri, precum [i adoptarea oric`ror alte
în]elegeri corespunz`toare.
ARTICOLUL 28
1. Statele p`r]i recunosc dreptul copilului la educa]ie [i, în
vederea asigur`rii exercit`rii acestui drept în mod progresiv
99

[i pe baza egalit`]ii de [anse, în special, statele membre vor
avea obliga]ia:
a)
de a asigura înv`]`måntul primar obligatoriu [i gratuit
pentru to]i;
b)
de a încuraja crearea diferitelor forme de înv`]`månt
secundar, atåt general, cåt [i profesional [i de a le
pune la dispozi]ia tuturor copiilor [i de a permite
accesul tuturor copiilor la acestea, de a lua m`suri
corespunz`toare, cum ar fi instituirea gratuit`]ii
înv`]`måntului [i acordarea unui ajutor financiar în
caz de nevoie;
c)
de a asigura tuturor accesul la înv`]`måntul superior,
în func]ie de capacitatea fiec`ruia, prin toate
mijloacele adecvate;
d)
de a pune la dispozi]ie copiilor [i de a permite accesul
acestora la informarea [i orientarea [colar` [i
profesional`;
e)
de a lua m`suri pentru încurajarea frecvent`rii cu
regularitate a [colii [i pentru reducerea ratei
abandonului [colar.
2. Statele p`r]i vor lua toate m`surile corespunz`toare pentru
a asigura aplicarea m`surilor de disciplin` [colar` într-un
mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiin]` uman` [i
în conformitate cu prezenta conven]ie.
3. Statele p`r]i vor promova [i vor încuraja cooperarea
interna]ional` în domeniul educa]iei, mai ales în scopul de
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a contribui la eliminarea ignoran]ei [i a analfabetismului în
lume [i de a facilita accesul la cuno[tin]e [tiin]ifice [i tehnice
[i la metode de înv`]`månt moderne. |n aceast` privin]` se
va ]ine seama, în special, de nevoile ]`rilor în curs de
dezvoltare.
ARTICOLUL 29
1. Statele p`r]i sunt de acord c` educa]ia copilului trebuie s`
urm`reasc`:
a)
dezvoltarea plenar` a personalit`]ii, a voca]iilor [i a
aptitudinilor mentale [i fizice ale copilului;
b)
cultivarea respectului pentru drepturile omului [i
libert`]ile fundamentale, precum [i pentru principiile
consacrate în Carta Na]iunilor Unite;
c)
educarea copilului în spiritul respectului fa]` de
p`rin]ii s`i, fa]` de limba sa, de identitatea [i valorile
sale culturale, fa]` de valorile na]ionale ale ]`rii în care
acesta locuie[te, ale ]`rii de origine, precum [i fa]` de
civiliza]ii diferite de a sa;
d)
preg`tirea copilului s` î[i asume responsabilit`]ile
vie]ii într-o societate liber`, într-un spirit de în]elegere,
de pace, de toleran]`, de egalitate între sexe [i
prietenie între toate popoarele [i grupurile etnice,
na]ionale [i religioase [i cu persoanele de origine
autohton`;
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e)

educarea copilului în spiritul respectului fa]` de
mediul natural.
2. Nici o dispozi]ie din prezentul articol sau din art. 28 nu va fi
interpretat` de o manier` care s` aduc` atingere libert`]ii
persoanelor fizice sau juridice de a crea [i conduce institu]ii
de înv`]`månt, cu condi]ia ca principiile enun]ate în
paragraful 1 al prezentului articol s` fie respectate [i ca
educa]ia dat` în aceste institu]ii s` respecte normele
minimale prescrise de stat.
ARTICOLUL 30
|n statele în care exist` minorit`]i etnice, religioase sau
lingvistice ori persoane de origine autohton` copilul apar]inånd
unei astfel de minorit`]i sau avånd origine autohton` nu va fi
privat de dreptul la via]` cultural` proprie, de dreptul de a-[i
declara apartenen]a religioas` [i de a-[i practica propria religie,
precum [i dreptul de a folosi limba proprie în comun cu al]i
membri ai grupului s`u.
ARTICOLUL 31
1. Statele p`r]i recunosc copilului dreptul la odihn` [i la
vacan]`, dreptul de a practica activit`]i recreative proprii
vårstei sale, de a participa liber la via]a cultural` [i artistic`.
2. Statele p`r]i respect` [i promoveaz` dreptul copilului de a
102

participa pe deplin la via]a cultural` [i artistic` [i încurajeaz`
punerea la dispozi]ie acestuia a mijloacelor adecvate de
petrecere a timpului liber [i de desf`[urare a activit`]ilor
recreative, artistice [i culturale, în condi]ii de egalitate.
ARTICOLUL 32
1. Statele p`r]i recunosc dreptul copilului de a fi protejat
împotriva exploat`rii economice [i de a nu fi constråns la
vreo munc` ce comport` vreun risc poten]ial sau care este
susceptibil` s` îi compromit` educa]ia ori s` îi d`uneze
s`n`t`]ii sau dezvolt`rii sale fizice, mentale, spirituale,
morale ori sociale.
2. Statele p`r]i vor lua m`suri legislative, administrative,
sociale [i educative pentru a asigura aplicarea prezentului
articol. |n acest scop [i ]inånd seama de dispozi]iile
aplicabile ale celorlalte instrumente interna]ionale, statele
p`r]i se oblig`, în special:
a)
s` fixeze o vårst` minim` sau vårste minime de
angajare;
b)
s` adopte o reglementare cu privire la orele [i la
condi]iile de munc`;
c)
s`
prevad`
pedepse
sau
alte
sanc]iuni
corespunz`toare, pentru a asigura aplicarea întocmai
a prezentului articol.
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ARTICOLUL 33
Statele p`r]i vor lua m`suri corespunz`toare, inclusiv m`suri
legislative, administrative, sociale [i educa]ionale, pentru a
proteja copiii contra folosirii ilicite de stupefiante [i substan]e
psihotrope, a[a cum sunt acestea definite de conven]iile
interna]ionale în materie [i pentru a preveni folosirea copiilor
în scopul producerii [i al traficului ilicit de astfel de substan]e.
ARTICOLUL 34
Statele p`r]i se angajeaz` s` protejeze copilul contra oric`rei
forme de exploatare sexual` [i de violen]` sexual`. |n acest
scop statele vor lua, în special, toate m`surile corespunz`toare
pe plan na]ional, bilateral [i multilateral, pentru a împiedica:
a)
incitarea sau constrångerea copiilor s` se dedea la
activit`]i sexuale ilegale;
b)
exploatarea copiilor în scopul prostitu]iei sau al altor
practici sexuale ilegale;
c)
exploatarea copiilor în scopul produc]iei de
spectacole sau de materiale cu caracter pornografic.
ARTICOLUL 35
Statele p`r]i vor lua toate m`surile necesare, pe plan na]ional,
bilateral [i multilateral, pentru a preveni r`pirea, vånzarea [i
traficul de copii în orice scop [i sub orice form`.
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ARTICOLUL 36
Statele p`r]i vor proteja copilul contra oric`rei forme de
exploatare d`un`toare oric`rui aspect al bun`st`rii sale.
ARTICOLUL 37
Statele p`r]i vor veghea ca:
a)
nici un copil s` nu fie supus la tortur`, la pedepse sau
la tratamente crude, inumane sau degradante.
Pedeapsa capital` sau închisoarea pe via]` f`r`
posibilitatea de a fi eliberat nu va fi pronun]at` pentru
infrac]iunile comise de persoane sub vårsta de 18 ani;
b)
nici un copil s` nu fie privat de libertate în mod ilegal
sau arbitrar. Arestarea, de]inerea sau întemni]area
unui copil trebuie s` fie conform` cu legea [i nu va fi
decåt o m`sur` extrem` [i cåt mai scurt` posibil;
c)
orice copil privat de libertate s` fie tratat cu omenie [i
cu respectul cuvenit demnit`]ii umane [i de o manier`
care s` ]in` seama de nevoile persoanelor de vårsta
sa. Astfel, orice copil privat de libertate va fi separat
de adul]i, cu excep]ia cazurilor în care se apreciaz` ca
fiind în interesul major al copilului s` nu se procedeze
astfel, [i va avea dreptul de a men]ine contactul cu
familia sa prin coresponden]` [i vizite, în afara unor
cazuri excep]ionale;
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d)

copiii priva]i de libertate s` aib` dreptul de a avea
acces rapid la asisten]` juridic` sau la orice alt`
asisten]` corespunz`toare, precum [i dreptul de a
contesta legalitatea priv`rii lor de libertate, în fa]a unui
tribunal sau a unei alte autorit`]i competente,
independente [i impar]iale, [i dreptul la judecarea în
procedur` de urgen]` a cazului respectiv.

ARTICOLUL 38
1. Statele p`r]i se angajeaz` s` respecte [i s` asigure
respectarea regulilor dreptului umanitar interna]ional
aplicabile în caz de conflict armat [i menite s` garanteze
protec]ia copilului.
2. Statele p`r]i vor lua toate m`surile posibile pentru a garanta
ca persoanele care nu au împlinit vårsta de 15 ani s` nu
participe direct la ostilit`]i.
3. Statele p`r]i se vor ab]ine de a înrola în for]ele lor armate
persoane care nu au împlinit vårsta de 15 ani. Atunci cånd
încorporeaz` persoane mai mari de 15 ani, dar mai mici de
18 ani, statele p`r]i se vor str`dui s` înroleze, cu prioritate,
pe cei mai în vårst`.
4. Conform obliga]iei care le revine în virtutea dreptului
umanitar interna]ional de a proteja popula]ia civil` în caz de
conflict armat, statele p`r]i vor lua toate m`surile fezabile,
astfel încåt copiii afecta]i de conflictul armat s` beneficieze
de protec]ie [i de îngrijire.
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ARTICOLUL 39
Statele p`r]i vor lua toate m`surile corespunz`toare pentru a
facilita recuperarea fizic` [i psihologic` [i reintegrarea social`
a copiilor, victime ale unei forme de neglijen]`, exploatare sau
abuz, de tortur` sau pedeaps` ori tratamente crude, inumane
sau degradante ori victime ale unui conflict armat. Aceast`
readaptare [i aceast` reintegrare se vor desf`[ura în condi]ii
care favorizeaz` s`n`tatea, respectul de sine [i demnitatea
copilului.
ARTICOLUL 40
1. Statele p`r]i recunosc oric`rui copil b`nuit, acuzat sau cu
privire la care s-a dovedit c` a comis o înc`lcare a legii
penale dreptul la un tratament conform cu sim]ul demnit`]ii
[i al valorii personale, care s` înt`reasc` respectul s`u
pentru drepturile omului [i libert`]ile fundamentale ale
altora [i care s` ]in` seama de vårsta sa, precum [i de
necesitatea de a facilita reintegrarea sa în societate [i
asumarea de c`tre acesta a unui rol constructiv în societate.
2. |n acest scop [i ]inånd seama de dispozi]iile în materie ale
instrumentelor interna]ionale, statele p`r]i vor veghea, în
special:
a)
ca nici un copil s` nu fie b`nuit, acuzat sau declarat
vinovat de o înc`lcare a legii penale datorit` unor
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b)

ac]iuni sau omisiuni care nu erau interzise de dreptul
na]ional sau interna]ional în momentul comiterii lor;
ca orice copil b`nuit sau acuzat de o înc`lcare a legii
penale s` aib` garantate cel pu]in urm`toarele
drepturi:
(i) de a fi prezumat nevinovat pån` la stabilirea
vinov`]iei sale conform legii;
(ii) de a fi informat în cel mai scurt termen [i direct
despre acuza]iile care i se aduc sau, dac` este
cazul, prin intermediul p`rin]ilor s`i sau al
reprezentan]ilor legali [i de a beneficia de asisten]`
juridic` sau de orice alt fel de asisten]`
corespunz`toare, în vederea formul`rii [i sus]inerii
ap`r`rilor sale;
(iii)dreptul la examinarea, f`r` întårziere, a cauzei sale
de c`tre o autoritate sau o instan]` judiciar`
competent`, independent` [i impar]ial`, printr-o
procedur` de audiere echitabil` [i conform` cu
prevederile legii, în prezen]a celor care îi asigur`
asisten]` juridic` sau de alt` natur`, iar dac` acest
lucru nu este considerat contrar interesului major
al copilului, ]inånd seama mai ales de vårsta ori de
situa]ia acestuia, în prezen]a p`rin]ilor s`i sau a
reprezentan]ilor s`i legali;
(iv)de a nu fi constråns s` depun` m`rturie sau s`
m`rturiseasc` c` este vinovat; dreptul de a
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interoga sau de a cere interogarea martorilor
acuz`rii, de a ob]ine aducerea [i interogarea
martorilor ap`r`rii, în condi]ii de egalitate;
(v) dac` se dovede[te c` a înc`lcat legea penal`,
dreptul de a recurge la o cale de atac cu privire la
decizie [i la orice m`sur` luat` în consecin]`, în fa]a
unei autorit`]i sau a unei instan]e judiciare
superioare
competente,
independente
[i
impar]iale, conform legii;
(vi)dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret, dac`
nu în]elege sau nu vorbe[te limba utilizat`;
(vii)dreptul la respectarea deplin` a vie]ii sale private,
în toate fazele procedurii.
3. Statele p`r]i se vor str`dui s` promoveze adoptarea de legi
[i proceduri, înfiin]area de autorit`]i [i institu]ii, special
concepute pentru copiii b`nui]i, acuza]i sau g`si]i vinova]i
de înc`lcarea legii penale [i, în special:
a)
s` stabileasc` o vårst` minim` sub care copiii s` fie
prezuma]i ca neavånd capacitatea de a înc`lca legea
penal`;
b)
s` ia, ori de cåte ori este posibil [i recomandabil,
m`suri de solu]ionare a cazurilor acestor copii, f`r` a
recurge la procedura judiciar`, cu condi]ia ca
drepturile [i garan]iile legale s` fie respectate pe
deplin.
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4. Va fi prev`zut` o întreag` gam` de dispozi]ii, precum cele
referitoare la îngrijire, orientare [i supraveghere, la
îndrumare, la perioadele de prob`, la plasamentul familial,
la programe de educa]ie general` [i profesional` [i la solu]ii
alternative celor privind îngrijirea într-un cadru institu]ional,
pentru a asigura copiilor un tratament în interesul bun`st`rii
lor [i propor]ional cu situa]ia lor [i cu infrac]iunea s`vår[it`.
ARTICOLUL 41
Nici o dispozi]ie din prezenta conven]ie nu aduce atingere
prevederilor mai favorabile pentru realizarea acestor drepturi
ale copilului care pot figura:
a)
în legisla]ia unui stat parte; sau
b)
în dreptul interna]ional în vigoare pentru statul
respectiv.
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PARTEA a II-a
ARTICOLUL 42
Statele p`r]i se angajeaz` s` fac` larg cunoscute atåt adul]ilor,
cåt [i copiilor principiile [i dispozi]iile prezentei conven]ii, prin
mijloace active [i adecvate.
ARTICOLUL 43
1. |n vederea examin`rii progreselor înregistrate de statele
p`r]i în executarea obliga]iilor pe care [i le-au asumat în
virtutea prezentei conven]ii, se instituie un comitet al
drepturilor copilului, ale c`rui atribu]ii sunt descrise mai jos
2. Comitetul se compune din 10 exper]i de o înalt` ]inut`
moral` [i care posed` o competen]` recunoscut` în
domeniul reglementat de prezenta conven]ie. Membrii
Comitetului sunt ale[i de statele p`r]i din råndul cet`]enilor
lor [i ac]ioneaz` în nume propriu, ]inåndu-se seama de
necesitatea asigur`rii unei reparti]ii geografice echitabile [i
a reprezent`rii principalelor sisteme juridice.
3. Membrii Comitetului sunt ale[i prin vot secret de pe o list`
de persoane desemnate de statele p`r]i. Fiecare stat parte
poate desemna un candidat dintre cet`]enii s`i.
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4. Primele alegeri vor avea loc în termen de 6 luni de la data
intr`rii în vigoare a prezentei conven]ii, iar ulterior, la fiecare
2 ani. Cu minimum 4 luni înaintea datei fiec`rei alegeri
secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor Unite va invita
în scris statele p`r]i s` propun` candida]ii lor într-un termen
de dou` luni. Secretarul general va întocmi apoi o list`
alfabetic` a candida]ilor astfel desemna]i, indicånd statele
p`r]i care i-au desemnat, [i o va comunica statelor p`r]i la
conven]ie.
5. Alegerile vor avea loc la reuniunile statelor p`r]i, convocate
de secretarul general, la sediul Organiza]iei Na]iunilor Unite.
La aceste reuniuni, la care cvorumul se întrune[te cu dou`
treimi din num`rul statelor p`r]i, candida]ii ale[i în Comitet
sunt cei care ob]in cel mai mare num`r de voturi [i
majoritatea absolut` a voturilor reprezentan]ilor statelor
p`r]i prezente [i votante.
6. Membrii Comitetului se aleg pentru un mandat de 4 ani. Ei
pot fi reale[i la o nou` prezentare a candidaturii lor.
Mandatul a 5 membri desemna]i la primele alegeri va înceta
dup` 2 ani. Numele celor 5 membri vor fi trase la sor]i de
c`tre pre[edintele reuniunii, imediat dup` prima alegere.
7. |n caz de deces sau de demisie a unui membru al
Comitetului sau dac`, pentru orice alt motiv, un membru
declar` c` nu î[i mai poate exercita func]iile sale în cadrul
Comitetului, statul parte care a prezentat candidatura
membrului respectiv nume[te un alt expert dintre cet`]enii
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s`i pentru a ocupa postul vacant pån` la expirarea
mandatului respectiv, sub rezerva aprob`rii de c`tre
Comitet.
8. Comitetul aprob` regulamentul s`u de ordine interioar`.
9. Comitetul alege biroul s`u pentru o perioad` de 2 ani.
10.Adun`rile Comitetului se ]in, în mod normal, la sediul
Organiza]iei Na]iunilor Unite sau în orice alt loc
corespunz`tor stabilit de Comitet. Comitetul se reune[te, de
regul`, în fiecare an. Durata sesiunilor sale se stabile[te [i,
dac` este cazul, se modific` de c`tre reuniunea statelor p`r]i
la prezenta conven]ie, sub rezerva aprob`rii de c`tre
adunarea general`.
11.Secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor Unite pune la
dispozi]ie Comitetului personalul [i dot`rile necesare
acestuia pentru a-[i îndeplini eficient func]iile încredin]ate
conform prezentei conven]ii.
12.Membrii Comitetului creat în virtutea prezentei conven]ii
primesc, cu aprobarea adun`rii generale, indemniza]ii din
resursele Organiza]iei Na]iunilor Unite, în condi]iile [i
modalit`]ile fixate de adunarea general`.
Modificat de Rezolu]ie nr. 50 din 21/12/1995
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ARTICOLUL 44
1. Statele p`r]i se angajeaz` s` supun` Comitetului, prin
intermediul secretarului general al Organiza]iei Na]iunilor
Unite, rapoarte privitoare la m`surile pe care le adopt`
pentru punerea în vigoare a drepturilor recunoscute în
prezenta conven]ie [i la progresele realizate în exercitarea
acestor drepturi:
a)
în termen de 2 ani începånd de la data intr`rii în
vigoare a prezentei conven]ii pentru statele p`r]i
interesate;
b)
în continuare, la fiecare 5 ani.
2. Rapoartele întocmite conform prezentului articol trebuie,
dac` este cazul, s` arate cauzele sau dificult`]ile care
împiedic` statele p`r]i s` se achite pe deplin de obliga]iile
prev`zute în prezenta conven]ie. Ele trebuie, de asemenea,
s` cuprind` informa]ii suficiente pentru a da Comitetului o
idee exact` asupra aplic`rii conven]iei în ]ara respectiv`.
3. Statele p`r]i care au prezentat Comitetului un raport ini]ial
nu vor repeta în rapoartele pe care le prezint` ulterior
conform prezentului articol, paragraful 1 alin. (b),
informa]iile de baz` pe care le-au comunicat anterior.
4. Comitetul poate cere statelor p`r]i toate informa]iile
complementare referitoare la aplicarea conven]iei.
5. Comitetul înainteaz` la fiecare 2 ani adun`rii generale, prin
intermediul Consiliului Economic [i Social, un raport de
activitate.
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6. Statele p`r]i asigur` difuzarea pe scar` larg` a propriilor
rapoarte pe teritoriul lor.
ARTICOLUL 45
Pentru a promova aplicarea efectiv` a conven]iei [i a încuraja
cooperarea interna]ional` în domeniul vizat de conven]ie:
a)
Institu]iile specializate, Fondul Na]iunilor Unite pentru
Copii [i alte organe ale Na]iunilor Unite au dreptul de
a fi reprezentate la analizarea modului de aplicare a
acelor dispozi]ii din prezenta conven]ie, care ]in de
mandatul lor. Comitetul poate invita institu]iile
specializate, Fondul Na]iunilor Unite pentru Copii [i
orice alte organisme competente pe care le va
considera corespunz`toare s` dea avize specializate
asupra aplic`rii conven]iei în domeniile care ]in de
mandatele lor respective. Comitetul poate invita
institu]iile specializate, Fondul Na]iunilor Unite pentru
Copii [i alte organe ale Na]iunilor Unite s` îi prezinte
rapoarte asupra aplic`rii conven]iei în sectoarele care
]in de domeniul lor de activitate.
b)
Comitetul transmite, dac` consider` necesar,
institu]iilor specializate, Fondului Na]iunilor Unite
pentru Copii [i altor organisme competente orice
raport al statelor p`r]i, care con]ine o cerere sau care
specific` necesitatea asigur`rii de consultan]` ori
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c)

d)

asisten]` tehnic`, înso]it, dac` este cazul, de
observa]iile [i sugestiile Comitetului referitoare la
cererea sau specifica]ia respectiv`.
Comitetul poate recomanda adun`rii generale s`
cear` secretarului general s` dispun` efectuarea, în
numele Comitetului, a unor studii asupra problemelor
specifice care afecteaz` drepturile copilului.
Comitetul poate face sugestii [i recomand`ri de ordin
general, pe baza informa]iilor primite în conformitate
cu art. 44 [i 45. Aceste sugestii [i recomand`ri de
ordin general se vor transmite tuturor statelor p`r]i
interesate [i se vor supune aten]iei adun`rii generale,
înso]ite, dac` este cazul, de observa]iile statelor p`r]i.
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PARTEA a III-a
ARTICOLUL 46
Prezenta conven]ie este deschis` spre semnare tuturor statelor.
ARTICOLUL 47
Prezenta conven]ie face subiectul ratific`rii. Instrumentele de
ratificare vor fi înaintate secretarului general al Organiza]iei
Na]iunilor Unite.
ARTICOLUL 48
Prezenta conven]ie va r`måne deschis` ader`rii oric`rui stat.
Instrumentele de aderare vor fi înaintate secretarului general
al Organiza]iei Na]iunilor Unite.
ARTICOLUL 49
1. Prezenta conven]ie va intra în vigoare în a treizecea zi de la
depunerea la secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor
Unite a celui de-al dou`zecilea instrument de ratificare sau
de aderare.
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2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezenta conven]ie sau
care va adera la aceasta dup` depunerea celui de-al
dou`zecilea instrument de ratificare sau de aderare
conven]ia va intra în vigoare în a treizecea zi de la depunerea
de c`tre statul respectiv a instrumentului s`u de ratificare
sau de aderare.
ARTICOLUL 50
1. Orice stat parte poate s` propun` un amendament [i s`
depun` textul acestuia la secretarul general al Organiza]iei
Na]iunilor Unite. Secretarul general va comunica
propunerea de amendament statelor p`r]i, ceråndu-le s` îi
fac` cunoscut dac` sunt în favoarea convoc`rii unei
conferin]e a statelor p`r]i, în vederea examin`rii propunerii
[i a supunerii ei la vot. Dac` în termen de 4 luni de la aceast`
comunicare cel pu]in o treime din num`rul statelor p`r]i se
pronun]` în favoarea convoc`rii unei asemenea conferin]e,
secretarul general convoac` conferin]a sub auspiciile
Organiza]iei Na]iunilor Unite. Orice amendament adoptat de
majoritatea statelor p`r]i prezente [i votante la conferin]`
este supus spre aprobare adun`rii generale.
2. Orice amendament adoptat conform dispozi]iilor
paragrafului 1 al prezentului articol va intra în vigoare dup`
aprobarea sa de c`tre Adunarea General` a Organiza]iei
Na]iunilor Unite [i dup` acceptarea sa cu o majoritate de
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dou` treimi din num`rul statelor p`r]i.
3. La intrarea sa în vigoare amendamentul are for]` obligatorie
pentru statele p`r]i care l-au acceptat, celelalte state
r`månånd legate de dispozi]iile din prezenta conven]ie [i de
toate amendamentele anterioare acceptate de ele.
ARTICOLUL 51
1. Secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor Unite va primi
[i va comunica tuturor statelor textul rezervelor formulate
de state la data ratific`rii sau ader`rii.
2. Rezervele incompatibile cu obiectul [i scopul prezentei
conven]ii nu sunt admise.
3. Rezervele pot fi retrase în orice moment printr-o notificare
în acest sens adresat` secretarului general al Organiza]iei
Na]iunilor Unite, care va informa, în consecin]`, toate statele
p`r]i la conven]ie. Notificarea va produce efecte de la data
la care este primit` de secretarul general.
ARTICOLUL 52
Orice stat poate denun]a prezenta conven]ie printr-o notificare
scris` adresat` secretarului general al Organiza]iei Na]iunilor
Unite. Denun]area produce efecte la un an de la data la care
notificarea a fost primit` de secretarul general.

119

ARTICOLUL 53
Secretarul general al Organiza]iei Na]iunilor Unite este
desemnat ca depozitar al prezentei conven]ii.
ARTICOLUL 54
Originalul prezentei conven]ii, ale c`rei texte în limbile arab`,
chinez`, englez`, francez`, rus` [i spaniol` sunt autentice în
egal` m`sur`, va fi depus la secretarul general al Organiza]iei
Na]iunilor Unite.
Drept care plenipoten]iarii subsemna]i, împuternici]i în mod
corespunz`tor de guvernele lor respective, au semnat prezenta
conven]ie.
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