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Capitolul 1

NOȚIUNE. CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA COPIILOR ÎN PROCESUL DE
LUARE A DECIZIILOR

1.1

Introducere

”Copiii sunt titulari de drepturi, nu doar obiecte ale protecției. Ei beneficiază de toate drepturile
omului și în același timp fac și obiectul unor reglementări speciale, date fiind caracteristicile lor
specifice”1.
România a ratificat prin Legea nr. 18/19902 Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului, adoptată de către Adunarea Generală ONU la data de 20 noiembrie 1989. Potrivit
acesteia, drepturile copilului pot fi grupate în trei mari categorii: drepturi de protecție, drepturi de
dezvoltare și drepturi de participare:
Drepturile de participare – reglementează implicarea copilului în deciziile care îl privesc.
Drepturile de participare au strânsă legătură cu dezvoltarea psihică și morală a copilului. Cu alte
cuvinte se referă la faptul că, minorii pot lua diverse decizii, la vârste diferite, în funcție de
capacitatea lor psihică și morală.
Din această categorie fac parte următoarele drepturi:
Dreptul să-ți exprime liber opinia asupra oricărei probleme care îi privește;
−
Dreptul să fie ascultați în toate procedurile care îi privesc;
−
Dreptul de a cere și de a primi orice informație pertinentă, de a fi consultat, de a-și exprima
−
opinia și de a fi informat asupra consecințelor pe care le poate avea opinia sa, dacă este respectată,
precum și asupra consecințelor oricărei decizii care îl privește;
Dreptul la libertatea de exprimare;
−
Dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie;
−
Dreptul la libera asociere în structuri formale și informale, precum și libertatea de întrunire
−
pașnică, în limitele prevăzute de lege;
Dreptul să depună singuri plângeri referitoare la încălcarea drepturilor lor fundamentale.
−
De interes în analiza de față este art. 12 din Convenţia cu privire la drepturile copilului3:
„1. Statele părți vor garanta copilului capabil de discernămînt dreptul de a-și exprima liber opinia
asupra oricărei probleme care îl privește, opiniile acestuia urmînd să fie luate în considerare,
ținîndu-se seama de vîrsta sa și de gradul său de maturitate.
2. În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură
judiciară sau administrativă care îl vizează, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism
competent, în conformitate cu regulile de procedură din legislația națională“.
Copiii, pe de o parte sunt subiecți ai dreptului, dar pe de altă parte, ei nu se bucură de autonomie
deplină. Articolul 12 al Convenției abordează statutul juridic și social al copiilor, garantându-le
dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îi vizează, opiniile lor urmând
să fie luate în considerare, ținându-se seama de vârsta și de gradul lor de maturitate. Paragraful 2
1Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei (2015) Manual de drept european privind

drepturile copilului, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-thechild_ro.pdf, p. 17
2 Legea nr. 18/1990 publicată în Monitorul Oficial, nr. 314 din 13 iunie 2001
3 Convenție cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie

1989, text publicat în Monitourl Oficial, nr. 109/28 sep. 1990
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al articolul 12 prevede, în mod special, posibilitatea copilului de a fi ascultat în orice procedură
judiciară sau administrativă care îl vizează.
Așadar, respectarea cuvântului copilului este garantată la nivel internaţional în art. 12 din
Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea 18/1990 care
statuează că „Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-şi exprima
liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte, opiniile copilului urmând să fie luate în
considerare ţinându-se seama de vârsta sa şi de gradul său de maturitate.”
În conformitate cu prevederile articolului 12 al Convenției, fiecare copil are dreptul de a-și exprima
liber viziunile cu referire la orice problemă care îl vizează, precum și dreptul ca opiniile lui să fie
luate în considerare, în funcție de vârsta sa și de gradul său de maturitate. Articolul menționat
obligă expres Statele părți să recunoască acest drept și să-i garanteze implementarea solicitând
opiniile copilului și ținând seama de ele. Această obligație implică ca Statele părți fie să garanteze
în mod direct dreptul la exprimare, fie să adopte legi specifice sau să revizuiască legislația existentă
pentru ca orice copil să-și poată exercita pe deplin acest drept.
În acest sens, în Comentariul General nr. 5 privind „Măsurile generale de implementare”
(CDC/CG/2003/5), Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului a explicat ce direcţii ar
trebui să aibă în vedere Statele părţi: analizarea şi modificarea legislaţiei, alocarea de resurse,
coordonarea măsurilor, sensibilizarea, monitorizarea atentă a procesului de implementare şi luarea
măsurilor necesare pentru o evaluare independentă a progreselor înregistrate. Acestea sunt
măsurile cheie pentru ca eforturile promiţătoare să transforme drepturile substanţiale în realitate
pentru copii.
De asemenea, Comitetul ONU pentru drepturile copilului a subliniat faptul că statele părți ar trebui
„fie să garanteze acest drept în mod direct, fie să adopte sau să revizuiască Convenția Europeană
a Drepturilor Omului”4. În plus, acestea trebuie să se asigure că fiecare copil își poate exercita pe
deplin acest drept, că „primește toate informațiile și îndrumările necesare pentru a lua o decizie
în concordanță cu interesul său superior”5. Trebuie menționat că un copil are dreptul de a nu-și
exercita acest drept, exprimarea opiniilor de către copil este o opțiune, nu o obligație.
Statele părți și-au reafirmat angajamentul de a implementa prevederile articolului 12 în cadrul celei
de-a douăzeci și șaptea ședințe extraordinare a Adunării Generale consacrate copiilor din 20026.
Cu toate acestea, Comitetul a semnalat faptul că „în majoritatea societăților din întreaga lume
implementarea dreptului copilului de a-și exprima opinia referitor la un șir întreg de probleme
ce-l vizează, precum și dreptul ca această opinie să fie luată în considerare continuă să
întâlnească impedimente serioase sub forma numeroaselor practici și atitudini înrădăcinate,
precum și din partea obstacolelor politice și economice”7.
Deși numărul copiilor ce se confruntă cu dificultăți este mare, Comitetul a recunoscut că:
„îndeosebi anumite grupuri de copii, printre care copiii de vârstă mică, precum și copiii ce fac
parte din grupuri marginalizate și defavorizate se ciocnesc de obstacole specifice în realizarea
acestui drept”8. De asemenea, Comitetul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la calitatea multor
practici deja existente. Tot Comitetul a concluzionat că „se impune necesitatea unei intrepretări
mai adecvate a prevederilor articolului 12, precum și necesitatea identificării unei modalități ce
ar permite implementarea deplină a acestora în cazul fiecărui copil9”.
4 Cauza Sommerfeld contra Germania, nr. 31871/96, 8 iulie 2003
5 ibidem
6 Națiunile Unite (2002) Resolution adopted by the General Assembly, S-27/2. A world fit for children (Rezoluția S-27/2 „O lume

demnă pentru copii”), http://www.un-documents.net/s27r2.htm

7 ibidem

8 ibidem
9 Națiunile Unite (2002) Resolution adopted by the General Assembly, S-27/2. A world fit for children (Rezoluția S-27/2 „O lume

demnă pentru copii”), http://www.un-documents.net/s27r2.htm

La nivel internațional, puține dintre guvernele statelor membre au stabilit indicatori specifici
pentru drepturile copilului la nivel național. Există relativ puține exemple de inițiative
guvernamentale ce implică direct copiii, însă mai rămân multe măsuri de întreprins în acest sens.
„În general, înşişi copiii simt că nu sunt ascultaţi, întrucât părerile lor nu au fost luate în calcul
în deciziile ce au urmat consultării şi/sau deoarece nu le-a fost oferit feedback”10.
În România, drepturile copilului la opinie și la participare sunt printre drepturile cel mai des
încălcate. Gradul de realizare a libertății de expresie este diferit în diverse comunități. Cu toate
acestea, participarea copiilor este încurajată de organizații neguvernamentale care activează la
nivel local și național.
1.2 Cadrul legal internațional
În dreptul internațional, Convenția privind Drepturile Copilului - cea mai ratificată convenţie
privind drepturile omului din lume și ratificată de toate cele 28 de state membre ale Uniunii
Europene - cuprinde întreg spectrul drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale și
culturale cu scopul de a asigura dezvoltarea completă a potențialului copiilor într-o atmosferă de
libertate, demnitate și justiție. Cu toate acestea, ratificarea nu garantează în mod automat că
drepturile copilului sunt aplicate în toate aceste state.
Convenția cu privire la Drepturile Copilului prevede în Articolul 1 că „prin copil se înțelege orice
ființă umană sub vârsta de 18 ani”. Acesta este parametrul juridic utilizat în prezent pentru a
defini noțiunea de copil, inclusiv în Europa.
În dreptul Uniunii Europene nu a fost definit oficial termenul de ”copil” în tratate, legislație sau
jurisprudență. Definiția copilului variază considerabil în diferitele legislații din cadrul Uniunii
Europene, în funcție de contextul reglementării. De exemplu, legislația care reglementează dreptul
la liberă circulație al cetățenilor Uniunii și al membrilor familiilor acestora definește copiii drept
„descendenții direcți în vârstă de cel mult 21 de ani sau care se află în întreținere”11, adoptând
practic o noțiune bazată pe relații biologice și economice și nu pe ideea de minoritate.
Convenția europeană a drepturilor omului nu conține o definiție a termenului „copil”, însă potrivit
Art. 1 statele membre au obligația de a garanta tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor
drepturile acordate de convenție. „Articolul 14 din Convenție garantează exercitarea drepturilor
prevăzute în convenție, interzicând discriminarea din orice motiv, inclusiv din motive legate de
vârstă” 12 . Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat admisibile cererile
formulate de copii direct sau prin reprezentant indiferent de vârsta copiilor13. În jurisprudența sa,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului14 a adoptat definiția copilului prevăzută în Convenția cu
privire la Drepturile Copilului, acceptând criteriul vârstei mai mici de 18 ani.
Același lucru este valabil și în cazul Cartei sociale europene și al interpretării acesteia de către
Comitetul European al Drepturilor Sociale15.

10 Manole, M. (2011) Administraţie publică în beneficiul copiilor - Aplicarea măsurilor generale de implementare a Convenţiei

privind drepturile copilului în cinci ţări europene, Salvați copiii, București

11 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere

pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE)
nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE, JO L 158, 30 aprilie 2004 și JO L 158, 29 aprilie 2004, articolul 2 alineatul (2) litera (c)
12 CEDO, Schwizgebel/Elveția, nr. 25762/07, 10 iunie 2010. A se vedea, de asemenea, FRA și CEDO (2010), p. 102.
13 A se vedea, de exemplu, CEDO, Marckx/Belgia, nr. 6833/74, 13 iunie 1979, în care copilul reclamant avea șase ani la data

pronunțării hotărârii de către Curte.

14 CEDO, Güveç/Turcia, nr. 70337/01, 20 ianuarie 2009; CEDO, Çoșelav/Turcia, nr. 1413/07, 9 octombrie 2012.
15 CEDS, Defence for Children International (DCI)/Țările de Jos, nr. 47/2008, 20 octombrie 2009, punctul 25.
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Legislația Uniunii Europene acordă drepturi diferite copiilor în funcție de vârstă, în anumite
domenii. De exemplu, Directiva 94/33/CE privind protecția tinerilor la locul de muncă 16, care
reglementează accesul copiilor la încadrarea oficială în muncă pe teritoriul statelor membre ale
UE și condițiile aferente, distinge între „tineri” (termen generic pentru toate persoanele în vârstă
de până la 18 ani), „adolescenți” (orice tânăr în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani, care
nu mai face obiectul școlarizării obligatorii pe bază de program integral) și „copii” (definiți ca
tinerii care nu au atins vârsta de 15 ani, a căror încadrare oficială în muncă este, în cele mai multe
cazuri, interzisă).
În alte domenii ale dreptului Uniunii Europene, în special în acele domenii în care acțiunile Uniunii
Europene le completează pe cele ale statelor membre (cum ar fi securitatea socială, imigrația și
educația), le este permis statelor membre să stabilească cine are statutul de copil. În general, este
adoptată definiția dată de Convenția cu privire la Drepturile Copilului.
„În ultima perioadă drepturile copilului au fost abordate ca parte a unei agende a Uniunii
Europene mai coordonate pe baza a trei etape majore”( 17 pag.20):
• introducerea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
• intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009;
• adoptarea Comunicării Comisiei Europene cu privire la locul special al copiilor în acțiunile
externe ale UE și a Orientărilor Consiliului UE pentru promovarea și protecția drepturilor
copilului.
Primele mențiuni detaliate privind drepturile copilului la nivel constituțional al UE conține Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 18 unde există o dispoziție specială referitoare la
drepturile copiilor: Articolul 24, care definește trei principii fundamentale (Art. 1,2 și 3) privind
drepturile copiilor:
1.
dreptul de a-și exprima în mod liber opinia în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate;
2.
dreptul ca interesul superior al copilului să primeze în toate acțiunile referitoare la copii;
3.
dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți.
În 2007, a fost creată poziţia de Coordonator pentru drepturile copilului în cadrul Comisiei
Europene, pentru a se asigura că drepturilor copilului li se acordă importanţa cuvenită în toate
politicile şi acţiunile relevante ale tuturor departamentelor Comisiei Europene 19 . Comisia
promovează şi dialogul cu statele membre printr-un grup informal de experţi.
„În 2011, Comisia Europeană a adoptat Agenda UE privind drepturile copilului, care stabilește
prioritățile fundamentale în materie de dezvoltare a dreptului și politicilor privind drepturile
copilului pe teritoriul statelor membre ale UE”20. De asemenea, a fost adoptată o strategie de
sprijinire a statelor membre în procesul de combatere a sărăciei și excluziunii sociale printr-o serie
de intervenții efectuate în perioada copilăriei timpurii (adresate copiilor de vârstă preșcolară și
celor aflați la vârsta învățământului primar).
Dreptul copilului de a-şi exprima liber părerile şi de a-i fi luate în considerare opiniile este
un drept fundamental prevăzut în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului. Acest drept
este protejat şi prin articolul 24 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care
instituie dreptul copiilor de a-și exprima în mod liber opinia, care se ia în considerare în problemele
care îi privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate. Această prevedere are aplicabilitate
generală și nu se limitează doar la anumite proceduri.
16 Directiva 94/33/CE din 20 august 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă, JO L 216, 1994, articolul 3
17 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei (2015) Manual de drept european privind

drepturile copilului, https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_RON.pdf

18 ibidem

19 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-action-rights-child_en
20 Comisia Europeană (2011), O agendă a UE pentru drepturile copilului: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM (2011) 0060 final, Bruxelles, 15 februarie 2011

UE poate legifera numai în domeniile în care i sa acordat competență prin tratate (articolele 2-4
din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene). Deoarece domeniul drepturilor copilului este
intersectorial, competența UE trebuie stabilită în fiecare caz în parte.
Art. 3(3) al Tratatului privind Uniunea Europeană stabileşte obiectivul Uniunii Europene de a
promova protecţia drepturilor copilului. În documentul său de politică „Investiţia în copii: ruperea
cercului vicios al defavorizării”, Comisia Europeană recomandă ca statele membre21:
Să instituie mecanisme care să promoveze participarea copiilor la luarea deciziilor;
−
Să încurajeze şi să permită copiilor să-şi exprime opiniile în cunoştinţă de cauză,
−
asigurându-se că acestea sunt luate în considerare şi se reflectă în deciziile majore care îi privesc;
Să implice copiii în funcţionarea serviciilor şi să îi consulte în momentul elaborării
−
politicilor pertinente;
Să atragă şi să sprijine participarea copiilor din medii defavorizate.
−
La cel de-al 12-lea Forum european privind drepturile copilului, organizat în aprilie 2019,
participarea copiilor la viaţa politică şi democratică a constituit una dintre cele trei teme principale
de discuţie. Ca o consecinţă concretă a discuţiilor, Comisia a realizat un studiu care a analizat
modul în care se poate întări participarea copiilor la viaţa democratică în cadrul UE.
De asemenea, cu sprijinul Intergrupului pentru drepturile copilului din cadrul Parlamentului
European, unii europarlamentari s-au întâlnit cu copiii în cadrul unui eveniment anual organizat
de către UNICEF, Eurochild şi reţeaua sa de membri. La acest eveniment, copiii au explicat
parlamentarilor modul în care aceștia din urmă influenţează decizii care îi afectează pe copii la
nivel local, atrăgând atenţia asupra câtorva probleme, inclusiv asupra necesităţii unui acces mai
mare la informaţii adaptate copiilor22.
Raportul Eurochild privind Semestrul European din 2019, ”Noi oportunități pentru a investi în
copii” cuprinde patru recomandări cheie atât pentru statele membre, cât și pentru Comisia
Europeană:
Asigurați-vă că ați inclus copiii în cadrul de politici după care se conduce Semestrul
−
European23;
Folosiți legătura dintre finanțarea UE și Semestrul European pentru a promova
−
dimensiunea socială a politicilor;
Includeți în analiza UE, privind elaborarea de politici naționale, în cadrul rapoartelor de
−
țară - subiectul bunăstării copiilor;
Faceți ca angajarea societății civile în Semestrul European să fie o cerință atât pentru statele
−
membre, cât și pentru Comisia Europeană.
La nivelul Uniunii Europene deținem instrumente și structuri elaborate pentru a asigura
consultarea regulată și comunicarea continuă cu tinerii (grupa de vârstă 15 - 35 de ani) 24 .

21 Recomandarea Comisiei din 20 februarie 2013 Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării (2013/112/UE),

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1/language-ro

22 Rapoartele anuale 2016, 2017, 2018, 2019 ale Eurochild

23 Semestrul European reprezintă cadrul economic, social și al politicilor de care angajare a UE, care are perioada de referință

ciclul anual.

24Eurochild, UNICEF, MMJS (2019) Analiza demersurilor pe care le poate întreprinde Uniunea Europeană pentru promovarea şi

sprijinirea participării copiilor la luarea deciziilor - Document întocmit în sprijinul Declaraţiei de la Bucureşti a copiilor din Uniunea
Europeană
–
versiune
preliminară,
https://www.unicef.org/romania/media/791/file/Raportul%20exper%C8%9Bilor%20cu%20privire%20la%20promovarea%20%C
5%9Fi%20sprijinirea%20particip%C4%83rii%20copiilor%20la%20luarea%20deciziilor.pdf
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Implicarea tinerilor și copiilor în activitatea instituțiilor europene are mai multe avantaje, ele fiind
prezentate în jurul a trei aspecte importante25:
„Va asigura includerea aspectelor celor mai importante şi mai relevante pentru copiii
−
din Europa printre priorităţile Uniunii Europene;
Va permite fondarea rapoartelor, dezbaterilor, rezoluţiilor şi campaniilor Uniunii
−
Europene pe experienţele şi perspectivele copiilor, având, prin urmare, mai multe şanse să atragă
rezultate positive;
Oferă un model pozitiv parlamentelor naţionale şi statelor membre, crescând gradul de
−
înţelegere şi încurajând crearea mai multor oportunităţi de implicare civică a copiilor la nivel
naţional, regional şi local.” (Eurochild, UNICEF, MMJS, 2019, pag.2)
Strategia UE pentru tineret (2019-2027) aduce dreptul la participare al tinerilor în centrul politicii
pentru tineret prin impulsionarea implicării, responsabilizării şi colaborării. Obiectivele Strategiei
vorbesc despre stimularea participării tinerilor la viaţa democratică și sprijinirea angajamentului
social şi civic (26 pag.3)
În plan naţional, situația diferă extrem de mult în rândul statelor membre. Deşi se remarcă
excelente exemple de bună practică, dreptul copiilor de a fi ascultaţi şi de a fi luaţi în serios în
procesele de luare a deciziilor publice nu este respectat pe deplin sau într-o manieră consecventă
la nivelul Uniunii Europene.
La nivelul Statelor părți, valoarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului este larg
recunoscută. Aceasta reprezintă un set de principii directoare şi standarde dar și exprimarea
dorinței comune de a realiza acțiuni pentru asigurarea aplicării eficace ale acestora prin strategii și
planuri de acțiune naționale. În multe state însă, planurile de implementare a Convenției cu privire
la Drepturile Copilului sunt afectate de lipsa de resurse sau de slaba coordonare27.
Potrivit evaluării participării copiilor la nivelul UE realizate de către Comisia Europeană, în orice
stat membru al Uniunii Europene există cel puţin un act legislativ ce prevede o anumită formă de
participare a copiilor. Cu toate acestea, în cadrul celor mai recente observaţii transmise guvernelor
din Europa în urma analizei rapoartelor periodice ale acestora, Comitetul ONU a menţionat lipsa
unei culturi a ascultării, resursele neadecvate, absenţa sau proasta funcţionare a structurilor
participative şi neacordarea importanţei cuvenite opiniilor copiilor. Comitetul a semnalat, de
asemenea, o serie de preocupări legate de lipsa oportunităţilor de participare în cazul copiilor cu
dizabilităţi, al copiilor romi, al copiilor migranţi şi/sau solicitanţi de azil, al copiilor săraci şi al
celor afectaţi de alte vulnerabilități.

1.3

Garanția europeană pentru copii și dreptul acestora la participare

25 ibidem
26 Consilul Uniunii Europene (2018) Rezoluția Consiliului privind Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-

2027, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/ro/pdf

27 Sandy, R. (2011) „Administraţie publică în beneficiul copiilor” Aplicarea măsurilor generale de implementare a Convenţiei
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Salvaţi
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Suedia,

Garanția europeană pentru copii28 a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene pe 24 martie
2021. Este un mecanism care are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și excluziunii sociale
în rândul tinerei generații și garantează accesul la o serie de servicii cheie pentru copiii aflați în
situații de vulnerabilitate pentru apărarea drepturilor copiilor. Acesta pune în practică principiul
11 din Pilonul european al drepturilor sociale privind îngrijirea și sprijinirea copiilor29.
Totodată, potrivit Recomandării (UE) 2021/1004 a Consiliului30 din 14 iunie 2021 de instituire a
Garanției, statelor membre li se recomandă să asigure participarea autorităților regionale, locale și
a altor autorități relevante, a copiilor și a părților interesate relevante care reprezintă societatea
civilă, a organizațiilor neguvernamentale, a instituțiilor de învățământ și a organismelor
responsabile cu promovarea incluziunii și integrării sociale, a drepturilor copiilor, a educației
incluzive și a nediscriminării, inclusiv a organismelor naționale de promovare a egalității, pe tot
parcursul procesului de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a planului de acțiune.
În România, elaborarea Planului de Acțiune pentru punerea în aplicare a Recomandării va fi
realizată de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții sub coordonarea ministrului muncii și protecției sociale în calitatea de „Coordonator
național”. Un rol extrem de important va fi acela al participării copiilor în construirea acestui plan
de acțiune.
1.4

Strategia UE privind drepturile copilului

La nivel european, Strategia Uniunii Europene privind drepturile copilului a fost dezvoltată pentru
copii și alături de copii. Tratarea copiilor ca actori sociali activi și agenți ai schimbării este un
mesaj important al Strategiei UE privind drepturile copiilor (2021-2024) 31 . Conform acestui
principiu, în Strategie au fost luate în considerare atât opiniile cât și sugestiile copiilor, fiind
consultați peste 10.000 de copii (11-17 ani)32, oferind un exemplu istoric, fiind pentru prima dată
când copiii au posibilitatea de a influența direct politicile internaționale. Opiniile copiilor privind
viața, aspirațiile și preocupările lor pentru viitor au fost colectate cu ajutorul a cinci organizații
care activează în domeniul drepturilor copilului: ChildFund Alliance, Eurochild, Save the
Children, UNICEF și World Vision. La lansarea Strategiei din primăvara anului 2021, au participat
membrii Consiliului Consultativ European pentru Copii, printre care și reprezentanta din România,
Andreea. În echipa de coordonare și raportare al experților, România a fost reprezentată prin
Gabriela Paleru - World Vision România33.
28

Garanția europeană pentru copii, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en

29 Pilonul european al drepturilor sociale privind îngrijirea și sprijinirea copiilor,

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-andinvestment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
30 Recomandarea nr. 1004/2021 de instituire a unei Garanții europene pentru copii,
https://docs.google.com/document/d/1624foT3VEQwzi6vxroKYEw35cYOOv7z/edit?usp=sharing&ouid=109216201163517138777&rtpof=true&sd=true
31 Comisia Europeană (2020) Strategia UE privind drepturile copiilor, 2021-2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DC0142

32 ChildFund Alliance, Eurochild, Save the Children, UNICEF și World Vision (2020) Our Europe, Our Rights, Our Future.

Children's and young people's contribution to the new EU Strategy on the Rights of the Child and the Child Guarantee,
https://www.wvi.org/sites/default/files/2021-02/EU%20Report_V3_LowRes-min.pdf
33 ibidem
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Se recunoaște că multe țări au făcut progrese în privința asigurării condițiilor de exprimare a
opiniei copiilor, au creat contexte legislative și mecanisme prin care copiii se pot afirma, dar se
cunoaște și faptul că mulți copii nu se simt suficient de implicați în procesul decizional,34 mai ales
cei care aparțin unui grup marginalizat. Astfel documentul susține că ”UE trebuie să promoveze și
să îmbunătățească participarea incluzivă și sistemică a copiilor la nivel local, național și la nivelul
UE” (pag.4).
Pentru a realiza cele propuse la nivelul Uniunii, Comisia invită țările membre să elaboreze în
parteneriat cu părțile interesate, inclusiv copiii, strategii naționale, bazate pe date concrete privind
drepturile copiilor și care să fie armonizate cu alte strategii și planuri naționale relevante.
Pentru a asigura dreptul copilului de a fi ascultat și auzit Comisia Europeană se angajează, printre
altele, la următoarele acțiuni:
”instituirea, în cooperare cu Parlamentul European și cu organizațiile de apărare a
−
drepturilor copilului, a unei platforme a UE de participare a copiilor, pentru a conecta
mecanismele existente de participare a copiilor la nivel local, național și la nivelul UE și pentru
a pentru a stimula participarea copiilor la procesele decizionale de la nivelul UE;
dezvoltarea și promovarea unor versiuni și formate accesibile, incluzive din punct de
−
vedere digital și adaptate copiilor ale Cartei drepturilor fundamentale, precum și ale altor
instrumente esențiale ale UE;
elaborarea și promovarea de orientări privind utilizarea unui limbaj adaptat copiilor în
−
documente și în cadrul evenimentelor și al reuniunilor părților interesate la care participă copii;
includerea copiilor în cadrul Forumului privind drepturile fundamentale al Agenției
−
pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) și al Conferinței privind viitorul Europei;
desfășurarea de consultări specifice copiilor pentru inițiativele viitoare relevante;”
−
(Strategia UE privind drepturile copiilor, 2021-2024, pag 5.) 35
Recomandările din partea UE pentru statele membre sunt:
„să stabilească, să îmbunătățească și să furnizeze resurse adecvate pentru mecanismele
−
noi și pentru cele existente de participare a copiilor la nivel local, regional și național, inclusiv
prin intermediul instrumentului de autoevaluare al Consiliului Europei privind participarea
copiilor36;
să sporească gradul de sensibilizare față de drepturile copilului și de cunoaștere a acestor
−
drepturi, inclusiv pentru profesioniștii care lucrează cu și pentru copii, prin campanii de
sensibilizare și activități de formare;
să consolideze educația privind cetățenia, egalitatea și participarea la procesele
−
democratice în programele școlare la nivel local, regional, național și la nivelul UE;
să sprijine școlile în eforturile lor de a-i determina pe elevi să se implice în viața de zi cu
−
zi și în procesul decizional ale școlii.” (Strategia UE privind drepturile copiilor, 2021-2024, pag.
537)
În capitolul Justiția în interesul copilului, Strategia prevede că procedurile judiciare trebuie să fie
adaptate la nivelul de maturitate al copilului și la nevoile lui, indiferent de statutul copilului în
relația cu sistemul justiție (copil victimă, martor, suspect sau acuzat de săvârșirea unei infracțiuni
sau parte într-un proces – în cadrul justiției civile, penale sau administrative). De asemenea, trebuie

34

UNICEF, Eurochild (2019) Europe Kids Want, Sharing the view of children and young people across Europe,

https://www.eurochild.org/resource/the-europe-kids-want/
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(2020)
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2021-2024,

https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e769a102-8d88-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
Council
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(2016)
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Assessment
Tool,
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36

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806482d9
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lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e769a102-8d88-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-

să fie respectate toate drepturile copilului, să primeze principiul interesului superior al copilului și
să fie asigurate condițiile pentru ca acel copil să se simtă în siguranță și să fie ascultat.
Pentru viitor, Strategia UE prevede ca acțiuni-cheie ale Comisiei Europene38:
„propunerea, în 2022, a unei inițiative legislative orizontale privind recunoașterea
−
reciprocă a filiației între statele membre;
contribuția la formarea profesioniștilor din domeniul justiției cu privire la drepturile
−
copilului și la o justiție în interesul copilului, în conformitate cu strategia europeană în materie
de formare judiciară pentru perioada 2021-2024 39 și prin intermediul Rețelei Europene de
Formare Judiciară (EJTN)40, al programelor Justiție și CERV, precum și al Platformei europene
de formare a portalului e-justiție al UE41;
consolidarea punerii în aplicare, împreună cu Consiliul Europei, a Orientărilor din 2010
−
privind o justiție în interesul copilului;
furnizarea de sprijin financiar specific pentru proiectele transnaționale și inovatoare de
−
protejare a copiilor migranți în cadrul noului Fond pentru azil, migrație și integrare (FAMI);
sprijinirea statelor membre în dezvoltarea unor alternative eficace și viabile la luarea în
−
custodie publică a copiilor în cadrul procedurilor de migrație” (Strategia UE privind drepturile
copiilor, 2021-2024, pag. 16).
Comisia Europeană invită statele membre:
„să ajute furnizorii de formare judiciară și toate organismele profesionale relevante să
−
țină seama, în activitatea lor, de drepturile copilului și de principiul unei justiții accesibile și
adaptate copiilor;
să dezvolte alternative solide la acțiunile judiciare: de la alternative la detenție la
−
utilizarea justiției reparatorii și a medierii în contextul justiției civile;
să pună în aplicare Recomandarea Consiliului Europei privind copiii cu părinți deținuți42;
−
să consolideze sistemele de tutelă pentru toți copiii neînsoțiți, inclusiv prin participarea la
−
activitățile Rețelei europene a instituțiilor de tutelă43;
să promoveze și să asigure accesul universal, gratuit și imediat la înregistrarea și la
−
certificarea nașterilor pentru toți copiii;
în plus, să mărească capacitatea funcționarilor din prima linie de a răspunde problemelor
−
legate de apatridie și de naționalitate în contextul migrației;
să consolideze cooperarea în cazurile cu implicații transfrontaliere, pentru a asigura
−
respectarea deplină a drepturilor copilului.” (Strategia UE privind drepturile copiilor, 2021-2024,
pag. 16).
1.4 Cadrul legal național
Întrucât Convenția cu privire la Drepturile Copilului face parte din legislaţia naţională a României,
dispoziţiile Convenţiei pot fi invocate în mod direct în instanţele de judecată şi aplicate de
autorităţile naţionale, iar Convenţia primează în cazul în care apare un conflict între prevederile
38 ibidem
39
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privind
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copiilor,

2021-2024,

https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e769a102-8d88-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
40 Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), https://www.ejtn.eu/
41

Platforma europeană de formare judiciară, https://e-justice.europa.eu/content_european_training_platform-37158-

ro.do?init=true

42 Council of Europe (2019) Recommendation CM/Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning

children with imprisoned parents, https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7802-recommendation-cmrec20185-of-the-committeeof-ministers-to-member-states-concerning-children-with-imprisoned-parents.html
43 Rețeaua europeană a instituțiilor de tutelă, https://www.egnetwork.eu/
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sale și legislația națională sau practici. Încorporarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului
în legislaţia naţională a dus la reforme legislative importante. Totuși, există încă dificultăți în
aplicarea legislaţiei şi carenţe (de exemplu, concentrarea doar pe categoriile vulnerabile de copii
şi nu pe toţi copiii, insuccesul de a asigura aplicarea principiilor fundamentale ale Convenției, lipsa
resurselor etc.).
În dreptul intern, cadrul legal privind respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului
este de asemenea reglementat prin Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.
În acord cu prevederile Convenției cu privire la Drepturile Copilului art. 28 și art. 29 din Legea nr.
272/2004 prevăd următoarele:
Art. 28:
(1)Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
(2)Libertatea copilului de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii de orice natură, care vizează
promovarea bunăstării sale sociale, spirituale şi morale, sănătatea sa fizică şi mentală, sub orice
formă şi prin orice mijloace la alegerea sa, este inviolabilă.
(3)Părinţii sau, după caz, alţi reprezentanţi legali ai copilului, persoanele care au în plasament
copii, precum şi persoanele care, prin natura funcţiei, promovează şi asigură respectarea
drepturilor copiilor au obligaţia de a le asigura informaţii, explicaţii şi sfaturi, în funcţie de vârsta
şi de gradul de înţelegere al acestora, precum şi de a le permite să îşi exprime punctul de vedere,
ideile şi opiniile.
(4)Părinţii nu pot limita dreptul copilului minor la libertatea de exprimare decât în cazurile
prevăzute expres de lege.
Art. 29:
(1)Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei
probleme care îl priveşte.
(2)În orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, copilul are dreptul de a fi
ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea,
poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă
apreciază că audierea lui este necesară pentru soluţionarea cauzei.
(3)Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de a cere şi de a primi orice informaţie
pertinentă, de a fi consultat, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe
care le poate avea opinia sa, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii
care îl priveşte.
(4)În toate cazurile prevăzute la alin. (2), opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare şi
li se va acorda importanţa cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de maturitate a copilului.
(5)Orice copil poate cere să fie ascultat conform dispoziţiilor alin. (2) şi (3). În caz de refuz,
autoritatea competentă se va pronunţa printr-o decizie motivată.
(6)Dispoziţiile legale speciale privind consimţământul sau prezenţa copilului în procedurile care
îl privesc, precum şi prevederile referitoare la desemnarea unui curator, în caz de conflict de
interese, sunt şi rămân aplicabile.
Așadar, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, „copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra
oricărei probleme care îl priveşte”. Această normă reproduce dispoziţiile art. 12 par. 1 teza I din
Convenţia cu privire la drepturile copilului. „În acest scop copilului i se va da, în special,
posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, fie
direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de
procedură din legislaţia naţională”.
Ca efect al respectării dreptului la libertate de exprimare prevăzut de art. 28 din aceeaşi lege, dar
şi a dreptului de a participa la luarea deciziilor care îl privesc, orice copil va putea solicita să fie
ascultat şi să fie consemnată opinia sa. În cazul refuzului, autoritatea competentă este obligată să

emită o decizie motivată. Textul art. 29 alin. 5 din Legea nr. 272/2004 trebuie interpretat în sensul
refuzului de a-l asculta dar şi în sensul luării unei decizii contrare opiniei copilului ascultat.
Luarea în considerare a opiniei copilului ar trebui realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 6 lit.
h) din Legea nr. 272/2004, care reproduc prevederile art. 12 par. 1 teza a II-a din Convenţie.
Evident, fiind în prezenţa unui principiu privind respectarea şi garantarea drepturilor copilului,
luarea în considerare a opiniilor copilului este obligatorie pentru toate persoanele, indiferent că
sunt fizice sau juridice şi, în ultimul caz, indiferent că sunt de drept public sau de drept privat. De
asemenea, pentru entitatea în faţa căreia copilul îşi exprimă opiniile, importanţa lor trebuie
raportată exclusiv la vârsta şi gradul lui de maturitate. Altfel spus, pentru a conferi importanţă
opiniilor exprimate de copil, nu pot fi avute în vedere şi alte criterii cum ar fi, spre exemplu, sexul,
etnia sau naţionalitatea lui.
Luarea în considerare a opiniilor exprimate de copil este în acord cu îndatorirea părinţilor de a-l
asocia la toate deciziile care îl privesc, conform art. 483 alin. (2) din Codul civil.
Facem precizarea că, pentru diverse circumstanţe speciale, şi alte texte ale Legii nr. 272/2004 se
referă la posibilitatea copilului de a-şi exprima opinia, respectiv de a-i fi luată în considerare. De
asemenea, obligaţia diverselor autorităţi de a lua în considerare opinia copilului este prevăzută de
numeroase texte ale Codului civil şi Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.
Deşi la prima vedere Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului pare
a fi o lege specială în raport cu dispoziţiile dreptului comun în materie - Codul Civil şi Codul de
Procedură Civilă, apreciem că, în realitate, această reprezintă cadrul general în privinţa exprimării
părerii copilului, alte dispoziţii cum ar fi spre exemplu cele din materia adopţiei având un caracter
special.
În plan intern, ascultarea copilului în procedurile judiciare sau administrative care îl privesc este
reglementată de art. 29 alin. (2) - (6) din Legea nr. 272/2004 şi, cu unele deosebiri de formulare,
de art. 264 Cod civil.
În doctrină, punându-se problema dacă dreptul copilului de a fi ascultat este incident şi în relaţiile
acestuia cu părinţii44, s-a apreciat că acesta poate fi întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (2) lit.
b) Cod civil, care prevăd:
„Art. 488: Îndatoririle specifice
(1) Părinţii au îndatorirea de a creşte copilul în condiţii care să asigure dezvoltarea sa fizică,
mentală, spirituală, morală şi socială în mod armonios.
(2) În acest scop, părinţii sunt obligaţi:
a) să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea;
b) să prezinte şi să permită informarea şi lămurirea copilului despre toate actele şi faptele care
l-ar putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia;
c) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor copilului;
d) să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii,
educării şi formării profesionale a copilului.”45
Evident, dialogul dintre părinţi şi copil nu poate fi considerat o variantă a „ascultării” acestuia şi,
cu atât mai puţin, o procedură judiciară sau administrativă.
De asemenea, „Consultarea” copilului se traduce în îndatorirea autorităţii administrative sau
judiciare de a-i solicita părerea în legătură cu aspectele care privesc ascultarea lui.

44 A se vedea Florian, E. Cartea a II-a. Despre familie. Titlu I. Dispoziţii generale, în Noul Cod civil. Comentariu pe articole, de

Baias, Fl. Chelaru, E. Constantinovici, R. Macovei I. (coordonatori), ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 290

45 Codul civil, https://www.codulcivil.ro/
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1.5 Noțiuni juridice privitoare la capacitatea de exercițiu și la discernământ
În general, în toate sistemele de drept, deci și în sistemul nostru de drept, se consideră că o persoană
fizică are capacitate de folosință și, în afară de cazurile prevăzute de lege, capacitate de exercițiu.
Capacitatea de folosință este capacitatea de a avea drepturi și obligații, iar capacitatea de exercițiu
este capacitatea persoanei de a-și exercita drepturile și de a își asuma obligații, săvârșind acte
juridice. Deoarece capacitatea de folosință este o aptitudine a persoanei fizice, ea se dobândește în
momentul nașterii persoanei.
Potrivit art. 41 din Codul Civil 46 , minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de
exercițiu restrânsă:
Art. 41: Capacitatea de exerciţiu restrânsă
(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exerciţiu restrânsă.
(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă se încheie de către acesta,
cu încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu
autorizarea instanţei de tutelă. Încuviinţarea sau autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în
momentul încheierii actului.
(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face singur acte de
conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum şi acte de dispoziţie de mică
valoare, cu caracter curent şi care se execută la data încheierii lor.
Din aceste dispoziții legale se poate constata că persoana cu capacitate restrânsă de exercițiu, adică
minorul care a împlinit 14 ani, încheie acte juridice cu încuviințarea prealabilă a părintelui sau,
după caz, a celorlalți ocrotitori legali.
Ceea ce pare mai degrabă să fie comun minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani este lipsa
unei experiențe îndestulătoare de viață, care îi face vulnerabili la influențe și abuzuri. De aceea,
legiuitorul a considerat oportun ca, la încheierea actelor juridice, voința minorului pentru a dobândi
eficacitate juridică să fie supervizată de către ocrotitorul legal sau chiar de către instanța de tutelă.
Apoi, potrivit art. 38 din Codul Civil47:
Art. 38: Începutul capacităţii de exerciţiu
(1) Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră.
(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani.
Ținând seama de aceste dispoziții, putem defini capacitatea restrânsă de exercițiu ca fiind
aptitudinea persoanei, cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, de a încheia acte juridice personal, însă
de regulă numai cu încuviințarea prealabilă a ocrotitorului legal, iar uneori și a instanţei de tutelă,
spre a preveni astfel posibilele abuzuri ale terților.
După cum se poate observa, capacitatea restrânsă de exercițiu privește o categorie intermediară de
persoane, cuprinsă ca vârstă, între aceea a persoanelor lipsite de capacitate și aceea a persoanelor
cu capacitate de exercițiu deplină. Este o categorie care la limitele ei se apropie atât de aceea a
persoanelor care nu au discernământ, cât și de aceea a persoanelor care au discernământul format48.
Încheierea de acte juridice în vederea dobândirii și exercitării de drepturi și a asumării de obligații
presupune existența discernământului persoanei, adică a facultății de a judeca și de a aprecia corect
46 ibidem
47 ibidem
48 Reghini, I., Diaconescu, S., Vasilescu, P. (2013) Introducere în dreptul civil, vol. I, Editura Hamangiu, București.

asupra necesității și oportunității încheierii unui act juridic, ca urmare a evaluării raționale a
consecințelor acestuia. O persoană fizică are discernământ doar de la o anumită vârstă, în funcție
de experiența de viață dobândită și în funcție de starea sa de sănătate mintală. Existența
discernământului și respectiv lipsa de discernământ sunt stări de fapt care pot caracteriza o
persoană indiferent de vârsta acesteia, în vreme ce capacitatea de exercițiu este o stare de drept
care se dobândește numai de la împlinirea unei anumite vârste.
Tocmai de aceea, legiuitorul român a etapizat procesul de dobândire a capacității de exercițiu,
făcând distincție între trei ipostaze în care persoana fizică se poate afla din punctul de vedere al
capacității sale:
i. etapa lipsei capacității de exercițiu – minorii sub 14 ani
ii. aceea a capacității de exercițiu restrânse – minorii între 14 și 18 ani
iii. și aceea a capacității de exercițiu depline – persoanele peste 18 ani.
Totodată, trebuie menționat că art. 40 din Codul Civil instituie Capacitatea de exerciţiu anticipată,
astfel „Pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate recunoaşte minorului care a împlinit
vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exerciţiu. În acest scop, vor fi ascultaţi şi părinţii sau
tutorele minorului, luându-se, când este cazul, şi avizul consiliului de familie”, însă acest text legal
reprezintă excepția și nu regula generală.
Așadar, acestea sunt dispozițiile legale generale în România în legătură cu noțiunea de
„discernământ” și în legătură cu posibilitatea copilului de a-și exercita drepturile și de a își asuma
obligații (capacitatea de exercițiu), adică reglementarea generală în materie.
Strict cu privire la dreptul copilului de a fi ascultat, nu avem dispoziții legale restrictive, în privința
vârstei copilului, adică nu există o limită de vârstă care ar limita dreptul copilului de a fi ascultat
cu referire la orice subiect care îl preocupă.
De altfel, și din punct de vedere al cadrului internațional, Comitetul ONU pentru drepturile
copilului subliniază faptul că Articolul 12 nu insistă asupra unei limite de vârstă referitor la dreptul
copilului de a-și exprima opiniile și chiar descurajează Statele părți să adopte anumite restricții de
vârstă, fie prin lege, fie în practică, care ar limita dreptul copilului de a fi ascultat.
Din punct de vedere al Convenției cu privire la Drepturile Copilului, «sintagma „capabil de
discernământ” nu trebuie să fie percepută drept o restricție, ci mai degrabă drept o obligație a
Statelor părți de a evalua capacitatea copilului de a-și forma independent o părere» 49 . Prin
urmare, Statele părți nu trebuie să pornească de la ideea larg răspândită că un copil nu este capabil
să își exprime propriile opinii. Din contră, Statele trebuie să presupună că un copil are capacitatea
de a-și crea propriile viziuni și să recunoască dreptul acestuia de a le expune; copilul nu trebuie să
fie obligat să demonstreze în prealabil această abilitate.
1.6 Dreptul de a fi ascultat:
un drept al fiecărui copil în parte și un drept al grupurilor de copii
Comitetul ONU pentru drepturile copilului a realizat o diferență între dreptul de a fi ascultat, un
drept individual, ce se referă deci la fiecare copil în parte și, cel ce se referă la un grup de copii
49 Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului (2009) Dreptul copilului de a fi ascultat, Recomandarea generală nr. 12 (2009),

Comitetul
pentru
Drepturile
Copilului,
Sesiunea
https://drepturilecopilului.md/files/recomandare_CDC.pdf

15

51

Geneva,

25

mai

–

12

iunie

2009,

(spre exemplu, grupul copiilor dintr-o clasă sau cartier, copiii unei anumite țări/localitate, grupul
copiilor cu dizabilități sau un grup de fete sau băieți).
Distincția prezintă relevanță deoarece Convenția obligă Statele părți să garanteze dreptul copilului
de a fi ascultat în funcție de vârstă și gradul de maturitate a copilului, iar dacă aceste criterii pot fi
evaluate atunci când este acultat un copil în parte, evaluarea vârstei și a gradului de maturitate
devine mult mai dificilă când copiii se exprimă în mod colectiv50.
Comitetul ONU pentru drepturile copilului recomandă ca Statele părți să depună toate eforturile
necesare pentru a solicita și asculta opiniile copiilor care se exprimă în mod colectiv, chiar dacă
întâlnesc dificultăți în evaluarea criteriilor mai sus menționate.
Comentariul general nr. 12 al Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului detaliază Articolul 12
şi aşteptările Comitetului cu privire la modul în care guvernele interpretează obligaţiile pe care le
au faţă de copii în conformitate cu prevederile acestuia51. Comentariul general stabileşte clar că
dreptul de a fi ascultat sau de „a participa” aparţine tuturor copiilor, iar statele părţi sunt
obligate să depună toate eforturile pentru a implica şi copiii care sunt vulnerabili sau victime ale
discriminării şi să se asigure că participarea copiilor este un proces continuu, nu un eveniment de
consultare izolat.
Așadar, Statele părți sunt obligate să considere copiii drept grup. Mai mult, „Statele părți trebuie
să încurajeze copiii să-și formeze nestingherit un punct de vedere și să creeze un mediu favorabil
exercitării dreptului de a fi auzit pentru fiecare copil”, se arată în Recomandarea generală nr. 12
(2009) a Comitetului Pentru Drepturile Copilului.
Opinia copilului reprezintă o componentă a capacităţii copilului de a participa activ la realizarea
propriilor drepturi reglementate de legislaţia internă şi internaţională.
Dreptul copilului de a fi ascultat și opinia lui să fie luat în serios este una dintre valorile principale
ale Convenției, articolul 12 reprezentând unul dintre cele patru principii fundamentale ale
Convenției (pe lângă dreptul la nediscriminare, la viață și dezvoltare respectiv acordarea priorității
interesului suprem al copilului), evidențiind faptul că acesta trebuie avut în vedere în interpretarea
și implementarea tuturor celorlalte drepturi.
Potrivit Articolului 12, în calitate de principiu general, trebuie ca „Statele părți să depună eforturi
considerabile pentru a garanta că la interpretarea și implementarea tuturor drepturilor incluse în
Convenție se va ține seama mai întâi de toate de acest principiu”52.
Având în vedere că exprimarea opiniilor este o alegere a copilului, iar nu o obligație, copilul poate
alege să nu-și exercite dreptul de a fi ascultat. Cu toate acestea, statele părți sunt obligate să
garanteze fiecărui copil toate informațiile necesare în legătură cu acest drept, precum și să asigure
o consiliere adecvată pentru ca oricare copil să poată lua o decizie în favoarea interesului său
suprem.
În dreptul intern, în practica judiciară, s-a stabilit că dreptul de a fi ascultat conferă copilului
posibilitatea de a cere şi primi informaţii, de a fi consultat, de a-şi exprima opinia, de a fi informat
asupra consecinţelor pe care le poate avea opinia lui dacă este respectată. Acest drept trebuie să
fie valorizat de către instanţă prin prisma interesului său superior, raportat la nevoile actuale ale
acestuia și la vârstă.
50 ibidem
51 Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului (2009), Comentariul general nr. 12 – Dreptul copilului de a fi ascultat,

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf

52 Recomandarea generală nr. 5 din 2003 a Comitetului despre acțiunile generale de implementare a Convenției cu privire la

Drepturile Copilului (CRC/GC/2003/5), https://undocs.org/CRC/GC/2003/5

„De la adoptarea Convenției în 1989 au fost înregistrate progrese considerabile la nivel local,
național, regional și global în ceea ce privește elaborarea legislației, politicilor și metodologiei
de promovare a implementării articolului 12. În ultimii ani a apărut o practică pe larg răspîndită,
cunoscută sub termenul de „participare”, deși termenul ca atare nu figurează în textul articolului
12. Conceptul dat a evoluat și este actualmente pe larg întrebuințat pentru a descrie procese
continue care presupun schimb de informație și dialog între copii și adulți, avînd la bază
respectul reciproc, în cadrul cărora copiii pot învăța cum drepturile lor și cele ale adulților sunt
luate în considerare și pot influența rezultatele acestor procese”53. Aceste procese sunt de regulă
desemnate cu termenul participare. Conceptul subliniază faptul că implicarea copiilor nu trebuie
să poarte un caracter sporadic, ci să devină un punct de reper și punctul de plecare al unei
comunicări continue între adulți și copii în ceea ce privește elaborarea politicilor, programelor și
acțiunilor în toate contextele relevante din viața copiilor.
Această abordare se regăsește și în Strategia națională în domeniul promovării și protecției
drepturilor copiilor 2014-2020 al României, document în care participarea copiilor este văzută ca
și element de bază în procesul de elaborarea a politicilor destinate acestora. Totodată, și acest
document național susține necesitatea abordării participării ca un proces continuu:
„Participarea copiilor, văzută ca un proces continuu de implicare a acestora în deciziile care îi
privesc, la toate nivelurile (familial, local, comunitar, central), favorizează în acelaşi timp
schimbul de informaţii şi dialogul constant între adulţi şi copii, în baza respectului reciproc şi
valorizării opiniilor acestora, prin prisma vârstei şi gradului de maturitate. Inclusiv copiii cu
dizabilităţi trebuie implicaţi în procesul de participare, asigurându-li-se în acest sens asistenţă
adecvată dizabilităţii şi vârstei.” (pag.8)54
Într-un studiu din Republica Moldova55, s-a arătat că prin drepturi ale copilului, copiii înţeleg că
acestea: „...sunt nişte privilegii de care se bucură un copil”; ”...ceea ce unei persoane nu trebuie
să i se încalce”, ”o regulă pe care trebuie să o respecte toţi”; ”...ceea ce i se permite prin lege a
face”; „ ...unele repere care apără copiii”; ”...o serie de norme menite să asigure copilului o
viaţă bună”; „...un lucru foarte important în viaţa copiilor”.
1.7 Conceptul de participare a copiilor la luarea deciziilor publice
„Copiii sunt o resursă umană centrală, bunăstarea şi profilul oricărei societăţi depinde de gradul
de educaţie şi de aspectele social-morale ale copiilor şi tinerilor, de starea sănătăţii lor, de
posibilităţile lor reale de integrare. Din acest punct de vedere, copiii reprezintă valoarea centrală
a comunităţii, un bun social colectiv”56.
„Copiii sunt parte a societăţii, dar sunt adesea omişi; prin urmare, participarea copiilor este o
dimensiune importantă care trebuie să primească atenţie. Există mai multe exemple de mecanisme
53 Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului (2009) Dreptul copilului de a fi ascultat, Recomandarea generală nr. 12 (2009),

COMITETUL PENTRU DREPTURILE COPILULUI, Sesiunea 51 Geneva, 25 mai
https://drepturilecopilului.md/files/recomandare_CDC.pdf
54
Strategia
națională
în
domeniul
promovării
și
protecției
drepturilor

–

12

copiilor

iunie

2009,

2014-2020,

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/2014/2014-02-03_Anexa1_HG_Strategie_protectia_copilului.pdf
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de consultare a copiilor (de exemplu, consilii ale tinerilor, consilii ale elevilor şi grupuri
consultative ministeriale), însă copiii simt adesea că, în realitate, opiniile exprimate de ei au un
impact scăzut şi că acţiunile nu au loc cu scopul de a îmbunătăţi aplicarea Convenției cu privire
la Drepturile Copilului”57.
Participarea copiilor la luarea deciziilor publice este un proces prin care copiii își exprimă ideile
despre politicile, bugetele și serviciile guvernamentale și prin care ideile copiilor produc
schimbări, de exemplu, înțelegere, formare, politică și practică. Acest lucru nu este numai posibil,
ci se întâmplă cu succes în mai multe părți diferite ale Europei, la nivel local și național.
În Comentariul General nr. 2, Comitetul ONU a menţionat nevoia ca fiecare stat să creeze o
instituţie naţională a drepturilor omului (INDO) pentru copii– uneori denumită Avocat
(Ombudsman/ Ombudsperson) sau Comisar – pentru a monitoriza conformitatea cu Convenția cu
privire la Drepturile Copilului şi progresele realizate în implementarea acesteia. Comentariul oferă
şi indicaţii detaliate cu privire la crearea şi funcţionarea acestor organisme.
În România există un Ombudsman general (Avocatul Poporului) și un Avocat al Copilului.
Avocatul Copilului este numit public pentru a reprezenta interesele copiilor și pentru a apăra
drepturile lor la nivel național. Instituția este reglementată la nivel intern prin intermediul Legii nr.
35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului.
Art. 13 din cadrul Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului
Poporului reglementează instituția Avocatului Copilului, astfel:
Domeniul privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului este coordonat de un
adjunct al Avocatului Poporului, denumit în continuare Avocatul Copilului;
Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, acționează în scopul promovării și
protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, susține și încurajează respectarea și
promovarea drepturilor copiilor.
Avocații Copiilor pot ancheta plângeri individuale în Lituania, România, Irlanda de Nord şi Ţara
Galilor, de exemplu, dar nu în toate statele membre. „Comitetul ONU şi-a exprimat în repetate
rânduri îngrijorarea cu privire la statele în care copiii nu pot să depună plângeri ei înşişi. Părerea
că plângerile individuale reprezintă o parte foarte importantă din competenţele şi
responsabilităţile Comisarilor se bucură de un puternic suport în rândul acestora”58.
Înființat în România în cursul anului 2018, Avocatul Copilului este o instituție coordonată de un
adjunct al Avocatului Poporului, care acţionează în scopul promovării şi protejării drepturilor
copiilor. Printre atribuțiile Avocatului Copilului se numără: colaborarea cu structurile formale ale
copiilor, dar și propunerea de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor
care le afectează viețile. Avocatul Copilului primește sesizări individuale făcute de copii sau de
reprezentanţi ai acestora în legătură cu acţiunile instituţiilor publice din domeniul sănătăţii,
educaţiei, protecţiei speciale a copilului, din domeniul aplicării măsurilor privative şi neprivative
de libertate şi ale oricăror instituţii a căror activitate este incidentă domeniului protecţiei şi
57 Eurochild și UNICEF (2019): The Europe Kids Want: Sharing the views of children and young people across Europe.,
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promovării drepturilor copilului. De asemenea, soluţionează orice sesizare în legătură cu
încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului și promovează drepturile copilului în rândul
copiilor şi adulţilor59.
„Adesea, statele consideră că îşi îndeplinesc obligaţia de monitorizare a aplicării Convenției cu
privire la Drepturile Copilului doar prin transmiterea rapoartelor periodice către Comitetul
ONU. Aceasta pare să fie abordarea şi în România, în cazul căreia datele colectate cu privire la
impactul legislaţiei şi politicilor la orice nivel sunt insuficiente sau chiar lipsesc. În general,
copiii nu sunt implicaţi cu regularitate în colectarea datelor şi a informaţiilor despre aspectele
care îi privesc60”.
În România, așa cum arată o cercetare recentă implementată de World Vision România61 rolul
principal în luarea deciziei aparține adultului, iar copiii sunt consultați în procesul
decizional. În ceea ce privește modelul de implicare a copiilor în luarea deciziilor în familie, școală
și comunitate „majoritatea copiilor intervievați din zonele rurale declară, că sunt consultați cu
privire la opiniile lor și sunt informați despre decizia finală (81%) și aproximativ două treimi
declară că iau decizii împreună cu adulții (67%). Puțin peste jumătate dintre copiii respondenți
participă la grupuri, fără a avea însă putere de decizie (53%)”62.

Figura 1. Modalități de implicare a tinerilor în luarea deciziilor (Mihalache și colab., 2020, pag.176)

În opinia copiilor, adulții care le consultă în cea mai mare măsură sunt părinții și profesorii, cel
mai rar de către autorități (doar 4% au declarat că au avut parte de experința de consultare în
ultimele 12 luni din partea primarului sau consilierilor locali). Foarte puțini, doar 7% dintre adulții
respondenți au considerat că copiii din gospodărie au avut idei de activități pe care le-au propus
școlii sau comunității (autorităților publice locale sau oamenilor din comunitate).
Cu toate acestea, aproximativ jumătate dintre copii (55%) a resimțit că ideile lor au fost puse în
practică (61% au discutat despre propunerea lor cu alte persoane și ulterior aceasta a fost aplicată
total sau parțial). Există și 10% dintre cazuri în care copiii au fost consultați, fără ca ideile lor să
59
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https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-Bunastare-a-Copilului-din-Mediul-Rural-

fi fost implementate și 8% dintre copii au declarat că nu s-a întâmplat nimic cu propunerile lor.
Legat de aceste rezultate (promițătoare) trebuie menționat că studiul a fost făcut în comunitățile
unde World Vision România are activități de susținere a participării copiilor de mulți ani (județele
Cluj, Ialomița, Dolj, Vaslui și Vâlcea), reprezentând beneficiari direcți și indirecți ai programelor
derulate de Fundație. Putem să ne așteptăm ca în alte zone ale țării, unde nu există astfel de
programe procentele de consultare și de implicare să fie mult mai scăzute.
Trecând în revistă standardele și practicile din statele membre ale Consiliului Europei privind
participarea civilă la procese decizionale63, Comitetul de Miniștri (Consiliul Europei) a adoptat un
șir de recomandări pentru a susține participare reală a tinerilor în viața comunitară. Recomandarea
CM/Rec (97) 364 din 1997 recomandă promovarea colaborării prin parteneriat între autoritățile
publice și organizațiile de tineret.
În 2004 Comitetul reamintește statelor membre (Recomandarea CM/Rec(2004)13)65 că principiul
participării tinerilor este aplicabil și la nivel local, respectiv regional. Această participare este
reglementată în “Carta europeană revizuită privind participarea tinerilor la viața locală și
regională”. Instrumentele recomandate aici includ training-uri, furnizarea de informații,
promovarea participării tinerilor, în principal prin intermediul tehnologiilor de informare și
comunicare și mass-media, respectiv încurajarea muncii de voluntariat 66 - prevederi din care
majoritatea se regăsesc și în diferite Strategii naționale în România.
Participarea instituțională, conform Cartei europene revizuite, prevede crearea consiliilor de
tineret, parlamentelor și forumurilor tinerilor. Rolul consiliilor de tineret în elaborarea politicilor
publice se regăsește în Recomandarea CM/Rec (2006) a Comitetului de Miniștri către statele
membre. Documentul recomandă guvernelor statelor membre de
„ (g) a lua în considerare implicarea consiliilor naționale de tineret în definirea procedurilor și
a mecanismelor utilizate de către autoritățile publice pentru a consulta tinerii în general”67.
Recomandarea Rec (2006)14 a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la cetățenia
și participarea tinerilor la viața publică susține importanța înființării consiliilor de tineret și atrage
atenția statelor membre la necesitatea dezvoltării unui mediu favorabil pentru participarea efectivă,
reală a tinerilor68, incluzând și informarea lor. Accesul la informare pentru tineri este susținut și
de Recomandarea CM/Rec(2010)8 a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la
informarea tinerilor69 .
Recunoașterea copiilor și adolescenților (toți cei cu cu vârsta mai mică de 18 ani) ca și ”resurse
unice pentru consolidarea drepturilor omului, a democrației și a coeziunii sociale în societățile
europene" apare în Recomandarea CM/Rec (2012)2 a Comitetului de Miniștri către statele
63 Rosenzweigova, I. și Skoric V. (2016) Participarea civilă la procesele decizionale. O trecere în revistă a standardelor și

practicilor din statele membre ale Consiliului Europei, https://ecnl.org/sites/default/files/files/CoE-ECNL-overview-paper-onparticipation-standards_Ro_final.pdf
64 Council of Europe (1997) Recommendation No. R (97) 3 of the Committee of Ministers to member states on youth participation
and the future of civil society, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804d4953
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membre cu privire la participarea copiilor și tinerilor. În acest document se face apel la statele
membre să adopte garanții juridice revizuite periodic de aplicare a drepturilor de participare și
asigurare a căilor de atac și remedierii efective în caz de încălcări.
La nivel național, Legea tineretului 350/2006 (art.3) formulează obligația autorităților
administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate
acestora: „să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia
la nivel național și local, în condițiile legii.”
Mai mult decât atât, Articolul 4 stabilește principiile generale care stau la baza politicilor în
domeniul tineretului, printre care se află și principii referitoare la implicarea tinerilor:
Art. 4: „b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea,
promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul
structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret;
c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea
asumării responsabilităților individuale sau de grup;
d) sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică,
educațională și culturală a țării;
e) stimularea cooperării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile
neguvernamentale de tineret și pentru tineret, prin înființarea de consilii consultative constituite
din organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituție
publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
…
i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor” (Legea tineretului 350/2006)

Capitolul 2

MODUL DE IMPLEMENTARE A DREPTULUI DE A FI ASCULTAT LA NIVELUL INSTITUȚIILOR
PUBLICE
2.1 Implementarea dreptului copilului de a fi ascultat la nivelul instituțiilor publice
naționale
„Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a salutat numărul crescând al parlamentelor locale
ale tinerilor, consiliilor locale ale copiilor și consultărilor ad-hoc în care copiii își pot expune
viziunile în procesele decizionale. Cu toate acestea, în majoritatea statelor o bună parte dintre
oportunitățile de participare a copiilor se situează la nivel local. Totuși, aceste structuri de
participare reprezentativă oficială la nivel local nu trebuie să constituie decât una dintre
multiplele forme de implementare a Articolului 12 la nivel local, deoarece ele permit unui număr
relativ mic de copii să se implice în problemele comunității”70.
Carta europeană revizuită privind participarea tinerilor la viața locală și regională 71 descrie
instrumentele prin intermediul cărora adolescenții și tinerii adulți se pot implica în luarea
deciziilor. Carta stipulează importanța participării instituționale, care să fie o structură permanentă

70 Milicenco, S., Semeniuc, N. (2010) Modele și practici de participarea a copiilor la viața socială, in Revista științifică a

Universității de Stat din Moldova, nr. 3(33), 27-31.

71 Consiliul Eurpei (2017) Carta Europeană revizuită privind Participarea tinerilor în viața locală și regional,
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de reprezentare și care se poate realiza prin crearea consiliilor de tineret, parlamentelor și
forumurilor tinerilor.
În România, datorită unor restructurări majore, au existat confuzii cu privire la organismul
responsabil de coordonare.
În anul 2001 a fost înființată prin Ordonanță de urgență a Guvernului: Autoritatea Națională pentru
Protecția Copiluli și Adopției (ANPCA) 72. În anul 2005, se organizează Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC), atribuțiile în domeniul adopției sunt preluate de
Oficiul Român pentru Adopții73. În anul 2009, ANPDC se desființează, atribuțiile instituției sunt
preluate de Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului (ANPFDC),
prin preluarea atribuțiilor următoarelor instituții: Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului (ANPDC), Agenția Națională pentru Protecția Familiei (ANPF), Centrul
Pilot de Asistență și Protecție a Victimelor Violenței în Familie și Centrul de Informare și
Consultanță pentru Familie, care au fost desființate74. Ulterior, în anul 2010, Autoritatea Națională
pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului se desființează (rămâne Direcție în cadrul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale)75, urmând ca în anul 2014 să se (re)înființeze
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții76. În 2020, Autoritatea
Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții se organizează și
funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate
juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin preluarea activităților,
atribuțiilor și structurilor Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și ale Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care se desființează.77
În anul 2006 s-a înființat Autoritatea Naţională pentru Tineret, care ulterior, în anul 2010 a
devenit Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, iar începând cu data de 19 ianuarie 201378
s-a înfiinţat Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) şi s-a abrogat H.G. 141/2010 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, desființânduse astfel această Autoritate79. În teritoriu, Ministerul Tineretului şi Sportului își pune în aplicare
programele prin cele 42 de unități pe care le are în subordine Direcţiile Judeţene pentru Sport şi
Tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.
Ministerul Tineretului și Sportului are printre atribuțiile principale fundamentarea și propunerea
politicilor respectiv elaborarea strategiei naționale cu scopul realizării celor formulate în
Programul de guvernare în domeniile tineretului şi sportului (conform HG 11/2013, Art.3,
puctul (1) litera a).)
72 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului

şi Adopţie, publivat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001

73 Legea 274/2004 republicata privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, Lege nr. 274/2005,

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 17 februarie 2010

74 HOTĂRÂRE nr. 1.385 din 18 noiembrie 2009, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru

Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 noiembrie 2009

75 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 iunie 2010, privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei

şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010
76 HOTĂRÂRE nr. 299 din 16 aprilie 2014, privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014

77 Hotărârea nr.1002/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități,

Copii și Adopții, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 09 ianuarie 2020

78 prin publicarea H.G. nr. 11/09.01.2013 în Monitorul Oficial nr. 42 din 19.01.2013
79 Articolul 6 HG nr. 11/09.01.2013: (1) Se înfiinţează Ministerul Tineretului şi Sportului prin reorganizarea Autorităţii Naţionale

pentru Sport şi Tineret. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Tineretului şi Sportului, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret se desfiinţează.

Conform Legii tineretului (350/2006,) politicile în domeniul tineretului trebuie să se bazeze pe
următoarele principii:
„Art. 4
a.
elaborarea și promovarea unor strategii globale și integrate și fundamentarea acestora în
baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale;
b.
asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea,
promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul
structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
c.
sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în
vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;
d.
sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa
economică, educaţională şi culturală a ţării;
e.
stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile
neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite
din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau
instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
f.

(...)

g.

stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;

h.

stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;

i.

stimularea voluntariatului în rândul tinerilor” (Legea tineretului, 350/2006).

Principiul participării tinerilor nu se regăsește explicit transpus în obiectivele și/sau activitățile
Ministerului Tineretului și Sportului (MTS)- cu excepția studenților. Studenților și structurilor
asociative studențești MTS asigură asistență de specialitate ”în vederea elaborării unor proiecte şi
programe care au obiective privind impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei
forme, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional, stimularea creativităţii studenţilor,
promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european şi atenuarea impactului factorilor de risc
care conduc la marginalizare şi excludere socială” (HG 11/2013, Art.3, litera r).). 80
Așadar, cu toate că nu avem o entitate care să supravegheze implementarea prevederilor articolului
12 din Convenție, la nivel național există două ministere pe care le putem considera ca fiind cele
mai în măsură să implementeze și să supravegheze practicarea implicării copiilor și/sau în luarea
deciziilor în temele care îi privesc: Ministerul muncii și Protecției sociale prin Agenția Națională
de Protecție a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, respectiv Ministerul
Tineretului și Sportului (are responsabilitatea de a urmări aplicarea legilor și ale actelor normative;
asigură îndeplinirea obligațiilor României, ca stat membru al UE privind problematica tineretului
și sportului, HG 11/2013 - Art. 2, punctul (1) litera e) și puncul (5)81). Elaborarea Strategiilor
naționale privind promovarea și protecția drepturilor copiilor și Strategiile naționale privind
tineretul, care să fie în concordanță cu recomandările și Strategiile UE, fac parte din atribuțiile lor
principale. Cele două documente, împreună cu Planurile de guvernare definesc strategiile și
programele de implementare la nivel regional, județean și local în materie de copii și tineret.

80 HG Nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, Publicat în Monitorul
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81 ibidem
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Agenția Națională pentru Protecție a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, în
prezent, implică și reprezentanți ai copiilor și tinerilor în procesul de dezvoltare al Strategiei
privind drepturile copiilor pentru perioada următoare, cum ar fi Consiliul Consultativ al Copiilor
înființat și sprijinit de către World Vision România.
Vocea copiilor mai mici (sub 14 ani) este asigurată mai mult prin intermediul acestor organizații
non-guvernamentale care activează pentru interesele copiilor și care dețin experiența necesară
facilitării colaborării între autorități și copiii de toate vârstele și categoriile.
Pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului funcționează din 2020 Consiliul Național pentru
Tineret (CNPT)82. El reprezintă un mecanism de consultare al MTS în elaborarea şi monitorizarea
aplicării politicilor publice de tineret la nivel național și care are la bază principiul dialogului
structurat.
Consiliului Național al Tinerilor nu are personalitate juridică și ”reprezintă principalul partener
neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autoritățile și instituțiile publice centrale
abilitate în domeniul politicilor pentru tineret” (site-ul CNT)83. Reunește 22 de structuri federative
(de nivel național, județean și asociații afiliate internațional) prin intermediul cărora se formează
o rețea de peste 500 de organizații de și pentru tineret. La nivel internațional, este afiliat la Forumul
European pentru Tineret (European Youth Forum) și Organizația Mondială pentru Tineret (World
Assembly of Youth).
Există de asemenea exemple de structuri inițiate și gestionate de tineri, pentru reprezentarea
intereselor copiilor și tinerilor care trăiesc/au trăit în condiții precare, la nivel ridicat de
vulnerabilitate, cum ar fi Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Este o organizație non-profit, care
activează pentru „apărarea și promovarea drepturilor tinerilor instituționalizați aflați sau nu în
prezent în sistemul de protecție specială” (site-ul CTI84).
O altă structură menită să promoveze și să susțină vocea tinerilor este Rețeaua Națională a
Centrelor de Tineret85, înființat în 2019.
Obiectivele naționale privind creșterea nivelului de implicare a copiilor și adolescenților în
procesele decizionale democratice ar trebui urmărite cu multă atenție deoarece în urma analizării
nivelului de implementare al Strategiei pe drepturile copiilor, perioada 2014-2016, se specifică86
„Dacă se analizează realizarea indicatorilor în funcție de obiectivele generale de care aparțin, se
observă că situația este destul de uniformă, în jur de jumătate din indicatorii aferenți fiecărui
obiectiv, pentru care s-au putut obține informații, fiind realizați sau în curs de realizare, cu
excepția obiectivului 4, cel privind participarea copiilor, pentru care nu se înregistrează nici un
indicator realizat sau în curs de realizare.” (pag. 53)

82 Acesta își desfășoară activitatea în baza Ordinului de Ministru nr. 971 din 20.08.2020 cu anexele sale şi în conformitate cu

reglementările legislației naționale şi europene în vigoare.
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86 Briciu, C., Arpinte, D., Fartușnic, C., Furtunescu, F. și Roșu, L. (2016) Raport de monitorizare a Planului operaţional pentru
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O altă reală problemă este că ”în România, copiii sunt înţeleşi nu din perspectiva extinsă a
drepturilor lor, ci mai degrabă prin prisma nevoii de protecţie, prin urmare drepturile copilului
sunt interpretate cu precădere în contextul asistenţei sociale”87.

2.2 Implementarea dreptului copilului de a fi ascultat la nivelul instituțiilor publice locale
„Studiile naţionale arată că la nivel local, foarte puţine autorităţi publice au implementat planuri
de acţiune specifice pentru drepturile copilului. În cazul anumitor autorităţi s-a observat o lipsă
generalizată de cunoaştere a planului naţional de acţiune (acolo unde acesta există). Multe
autorităţi par să nu aibă resursele necesare pentru o implementare eficientă, iar coordonarea
responsabilităţilor între instituţiile locale este adesea slabă. Participarea copiilor la pregătirea
planurilor locale a fost de asemenea slabă sau inexistentă”88.
Ca și în anii anteriori, participarea copiilor la întâlnirile publice este considerabil mai redusă:
în 2021, conform unui sondaj World Vision România doar 2% dintre copii au răspuns că au fost
consultați în ultimele 12 luni de către autoritățile publice locale/ primărie.
Copiii sunt cel mai frecvent consultați de către membrii familiei, profesori urmați de reprezentanții
ONG-urilor/ voluntarii din comunitate.
Cum am mai amintit, Consilul Europei prin Recomandarea CM/Rec(2004)13 a Comitetului de
Miniștri către statele membre cu privire la participarea tinerilor la viața locală și regională
reamintește că principiile de participare a tinerilor sunt aplicabile, de asemenea, la nivel
local 89.
„Copiii ar trebui să fie susținuți și încurajați să-și lanseze și gestioneze propriile organizații și
inițiative, ceea ce ar crea un mediu eficient de participare și reprezentare. În plus, copiii pot
contribui cu propriile viziuni, spre exemplu, cu referire la designul școlilor, terenurilor de joacă,
parcurilor, structurilor culturale și de recreere, bibliotecilor, serviciilor de sănătate și sistemului
de transport local în vederea asigurării unor servicii mult mai adecvate. Atunci când se
organizează consultări publice în cadrul planurilor comunitare de dezvoltare, opiniile copiilor ar
trebui să fie explicit solicitate”90.
La nivel județean structurile autorității publice care guvernează strategiile în ceea ce privește
drepturile copiilor și tinerilor sunt coordonate pe de o parte de Direcțiile Județene de Protecția
Drepturilor Copiilor, pe de altă parte de Direcțiile de sport și tineret, organizate la nivelul
fiecărui județ și sectoarele capitalei.
DGASPC îndeplinește o serie de atribuții, printre care:
1.
coordonarea, activităţilor şi măsurilor de implementare a obiectivelor strategiei judeţene în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
87 Manole, M. (2011) Administraţie publică în beneficiul copiilor - Aplicarea măsurilor generale de implementare a Convenţiei

privind drepturile copilului în cinci ţări europene, Salvați copiii, București
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2.
asigurarea aplicării unitare a prevederilor legislaţiei din domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului;
3.
monitorizarea şi analizarea respectării drepturilor copilului la nivelul judeţului/sectorului
şi propunerea măsurilor pentru situaţiile în care acestea sunt încălcate (conform legii 272/200491
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Art. 117 literele a, d, e).
La nivel județean și local Direcțiile Județene de Sport și Tineret au atribuții în punerea în aplicare
cele stipulate în Strategia Națională pentru tineret (în momentul de față cele descrise în Planul de
Guvernare neavând încă o Strategie actualizată) și formulate în Legea tineretului (350/2006 cu
modificările ulterioare92).
La nivel local, Direcțiile județene de Sport și Tineret au înființat și pot înființa Centre de Tineret,
care au ca scop principal informarea, consilierea și consultarea tinerilor (vezi de ex. Strategia
națională anuală cu privire la informarea și consilierea tinerilor- Ordin de ministru 1479/2020).
Aceste centre ar putea servi și consultării copiilor și tinerilor, formând un nucleu al participării
tinerilor la procesele democratice și ale dialogului cu autoritățile publice (așa cum este propus și
de Rețeaua Centrelor de Tineret93)- în special al celor din grupuri vulnerabile (copii și tineri care
au abandonat școala, cei care trăiesc în comunități marginalizate, etc.) care nu sunt reprezentați de
către Consiliile elevilor sau alte structuri de reprezentare.
Așa cum am mai amintit, Legea tineretului 350/2006 prevede responsabilitățile autorităților
județene și locale în privința asigurării participării tinerilor. Concret, în art. 10 se stipulează:
„ (1) Autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile
necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.
(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au
obligația de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și
pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.
(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și
ale sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și
consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene
pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale
de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale”.
Adolescenții și tinerii semnalează, așa cum arată un studiu realizat în Cluj-Napoca și în zona
metropolitană Cluj94, că ”lipsesc spațiile și oportunitățile în care adolescenții și tinerii din medii
și din contexte socio-economice diferite pot să interacționeze, să-și formeze valori sociale civice
solide și să poată dobândi comportamente motivate de valori democratice. Nu există spații și
oportunități în care adolescenții și tinerii din medii și contexte socio-economice diferite să poată
interacționa, să construiască valori civice puternice și să dezvolte atitudini bazate pe valori
democratice” (pag.25). Cu toate că Municipiul Cluj-Napoca în anul 2015 a fost Capitala
Europeană a Tineretului și orașul are o ofertă bogată în activități extracurriculare (culturale,
educaționale, civice etc.) accesul la acestea este inegal; posibilitățile la luare deciziilor legate de
propria viață sunt limitate atât la nivelul orașului cât și la școală și în familie; multe evenimente
91 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 5
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92 Legea tinerilor 350/2006, publicat în Monitorul Oficial nr 648 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare
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sunt organizate, dar acestea nu sunt adaptate la nevoile copiilor. Sub aspectul abilitării tinerilor, ei
declară că au oportunități foarte limitate de a dobândi deprinderi de bază de viață (încredere în
sine, creativitate, gândire critică, responsabilitate, colaborare) și au capacități limitate de autoorganizare cu scopul reprezentării intereselor (de ex. în grupuri de acțiune).
2.3 Implementarea dreptului copilului de a fi ascultat la nivelul instituțiilor școlare
Şcoala este nu doar locul unde copiii și tinerii își petrec cel mai mult timp, dar și locul unde aceștia
își formează opiniile și concepțiile despre viață. Şcoala trebuie, de asemenea, să fie locul unde
tinerii trăiesc experienţa democraţiei în acţiune şi unde este susţinută, încurajată şi considerată a fi
utilă participarea lor la luarea deciziilor care îi privesc. Este esenţial ca tinerii, și chiar copiii, să se
familiarizeze cu participarea la viața democratică și să fie informați despre drepturile lor.
Respectarea dreptului copilului de a fi ascultat în domeniul educației este fundamental pentru a
asigura realizarea dreptului la educație. ”Comitetul pentru Drepturile Copilului constată cu
îngrijorare perpetuarea unor fenomene precum autoritarismul, discriminarea, violența și lipsa
respectului în realitatea multor școli și clase din Statele membre. Asemenea contexte nu creează
condiții favorabile pentru ca fiecare copil să-și poată exprima opiniile și acestea să fie luate în
considerare. Comitetul recomandă Statelor părți să ia măsurile de rigoare pentru a oferi copiilor
posibilitatea de a se pronunța referitor la problemele enunțate mai sus, precum și să garanteze că
se va ține cont de părerile lor”95.
Copiii ar trebui să fie consultați, dincolo de contextul școlar, privind politicile educaționale/ de
exemplu adaptarea la sistemul educativ, nevoile copiilor, structurile școlare, protecția copilului în
context educațional etc.
Un concept promovat la nivel internațional în literatura de specialitate este cel al cetățeniei școlare.
Comisia ONU pentru Guvernare Globală a propus o grilă comună de drepturi și responsabilități
care ar putea constitui baza cetățeniei școlare. Cetățenia școlară înseamnă în același timp un statut
și un rol social. Ca statut juridic și politic, aceasta ar reprezenta un ansamblu de drepturi și libertăți
acordate elevilor, un echilibru între drepturi și îndatoriri, asigurarea accesului la viața publică și
participarea civică.
Într-o societate democratică, școala reprezintă acea instituție care trebuie să educe copiii într-un
mod participativ și care trebuie să se asigure că modalitatea în care funcționează nu contravine
drepturilor copilului. În acest sens, ar trebui introduse ore sau teme în cadrul disciplinelor
care permit realizarea dialogului, schimbului de opinii și participării96. De asemenea, școala
ar trebui să creeze acel echilibru între a lăsa elevii să fie în poziția de a lua inițiative și de a-și
exercita responsabilitățile și, pe de altă parte, importanța creării unor modalități de a conduce
școala care să permită tuturor a vedea dacă le sunt respectate drepturile.
Prin participarea în adoptarea deciziilor care îi privesc, elevii își dezvoltă respectul față de sine și
față de ceilalți, capacitatea de ascultare a opiniilor celorlalți, competențe decizionale și spiritul de
responsabilitate. Rolul profesorului este acela de a facilita, de a ”sprijini” participarea tinerilor în
procesul de învățare.
95 Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului (2009) Dreptul copilului de a fi ascultat, Recomandarea generală nr. 12 (2009),
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Pe fondul deficitului democratic al societăților reflectat prin apatia cetățenilor, participarea scăzută
la viața comunității, lipsa de interes pentru viața politică, rata scăzută a participării la vot și lipsa
de încredere în instituțiile statului, se vorbește din ce în ce mai mult despre învățarea participării
încă din perioada școlii97. Karlheinz Dürr (200598), într-o lucrare despre participarea elevilor în
contextul școlar, afirmă că, pentru ca să-și interiorizeze copii democrația trebuie să învețe, să
experimenteze și să trăiască democrația. În spiritul acestei idei ar trebui ca școlile să fie regândite
și reorganizate, deoarece ”Democrația începe în școală”- citează o vorbă celebră (pag. 21).
Educația civică este considerată, pe plan european, o prioritate a reformelor educaționale. Aceasta
este văzută ca instrument al coeziunii sociale, bazată pe drepturile și responsabilitățile oamenilor.
De asemenea, reprezintă o dimensiune majoră a politicilor educaționale în toate țările europene.
Astfel, se poate spune că educația civică are scopul de a dirija sistemul de învățământ către un set
de valori comune, cum ar fi: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, justiția socială,
bunăstarea, solidaritatea.
Cadrul legal în România:
Participarea elevilor este prevăzută atât în Constituția României, cât și în Legea educației
naționale. Constituția menționează ca valori supreme „demnitatea omului, drepturile și libertățile
cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, libertatea” și garantează drepturi precum:
egalitatea între cetățeni, libertatea conștiinței, libertatea religioasă și libertatea de exprimare,
dreptul la educație, dreptul la asociere, dreptul la identitate și la oportunități egale, protecția
cetățenilor împotriva oricăror forme de discriminare ș.a. .
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, prevede accesul
egal al cetățenilor la toate formele și nivelurile de educație, fără discriminare, indiferent de statutul
socio-economic, de rasă, gen, naționalitate, orientare politică sau religioasă, precum și promovarea
principiilor educației democratice și pluralismul în educație, în beneficiul cetățenilor și al statului.
Unul dintre principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi
învăţarea pe tot parcursul vieţii din România, este, conform Legii nr. 1/2011 a educației naționale,
principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al
sistemului de învăţământ.
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat
de Ministerul Educației în 11.09.2020 cuprinde norme privind organizarea și funcționarea
instituțiilor de învățământ din România:
Art. 3 din Regulament:
(1) Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în
conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Conducerile unităţilor de învăţământ îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare,
promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevului şi
asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a
acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
Apoi, alte legi care merită a fi menționate sunt:
97 Velea, L.S., Toderaș, N., Ionescu, M. (2006) Participarea Elevilor în Școală și în Comunitate. Ghid pentru profesori și elevi,
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- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare se referă
la garantarea dreptului la educație și formare profesională și la asigurarea egalității de șanse
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
- Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
O pondere importantă a copiilor din România afirmă „că sunt consultați în clasă (69%) sau în
școală (64%), atunci când sunt luate decizii care îi vizează, consultarea având loc cel mai probabil
în cadrul consiliilor/comitetelor consultative, despre care peste 65% dintre copii spun că există în
școala lor, fie la nivel de clasă, fie la nivel de școală. Tinerii respondenți declară, în proporții
apropiate, că în școala în care învață nu există un consiliu consultativ la nivel de clasă (19%) sau
la nivel de școală (14%). În același timp, 15% dintre copii nu știu dacă în școala lor există un
consiliu al elevilor la nivel de clasă, iar 19% nu știu de existența unei astfel de structuri la nivelul
propriei școli. Acolo unde aceste consilii există, aproximativ 45% dintre copiii intervievați declară
că structurile respective se întrunesc de câte ori este nevoie”99.
Copiii intervievați au menționat că părerile lor sunt luate în considerare atunci când, de exemplu,
se decide unde ar putea să meargă în excursie, unde ar putea să organizeze diferite serbări, ce roluri
ar putea să aibă în cadrul activităților organizate la nivel de clasă sau școală.
În schimb, copiii declară că opiniile lor nu sunt luate în considerare sau nici măcar nu sunt
consultați la elaborarea diferitelor regulamente școlare, la planificarea diferitelor activități sau
când se întocmește orarul lecțiilor.
Or, Comitetul pentru Drepturile Copilului arată „că în totalitatea contextelor educaționale,
inclusiv în programele educative pentru copiii mici este necesar să se pună accentul pe
promovarea rolului activ al copiilor într-un mediu de învățare participativ”100.
Procesele de predare și învățare trebuie să ia în considerare și perspectivele copiilor. Din acest
considerent responsabilii din domeniul educației ar trebui să țină cont de părerile copiilor și
părinților la elaborarea curriculumului și programelor școlare.
Dacă şcoala are drept scop și să-i dezvolte copilului simţul de responsabilitate civică, atunci
copiilor ar trebui să li se dea posibilitatea de a fi implicaţi în luarea deciziilor ţin de politica şcolii.
Democraţia participativă în sistemul de învăţământ presupune implicarea elevilor în luarea
deciziilor şi în conducerea şcolii prin participare directă (discuții de grup în consiliile elevilor sau
în adunări generale ale elevilor) sau indirectă (prin delegaţii sau reprezentanţii aleşi).
„Implicarea constantă a copiilor în procesele decizionale poate fi realizată în special prin
intermediul consiliilor de clasă, consiliilor de elevi, precum și prin prezența reprezentanților
elevilor în cadrul consiliilor și comitetelor școlare, unde aceștia să-și poată exprima liber viziunile
asupra elaborării și implementării politicilor școlare și codurilor de conduită”101.

99 Mihalache, F., Neguţ, A., Tufă, L. (2020) Bunăstarea Copilului din mediul rural., coord. Claudia Petrescu World Vision
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Consiliile elevilor depășesc sfera unității de învățământ și sunt reprezentate la niveluri largi de
asociere. De exemplu, la nivel județean, funcționează consilii ale elevilor, care urmăresc să
faciliteze participarea elevilor la adoptarea deciziilor la nivelul județului. Consiliile județene ale
elevilor se întrunesc semestrial sau de câte ori este necesar. Tematica întâlnirilor este legată de
activitatea instructiv-educativă curriculară și extracurriculară, de îmbunătățirea condițiilor de
studiu ale elevilor și de organizarea unor activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru
elevi, de alte activități care sunt de competența școlii.
Un exemplu de transpunere a conceptului de „participare” în comportamente concrete, a fost dat
în Ghidul pentru profesori și elevi, elaborat în cadrul proiectului „Participarea elevilor – un mod
de a trăi democrația” 102, prin schema de mai jos, care semnifică ”pașii participării”.

Schema 1. Elemente ale participării (Velea și colab., 2006, pag. 17)

2.4 Participarea copiilor în procedurile judiciare
În plan intern, ascultarea copilului în procedurile judiciare sau administrative care îl privesc este
reglementată de art. 29 alin. (2) - (6) din Legea nr. 272/2004 şi, cu unele deosebiri de formulare,
de art. 264 Cod civil.
„ (2)În orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, copilul are dreptul de a fi
ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea,
poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă
apreciază că audierea lui este necesară pentru soluţionarea cauzei.
(3)Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de a cere şi de a primi orice informaţie
pertinentă, de a fi consultat, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe
care le poate avea opinia sa, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii
care îl priveşte.
(4)În toate cazurile prevăzute la alin. (2), opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare şi
li se va acorda importanţa cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de maturitate a copilului.
102 Velea, L.S., Toderaș, N., Ionescu, M. (2006) Participarea Elevilor în Școală și în Comunitate. Ghid pentru profesori și elevi,
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(5)Orice copil poate cere să fie ascultat conform dispoziţiilor alin. (2) şi (3). În caz de refuz,
autoritatea competentă se va pronunţa printr-o decizie motivată.
(6)Dispoziţiile legale speciale privind consimţământul sau prezenţa copilului în procedurile care
îl privesc, precum şi prevederile referitoare la desemnarea unui curator, în caz de conflict de
interese, sunt şi rămân aplicabile.” (Legea nr. 272/2004)
„Art. 264 Ascultarea copilului
(1)
În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a
împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a
împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar
pentru soluţionarea cauzei.
(2)
Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice
informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor
pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei
decizii care îl priveşte.
(3)
Orice copil poate cere să fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2). Respingerea
cererii de către autoritatea competentă trebuie motivată.
(4)
Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său
de maturitate.
(5)
Dispoziţiile legale speciale privind consimţământul sau prezenţa copilului, în procedurile
care îl privesc, precum şi prevederile referitoare la desemnarea de către instanţă a unui
reprezentant în caz de conflict de interese rămân aplicabile.” (Cod civil)
După cum vom prezenta în cele ce urmează, datorită modului defectuos de stabilire a normelor
legale, contrar celor prevăzute de Art. 12 din Convenţie, legiuitorul naţional a reglementat
ascultarea copilului ca un drept al acestuia, distinct de dreptul lui de a-şi exprima opinia. În concret,
în temeiul art. 29 alin. (2) teza I din Legea nr. 272/2004, „în orice procedură judiciară sau
administrativă care îl priveşte, copilul are dreptul de a fi ascultat”. Față de această formulare s-ar
înțelege că nimic nu periclitează acest drept recunoscut al copilului – de a fi ascultat. Textul nu
face nicio distincție în funcție de anumite circumstanțe speciale, prin urmare s-ar deduce că acest
drept este recunoscut tuturor copiilor, indiferent de vârsta lor.
Cu toate acestea, în continuare, art. 29 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 reglementează „ascultarea
obligatorie a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani” (teza a II-a) şi ”ascultarea facultativă a
copilului care nu a împlinit vârsta de 10 ani” (teza a III-a).
Prin derogare de la textul enunţat de principiu mai sus, la adopţie consimţământul copilului care a
împlinit vârsta de 10 ani este obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii acesteia. Cu alte cuvinte, dacă în
alte domenii de aplicare cum ar fi stabilirea locuinţei minorului, exercitarea unui program de vizită
de către părintele separat de copil, plecarea în străinătate sau orice alte măsuri care îl privesc pe
minor, opinia acestuia nu este obligatorie pentru instanţă, în materia adopţiei consimţământul
copilului are o altă valenţă juridică. Aceasta reprezintă o condiţie de fond la adopţie, obligatorie
sub sancţiunea nulităţii absolute a adopţiei încheiate fără acordul copilului care a împlinit vârsta
de 10 ani.
Precizăm faptul că şi alte texte legale se referă la obligativitatea ascultării copilului în vârstă de 10
în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative fără să facă legătură cu exprimarea opiniei
de către copil.
Prin urmare, dispozițiile art. 29 alin. (2) teza I din Legea nr. 272/2004 - „în orice procedură
judiciară sau administrativă care îl priveşte, copilul are dreptul de a fi ascultat”- pot fi interpretate
în mod diferit, motiv pentru care legiuitorul ar putea, de lege ferenda, să le înlocuiască/modifice.
Mai mult, Codul civil foloseşte termenul de „ascultare” a copilului calificându-l ca fiind un drept
al copilului, ceea ce presupune, evident, obligaţia corelativă a oricărei instituţii/autorităţi
administrative şi judiciare de a-i asigura copilului exercitarea acestui drept. În practica judiciară
prin audiere înţelegem "acţiunea de a audia şi rezultatul ei”, iar a audia se defineşte prin „a
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asculta”, adică a fi atent la ceea ce se spune, a urmări, a lua în considerare. Rezultă că în limbajul
obişnuit cei doi termeni sunt sinonimi, definindu-se unul prin celălalt, dar în limbajul juridic au
nuanţe oarecum diferite din moment ce Codul Civil foloseşte noţiunea de „ascultare” şi nu de
„audiere” a inculpatului, martorului, etc.
Modul defectuos în care legislația națională reglementează exprimarea opiniei și ascultarea
copilului pune problema dacă acestea sunt sau nu drepturi diferite.
În ceea ce ne privește, apreciem că răspunsul la această întrebare este unul afirmativ.
În primul rând, Constituţia reglementează doar libertatea de exprimare a opiniilor, nu şi dreptul
persoanei de a fi ascultată. Subliniem că, în temeiul art. 15 alin. (1) din Constituţie, „cetăţenii
beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile
prevăzute de acestea”.
Dreptul copilului de a fi ascultat este recunoscut de Codul civil şi de Legea nr. 272/2004.
În al doilea rând, art. 29 din Legea nr. 272/2004 se referă distinct şi explicit la dreptul copilului de
a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte [alin. (1)] şi la dreptul lui de a fi
ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte [alin. (2) teza I].
În al treilea rând, în temeiul art. 6 lit. h) din Legea nr. 272/2004, ascultarea opiniei copilului şi
luarea ei în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui de maturitate, este un principiu prin care
se realizează respectarea şi garantarea drepturilor copilului. Drept urmare, exprimarea opiniei de
către copil poate avea loc în orice împrejurare în care în discuţie sunt drepturi ale copilului, inclusiv
în cadrul procedurilor judiciare sau administrative.
În al patrulea rând, spre deosebire de exprimarea opiniilor, ascultarea copilului, desfăşurându-se
în cadrul unei proceduri judiciare sau administrative, se desfăşoară după reguli procedurale stricte,
prevăzute de lege, în timp ce atunci când copilul îşi exprimă opinia o face în calitatea lui de titular
al diverselor drepturi recunoscute de lege.
Nu în ultimul rând, în limbajul curent din limba română, „exprimarea opiniei” înseamnă a formula
un punct de vedere în legătură cu o anumită chestiune. În mod evident, exprimarea opiniilor este
mai cuprinzătoare decât ascultarea copilului.
Atât în procedura judiciară, în procedura notarială, dar şi în materia executării silite, ascultarea
copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Potrivit art. 29 din legea nr. 272/2005
poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază
că audierea lui este necesară pentru soluţionarea cauzei.
Ca efect al respectării dreptului la libertate de exprimare prevăzut de art. 28 din aceeaşi lege dar şi
a dreptului de a participa la luarea deciziilor care îl privesc, orice copil va putea solicita să fie
ascultat şi să fie consemnată opinia sa. În cazul refuzului autoritatea competentă este obligată să
emită o decizie motivată. Textul art. 29, alin. 5 din legea nr. 272/2004 trebuie interpretat în sensul
refuzului de a-l asculta dar şi în sensul luării unei decizii contrare opiniei copilului ascultat.
În ceea ce privește condiţiile privitoare la spaţiul de audiere a copilului în procedurile judiciare,
este recomandată izolarea fonică a camerelor în care se realizează audierea astfel încât audierea să
nu fie deranjată de eventualele zgomote venite din afară; mobilierul să fie simplu, dar prietenos
copiilor. Cea mai eficientă metodă este prin folosirea camerelor de audiere special amenajate
minorilor. În anumite cazuri când sunt audiați minorii, prezenţa psihologului sau al unui consilier
specializat în munca cu copii este necesară pentru facilitarea procedurii adaptate pe nevoile
copilului. Conform recomandărilor și prevederilor legale, audierea minorilor trebuie înregistrate
pentru a reduce numărul interviurilor și copilul trebuie să fie informat despre înregistrarea
declarației lui103.

103 Badea, V., Trandafir B., N (2017) Ghid metodologic privind audierea minorilor victime ale violenței, FONPC, București

Capitolul 3.

MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ LA NIVEL EUROPEAN
3.1. Abordări și practici legislative naționale și locale promițătoare în diferite sectoare
specifice
Participarea eficientă a copiilor implică un transfer de putere de la adulți la copii, ceea ce
transformă statutul copiilor din destinatari pasivi în agenți activi care sunt informați și capabili să
influențeze deciziile care le afectează viața104.
Participarea copiilor în procesul decizional privind acele tematici care le afectează viața în mod
direct sau indirect asigură un aport considerabil în asigurarea unor servicii mai bune, politici și
planuri de operaționalizare mai receptive la nevoile copiilor și la o utilizare mai eficientă a
bugetelor în sprijinul priorităților și intereselor copiilor105.
La nivel mondial, există o incidență tot mai mare a mecanismelor de participare a copiilor însă
doar o parte dintre acestea au reușit să fie integrate cu succes în structurile de stat (la nivel
local/guvernare locală). Un studiu recent, din 2021, care a analizat politicile și practicile legislative
ale țărilor europene care pot fi considerate modele cel puțin promițătoare în ceea ce privește
participarea copiilor în viața politică și democratică, a identificat aproximativ 300 de mecanisme
(experimentate în cel puțin o țară din UE)106. Mecanismele analizate, pe lângă aspectele comune,
diferă în ceea ce privește nivelul guvernării la care au fost aplicate (local, național sau
internațional).
Un alt studiu comprehensiv al Comisiei Europene din 2015107 a analizat legislația, politicile și
practicile naționale ale țărilor membre în privința asigurării și/sau facilitării drepturilor copiilor la
participare.
Rezultatele acestui studiu au evidențiat următoarele:
Dreptul copilului de a fi ascultat este cel mai vizibil în acele țări membre unde acesta a fost
●
inclus în Constituția națională (este valabil în cazul a 11 țări). Articolul 12 nu a fost neapărat
preluat textual dar principiile de participare a copiilor sunt explicite;
Puține țări (6 țări) au adoptat o lege sau un cod al copilului în cadrul căruia dreptul copilului
●
de a fi ascultat este explicitat ca un principiu fundamental.
Dispozițiile legale specifice referitoare la participarea copiilor au fost cele mai vizibile în
sectoarele educației, îngrijirii și justiției, unde dreptul copilului de a participa a fost reflectat întro anumită măsură în toate cele 28 de state membre. Participarea se regăsește mai puțin în sectorul
guvernării și administrației naționale, locale și în elaborarea politicilor. Tot aici se situează și
domeniul sănătății.
Facilitarea participării s-a dovedit a fi mai puțin răspândită în legile referitoare la guvernarea
națională și la elaborarea politicilor (19 țări) respectiv la administrația și serviciile locale (17 țări),
și sănătate (19 țări). În mai puțin de jumătate dintre statele membre (13 țări) a fost inclus în
legislație ceva în domeniul politicii privind ocuparea forței de muncă pentru copii (13 țări) și
recreerea (10 țări).

104 Lansdown, G. (2010) The realisation of children’s participation rights: Critical reflections, in Percy-Smith, P., Thomas, N. A

(eds) Handbook of Children and Young Peoples Participation Perspectives from Theory and Practice, Routledge, New York.

105 Janta, B., Bruckmayer, M., de Silva, A., Gilder, L., Culora, A., Cole, S., Leenders, E., Schuurman, M., Hagger-Vaughan, A.

(2021) Study on child participation in EU political and democratic life, https://ec.europa.eu/info/files/report-child-participationeu-political-and-democratic-life_en
106 ibidem
107 European Commission (2015) Evaluation of legislation, policy and practice on child participation in the European Union

(EU): Final report Brussels: European Commission, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f425176fcc2c-46bd-8a3a-65d958fff780
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Administrația și serviciile de la nivel local și regional/județean – situația legislativă națională
este puternic influențată de structura internă de administrație a statelor membre. Dispozițiile la
nivel local sunt determinate de statutul copiilor, definite în cadrul legilor privind administrația
locală sau al echivalentului acestora.
În Estonia, de exemplu, Organizația administrației locale prevede că activitatea pentru tineret este
responsabilitatea administrației locale, dar condițiile de lucru cu tinerii și participarea tinerilor la
nivel local sunt specificate în Legea privind munca pentru tineret:
„Art. 6. funcțiile Ministerului Educației și Cercetării Ministerul Educației și Cercetării are
următoarele atribuții:
1) pregătește programele naționale de activități pentru tineret;
2) sprijină activitățile asociațiilor de tineret și alocă subvenții anuale pentru acestea;
3) exercită supravegherea de stat și administrativă în domeniul activității de tineret în limitele
competențelor prevăzute de legislație și monitorizează utilizarea în mod intenționat a fondurilor
alocate pentru activitatea de tineret de la bugetul de stat;
4) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege.
art. 7. Funcțiile administrațiilor județene
Abrogat –
art. 8. Funcțiile consiliilor comunităților rurale și ale orașelor
....
Consiliile administrațiilor din zone rurale și ale orașelor au următoarele atribuții:
1) stabilesc prioritățile activității de tineret pe teritoriul lor administrativ și stabilesc sarcinile
necesare pentru realizarea acestora în planurile de dezvoltare ale comunităților rurale sau ale
orașului;
2) aprobă principiile de susținere ale asociațiilor de tineret, ale programelor de tineret și ale
proiectelor de tineret din bugetul comunităților rurale sau al orașului, procedura și condițiile de
solicitare și de plată a sprijinului, prevăzând termenii și condițiile de împărțire a costurilor pentru
acordarea sprijinului, dacă este necesar, precum și formularele de solicitare a sprijinului și
procedura de raportare a utilizării sprijinului;
3) să sprijine programele de tineret și proiectele de tineret ale asociațiilor de tineret care
funcționează pe teritoriul administrativ al comunei rurale sau al orașului respectiv, în cazul în
care există fonduri bugetare;
4) se consultă cu consiliul de tineret, în cazul în care acesta există, cu privire la planificarea,
implementarea și evaluarea activităților de tineret;
5) - Abrogat 6) îndeplinesc alte funcții legate de organizarea activităților pentru tineret pe teritoriul lor
administrativ.” (Youth Work Act, 2010, fără nr. pagini)108
Tot în această lege este inclus și un capitol referitor la finanțare (asigurarea bugetului specific din
bugetul de stat-articolele 14, 15, 15.1, 15.2, 15.3)
„art. 14. Finanțarea de la bugetul de stat
art. 15. Subvenții anuale pentru asociațiile de tineret
art. 15.1. Sprijin suplimentar pentru activități de educație și recreere pentru comunitățile rurale
și din orașe
art. 15.2. Planul de educație prin hobby și activități recreative al comunitățile rurale sau al
orașului
art. 15.3. Sprijin pentru dezvoltarea calității în domeniile de hobby” (Youth Work Act, 2010, fără
nr. pagini109)

108 Youth Work Act (2010), https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/520122013004/consolide/current
109 ibidem

În urma analizei legislației naționale la nivel european s-a constatat că oportunitățile pentru copii
de a-și exprima opiniile cu privire la elaborarea și revizuirea politicilor și serviciilor sunt mai slab
definite în cadrul legislațiilor naționale. În UE găsim și exemple de bună practică în privința
implicării continue a copiilor în procesul decizional, de la faza de identificare a problemelor și/sau
intereselor copiilor până la dezvoltarea practicilor și evaluarea efectelor lor la nivel național. Un
astfel de model este aplicat în Danemarca prin Consiliul Național pentru Copii din Danemarca.
Trei structuri distincte de participare ale copiilor funcționează în cadrul programului danez
Consiliul Național pentru Copii (CNC)110 – o instituție națională statutară, care are un caracter
politic independent, deși este legată din punct de vedere administrativ de Ministerul Familiei și
Protecția Consumatorilor (Ministry of Family and Consumer Affairs). A fost înființat în 1997, în
conformitate cu Legea daneză nr. 453 din 10 iunie 1997 privind statul de drept și administrația în
domeniile sociale. Autoritățile daneze își asumă încorporarea autentică a literei și spiritului
Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului în legislație printr-un proces
continuu. Una dintre funcțiile principale ale Consiliului Național pentru Copii este de a cere
guvernului să răspundă pentru drepturile consacrate în Convenția ONU privind drepturile
copilului.
Consiliul Național pentru Copii are ca obiectiv protejarea drepturilor copiilor și tinerilor din
Danemarca. Ei furnizează informații privind condițiile în care trăiesc copiii în societatea daneză,
mai mult, oferă consiliere și consultanță autorităților cu privire la aspecte legate de condițiile
copiilor.
Consiliul Național pentru Copii include următoarele trei structuri:
Panelul copiilor și tinerilor: un panel reprezentativ de aproximativ 2.500 de copii în vârstă
−
de (aproximativ) 13 ani, selectat și consultat timp de 3 ani;
Mini panel de copii: un panel reprezentativ de 1.000 de copii cu vârste cuprinse între 4 și
−
7 ani (de obicei 5-6), majoritatea copiilor participând o dată sau de două ori în total; precum și
Grupuri de experți care reprezintă 5-15% dintre copiii vulnerabili sau dezavantajați și tineri
−
(din cauza situațiilor personale și/sau familiale). Grupurile de experți sunt alcătuite din 4-10 copii
reprezentând câte o categorie vulnerabilă (ca de exemplu copii cu dizabilități sau cu probleme de
sănătate mentală, copii cu părinți încarcerați, etc.).
Activitatea zilnică a Consiliului este susținută de secretariatul Consiliului Național pentru Copii,
care este format în prezent din 19 angajați.
Educație – Sectorul educației prezintă cele mai multe dovezi despre existența dispozițiilor
legale referitoare la participarea copiilor în întreaga UE. Toate statele membre reglementează
la un anumit nivel participarea copiilor (în principal în legea sau codul educației). Legea principală
este, de obicei, completată de dispoziții suplimentare pentru anumite contexte sau situații specifice,
inclusiv educația complementară sau alternativă, educația preșcolară, respectiv educația și
formarea profesională. În multe țări (inclusiv BE, CY, CZ, EL, FI, HU, LU, NL, PL, RO, SI și
SK) participarea copiilor este instituită în cadrul școlilor prin intermediul unor structuri formale,
cum ar fi de exemplu consiliile școlare.
Participările civice – sunt abordate prin trei domenii principale:
Democrația reprezentativă: cu toate că au fost mai multe inițiative, în momentul de față Austria
este singurul stat membru unde s-a redus vârsta de vot la 16 ani.
Democrația participativă: se referă la exercitarea dreptului copiilor de a participa în procesul
decizional sub formă de consilii, dezbateri publice și planificare de activități. Cu toate că această
abordare este destul de răspândită la nivel european, reglementarea legislativă s-a dovedit a fi mai
puțin prezentă.

110 The National Council for Children, https://www.boerneraadet.dk/english
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Multe dintre aceste programe au fost create și sunt susținute de către ONG-uri, cele inițiate de
instituții oficiale sunt semnificativ mai puține.
Dreptul copilului de a fi ascultat privind luarea deciziilor referitoare la viața cotidiană (în
familie, școală, în vecinătate) s-a prezentat a fi cel mai slab descris în legislația țărilor membre, în
sensul articolului 12 și articolului 24 din Carta drepturilor fundamentale ale UE111. Este important
de menționat că din cele trei domenii analizate, acest domeniu de participare civică pare a fi cel
mai cunoscut de către copii. Cu toate acestea, se pare că posibilitățile de exercitare eficientă în
acest domeniu rămân reduse. Studiul realizat de Eurochild și UNICEF în 2019, la care au participat
aproximativ 20.000 de copii din 48 de țări, ne arată că doar 14,6% dintre copiii și tinerii respondenți
consideră că adulții le ascultă opiniile în mod constant atunci când iau decizii în școală, mai puțin
de 8% declară că sunt consultați în procesul decizional de la nivel local și 45% în legătură cu
deciziile luate în familie112).
Putem sesiza totuși un oarecare efort despus în această privință, inclusiv în România, unde putem
considera că un exemplu de practică promițătoare poate fi o reglementare recentă (din februarie
2021), cea care asigură posibilitatea copiilor elevi să își exprime opinia referitoare la modul de
predare al profesorilor, întărind astfel acele practici pe care le consideră eficiente și prietenoase
copiilor și solicitând schimbări în cazul în care se confruntă cu probleme113.
Ideea de a implica elevii în mod regulat și obligatoriu în evaluarea procesului de predare a fost
inițiată de Consiliul Național al Elevilor din România. Propunerea a fost agreată de Ministerul
Educației și continuată în consultare cu CNE. Prin acest mecanism părerea fiecărui copil (începând
cu ciclul gimnazial) este luată în considerare, în mod regulat (semestrial) fiind asigurată atât
protecția identității copilului cât și intimitatea cadrului didactic. În acord cu metodologia de
aplicare, fiecare parte (profesor, elev, diriginte, părinte, conducerea unității) este implicată și are
posibilitatea de consultare în eficientizarea procesului educațional și îmbunătățirea, în principal, a
relației între cadre didactice și elevi.
„Articolul 2 (1) În contextul prezentei metodologii, feedbackul reprezintă colectarea de informaţii
despre reacţiile elevilor la procesul de predare-învăţare-evaluare şi despre relaţia elev-profesor.
...
Articolul 4 (2) Feedbackul se colectează în mod obligatoriu şi exclusiv de la elevii înscrişi în
clasele din învăţământul gimnazial, profesional şi liceal.
Articolul 6 În baza principiilor descentralizării, calităţii, echităţii, relevanţei, centrării educaţiei
pe beneficiarii acesteia, respectării dreptului la opinie al elevilor, ca beneficiari direcţi ai
sistemului de învăţământ, menţionate în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, fiecare unitate de învăţământ reglementează, prin regulamentul de
organizare şi funcţionare propriu, modalităţile de valorificare a rezultatelor obţinute prin
colectarea de la elevi a feedbackului semestrial, ţinând cont de rolul acestui proces, stipulat la
art. 2.
...

111 Art. 24,

„ (1) Copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei își pot exprima în mod

liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate. (2) În toate
acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului
trebuie să fie considerat primordial. (3) Orice copil are dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu
ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului său”, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE, pag. 10
112 Eurochild și UNICEF (2019) The Europe Kids Want: Sharing the views of children and young people across Europe”,
https://eurochild.org/uploads/2020/11/Euro_Kids_Want_Brochure_Nov2019.pdf

113 Ordinul nr. 3189 din 27 ianuarie 2021 pentu modificarea și completarea Metodologei de evaluare anuală a activității personaluui

didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul
Oficial nr. 136 din februarie 2021

Articolul 11 La începutul semestrului, cadrul didactic discută cu elevii de la fiecare clasă
rezultatele analizei, în vederea înţelegerii, corectării şi îmbunătăţirii aspectelor problematice
semnalate de elevi şi a promovării aspectelor pozitive identificate.
Articolul 12 (1) Profesorul diriginte analizează rezultatele la nivel de clasă şi redactează un raport
general pe clasă /formaţiune de studiu care este supus dezbaterii cadrelor didactice din consiliul
clasei, constituit în baza prevederilor art. 57 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
...
Articolul 14 Consiliul Naţional al Elevilor, prin structurile sale, şi conducerea unităţilor de
învăţământ monitorizează aplicarea corectă a prezentei metodologii.”
Comisia Europeană, prin Recomandarea 2013/112/UE, Investiția în copii: ruperea cercului vicios
al defavorizării 114 îndeamnă țările membre la instituirea unor „mecanisme prin care să li se
permită copiilor să-și exprime opiniile în cunoștință de cauză și să fie încurajați în acest sens,
garantându-se că opiniile lor sunt luate în considerare și se reflectă în deciziile majore care
îi privesc” (2.3 Dreptul de participare al copiilor, pag. 5).
Mecanismele se pot manifesta ca procese regulate/continue sau ca acțiuni punctuale, limitate în
timp și inițiate specific pe o anumită tematică considerată importantă copiilor. Ele cuprind toate
fazele participării de la identificarea nevoilor până la conceperea planurilor de operaționalizare,
aplicare sau evaluarea măsurilor și pot fi inițiate atât de oricare parte interesată (instituție
internațională, guvern național/regional/local, organizație neguvernamentală) sau de o structură
(de exemplu un consiliu al copiilor).
3.2 Model de bună practică în dezvoltarea organizației cu și pentru susținerea participării
copiilor
World Vision România - Consiliul Consultativ al Copiilor (CCC)
World Vision România, organizație internațională centrată pe copii, are ca obiectiv prioritar
”bunăstarea durabilă a copiilor în familiile și comunitățile lor, în special a celor mai vulnerabili”115.
Prin programele lor, nevoile copiilor aflați în situațiile cele mai vulnerabile sunt aduse pe agenda
publică 116 . Organizația consideră că participarea copiilor în viața de familie, în comunitățile
religioase, în școli și în societate contribuie direct la bunăstarea lor. Participarea semnificativă,
sigură și adecvată a copiilor și tinerilor este o prioritate strategică cheie pentru a asigura bunăstarea
durabilă a copiilor și pentru a crea societăți democratice cu cetățeni informați și implicați.
Astfel, WV și-a luat angajamentul de a activa în conformitate cu această abordare, participarea
fiind una dintre valorile de bază a organizației și care se reflectă în documentele de funcționare
(Aspirații și rezultate privind bunăstarea copiilor117, Declarația de valori fundamentale și Politica
privind bunăstarea copiilor118, Politica de eficacitate a programului119 - care prevede principii,
114 Comisia Europeană (2012) Recomandarea Comisiei din 20 februarie 2013 Investiția în copii: ruperea cercului vicios al
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standarde și un instrument de autoevaluare privind participarea copiilor la toate programele și
proiectele World Vision, precum și Direcția strategică pentru participarea copiilor și a
tinerilor120). Organizația este preocupată de îndrumarea și sprijinul tehnic oferit personalului care
lucrează direct cu copiii (Ghidul World Vision pentru participarea copiilor 121 , Bune practici
pentru implementarea programelor de dezvoltare ale World Vision – sinteza experiențelor din
teren, 122, Manualul programelor de dezvoltare123).
Conform definiției adoptate de World Vision Internațional „participarea copiilor se realizează
atunci când copiii cu vârsta sub 18 ani contribuie la luarea deciziilor în probleme care le
afectează viața” (WV, 2015, pag.1). În viziunea lor, acest lucru este cel mai realizabil prin
împuternicirea copiilor și prin cultivarea unor relații pozitive între copii, adulți și comunități,
bazate pe respect reciproc și parteneriat la nivel familial, local, național și internațional124.
Conducerea, angajații și voluntarii promovează și susțin o cultură organizațională de ascultare a
copiilor, iar apoi încurajează partenerii și alți factori de decizie cheie, la nivel local, național și
internațional, să facă același lucru125. Așteptările față de personalul, voluntarii adulți și tineri, de
parteneri în privința implicării copiilor în programele Fundației sunt descrise în Ghidul World
Vision pentru participarea copiilor126.
World Vision România – CCC
World Vision România face parte din familia World Vision International și își propune să
contureze o cultură care să valorizeze vocea tinerilor și să le dea posibilitatea de a vorbi și de a-și
dezvolta abilitățile de conducere. În vederea atingerii acestui scop, din 2012 a înființat Consiliul
Consultativ al Copiilor (CCC) alcătuit dintr-un grup de 12 elevi din școli gimnaziale și licee (cu
vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani) din zonele rurale ale județelor în care WVR este prezent în
România. Prin CCC se oferă un spațiu sigur și prietenos în care copiii să-și poată exprima liber
părerile și se asigură un proces real de consultare a beneficiarilor proiectelor World Vision
România.
Membrii grupul sunt selectați de către colegii lor și au un mandate de doi ani. Consiliul Consultativ
al Copiilor are roluri multiple de reprezentare: intern, în cadrul organizației și respectiv extern, în
comunitățile locale, naționale și internaționale. Se organizează consultări periodice între CCC și
echipa de conducere a WVR pentru a informa conducerea despre problemele și ideile discutate de
copii, despre deciziile consiliului, astfel vocea copiilor fiind ascultată în mod direct. Acest proces
oferă participanților oportunitatea să-și exerseze și să-și dezvolte abilitățile participative într-un
context prietenos copiilor. Pe de altă parte, în cadrul acestor întâlniri, membrii echipei de
conducere dobândesc mai multe cunoștințe care ajută la o înțelegere mai aprofundată privind
situația dificilă a beneficiarilor săi și privind impactul programelor WVR. Problemele ridicate de
copii sunt analizate și incluse pe agenda de lucru World Vision România, fiind utilizate ca punct
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de pornire în programele Fundației destinate copiilor127. Măsurile adoptate cu ajutorul copiilor din
Consiliul Consultativ au un impact semnificativ pentru cei peste 23.000 de copii din cele 244 de
comunități vulnerabile (WVR, 2020128).
Membrii Consiliul Consultativ al Copiilor participă la cursuri de formare, evenimente, mese
rotunde în care sunt învățați să dezvolte acțiuni de advocacy (pregătirea evenimentelor publice,
flash mob-uri, pregătirea diferitelor prezentări tematice, scrierea scrisorilor deschise către
reprezentanții guvernului etc.) și sprijiniți în comunicarea cu autoritățile locale, pentru a-și susține
punctul de vedere cu privire la deciziile cu impact asupra lor și a celorlalți copii din comunitate.
Scrisori deschise, luări de poziție (câteva exemple din ultimii 3 ani):
CCC WVR a redactat o scrisoare deschisă destinată premierului Viorica Dăncilă, prin care
au solicitat transport școlar gratuit în mediul rural și o prioritizare a drepturilor și intereselor
copiilor129. Solicitarea a venit în contextul tragediei elevelor navetiste din Caracal, în 2019.
●
Consiliul Consultativ a inițiat scrisoarea deschisă adresată Ministrului Educației Naționale
și președintei ANDPDCA 130 în care atrag atenția asupra modului în care pandemia a adâncit
problemele copiilor din mediul rural131.
●

CCC WVR a formulat și înaintat o scrisoare deschisă destinată ministrului Educaţiei şi
Cercetării prin care solicită revizuirea condițiilor reluării activităților educaționale față-n față, prin
care s-au transmis problemele şi temerile cu care se confruntă din cauza incertitudinii și presiunii
prezente în învăţământul din România, în 2021.

●

Copiii din Consiliul Consultativ se implică, de asemenea, în evenimente organizate de către/în
parteneriat cu diferite ONG-uri, autoritățile naționale, locale sau chiar structuri ale Uniunii
Europene, transmițând mesaje dinspre copii spre comunitate despre importanța drepturilor
copiilor, inclusiv accesul la educație, protecție, servicii de sănătate și participare. Pe lângă activități
de advocacy copiii și tinerii participă direct la acțiuni care au scopul de a îmbunătăți viața copiilor
din comunitate.
Consultare și implicare în procesele de luare a deciziilor (câteva exemple din ultimii 3 ani):
Reprezentanții CCC WVR au participat la al 13-lea Forum European privind drepturile
copiilor și au participat în procesul de consultare al Consiliului Europei cu privire la Strategia UE
privind drepturile copilului și Strategia de garantare a acestora (2020).
●
CCC WVR a fost invitat de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții să se alăture procesului de consultare cu privire la elaborarea noii
Strategii naționale pentru drepturile copilului. Copiii participă la sesiuni de lucru, workshop-uri și
întâlniri cu experți din domeniul educatiei, protecției și participării pentru a valida și consolida
recomandările noii strategii (2021).
●

127 World Vision România (2017) 12 tineri entuziaşti formează Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România, blog:
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Participarea în transmiterea opiniilor și experiențelor copiilor din România în vederea
evaluării situației copiilor din EU din perspectiva copiilor și tinerilor. Rezultatele pot servi la
îmbunătățirea situației copiilor prin luarea unor măsuri internaționale (”Children’s voices in times
of Covid-19”, ”Our research, Our rights – ending violence against children through the lens of
child researchers from Bosnia&Hertzegovina, Brazil, Indonesia, Nicaragua, Romania and Sierra
Leone").

●

Acțiuni în comunitate (câteva exemple din ultimii 3 ani):
CCC WVR au sprijinit demersul WVR, prin diseminarea chestionarului online și
încurajarea colegilor în vederea completării care a vizat violența sexuală asupra copiilor din mediul
rural. Implicarea acestora a crescut semnificativ rata de răspuns în rândul copiilor. În contextul
rezultatelor acestui studiu, care a indicat o problemă serioasă privind abuzurile sexuale, copiii au
realizat o campanie de informare pe tema violenței sexuale în cele 5 județe în care WVR este
prezent, continuând șirul acțiunilor de informare și de împuternicire a copiilor precum și a
adulților-părinți și a cadrelor didactice în ceea ce privește protecția copiilor și tinerilor împotriva
violenței, abuzului și exploatării (2020).
●
Copiii din proiectele World Vision Romania devin promotorii climatului școlar incluziv,
alăturându-se eforturilor Aliantei Joining Forces Romania (din care fac mai parte ChildFund
Alliance, Plan International, Save the Children International, Terre des Hommes International
Federation, SOS Children's Villages International) și inițiind proiecte în școlile de apartenență care
vin să răspundă nevoilor de conectare elev-elev, de creștere a încrederii și parteneriatului dintre
elevi și profesori, sau care abordează tema siguranței și bunăstării în cadrul școlii (2019-2021).
Grupul se întâlnește periodic pentru a discuta despre priorități și pentru a planifica activități
viitoare. Se analizează nevoile și problemele copiilor din comunitate și se elaborează propuneri de
soluții.
●

3.3. Pașii elaborării și implementării mecanismelor menite să asigure participarea copiilor
în procese decizionale democratice aduse în domeniul public
La nivel internațional există o gamă destul de largă de ghiduri, bazate pe informații științifice și
empirice. În lucrarea de față, focusându-ne pe posibilitățile facilitării participării copiilor în luarea
deciziilor în comunitate, trecem în revistă modelul propus de UNICEF (2017 132 ) focusat pe
participarea la guvernare și administrație locală, care pare a fi ușor transferabil în elaborarea
acțiunilor la nivel național, dar și instituțional.
Modelul este alcătuit din cinci etape:
- Etapa 1: Analiza situației
- Etapa 2: Proiectarea mecanismului de participare a copiilor
- Etapa 3: Implementarea
- Etapa 4: Considerații operaționale
- Etapa 5: Monitorizarea și evaluarea
Etapa 1. Analiza situației
Analiza situației actuale se realizează pe marginea a 4 arii importante. Ca prim pas al pregătirii,
trebuie analizată situația actuală privind măsura în care este sprijinită participarea copiilor în
domeniile politicilor publice, legislație, strategii și planuri de acțiune. Chiar dacă dorim să
132
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vizăm implementarea unui mecanism la nivel local, este necesară evaluarea politicilor naționale
(publice, educaționale, de sănătate, etc. – în funcție de interesul nostru actual). Dacă sistemul
adoptat la nivel național reflectă spiritul și practica respectării drepturilor copiilor, acesta
contribuie la abilitarea administrațiilor locale/regionale/județene în luarea măsurilor prin care pot
asigura la nivel local servicii și politici adaptate nevoilor copiilor și pot sprijini fundamentarea și
legitimitatea participării copiilor la nivel local sau instituțional.
Existența cadrului național favorabil este considerat astfel un criteriu necesar, dar suficient pentru
a asigura prezența vocilor copiilor în procesele decizionale. Deși multe țări au instituit o politică
națională care include prevederi clare privind ascultarea, participarea și luarea în considerare a
opiniei copiilor, acestea nu garantează și aplicarea lor la toate nivelele administrative133.
Al doilea pas se referă la examinarea nivelului descentralizării.
Nivelul de descentralizare, desconcentrarea serviciilor publice, măsura autonomiei și capacitățile
administrației publice locale influențează puternic șansele reușitei încercărilor de participare (a
cetățenilor în general, implicit și a copiilor).
Este important și copiii să cunoască atribuțiile consiliilor locale – pot fi dezamăgiți dacă se
confruntă cu situația în care prioritățile lor nu se află în mod oficial sub controlul unei administrații
locale ci depind de ministere.
Exemplu: copiii inițiază adaptarea profilelor școlare la solicitările pieței forței de muncă în
comunitatea lor-ei trebuie să fie susținuți în identificarea insituțiilor cărora să se adreseze și
adaptarea solicitărilor la rolurile, responsabilitățile și misiunile structurilor vizate. În situația
exemplului de față se va stabili care sunt aspectele solicitării de bază la care poate să dea răspuns
școala, inspectoratul școlar, consiliul local, județean și cu ce aspecte trebuie abordate, dacă este
necesar, structurile naționale.
Exemplu de practică promițătoare (prezentat în ghidul ”Participarea copiilor în administrația
locală”)134:
Nivelul și modul de descentralizare al administrației publice din Turcia sunt foarte favorabile
participării cetățenilor. Într-un municipiu, principalul organ decizional este consiliul municipal.
Privind procesul decizional, legea impune participarea directă a cetățenilor prin consultarea lor
în cadrul Adunării cetățenilor.
Articolul 76 al Legii municipalității din Turcia prevede că orice propunere făcută de Adunarea
cetățenilor va fi adăugată pe ordinea de zi a consiliului municipal pentru a fi luată în
considerare. De asemenea, municipalitățile pot decide să înființeze Adunări ale copiilor,
tinerilor, femeilor și persoanelor cu handicap, care au același statut juridic ca și Adunările
cetățenilor.
Prin aderarea la o adunare a copiilor, ei pot influența prioritățile și/sau preocupările unei
municipalități. Trebuie însă menționat, că acest demers nefiind obligatoriu, multe municipalități
nu au făcut acest lucru până în 2017 (data publicării ghidului).
Experiența țărilor membre UE arată că orașele mai mari pot oferi mai multe oportunități (”puncte
de intrare”) pentru copii și tineri. Având structuri mai complexe, cu resurse și capacități tehnice
semnificativ mai bogate, au atribuit mai multe responsabilități privind serviciile și politicile
relevante pentru copii. Impactarea administrației locale la nivelul localităților rurale de către
structurile copiilor (consilile copiilor, consiliile elevilor, etc.) este o provocare mai mare atât pentru
copii cât și pentru organizațiile civile care sprijină și militează pentru implicarea copiilor.

133 European Commission (2015) Evaluation of legislation, policy and practice on child participation in the European Union
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Deschiderea și abilitarea administrației locale/instituțiile care oferă servicii pentru copii pe de o
parte trebuie să dețină resurse (financiare, tehnice și umane), pe de altă parte, responsabilități și
reglementări clare în privința implicării copiilor când abordează o temă relevantă acestora.
O atitudine proactivă din partea autorităților poate constitui un alt factor facilitator. În acest
context, prin atitudine proactivă înțelegem orice inițiativă prin care instituțiile inițiază măsuri de
asigurare a implicării.
Pasul trei în analiză se referă la studiul cadrului instituțional în vederea identificării resurselor
și/sau barierelor instituționale.
În această fază vizăm identificarea potențialilor facilitatori. Ei pot fi actori facilitatori formali dar
și persoane resurse din comunitate – factori informali. Cei formali sunt actorii guvernamentali,
ONG-uri locale/naționale/internaționale, implicați și interesați în susținerea copiilor. Copiii și
tinerii intervievați din mai multe țări europene135 au relatat importanța identificării acelor oficiali
guvernamentali, funcționari publici care dețin putere politică, dar în același timp sunt și personal
pasionați de implicarea copiilor în viața politică/instituțională.
În mod ideal, pe lângă angajamentul personal și profesional, facilitatorii ar trebui să dețină abilități
și experiență în munca cu copiii, în sprijinirea sau pregătirea lor pentru programele de participare
și să cunoască foarte bine politicile și administrația națională/județeană/locală sau instituțională.
De asemenea, este de preferat să dețină cunoștințe și abilități și în munca cu adulții, deseori fiind
nevoie și de sprijinirea specialiștilor din instituții pentru a facilita o relație constructivă între
guvernanți și copii. Pe lângă munca de facilitare și mediere, frecvent este nevoie de asumarea
rolului de ”traducător” – sprijinirea copiilor în înțelegerea lumii adulților și invers, sprijinirea
adulților în înțelegerea lumii copiilor.
O altă categorie a factorilor facilitatori o constituie gama structurilor deja existente. În mod ideal,
înființarea unei structuri noi de participare a copiilor la nivelul administrației locale nu se face în
mod izolat, ci mai degrabă vine ca o completare sau posibilitate de dezvoltare în vederea
participării eficiente. Cartografierea ne ajută la crearea punților de legătură între ceea ce estre
înființat și ceea ce dorim să elaborăm.
Spectrul acestor structuri este foarte larg, cantitatea și tipul structurilor existente într-o comunitatea
diferă foarte mult de la țară la țară, respectiv de la o localitate la alta (consilii, parlamente, comisii
ale copiilor și tinerilor; centre de tineret; federații, coaliții sau asociații internaționale, naționale,
județene sau locale ale acestora; etc.)
Copiii intervievați din studiul amintit mai sus 136 identifică ca factor facilitator existența
platformelor care sporesc generarea de idei și schimbul de opinii de exemplu cu privire la
prioritățile de acțiune.
Expemplu: Ministerul educației și culturii din Finlanda a înființat un website numit Ideas by Young
People, care are ca scop oferirea unui sațiu prin care se pot interconecta tinerii din toate colțurile
țării, din diferite instituții educaționale, organizații dar și alți factori de decizie care încurajează
tinerii să-și exprime opiniile și ideile cu scopul de a exercita o influență asupra vieții publice și
sociale în interesul copiilor și tinerilor137.
Ultimul pas al primei etape, pasul patru constă în evaluarea contextului social, cultural și politic.

135 Janta, B., Bruckmayer, M., de Silva, A., Gilder, L., Culora, A., Cole, S., Leenders E., Schuurman, M., Hagger-Vaughan, A.
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Modul în care o societate definește și conceptualizează copii și tinerii are o influență puternică
asupra definirii și operaționalizării ascultării, implicării lor în problemele ”serioase” considerate
în mod tradițional sarcina exclusivă a adulților.
Cunoașterea și recunoașterea abilităților copiilor de a identifica și formula nevoi, de a fi interesați
și activi în dezvoltarea comunității, arată o largă varietate și în cadrul UE.
Chiar și în țările în care cadrul legislativ este bine stabilit, drepturile la participare ale copiilor pot
fi compromise prin decalajele apărute între legislație și practică – dificultățile sau neajunsurile care
apar la nivelul punerii în aplicare; prin contradicții sau tensiuni între dreptul copilului de a fi
ascultat și alte legi (de ex. legile care reglementează drepturile și responsabilitățile parentale); sau
chiar atitudini publice restrictive sau discriminatorii față de locul copilului în societate138.
Aceste date ne arată necesitatea de creștere a nivelului de conștientizare a dreptului copilului de a
participa în rândul profesioniștilor care lucrează cu și/sau pentru copii (din domeniul legislativ, al
sănătății, al asistenței sociale, al educației și al tineretului). Pe lângă conștientizare este nevoie
stringentă de formări în vederea dezvoltării/perfecționării competențelor practice pentru sprijinirea
participării copiilor. Formarea și sensibilizarea actorilor guvernamentali locali și naționali cu
privire la modul în care a interacționa eficient și respectuos cu copiii participanți înseamnă în
același timp a preveni folosirea și abuzul participării copiilor în scopuri politice.139
Conform declarațiilor participanților tineri la o conferință pe tema participării copiilor, când ei
„spun lucrurilor pe nume”, deseori sunt considerați „tupeiști, lipsiți de bun simț și nu sunt validați
ca exemplu pentru ceilalți140”. Astfel, este nevoie de eforturi mari în păstrarea motivației pentru
activitățile de reprezentare. Ei au nevoie de adulți care să știe să le asculte și cu care pot colabora.
Înțelegerea beneficiilor și sensibilitatea față de implicarea copiilor în procese decizionale sunt
factori critici, de condiție prealabilă esențială pentru ca participarea copiilor să aibă un impact
constructiv.

Etapa 2: Proiectarea (designul) mecanismului de participare a copiilor
Odată asigurată înțelegerea contextuală, putem planifica o intervenție adaptată la specificitățile
comunității în care dorim schimbarea. După aprofundarea contextuală putem trece la aspectele
practice ale planificării mecanismului de participare.
Deoarece nu există o formulă unică pentru proiectarea mecanismelor, este important de reținut că
elementele de proiectare prezentate trebuie luate în considerare în mod holistic, mai degrabă decât
în mod liniar. Procesul și elementele proiectării trebuie să țină cont de contextul descris în etapa 1
și să fie stabilit în colaborare cu actorii cheie – în special copiii/tinerii și actorii
guvernamentali/instituționali implicați.
Proiectarea mecanismului de participare trebuie să conțină următoarele elemente:
- obiectivele participării copiilor
- gradul de participare a copiilor
- focalizarea participării copiilor
- procesul de participare a copiilor
- participanți copii.
Obiectivele participării copiilor: este absolut esențial să se formuleze clar scopul activității de
participare, deoarece astfel se va evita participarea de dragul participării și riscul de a fi simbolică.
138 European Commission (2015) Evaluation of legislation, policy and practice on child participation in the European Union

(EU): Final report, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f3c50b2-6a24-465e-b8d1-74dcac7f8c42/language-en

139 ibidem

140 Roth, M și Codreș, A (2016) Raportul conferinței naționale: Proiecte ale tinerilor. Participare ale copiilor și tinerilor la decizii

și acțiune socială, https://www.peeryouth.eu/ctrl/Home/Raportul_Conferintei_Nationale_Cluj_26_oct.pdf
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Se poate stabili ca obiectiv îmbunătățirea serviciilor sau scopul poate să fie dezvoltarea
competențelor copiilor în exercitarea dreptului la participare.
World Vision România, ca și organizație care lucrează cu și pentru copii, din 2014 organizează
consultări regulate cu Consiliul Consultativ al Copiilor în România despre programele
organizației, nevoile copiilor și evaluarea impactului programelor asupra lor. Aceste consultări au
rolul de a oferi un context prielnic copiilor să exerseze și să-și dezvolte abilitățile participative în
același timp fiind benefic și pentru organizație, care astfel primește feedback direct de la
beneficiari141.
Gradul de participare: diferitele grade de participare ale copiilor sunt adesea descrise ca fiind pe
o „scară a participării” prezentat de Hart (1992142). Fiecare dintre cele opt trepte ale acestei scări
descrie un nivel diferit de control asupra procesului de participare; la treapta de sus a scării, copiii
inițiază procesul și copiii invită adulții să participe, să li se alăture în procesul decizional. O
categorizare mai „simplă” ne oferă Lansdown (2011)143 cine distinge trei forme ale participării
copiilor: participare prin consultare, participare colaborativă și participare guvernată de copii
(”child led participation”).
În practica țărilor UE, participarea copiilor este cel mai frecvent consultativă, existând numeroase
exemple, în majoritatea țărilor. Participarea consultativă este de regulă singulară și limitată în timp,
facilitată prin intermediul unor reuniuni, evenimente speciale sau cercetări, cel mai des întâlnit în
domeniul participării civice.144
De exemplu, în 2019, un grup de copii din România numit Boardul Copiilor din România care a
redactat versiunea preliminară a „Declarației de la București a copiilor din Uniunea Europeană”.
Grupul a fost format în așa fel încât să asigure o reprezentare relevantă a diferitelor categorii de
copii (variat pe criterii de vârstă, de mediul de proveniență – mediu urban şi rural, provenind din
medii familiale şi din sistemul de protecţie a copilului, cu origini etnice diferite dar şi cu o
experienţă variată în domeniul reprezentării)145.
Declarația a fost finalizată cu ajutorul experților internaționali și reprezentanți ai instituțiilor
europene din domeniul drepturilor copilului și a fost adoptată în cadrul Conferinței internaționale
„Participarea Copiilor la procesele de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor la nivelul UE”
organizat la București cu participarea a peste 60 de copii din Uniunea Europeană, zeci de experţi
în drepturile copilului, înalţi funcţionari europeni şi reprezentanţi ai societăţii civile146.
Gradul de participare planificată depinde de scopul, sarcinile sau activitățile vizate. Diferite nivele
de participare pot fi adecvate la diferite proiecte și sarcini.
Focalizarea participării: este de recomandat să fie fixată pe baza priorităților copiilor și să fie
considerat relevant în viața lor. Există multe tipuri de activități în care ei pot fi implicați și din care
trebuie să alegem (ex. culegerea de date cu privire la probleme publice relevante copiilor,
monitorizarea calității serviciilor).

141 World Vision (2021) Raport de activitate, document intern
142 Hart, Roger A. (1992) Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship, Innocenti Essays, No. 4, UNICEF International
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După definirea activității se poate trece la identificarea actorilor relevanți în funcție de domeniul
de interes (de ex. pentru dezvoltarea serviciilor și facilităților în domeniul educațional – se ia
legătura cu departamentul responsabil de educație în cadrul instituțiilor naționale/locale).
Autorii modelului de planificare a mecanismelor147 atrag atenția și asupra armonizării programelor
cu copiii cu calendarul și practica de funcționare a instituțiilor.
De ex. în Nepal, unde copii sunt consultați regulat în scopul stabilirii priorităților din punctul lor
de vedere și includerii acestora în strategia și bugetul autorităților locale, consultarea copiilor este
reluat în fiecare an, înainte ca autoritățile locale să stabilească planul lor anual ca solicitările
copiilor să fie incluse în planul anual al autorităților locale pentru următorul an fiscal.
Modul de funcționare: Coordonat cu scopul, tipul de activitate, resursele existente, copiii pot
participa în procesul de colaborare cu autoritățile în mod direct – prin consiliile, grupurile de lucru
sau consultative deja existente sau prin cele înființate special pentru realizarea programului actual,
membrii cărora interacționează în mod direct cu reprezentanții autorităților sau în mod indirectlucrează la elaborarea solicitărilor lor trimise ulterior autorităților sau ”vocea lor” este transmisă,
de regulă, prin ONGuri.
Un exemplu de consultare ad-hoc folosind structurile deja existente și alegerea modalității
indirecte de comunicare cu autoritățile naționale abilitate ne poate servi World Vision România.
Organizația a identificat un proiect de lege propus la consultare publică referitor la transportul
copiilor care fac naveta din zonele rurale. A fost convocat Consiliul Consultativ al Copiilor al
organizației pentru a dezbate această propunere cu interes major pentru copiii din zona rurală. CCC
a pregătit și transmis un document primului-ministru al României148.
Participarea directă este din ce în ce mai susținută, însă trebuie să avem în vedere că aceasta
necesită muncă de pregătire prealabilă consistentă atât cu copiii cât și cu reprezentanții autorităților
publice. Încă, în majoritatea țărilor, nu există practica colaborării cu copiii și interacțiunile
neadecvate pot crea riscuri nedorite (de ex. comentarii, reacții nepotrivite în relaționarea cu copiii
când ei își expun criticile la adresa guvernării naționale/locale).
Copiii, cu cât au vârste mai fragede cu atât mai mult au nevoie de susținerea adulților în formularea
opiniilor și transpunerea lor într-o formă transmisibilă autorităților. Este imperativ necesar
folosirea metodelor și tehnicilor prietenoase copiilor și adaptate vârstei (de la folosirea desenelor,
jocurilor, până la folosirea filmelor sau tehnologiei informatice) care să stârnească interesul
copiilor și, în mod ideal, să facă participarea accesibilă și distractivă.
De asemenea, și frecvența, durata, calendarul și locațiile activităților necesită adaptare la nevoile
copiilor. Trebuie să se țină cont de orarul de la școală și al alte activități importante lor; programul
să fie stabilit la începutul activităților; locațiile să fie ușor accesibile (inclusiv pentru copiii cu
dizabilitate motorică).
Alte aspecte semnificative sunt oferirea feedback-ului și asigurarea unor mecanisme care oferă
protecția datelor, care să facă posibilă depunerea în siguranță a plângerilor.
Copiii participanți: cu toate că nu este stabilită nicăieri o vârstă privind dreptul la participare,
inclusiv Convenția sugerează luarea în considerare a aspectului nivelului de dezvoltare. Este o
tendință de a consulta copiii de vârsta (pre)adolescenței, copiii din clasele primare, iar cei mai mici
rămânând în umbră.
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Analiza la nivel UE149, arată că multe mecanisme au incluziunea ca obiectiv, dar unele par a fi
foarte elitiste: atrag în mod disproporționat copiii cu performanțe înalte sau pe cei care provin din
familii cu numeroase resurse. Acest lucru indică existența provocării de a ne asigura că vocile
copiilor din zone dezavantajate sau grupuri vulnerabile sunt prezente și auzite. Multe inițiative
abordează copiii prin școală, astfel copiii care au abandonat școala sau cei care deja lucrează rămân
invizibili. Copiii din categorii defavorizate necesită mai mult suport chiar de la faza de informare.
Copiii nu sunt neapărat interesați de aceste acțiuni de participare, motivarea lor face parte din
programele prevăzute copiilor și implicarea copiilor în mobilizarea grupului.
Etapa 3: Implementarea
În paralel cu pregătirea copiilor se derulează formări și/sau alte activități de dezvoltare a
competențelor reprezentanților autorităților publice, ale facilitatorilor comunitari, ale lucrătorilor
de tineret, etc. Se elaborează din ce în ce mai multe ghiduri, suporturi de curs dar, chiar dacă se
organizează cursurile pe baza acestora este nevoie de adaptare la situația actuală (analiza etapei 1).
Crearea sau menținerea voinței politice poate fi considerată un factor decisiv, astfel trebuie
abordată cu atenție sporită.
Conștientizarea faptului că participarea nu este numai un drept al copiilor ci reprezintă și o
oportunitate de consolidare a serviciilor, crește șansa implicării copiilor în procesul de guvernare.
Explorarea altor metode de menținere a interesului autorităților (imagine pozitivă a autorității în
rândul cetățenilor, alegătorilor; imagine pozitivă prezentată în mass-media de ex. programul
„Localități prietenoase copiilor” inițiat în multe țări – inclusiv în România de către UNICEF)
rămâne o preocupare continuă. Participarea eficientă presupune un dialog politic continuu, inclusiv
despre probleme sensibile cum ar fi asigurarea fondurilor necesare participării. În UE, de regulă,
ONGurile sunt cele care susțin aceste programe150 prin asigurarea bugetului, iar ideal ar fi ca acesta
să fie asigurat de autoritățile publice (includerea în bugetul anual al autorităților la toate nivelele
de guvernarea al unui ”buget al copiilor” 151 destinat finanțării programelor de
consultare/participare).
Etapa 4: Considerații operaționale
Realizarea acțiunilor „de jos în sus” și menținerea acestora în focusul interesului politic este o
activitate care necesită multe resurse. Acest lucru reiterează importanța stabilirii parteneriatelor
(în special public-privat), precum și susținerea și instituționalizarea participării copiilor.
Etapa 5: Monitorizarea și evaluarea
Monitorizarea și evaluarea mecanismelor puse în aplicare este punctul slab al programelor. Sunt
puține modele care conțin câteva practici din țările europene care să realizeze și această fază152 cu
toate că este absolut necesar pentru a „dovedi” efectele participării. Ar fi de dorit să fie elaborate
măsurători care pot fi incluse într-un sistem (național) de monitorizare.

149 Janta, B., Bruckmayer, M., de Silva, A., Gilder, L., Culora, A., Cole, S., Leenders E., Schuurman, M., Hagger-Vaughan, A.
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150 Janta, B., Bruckmayer, M., de Silva, A., Gilder, L., Culora, A., Cole, S., Leenders E., Schuurman, M., Hagger-Vaughan, A.
(2021) Study on child participation in EU political and democratic life, https://ec.europa.eu/info/files/report-child-participationeu-political-and-democratic-life_en
151 European Commission (2015) Evaluation of legislation, policy and practice on child participation in the European Union
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Capitolul 4.

RECOMANDĂRI
La momentul actual, există multe reglementări care reflectă prevederile art. 12 din
Convenție, există organizații, structuri participative deja funcționale cu experiență
remarcabilă care pot facilita elaborarea unor politici mai clare și concrete privind
participarea copiilor la luarea deciziilor care le impactează viața.
1.
Ascultarea sau participarea copilului în procesul de luare a deciziilor să fie definite clar și
specific în legislaţie și să devină obligatorie pentru fiecare structură a autorităţii publice cu
responsabilităţi în domeniu. Să fie dezvoltate mecanisme și proceduri de consultare care să asigure
exercitarea reală a dreptului copiilor de a fi ascultați și de a participa la procesul de consultare
publică (procedurile de consultare ar trebui să fie dezvoltate deja la nivelul fiecărei localități, așa
cum este prevăzut în Legea tinerilor, 350/2006153). Alte idei concrete:
Înființarea Consiliului copiilor și tinerilor la nivel județean și local (poate să aibă o structură
constantă pe o perioadă de timp, sau poate fi organizat ad-hoc în funcție de scopul stabilit; dar
trebuie luate măsuri care să asigure că interesele și opiniile fiecărui copil sunt reprezentate, care
poate să fie afectat de deciziile luate – vârstă, etnie, situație economică/școlară etc.), mai ales în
zonele/localitățile unde nu activează ONGuri de sau pentru tineret, sau nu sunt foarte active, nu
sunt reprezentative pentru copiii din comunitate.
Introducerea obligativității consultării copiilor și a reprezentanților lor (organizații de și
pentru tineret, respectiv grupuri sau organizații de părinți/tutori) de către anumite structuri
naționale/județele/locale decidente sau executorii (Consiliul local, Direcții Județene de Sport și
Tineret, Direcția Județeană de Protecția Copilului – de ex. EIL, structurile consultative locale, etc.)
în elaborarea strategiilor locale și județene în tematicile care sunt de interes pentru copii și tineri,
dar și în elaborarea bugetelor, programelor de finanțare aferente, a monitorizării și evaluării
impactului acestora.
Crearea unui sistem informatic care să fie ușor accesibil copiilor și care permite celor
interesați să fie informați în timp util despre proiectele și modificările legislative/administrative și
care să faciliteze transmiterea opiniilor copiilor referitoare la aceste inițiative. Pe lângă documente
de guvernare, ar fi important să apară prezentarea organizațiilor și grupurilor formale și informale
care promovează participarea copiilor și a proiectelor derulate. O astfel de platformă ar fi atât o
sursă de informare cât și o resursă pentru colaborare/schimb de experiență.
Promovarea unui limbaj accesibil și adaptat copiilor în documentele publicate de către
instituțiile administrației naționale și locale - ”traducerea” documentelor și asigurarea
accesibilității acestora pentru copii;
2.
Stabilirea organului responsabil cu evaluarea regulată a realizărilor și nevoilor, cu
monitorizarea aplicării în practică a prevederilor legale și a recomandărilor internaționale privind
dreptul tuturor copiilor la participare (de exemplu ANDPDCA în colaborare cu Ministerul
Tineretului și Sportului) cu proceduri de monitorizare și de evaluare transparente și verificabile;
3.
Armonizare în diferite arii cheie (educație, justiție, administrație publică, politică socială,
sănătate) atât în domeniul reglementărilor legale/administrative cât și în punere lor în practică și
153 ”(1) Autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru

participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.
(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația de a organiza proceduri de
consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativteritoriale.
(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și ale sectoarelor municipiului
București, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de
consultare cu fundațiile județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale
de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale” (Legea 350/2006 al tinerilor, publicat
în publicat în Monitorul Oficial nr 648 din 27 iulie 2006)
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dezvoltarea mecanismelor de cooperare la nivel național și local între actorii implicați în
problemele legate de copii și tineri;
4.
Asigurarea continuității strategiilor naționale, interconectarea și armonizarea Strategiei
naționale în domeniul promovării și protecției drepturilor copiilor cu Strategia Națională pentru
tineret care permite o planificare de lungă durată referitoare la copii și tineri, respectiv la
organizațiile și instituțiile care lucrează cu și pentru copii;
5.
Creşterea vizibilității documentelor strategice (ca de exemplu: Ministerul Tineretului și
Sportului, Agenția Națională de Protecția drepturilor Persoanelor cu Dizabilități) şi asigurarea unei
evaluări adecvate a impactului acestora;
6.
Elaborarea strategiilor județene și locale bazate pe evaluarea nevoilor copiilor și tinerilor
din comunitate și asigurarea participării copiilor în realizarea acestora;
7.
Dezvoltarea capacităţii autorităţilor de a se consulta cu copiii (de ex. pregătirea
personalului în munca de cooperarea cu tinerii și copiii; continuarea formării lucrătorilor de tineret;
subcontractarea specialiștilor din ONGuri care au expertiză în domeniu, etc.) şi integrarea
participării copiilor și tinerilor ca valoare adăugată în cultura organizațională;
8.
Asumarea unui rol mai proactiv (inițiative din partea autorităților publice, o mai mare
deschiderea față de parteneriate cu organizațiile de tineret, sau ONGuri cu expertiză care activează
în domeniu) în privința facilitării participării copiilor;
9.
Întărirea structurilor existente și dezvoltarea acestora. De ex: întărirea capacităţii și
sprijinirea elevilor pentru a se organiza la nivelul școlii pentru a înfiinţa un consiliu al elevilor, la
nivelul centrelor de tineret/nivelul comunității un consiliu al tinerilor funcţional reprezentativ și
eficient; motivarea ONGurilor de tineret, al lucrătorilor de tineret în facilitarea acestora (la
creionarea unei metodologii și strategii de capacitare și sprijinire, oferirea activităților de formare
a tinerilor și adulților de suport pentru copii), inclusiv prin susținere financiară;
10.
Integrarea participării copilului în curricula școlară ca parte a disciplinei dirigenţie/cultură
civică;
11.
Organizarea campaniilor publice de informare a copilului și a populației adulte cu privire
la dreptul și importanţa participării lui în procesul de luare a deciziilor;
12.
Asigurarea finanțării programelor care facilitează participarea copiilor din bugetul
central/național care să vină în sprijinul inițiativelor noi dar și a replicării sau redimensionării
mecanismelor de implicare care s-au dovedit a fi modele de bună practică sau modele promițătoare.

