
 
 

 

EDUCAŢIE JURIDICĂ 

DREPTURILE COPILULUI / TÂNĂRULUI 

 

Copil este orice fiinţă umană sub 18 ani. 

 

În trecut se spunea despre copii că încă nu sunt fiinţe umane. Ei erau prost îngrijiţi 

şi erau consideraţi proprietatea adulţilor: de alăptarea bebeluşilor se ocupau în unele 

familii doicile, nu mamele; copiii nu 

erau hrăniţi bine; după ce mai 

creşteau, unii erau folosiţi ca sclavi, 

alţii ca ucenici; erau puşi la munci 

grele şi nu erau plătiţi; nu aveau acte 

de identitate. În timpul războaielor 

mondiale copiii au fost omorâţi, 

violaţi, răpiţi sau strămutaţi în alte 

state pentru a-şi pierde legăturile cu 

familiile lor şi pentru a uita istoria 

patriei lor.  

 

În secolul al XVIII-lea a apărut ideea de drepturi ale copilului. Imediat după cel de-al 

Doilea Război Mondial a fost adoptată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, la data 

de 10 decembrie 1948, de către Adunarea Generală a 

NaţiunilorUnite, semnată şi de România. Dar ea nu priveşte 

în mod special copiii. Mai târziu a apărut cel mai important 

instrument internaţional în domeniu: Convenţia cu privire 

la Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a 

Naţiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Toate cele 

193 de ţări care au semnat această Convenţie, printre care şi 



 
 

 

România, sunt obligate să respecte dispoziţiile acesteia, căci odată cu ratificarea de către 

un stat a unei convenţii internaţionale, ea devine lege pentru acel stat. 

 

Cuvântul „drept” are două sensuri. Pe de o parte, prin „drept” se înţelege un 

ansamblu de norme de conduită, adică de reguli, pe care oamenii trebuie să le respecte 

în societate (law  – în limba engleză). Dacă ei le încalcă, atunci pot fi sancţionaţi. Astfel de 

norme sunt cuprinse în legi. Legea fundamentală a oricărei ţări este Constituţia. Alte legi 

ţin de diverse ramuri ale dreptului: de dreptul civil, de dreptul  familiei, de dreptul  penal, 

etc. Pe de altă parte, prin „drept” se înţelege 

posibilitatea unei persoane de a pretinde ceva 

de la o altă persoană (right  – în limba engleză). 

De exemplu, copilul are dreptul la învăţătură, 

dreptul la odihnă, dreptul la muncă de la o 

anumită vârstă etc. 

 

 

De obicei, unui drept îi revine o obligaţie.  

Exemple: atunci când eu sunt proprietar al unei case toţi ceilalţi sunt obligaţi să îmi 

respecte dreptul acesta, fiindu-le interzis să pătrundă în casă fără voia mea. Dacă cineva 

îmi încalcă acest drept, atunci acea persoană nu respectă o regulă din dreptul penal, 

comite infracţiunea de violare de domiciliu şi riscă să fie sancţionată cu închisoarea dacă 

eu, ca victimă, formulez în termen de trei luni o plângere la poliţie sau parchet. Tot astfel, 

eu dau cu împrumut o sumă de bani unui amic şi fixăm împreună un termenpentru 

înapoierea banilor, dar când se împlineşte scadenţa (adică a expirat termenul de 

restituire), respectivul refuză să îmidea înapoi banii. El încalcă o regulă prevăzută în 

dreptul civil care îl obligă la restituirea împrumutului şi atunci eu am douăposibilităţi: fie 

merg la mediator să soluţionăm amiabil conflictul, fie îl dau în judecată, în termen de trei 

ani, pentru ca instanţa să îl oblige să îmi înapoieze banii. 

 



 
 

 

DREPTURILE COPILULUI şi APĂRAREA ACESTORA 
 

Copiii nu pot avea toate drepturile adulţilor. Dar, la fel ca adultul, copilul are cinci 

categorii de drepturi: 
 

• Drepturi civile: dreptul la viaţă, la nediscriminare, la nume, la identitate, la 

cunoaşterea părinţilor, la protejarea vieţii private;de a nu fi supus torturii sau altor 

tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante; 

• Drepturi politice: libertatea de exprimare, de asociere şi de participare la adunări 

paşnice, de gândire, conştiinţă şi religie, deacces la informaţie şi mass-media. Copilul nu 

are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele statului, ci doar în organismele şcolare. 

• Drepturi economice: dreptul la muncă, la protecţie împotriva exploatării; 

• Drepturi sociale: dreptul la educaţie, la sănătate, la securitate socială, la 

dezvoltare; 

• Drepturi culturale: dreptul la recreaţie, la joacă, la participare la activităţi culturale 

şi artistice. 

 



 
 

 

La nivel mondial, aceste drepturi sunt cuprinse în Convenţia Naţiunilor Unite cu 

privire la Drepturile Copilului. Instituţia care monitorizează respectarea lor este Comitetul 

pentru Drepturile Copilului, alcătuită din 10 experţi internaţionali cărora statele le 

înaintează rapoarte în mod regulat. 

 

În România există o lege specială care reglementează respectarea, promovarea şi 

garantarea drepturilor copilului: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului. De aplicarea legii se ocupă mai multe autorităţi, fiecare cu propriile 

atribuţii: 

• Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi  Adopţie, 

constituită la nivel naţional în subordinea Ministerului Muncii: monitorizează respectarea 

Convenţiei şi Legii; 

• Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, constituite la nivel 

judeţean şi a municipiului Bucureşti: veghează la respectarea în judeţ şi în capitală a 

legislaţiei cu privire la protecţia şipromovarea drepturilor copilului; 

• Serviciile publice de asistenţă socială, constituite la nivel local: veghează la 

respectarea în municipii şi oraşe a legislaţiei cu privirela protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, vizitează copiii la domiciliu, urmăresc măsurile de prevenire 

şi combatere a consumului de alcool, droguri, a violenţei în familie, a comportamen-

tuluidelincvent; 

• Avocatul Copilului: este un adjunct al Avocatului Poporului şiprimeşte petiţii în 

legătură cu drepturile şi libertăţile copiilor, veghindca instituţiile administraţiei publice să 

le respecte; 

• Instanţele judecătoreşti, care se regăsesc în toate municipiile şi înmajoritatea 

oraşelor din România: soluţionează litigii care privesc şi copiii. 

 

Sunt consideraţi tineri cetăţenii între 14 şi 35 ani. În ţara noastră Legea tinerilor nr. 

350/2006  obligă autorităţile şi instituţiile publice să sprijine activităţile necesare 

îmbunătăţirii condiţiilor necesareintegrării socio-profesionale a tinerilor. Există chiar 



 
 

 

o  Autoritate Naţională pentru Tineret şi Direcţii judeţene pentru tineret. Primăriile 

şiConsiliile judeţene sunt obligate să sprijine şi să consulte organizaţiilede tineret din 

respectivul teritoriu şi să asigure finanţări pentru activităţile de tineret. 

 

Dreptul la viaţă 

Naşterea: Copilul este conceput pe cale naturală în urmaunui raport sexual dintre 

părinţii săi. Clonarea unei fiinţe umane este interzisă.  

Moartea: Un lucru este inevitabil: moartea. Mai devreme sau mai târziu se vor stinge 

toți cei din jurul nostru: bunicii, părinţii, profesorii, prietenii, vecinii. Acest lucru se 

întâmplă în mod natural, firesc. Dreptul la viaţă este cel mai important drept al omului. 

Luarea vieţii unei persoane de către o alta este cea mai gravă infracţiune şi se pedepseşte 

cu închisoare de la 10 la 20 pentru un adult; dacă vinovatul este minor acesta va fi închis 

într-un centru de detenţie între 5 şi 15 ani. 

 

Dreptul la viaţă este atât de ocrotit, încât nimeni nu poate fi condamnat în vreo ţară 

europeană la pedeapsa cu moartea (pedeapsa capitală), indiferent cât de gravă ar fi fapta 

pe care ar fi comis-o. În România a existat pedeapsa cu moartea, dar s-a renunţat la ea 

odată cu instaurarea democraţiei, în urma Revoluţiei din 1989. 



 
 

 

COPILUL ŞI IDENTITATEA SA 

Numele copilului: Când copilul vine pe lume, Oficiul de Stare Civilă eliberează un 

certificat de naştere. Acesta este actul cu care copilul se va legitima până la vârsta de 14 

ani şi în baza căruia îşi va exercita drepturile prin părinţii săi (primirea alocaţiei, înscrierea 

la grădiniţă, apoi la şcoală).  

Numele de familie al copilului este cel pe care îl poartă părinţii, care poate să fie al 

oricăruia sau al ambilor reunite. El se poate schimba prin căsătorie sau , ulterior, prin 

divorț. 

Prenumele copilului este cel ales de părinţi. În tradiţia românească, copilului i se dau, 

uneori, două prenume, unul fiind, de regulă, al unui sfânt din calendar din ziua sau din 

apropierea zilei în care s-a născut copilul. 

Persoanele care poartă nume şi prenume ridicole sau indecente, ori poartă nume 

străine sau scrise greşit, pot cere serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor 

să le schimbe.  

 

Nume amuzante: autorităţile au obligaţia de a refuza  înregistrarea unor nume 

ridicule sau indecente. Cu toate acestea apar nume ca: Beţivu, Prostu, Blegu, Expertiza, 

Poliţia, Facultatea, Semafor, Ministru, Curcă, Păsărică, Mortu, Pipi, Jegu, Gunoi, Oase 

Negre etc. 

 

Numele şi prenumele apar în certificatul de naştere emis de Oficiu, care cuprinde şi 

CNP – codul numeric personal, constând într-un număr unic pe care persoana îl va păstra 

pentru tot restul vieţii. 

 

Structura CNP-ului: este alcătuit din 13 cifre: prima cifră reprezintă sexul (1 pentru 

băieţi şi 2 pentru fete – pentru cei născuţi înainte de 1999 şi 5, respective 6 – pentru cei 

născuţi după 1999), următoarele două cifre  reprezintă anul naşterii; următoarele două 

reprezintă luna naşterii; următoarele două sunt ziu naşterii; următoarele două sunt codul 



 
 

 

judeţului; următoarele trei cifre reprezintă numărul de ordine; ultima cifră este cifra de 

control. 

 

CARTEA DE IDENTITATE 

Se eliberează, pentru prima dată, la împlinirea vârstei de 14 ani.  

Dacă vi se fură CI trebuie să anunţaţi poliţia în termen de 24 de ore. Dacă o pierdeţi 

trebuie să anunţaţi serviciul comunitar de evidenţă a populaţiei, tot în 24 de ore. 

Dacă găsiţi o CI trebuie depusă, în termen de 48 de ore, la cea mai apropiată secţie 

de poliţie. 

Se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de lei refuzul unei persoane de a 

prezenta CI la cererea unui organ de poliţie. 

Se sancţionează cu închisoarea încredinţarea CI unei alte persoane cu scopul de a o folosi 

fără drept pentru a obţine anumite foloase. 

 

Cetăţenia copilului 

Copilul dobândeşte cetăţenia română când cel puţin un părinte este roman, 

indiferent dacă acel copil s-a născut în România sau în străinătate. 

 

COPILUL ŞI FAMILIA SA  

Familia este alcătuită din doi părinţi. Există însă şi familii monoparentale, alcătuite 

dintr-un părinte şi copiii întreţinuţi de el – aceasta pentru că fie părintele nu a fost 

căsătorit, fie a divorţat sau soţul a decedat, fie copilul a fost adoptat de o singură 

persoană. 

 



 
 

 

De cele mai multe ori, părinţii sunt biologici. Dacă părinţii sunt căsătoriţi, se 

prezumă de lege că tatăl copilului este soţul mamei. Când în actele copilului a fost trecută 

o altă persoană ca tată, se poate contesta paternitatea acesteia. Însuşi copilul poate 

oricând contesta paternitatea. Dacă este cunoscut tatăl biologic şi acesta refuză să 

recunoască copilul, atunci se poate apela la justiţie pentru stabilirea paternităţii. În felul 

acesta, niciun părinte nu se poate sustrage de la obligaţia de a-şi creşte şi educa copilul. 

Părinţii pot fi şi „de îngrijire”, cum ar fi cei care adoptă copii sau îi iau în plasament sau în 

asistenţă maternală. Ei au aceleaşi îndatoriri ca părinţii biologici.  

Ştiaţi că în trecut copiii erau consideraţi proprietatea tatălui? După aceea, a început 

să fie favorizată mama în ceea ce însemna creşterea copilului. În present, părinţii au 

drepturi egale.  

 

Părinţi în străinătate 

Câteodată, părinţii decid să plece să 

muncească în străinătate. Dacă pleacă ambii 

părinţi trebuie, cu 40 de zile înainte de plecare, 

să anunţe serviciul public de asistenţă  socială, 

iar Judecătoria trebuie să stabilească cui I se dă 

tutela copilului. 

Se pare că, în România, peste 80.000 de copii au unul sau ambii părinţi plecaţi în 

străinătate, conform datelor oficiale. Se pare că, în realitate, numărul este de două ori mai 

mare. 

Copiii care au părinţii plecaţi în străinătate şi au nevoie de consiliere  pot apela 

gratuit numărul de telefon 0800.070.040 de luni până vineri, între orele 9,30 – 17,30. 

 

Părinţii despărţiţi / divorţaţi 

Uneori, părinţii se despart şi aleg să trăiască separat. Cei care sunt căsătoriţiînţeleg 

să pună capăt căsniciei lor prin divorţ. Trebuie să ştiţi că relaţia sau tensiunile dintre 



 
 

 

părinţi nu trebuie să influenţeze relaţia dintre copil şi fiecare părinte. Ei păstrează 

calitatea de părinte până la deces sau până la decăderea din drepturile părinteşti, dacă va 

fi cazul. Divorţul are loc doar între soţi, nu şi între părinte şi copil. 

Dacă un părinte obţine custodia copilului şi îl împiedică pe celălalt părinte să aibă 

legături cu copilul aceasta este o infracţiune. 

 

PEDEPSELE 

Cei mai mulţi părinţi au o grijă 

foarte mare de copiii lor, le sunt alături 

la greu, îi ajută şi îi iubesc. Le vorbesc 

blând, dar sunt şi fermi. La rândul lor, 

copiii se simt în siguranţă, găsind în 

părinţi şi nişte prieteni buni. Ştiu că vor 

fi iertaţi dacă au greşit şi că vor fi 

spijiniţi în deciziile pe care le vor lua. 

Respectul, căldura şi încrederea sunt reciproce. Din păcate, sunt şi unele familii unde 

copiii sunt bruscaţi, insultaţi, ameninţaţi, loviţi, pedepsiţi aspru. Acolo se mai aud vorbele: 

 „Unde dă părintele, creşte!” sau  „Bătaia e ruptă din rai!”. Aceste atitudini 

suntdovada unei mentalităţi învechite. 

 

Abuz asupra copilului: Orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o 

relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de copil, prin care periclitează 

viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau social, integritatea copilului , 

sănătatea fizică sau psihică. 

 



 
 

 

TELEFONUL COPILULUI: Orice încălcare a drepturilor copilului şi orice formă de abuz 

asupra sa poate fi anunţată telefonic la 116.111. 

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau 

tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, 

intelectuale sau morale a minorului de către părinţi 

sau orice persoană în grija căreia se află minorul 

constituie infracţiunea de RELE TRATAMENTE 

APLICATE MINORULUI şi se pedepseşte cu 

închisoarea. 

 


