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DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGIILE ANTIDISCRIMINATORII
FIŞA DISCIPLINEI
A. Denumire modul: Drepturile omului şi strategii antidisciminatorii
Grup ţintă: Personalul furnizorilor de servicii sociale
B. Titular modul/Formator: Lect. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu
Buget timp: 32 ore
Activităţi teoretice: 20
Activitaţi practice: 12
Obiective:
 Cunoasterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul protecţiei
drepturilor omului
 Analiza principalelor drepturi ale omului stipulate de Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului şi discutarea strategiilor antidiscriminatorii
 Analiza principalelor drepturi ale omului stipulate de Constituţia României şi
discutarea strategiilor antidiscriminatorii
 Analiza principalelor drepturi ale copilului.
Competenţe:
 Capacitatea analiză a actelor normative care reglementează drepturile omului.
 Capacitatea de explicare şi interpretare a elementelor specifice diagnozei
problemelor sociale
 Abilitatea de a lucra în echipă.
F. Conţinuturi/Teme şi forme de activitate specifice
Nr.
Conţinuturi/Teme
Formă de activitate
crt.
Introducerea în materia Convenţiei Activităţi teoretice
1.
Europene a drepturilor omului

Nr.
ore
1

2.

Conţinutul obligaţiei de respectare a Activităţi teoretice
drepturilor omului

1

3.

Dreptul la viaţă, interzicerera torturii, Activităţi teoretice
interzicerea scalviei şi a muncii forţate

6

4.

5.

Dreptul la libertate şi siguranţă, Activităţi teoretice
dreptul la un proces echitabil şi nici o
pedeapsă fără lege
Alte drepturi prevăzute de Convenţie
Activităţi teoretice

6

2

3

Nr.
crt.

Conţinuturi/Teme
Drepturi constituţionale

Formă de activitate
Activităţi teoretice

6.

2
Drepturi ale copiilor

Activităţi teoretice

7.

2
Aplcaţii referitoare la titlul I

Activităţi practice

8.

2
Aplicaţii referitoare la titlul II şi III

Activităţi practice

9.

10.

Nr.
ore

8
Analiza
opiniilor
doctrinare
şi Activităţi practice
formularea de concluzii cu privire la
strategiile antidiscriminatorii
Total ore
20+12

2
32

Metodologia didactică:
Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, exerciţii, studii de caz.
Mijloace educaţionale: tablă, videoproiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii,
fişe de lucru.
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CAPITOLUL 1. CONVENŢIA EUROPEANĂ A
DREPTURILOR OMULUI
1.1. Noţiuni introductive
La 4 noiembrie 1950, la Roma, a fost adoptată Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, pe care România a ratificat-o la 20 iunie 1994, la câteva luni după
aderarea sa la Consiliul Europei, care a avut loc la 7 octombrie 1993.
Odată cu ratificarea Convenţiei, România a ratificat şi Protocoalele adiţionale la
aceasta.
Convenţia este un tratat internaţional regional şi multilateral, ce cuprinde
preambulul şi conţinutul, acestea constituind un tot unitar.
Preambulul este partea iniţială a unui tratat care conţine: enumerarea statelor
contractante în numele cărora acţionează reprezentanţii sau guvernele semnatare;
expunerea motivelor care au generat încheierea tratatului; indicarea scopului şi
obiectului tratatului; eventualele dispoziţii complementare (exemplu: plenipotenţiarii care
îl redactează şi îl semnează).
Preambulul Convenţiei conţine o formulă generală ce face referire expresă la
rolul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, proclamată de Adunarea Generală a
O.N.U. în 1948 şi evidenţiază faptul că scopul acestuia, ce constă în apărarea şi
dezvoltarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, se încadrează în scopul
general al Consiliului Europei, care este realizarea unei uniuni cât mai strânse a statelor
membre, atât din punct de vedere al drepturilor omului, cât şi al unui regim politic
democratic; totodată, el conţine angajamentul statelor semnatare de a lua măsurile
necesare asigurării şi garantării colective a drepturilor apărate prin Convenţie.
Toate aceste imperative constituie principii în lumina cărora urmează a fi
interpretate dispoziţiile substanţiale ale Convenţiei.
Principalul izvor al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului îl constituie
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
Lucrările Convenţiei au început în 1949, iar Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului a fost adoptată la 10 decembrie 1948. Pe parcurs, Convenţia a fost adaptată
noilor realităţi socio-economice şi politice, iar drepturile omului au fost mai concret
definite, dându-li-se un conţinut propriu.
Spre deosebire de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care are un
caracter proclamativ, declarativ, dar cu forţă morală deosebită, Convenţia are un
caracter normativ, constrângător pentru statele contractante, fiind prevăzută cu un
sistem jurisdicţional eficient în sensul respectării dispoziţiilor sale.
Nu toate drepturile din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului sunt protejate
în general prin Convenţie, ci numai unele dintre ele. Acestor drepturi şi celorlalte li se
aplică aşa-zisul principiu al preeminenţei dreptului, ce constă tocmai în interpretarea
tuturor dispoziţiilor Convenţiei, fără distincţiile de mai sus.
1.2. Scopul şi obiectul Convenţiei
Scopul şi obiectul Convenţiei sunt strâns legat de realizarea însuşi a scopului
pentru care a fost creat Consiliul Europei. Se tinde să se creeze o adevărată ordine
publică europeană în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale pe care le consacră.
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Statele semnatare s-au angajat să realizeze obiectivele şi idealurile Consiliului Europei,
aşa cum sunt definite în Statutul organizaţiei.
Astfel, se urmăreşte să se realizeze un echilibru just între apărarea intereselor
generale ale societăţii şi respectul drepturilor individuale, atribuindu-se o valoare
deosebită acestuia din urmă.
Cu alte cuvinte, Convenţia are ca scop să apere şi să
promoveze idealurile şi valorile unei societăţi democratice, atât la nivel naţional, cât şi
local.
De aici decurg, ca şi consecinţe, caracterul efectiv al garanţiilor pe care
Convenţia le prevede şi subsidiaritatea mecanismului de control instituit.
Deci, nu se pune problema unor drepturi teoretice şi iluzorii, ci a unor drepturi
concrete şi efective.
Caracterul subsidiar al mecanismului de apărare, înseamnă că fiecare stat are
îndatorirea de a asigura exerciţiul drepturilor şi libertăţilor consacrate de către
persoanele aflate sub jurisdicţia lor.
Numai după epuizarea căilor interne de atac, se va putea apela la sprijinul şi
intervenţia instituţiilor create de Convenţie.
Instanţa europeană nu se poate substitui autorităţilor naţionale competente şi nici
nu are competenţa de a aprecia cu privire la elementele de fapt care au condus la
adoptarea uneia sau alteia din măsurile legale incidente.
Controlul Curţii nu poate privi decât conformitatea măsurii luate cu exigenţele
Convenţiei.
Dacă ar face abstracţie de principiul subsidiarităţii, judecătorul european s-ar
erija în judecător de a treia sau a patra instanţă, depăşindu-şi astfel limitele de
competenţă.
Obligaţia de a respecta drepturile omului, art. 1
Acest articol instituie o răspundere internaţională a statelor contractante de a
respecta drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie.
Răspunderea se angajează indiferent că autoritatea ce încalcă dreptul sau
libertatea este legislativă, executivă sau judiciară, pe baza principiului unicităţii statului
în dreptul internaţional.
De asemenea, responsabilitatea unui stat poate fi angajată pentru actele tuturor
organelor, agenţiilor sau funcţionarilor săi, indiferent de rangul lor, tocmai datorită
apartenenţei lor la acel stat.
Conform practicii Curţii, aceasta se datorează faptului că guvernele naţionale
răspund în temeiul Convenţiei de actele autorităţilor lor, pentru că în joc se află
răspunderea internaţională a statului contractant.
Dreptul la viață, art. 2
1. Dreptul la viaţă al unei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate
fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale,
pronunţate de un tribunal, în cazul în care infracţiunea este sancţionată cu
această pedeapsă prin lege.
2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui
articol, în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la
forţă:
a) pentru a se asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei legale;
b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei
persoane legal deţinute;
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c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie.
Este primul drept substanţial garantat unei persoane. În cazuri excepţionale,
survenirea morţii nu constituie o încălcare a dreptului. Dreptul la viaţă este condiţia
esenţială a posibilităţii exercitării tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Dreptul la viaţă este un atribut fundamental şi inalienabil al persoanei umane, o
valoare supremă printre drepturile omului.
Statele, prin agenţii lor, trebuie să se abţină de la a provoca moartea şi trebuie să
ia toate măsurile necesare pentru protecţia eficientă a acestui drept.
Titularul dreptului la viaţă
Titularul dreptului la viaţă este persoana fizică, persoana umană aflată în viaţă,
din momentul concepţiei şi până la moartea fizic constatată.
Persoana declarată judecătoreşte dispărută se prezumă a fi în viaţă. În cazul
declarării judecătoreşti a morţii unei persoane aflată în viaţă, i se poate opune
neaplicarea art. 2, până la anularea hotărârii judecătoreşti, deoarece se presupune că
nu există.
Aici se impune un exemplu din practica Curţii: un austriac a invocat în faţa Curţii
că legea din 1974, care permitea întreruperea voluntară de sarcină, încălca, alături de
alte dispoziţii, şi art. 2. Hotărârea a fost aceea de declarare a inadmisibilităţii cererii, pe
motiv că nu i-a fost încălcat un drept propriu, ci a fost vorba de o actio popularis, iar nu
de o acţiune individuală.
Totuşi, Curtea a evitat să se pronunţe cu privire la faptul că un copil poate fi tratat
ca atare, din momentul concepţiei, deoarece în acest moment viaţa fătului este legată
intim de viaţa mamei, care este protejată de art. 2, iar o astfel de accepţie ar conduce la
interzicerea avortului, ca fiind contrar dreptului la viaţă. În concluzie, s-a lăsat la
latitudinea statelor contractante o anumită putere discreţionară de a decide.
Dreptul copilului de a se naşte
Curtea a decis că, prin Convenţie, ea nu este chemată să determine dacă
garantează dreptul la întreruperea voluntară de sarcină sau dacă art. 2 se aplică şi
embrionului uman, deşi, în speţă, guvernul irlandez, a cărui lege, la momentul respectiv,
interzicea întreruperea voluntară de sarcină, a susţinut că dreptul copiilor de a se naşte
poate fi dedus din interpretarea art. 2.
La nivelul Uniunii Europene, există două opinii, şi anume, una, potrivit căreia
embrionul nu este o fiinţă umană şi nu trebuie să i se acorde decât o protecţie limitată,
precum şi alta potrivit căreia embrionul are statutul moral al unei fiinţe umane şi trebuie
să beneficieze de o protecţie adecvată. Aceasta din urmă opinie se întemeiază pe ideea
că există un continuum al vieţii umane şi trebuie protejat de lege. Italia, Spania şi Turcia
incriminează întreruperea de sarcină prin imprudenţă, fiecare în mod diferit.
Persoane care pot avea calitatea de „victimă indirectă” sau
„victimă prin ricoşeu”
Sunt persoanele care au legătură cu victima directă a încălcării art. 2, precum
soţia unei persoane asasinate sau nepotul care a invocat moartea unchiului său, ca
urmare a intervenţiei forţelor de securitate turceşti în zona kurdă, ori sinuciderea unei
rude, datorată neglijenţei autorităţilor engleze dintr-o unitate de detenţie sau succesorii
a trei persoane omorâte ca urmare a intervenţiei forţelor de securitate britanice.
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Dar şi victima directă a art. 2 poate avea calitatea de reclamant, ca, de exemplu,
cazul celui condamnat la moarte şi neexecutat încă sau cel împotriva căruia s-a comis
un atentat ori riscă un atentat.
Conţinutul dreptului la viaţă – dreptul de a trăi şi dreptul de a muri
Dreptul de a trăi se referă la sensul uzual al cuvântului, şi nu la dreptul la o viaţă
decentă. Atingerile aduse integrităţii fizice se încadrează la art. 3 privind interzicerea
tratamentelor inumane sau degradante. Textul interzice cauzarea morţii în chip
intenţionat. S-a pus întrebarea dacă în cazul împuşcării unor persoane fără somaţie de
către agenţii de ordine, la o manifestaţie în Belgia, aceştia au acţionat sau nu
intenţionat, în contextul în care erau ameninţaţi de o altă persoană. S-a hotărât că nu sa acţionat cu intenţie, iar soluţia a primit critici foarte aspre.
Dreptul de a muri se referă la euthanasie sau moartea medical asistată.
De exemplu, o britanică de 65 de ani, bunică şi mamă, căsătorită, grav bolnavă,
paralizată, s-a adresat Curţii, pentru că autorităţile britanice, în contextul în care legea
nu permite euthanasia, iar cel ce o face este pedepsit, nu şi-au luat angajamentul de a
nu lua măsuri împotriva soţului care era de acord să o ajute, invocând deci dreptul de a
muri. Reclamanta a motivat că are dreptul de a alege, că dreptul de a muri nu este
antiteza dreptului la viaţă, iar statul ar avea obligaţia pozitivă de a le proteja pe
amândouă.
Autorităţile europene au spus că textul Convenţiei protejează dreptul la viaţă, nu
şi dreptul la sinucidere asistată.
Reclamanta a invocat că art. 2 nu are legătură cu calitatea vieţii, iar Curtea a
decis că nu există un drept de a muri şi că art. 2 nu este de natură să creeze un drept la
autodeterminare, pe motiv că, de fapt, acest articol interzice forţa sau orice
comportament susceptibil să provoace decesul unei fiinţe umane şi nu îi conferă dreptul
de a cere statului să-i permită ori să-i faciliteze decesul. Deci, se menţine interdicţia
absolută de a pune capăt de o manieră intenţionată vieţii bolnavilor incurabili sau
muribunzi.
În consecinţă, statele au, în temeiul art. 2, obligaţia de ordin general de a nu
aduce atingere acestui drept prin agenţii lor, adică de a nu cauza moartea unei
persoane, cu excepţiile prevăzute de art. 2, paragraful 2, interpretate restrictiv, ca
obligaţie negativă, precum şi obligaţia pozitivă de a adopta toate măsurile de ordin
practic ce se impun, spre a proteja individul care se află sub responsabilitatea lor.
Au fost acţiuni pe diferite teme, ca, de exemplu, pentru a se preveni atentatele,
bolile prin vaccinări, accidentele de muncă, îmbolnăvirile prin radiaţii, protecţia împotriva
unor ameninţări sigure şi directe.
Statele au obligaţia, în primul rând, să prevină şi să stopeze criminalitatea, să ia
măsurile necesare de natură a asigura sănătatea publică, viaţa bolnavilor, să instituie
măsuri de represiune penală, să asigure accesul la justiţie, pentru a se stabili
responsabilitatea medicală, pentru a se aplica sancţiuni civile, atunci când este cazul,
cum ar fi obţinerea de despăgubiri şi publicarea hotărârii, să prevină şi să împiedice
orice violenţă potenţială, să informeze publicul în legătură cu orice pericol, să ia măsuri
când este cazul (de exemplu, în caz de calamităţi, incendii, acumulări de gaze ş.a.), să
informeze despre măsurile luate şi consecinţele produse, să efectueze anchete
profunde şi serioase, publice şi independente, cu privire la circumstanţele morţii unei
persoane, declanşate din oficiu sau ca urmare a unor plângeri, precum şi să
reglementeze proceduri de natură a lămuri problemele în mod corespunzător.
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Limitări aduse dreptului la viaţă
S-au relevat, iniţial, patru astfel de limitări, dintre care una a fost eliminată pe
parcurs, după cum urmează:
1. Pedeapsa capitală
Convenţia nu a interzis, iniţial, aplicarea acestei pedepse.
Pedeapsa capitală trebuia să fie prevăzută de lege şi pronunţată de către un
tribunal. Tribunalul trebuia să îndeplinească următoarele condiţii: să fi fost independent,
în special faţă de executiv, să fi fost imparţial, să fi existat o durată a mandatului celor
care compuneau instanţa şi să fi existat garanţii privind desfăşurarea echitabilă a
procedurilor judiciare. Cel condamnat nu trebuia supus la un tratament inuman şi
degradant.
La 3 mai 2002, statele membre ale Consiliului Europei au semnat Protocolul 13,
privind abolirea pedepsei cu moartea, în orice circumstanţe, inclusiv în situaţii de război.
Nimeni nu poate fi condamnat la moarte şi nici executat. Nu există derogări. Când
recurgerea la forţă este necesară, aceasta trebuie să fie strict proporţională cu
realizarea scopului autorizat şi urmărit de agenţii forţei publice. Deci, trebuie analizate,
de la caz la caz, scopul urmărit, primejdia pentru viaţă şi integritatea corporală în cazul
concret, precum şi amploarea riscului ca forţa utilizată să conducă la pierderea de vieţi
omeneşti.
2. Legitima apărare
Această situaţie se referă la cazurile în care moartea este provocată pentru
apărarea propriei vieţi sau a vieţii altor persoane, nu şi pentru apărarea bunurilor,
precum în cazul salvării ostaticilor.
3. Autorizarea cauzării morţii prin utilizarea forţei, pentru efectuarea unei arestări
legale sau pentru a împiedica evadarea unei persoane deţinute în mod legal.
În atare situaţie, utilizarea armelor nu trebuie să plece de la intenţia de a ucide,
iar la forţă se va proceda numai după epuizarea celorlalte soluţii posibile pentru
atingerea scopului. Spre exemplu, reclamanţii au susţinut că agenţii forţei publice le-au
ucis fiul prin împuşcare, deşi nu era necesar să se tragă, iar poliţia a manifestat
neglijenţă la arestare.
Curtea a stabilit că procedurile au fost corect aplicate, fiind vorba de un jaf armat
la o bancă, unde poliţia a tras numai după ce a explodat o grenadă, cel împuşcat nu a
ridicat mâinile la somaţie, în timp ce alţii au făcut-o şi existau informaţii că autorii
intenţionau să facă uz de armă de foc, iar, ulterior, asupra persoanelor implicate şi în
vehiculul lor s-a găsit o cantitate mare de arme de foc periculoase.
La fel, în cazul combaterii acţiunilor teroriste, pentru protejarea vieţii locuitorilor
din zonă (IRA), când apar şi elemente de hazard. În situaţia dată, pentru a se evita
aruncarea în aer a unui autovehicul capcană într-un loc aglomerat, au fost ucişi prin
împuşcare membrii grupului terorist. Aici, autorităţile au avut ocazia să împiedice
intrarea în ţară a grupului şi nu au luat în calcul posibilitatea erorii asupra informaţiilor
care s-au dovedit a fi inexacte. Curtea, cu 9 la 8 voturi, a constatat încălcarea art. 2,
paragraful 2, respectiv încălcarea de către Anglia a dreptului la viaţă.
4. Moartea produsă ca urmare a reprimării conform legii a unei tulburări violente
sau a unei insurecţii
Acestea sunt împrejurări deosebit de grave, de natură să aducă prejudicii
importante bunurilor şi persoanelor. Nu se cere ca forţele statale să fie în legitimă
apărare, deoarece s-ar pune problema aplicării art. 2, paragraful 2.
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Curtea, în 1975, a decis că instrucţiunile date de autorităţile britanice forţelor lor
armate dislocate în Irlanda de Nord, pentru prevenirea unor tulburări violente, au fost
compatibile cu prevederile Convenţiei.
Într-un alt caz, o reclamantă s-a plâns că, în acelaşi context, un soldat britanic i-a
ucis fiul în vârstă de 13 ani prin împuşcare. Curtea a decis că recurgerea la forţă a fost
absolut necesară, în condiţiile în care în Irlanda de Nord mureau multe persoane, era
permanentă agitaţie, iar la momentul în cauză, soldaţii erau atacaţi cu pietre şi
proiectile, fie şi improvizate de 150 de persoane, riscând să fie răniţi grav, ceea ce a
fost apreciat a fi o „tulburare violentă”.
Interzicerea torturii (dreptul la demnitate și integritate fizică și psihică)
Art. 3 Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante
Este reglementat, astfel, dreptul oricărei persoane la demnitate şi la integritate
fizică.
Sunt interzise trei tipuri de comportamente, şi anume tortura, pedepsele sau
tratamentele inumane şi pedepsele sau tratamentele degradante.
Tratamentul inuman este acela care provoacă, în mod voluntar, grave suferinţe
fizice, ca, de exemplu, interogarea în poziţii de stres (în picioare, cu faţa la perete, cu
picioarele sau mâinile, ori cu ambele categorii de membre, depărtate, acoperirea
permanentă a capului cu un sac negru) sau după procedeul picăturii chinezeşti
(constând din obligarea de a suporta un zgomot strident, la intervale de câteva
secunde), ori prin privarea de somn, de hrană şi de apă.
De asemenea, tot tratament inuman este şi acela care provoacă, în mod
voluntar, grave suferinţe mentale, psihice, ca, de exemplu, distrugerea ilegală a unei
locuinţe, fără motiv, în prezenţa membrilor familiei inculpatului, care au rămas astfel fără
adăpost.
Tortura se deosebeşte de tratamentul inuman nu prin esenţă, ci prin intensitate.
Practic, tortura constă din tratamentul inuman care provoacă suferinţe fizice de o
cruzime deosebită, cu scopul de a obţine, în special, de la cel în cauză, ori de la o terţă
persoană, o mărturisire a unei infracţiuni sau pentru orice alt motiv fondat pe o formă de
discriminare, oricare ar fi aceasta, ca, de exemplu cazul „pendulului palestinian”, care a
condus la paralizarea unuia din braţele reclamantului (procedura constă din
introducerea unei bare pe sub mâinile şi picioarele, legate împreună la spate, bară ce
se fixează pe două suporturi paralele, aflate la distanţa necesară pentru a se asigura
pendularea corpului celui în cauză prin lovirea la tălpi cu un corp dur) sau supunerea la
şocuri electrice, ori obligarea de a înota în apă îngheţată.
Tratamentul degradant constă din actul ce produce persoanei în cauză, în ochii
ei sau ai altora, o umilire, o punere într-o situaţie de inferioritate sau o obligă să
acţioneze de o anumită gravitate, contra voinţei sau conştiinţei sale.
Se comite cu sau fără intenţia de a umili.
Pentru ca un tratament sau o pedeapsă să fie interzise prin art. 3 din Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului, trebuie întrunite, în mod cumulativ, două condiţii, şi
anume:
- să implice un minim de gravitate. Simplele tratamente nejustificate ce implică
unele neplăceri care nu produc consecinţe serioase, nu pot viza noţiunea de demnitate
umană.
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Jurisprudenţa Curţii a creat anumite criterii ce se aplică cumulativ, în sensul că
unele dintre comportamente, precum lovirea, indiferent de intensitate, au, ab initio, un
caracter degradant sau inuman.
De asemenea, vârsta, starea de sănătate şi durata îndelungată a tratamentului
constituie tot atâtea criterii în sensul celor de mai sus.
Astfel, Curtea a stabilit că ne aflăm în cazul unei violări a dreptului prevăzut de
art. 3, în situaţia unei persoane în vârstă de 71 de ani, care a fost obligată să satisfacă
stagiul militar, în aceleaşi condiţii ca şi un tânăr în vârstă de 20 de ani, sau în situaţia
unui militar, grav bolnav, căruia i s-a ordonat să facă 350 de genoflexiuni, ori în situaţiile
efectuării asupra unor persoane private de liberate de percheziţii corporale frecvente,
supunerea la izolări carcerale dese, încătuşarea permanentă, uzul de forţă nejustificat,
intervenţiile în forţă lipsite de proporţionalitate ş.a.
- să fie comise cu intenţie. Intenţia se probează de la caz la caz, în funcţie de
situaţiile specifice fiecăruia.
Interzicerea sclaviei și a muncii forțate
Art. 4
1. Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în condiţii de aservire.
2. Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forţată sau obligatorie.
3. Nu se consideră „muncă forţată sau obligatorie” în sensul prezentului
articol:
a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse
detenţiei, în condiţiile prevăzute de art. 5 din prezenta Convenţie sau în timpul în
care se află în libertate condiţionată;
b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză să
satisfacă serviciul militar din motive de conştiinţă, în ţările în care acest lucru
este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu;
c) orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi, care
ameninţă viaţa sau bunăstarea comunităţii;
d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile
normale.
Acest articol interzice trei tipuri de tratamente, şi anume sclavia, starea de
servitute şi munca forţată.
Interdicţia sclaviei şi a stării de servitute
Există şi alte convenţii în acest sens, cea mai importantă fiind Convenţia relativă
la abolirea sclaviei şi altor tratamente analoge de la Geneva din 1956.
Deoarece convenţia nu defineşte „sclavia” şi „servitutea”, acest lucru este făcut
de jurisprudenţă.
Astfel, sclavia constă din starea sau condiţia unei persoane asupra căreia
altcineva are un drept de proprietate sau anumite elemente ale proprietăţii.
Starea de servitute constă din obligaţia unei persoane de a trăi şi munci pe
proprietatea altuia şi de a-i furniza acestuia unele servicii, remunerate sau nu.
Ea nu implică dreptul de proprietate al altuia asupra unei persoane, dar este tot o
formă a sclaviei.
Exemplificăm cazul unei tinere togoleze, care a ajuns în Franţa pentru a munci,
prin intermediul unei cunoştinţe, care a încredinţat-o unei familii fără voia ei; această
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familie i-a sechestrat actele şi a determinat-o să locuiască şi să lucreze acolo, timp de
şapte zile pe săptămână, mai mulţi ani, fără plată.
Curtea a constatat că reclamantei i-a fost violat dreptul prevăzut de art. 4,
deoarece tânăra respectivă, la început în vârstă de 16 ani, neşcolarizată, nu a avut de
ales, fiind vulnerabilă financiar, izolată, iar familia la care s-a aflat nu i-a acordat
posibilitatea de mişcare, nu i-a dat timp liber şi nu şi-a ţinut promisiunea de a
reglementa situaţia conform legii, astfel că nu avea nici o speranţă de a rămâne în
Franţa.
Nu s-au constatat cazuri de sclavie.
Interzicerea muncii forţate
Ca şi definiţie, interzicerea muncii forţate implică trei elemente constitutive, ce
trebuie întrunite cumulativ, şi anume acelea ca persoana să nu fi consimţit anterior la
munca ori serviciul realizate de ea; să fi fost ameninţată cu o sancţiune în caz de
nerespectare a obligaţiei impuse, respectiv obligaţia de muncă impusă să fie injustă sau
agresivă sau munca ori serviciul să fie inutil sau penibil.
S-a apreciat că avocatura exercitată din oficiu nu are acest caracter, cum,
dealtfel, s-a hotărât şi în cazul medicului stomatolog care a fost condamnat penal pentru
că a refuzat să lucreze temporar într-o zonă rurală unde statul în cauză avea probleme
ce au determinat incriminarea unei astfel de fapte.
Excepţii de la interzicerea muncii forţate
Conform art. 4 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, fac excepţii de la
interzicerea muncii forţate munca persoanelor aflate în detenţie licită, a persoanelor
care efectuează serviciul militar sau serviciul militar alternativ (când religia nu permite
efectuarea stagiului militar), a persoanelor care efectuează serviciul impus în caz de
criză sau calamităţi sau munca ori serviciul care fac parte din obligaţiile civice normale.
Exemplificăm cazul poliţiştilor care lucrează peste programul de lucru, a
persoanelor care au obligaţia de a proteja un interes public, cum este cazul pompierilor
aflaţi în exerciţiul funcţiunii, a celor care au obligaţia de a asigura asistenţa unei
persoane aflate în pericol etc.
Dreptul la libertate și siguranță
Art. 5
1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi
lipsit de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale:
a) dacă este deţinut legal, pe baza condamnării pronunţate de un
tribunal competent;
b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale,
pentru nesupunerea la o hotărâre pronunţată, conform legii, de către un tribunal,
ori în vederea garantării unei obligaţii prevăzute de lege;
c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa
autorităţii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui
că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în
necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după
săvârşirea acesteia;
d) dacă este vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru
educaţia sa sub supraveghere sau despre detenţia sa legală, în scopul aducerii
sale în faţa autorităţii competente;
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e) dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane
susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a
unui toxicoman sau a unui vagabond;
f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei
persoane, pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriul sau
împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare.
2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai
scurt şi într-o limbă pe care o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra
oricărei acuzaţii aduse împotriva sa.
3. Orice persoană, arestată sau deţinută, în condiţiile prevăzute de
paragraful 1 litera c, trebuie adusă de îndată unui judecător sau a altui magistrat
împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi
judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în
libertate poate fi subordonată unei garanţii care să asigure prezentarea persoanei
în cauză la audiere.
4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are
dreptul să introducă un recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze,
într-un termen scurt, asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa,
dacă deţinerea este ilegală.
5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deţineri, în
condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol, are dreptul la reparaţii.
Potrivit practicii judiciare, dreptul la libertate şi siguranţă implică protecţia contra
ingerinţelor arbitrare ale autorităţii publice, şi nu contra ingerinţelor private.
În literatura de specialitate, s-a exprimat opinia că statele au obligaţia de a
garanta efectiv drepturile stabilite prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, astfel
că trebuie să se ia măsuri de prevenire, limitare şi evitare, inclusiv a ingerinţelor private.
Noţiunea de privare de liberate
O persoană este privată de libertate, atât timp cât se află într-un stabiliment de
detenţie, indiferent de marja de mişcare şi se află în libertate atunci când nu este
închisă într-un anumit perimetru, chiar dacă libertatea de mişcare suferă anumite
limitări.
Privarea de liberate nu priveşte simplele restricţii ale libertăţii de a circula, ci
pentru a se stabili dacă ne aflăm sau nu într-un caz de violare a acestui drept, analiza
se face de la caz la caz, în funcţie de situaţia concretă.
Exemplificăm situaţia unui fost şef al mafiei italiene, care a colaborat cu organele
de anchetă şi care, de teama represaliilor, a fost ţinut pe o insulă în suprafaţă de câţiva
kilometri pătraţi, pe care se aflau amplasate un penitenciar şi câteva clădiri
administrative, reclamantul având liberate de mişcare pe întreg perimetrul insulei.
Curtea a stabilit că a fost violat dreptul prevăzut de art. 5, apreciind că ingerinţa
autorităţilor în libertatea de mişcare a persoanei în cauză a fost una suficient de gravă.
Deci, pentru privarea de libertate a unei persoane este necesară restricţionarea
raporturilor acesteia cu terţii, respectiv împiedicarea temporară a părăsirii unei anumite
zone determinate, constante, la care se adaugă un aspect de ordin subiectiv, şi anume
sentimentul de izolare şi de imposibilitate de a-şi desfăşura normal viaţa.
Nu ne aflăm într-o astfel de situaţie, în cazul privării de libertate a militarilor, în
cazul celor audiaţi legal de organele de urmărire penală sau a celui care a semnat foaia
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de internare în spital sau pentru care a fost semnat un astfel de document de către
reprezentantul legal ori de către autoritatea competentă.
Nu există o încălcare a acestui drept, în situaţia în care privarea de libertate este
licită.
De asemenea, măsura privării de libertate trebuie să se înscrie în cazurile
prevăzute expres de textul Convenţiei, şi anume:
- persoana deţinută legal în baza condamnării pronunţate de un tribunal
competent. Curtea a decis că nededucerea reţinerii şi arestării preventive din pedeapsa
aplicată, neaplicarea dispoziţiilor actelor de graţiere, totală sau parţială, de amnistie sau
a celor privind prescripţia, constituie încălcări ale art. 5;
- detenţia unei persoane pentru a se garanta executarea unei obligaţii. Astfel,
pentru a se asigura respectarea unei obligaţii civile, precum refuzul de a plăti o amendă
stabilită de instanţă, de a se supune unui examen medical, de a nu părăsi localitatea
sau ţara, de asemenea, dispuse de instanţa de judecată, sau refuzul de a-şi declina
identitatea în faţa organelor de poliţie, se poate proceda la privarea de libertate a
persoanei de către autorităţile competente, fără ca perioada de timp pentru care se ia o
asemenea măsură să depăşească normalul situaţiilor date;
- arestarea preventivă a persoanelor, inclusiv a minorilor, de către organele
judiciare competente, în limitele legii. În cazul minorilor, măsura trebuie utilizată ca
ultimă soluţie, cu titlu de excepţie.
Curtea a stabilit că ţinerea în stare de detenţie a unui minor alături de un major,
timp de 48 de ore, constituie o încălcare a art. 5;
- privarea de libertate a minorilor, când măsura este necesară educaţiei acestora.
Măsura se dispune prin hotărâre judecătorească şi constă în internarea minorului într-o
instituţie educaţională, numai dacă există servicii educaţionale competente în a-i regla
comportamentul;
- dacă măsura este necesară din punct de vedere medical şi dacă există acordul
părinţilor, al reprezentanţilor legali sau a autorităţilor competente;
- internarea într-un centru de detenţie, cu condiţia finalizării unui sistem de
educaţie supravegheată;
- privarea de libertate a bolnavilor contagioşi, a alienaţilor mintali, a alcoolicilor
sau a vagabonzilor, şi aceasta în vederea asigurării protecţiei siguranţei publice,
precum şi în interesul celor în cauză;
- privarea de libertate în scopul extrădării sau expulzării. În acest caz, cu titlu de
garanţie a respectării dispoziţiilor art. 5, privarea de libertate trebuie cerută de un stat
terţ şi trebuie să fie prevăzută de legea internă a statului care o dispune, pentru a se
evita extrădarea sau expulzarea administrativă.
Drepturile persoanelor private de libertate
Persoanele private de libertate au dreptul de a fi informate cu privire la motivele
de fapt şi de drept ale arestării, pentru a li se asigura aşa-zisa egalitate a armelor,
respectiv pentru a avea posibilitatea de a se apăra.
Informarea trebuie făcută în cel mai scurt timp, într-o limbă pe care cel vizat o
poate înţelege.
În cazul alienaţilor mintal, se procedează la încunoştiinţarea reprezentaţilor
acestora.
De asemenea, persoanele private de libertate au dreptul de a fi aduse de îndată
în faţa unui magistrat abilitat de lege să exercite funcţii judiciare.
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Magistratul trebuie să fie independent faţă de părţi şi puterea executivă. El are
obligaţia procedurală de a audia personal pe cel acuzat, precum şi obligaţia de fond de
a examina circumstanţele concrete ale cauzei şi de a se pronunţa în baza unor criterii
juridice, cu privire la existenţa motivelor care justifică privarea de libertate; în cazul
inexistenţei unor astfel de motive, magistratul trebuie să dispună punerea în libertate a
persoanei. Totodată, magistratul trebuie să aibă aptitudinea legală de a analiza toate
problemele litigioase în legătură cu deţinerea şi să ia o hotărâre definitivă.
Un alt drept al persoanelor private de libertate este acela de a fi adus cu
celeritate şi în mod automat în faţa magistratului competent. Automaticitatea presupune
că nu este nevoie de cererea prealabilă a persoanei arestate în acest sens, iar
controlul judiciar al arestării trebuie făcut într-un termen rezonabil.
Curtea a decis că exercitarea controlului judiciar într-o astfel de situaţie, pe
durata a 4 zile şi 6 ore, constituie o încălcare a art. 5.
De asemenea, într-un alt caz, Curtea a decis că nici chiar scopul legitim de a
proteja colectivitatea împotriva actelor de terorism nu poate asigura respectarea
exigenţelor impuse de Convenţie, dacă durata trece de termenul specificat.
Persoanele lipsite de libertate au şi dreptul de a fi judecate într-un termen
rezonabil, ori de a fi eliberate în cursul procedurii judiciare.
Momentul iniţial al detenţiei este apreciat, de regulă, ca fiind acela în care
persoana este arestată.
Această regulă comportă două excepţii, şi anume aceea în care statul pârât a
ratificat Convenţia în timp ce reclamantul era deţinut, caz în care organele Convenţiei
nu au competenţa de a analiza perioada anterioară ratificării, precum şi aceea în care
reclamantul a mai fost lipsit de libertate pentru alte motive, într-un alt stat, în vederea
extrădării, ori în alte situaţii, caz în care această perioadă poate fi, eventual, imputabilă
celui din urmă stat.
În sistemul nostru naţional de drept, o persoană poate fi deţinută în temeiul unei
hotărâri definitive de condamnare. Până în acest moment, persoana poate fi arestată
preventiv, iar detenţia sa poate fi prelungită de instanţele de judecată competente prin
decizii pronunţate din 30 în 30 de zile, pe o durată care nu poate depăşi jumătate din
cuantumul pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită. Pe parcursul judecăţii, în
căile de atac, persoana condamnată în primă instanţă poate fi pusă în libertate în
aceleaşi condiţii ca şi în faza de judecată în primă instanţă, printr-o decizie de punere în
libertate sau printr-o decizie de respingere a cererii de menţinere a stării sale de
detenţie.
Caracterul rezonabil al stării de detenţie este determinat de durata efectivă a
măsurii, de durata arestării preventive în raport cu natura şi gradul de pericol social al
infracţiunii, de cuantumul pedepsei în caz de condamnare, de efectele de ordin
material, moral sau de altă natură pe care starea de detenţie le produce asupra
persoanei în cauză, de conduita inculpatului, de modalitatea de desfăşurare a instrucţiei
penale ş.a.
Autorităţile naţionale au invocat în faţa Curţii, pentru a justifica menţinerea în
stare de arest preventiv a unor persoane, următoarele motive principale:
- gravitatea faptelor şi sancţiunea pe care o riscă persoana deţinută. Într-un caz,
Curtea a stabilit că a existat o violare a art. 5 din Convenţie, în cazul unui reclamant
care a fost deţinut în stare de arest preventiv timp de 3 ani, 4 luni şi 21 de zile, sub
acuzaţia de evaziune fiscală.
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Argumentul că cel în cauză era cetăţean irakian şi exista posibilitatea să fugă în
ţara de origine a fost apreciat ca netemeinic de instanţa europeană, în contextul în care
reclamantul locuia şi era căsătorit în Bulgaria de 12 ani, iar procedurile s-au prelungit
extrem de mult, datorită unor întârzieri imputabile autorităţilor judiciare bulgare.
- existenţa pericolului de sustragere de la anchetă sau de la judecată. În
jurisprudenţa Curţii, s-a stabilit că pericolul respectiv se diminuează pe măsura trecerii
timpului, având în vedere şi consecinţa corelativă a diminuării pedepsei pe care cel în
cauză va trebui să o execute efectiv, astfel că, după un anumit timp, acest risc poate să
dispară, iar măsura arestării preventive să devină ineficientă.
- săvârşirea unei noi infracţiuni. Curtea a statuat că acest considerent trebuie
analizat alături de alte elemente concrete, precum perioada îndelungată de timp, pe
parcursul căreia au fost comise faptele de natură penală, valoarea mare a prejudiciului
suferit de victime, personalitatea şi antecedentele celui în cauză, natura infracţiunilor
comise anterior şi pedepsei corespunzătoare acestora.
- riscul de presiune asupra martorilor. Curtea a admis faptul că, în cazul unui
reclamant arestat preventiv timp de peste 2 ani, a existat iniţial un astfel de risc, dar a
precizat că, odată cu trecerea timpului, cu derularea procedurii, pe parcursul căreia au
fost administrate probe concludente şi au fost arestaţi complicii săi, riscul respectiv s-a
diminuat considerabil, astfel că starea de deţinere nu mai putea fi justificată.
- necesităţile anchetei şi riscul unei înţelegeri secrete între cei acuzaţi. Admiţând
ca important acest motiv (mai ales în situaţiile unor cauze complexe sau în acelea în
care persoane interesate întârzie cercetările prin acţiunile lor), Curtea a reţinut, în
practica sa, ca inacceptabilă invocarea, la modul general şi abstract, a necesităţilor
anchetei şi a respins obişnuitele trimiteri la deciziile anterioare.
- protecţia ordinii publice. Curtea a stabilit că acest motiv poate fi apreciat ca
pertinent şi suficient doar în situaţiile pe care se bazează pe fapte de natură să probeze
că eliberarea persoanei deţinute ar crea un pericol real pentru ordinea publică. De
asemenea, în jurisprudenţa Curţii s-a arătat că menţinerea arestării preventive nu poate
anticipa o pedeapsă privativă de libertate şi că, dacă nu există un pericol, în special de
sustragere, detenţia nu are un fundament legal. Într-o astfel de situaţie, autorităţile pot
lua în calcul şi alte măsuri preventive, mai puţin restrictive decât arestarea.
Dreptul oricărei persoane private de libertate de a ataca în faţa unei
instanţe decizia de a fi privată de libertate
Elementele esenţiale ale acestui drept constau din faptul că acest control, este
exercitat de către o instanţă de judecată, că procedura trebuie să fie contradictorie şi să
vizeze legalitatea detenţiei în sens larg, iar soluţia instanţei să fie pronunţată într-un
termen scurt de timp.
În situaţia în care decizia de arestare preventivă se ia de către o autoritate care
poate fi calificată drept un tribunal, controlul judiciar de legalitate este încorporat chiar în
procedura de arestare preventivă.
Nu se poate discuta despre un drept concret şi real la recurs, ci doar despre unul
teoretic şi iluzoriu, dacă procesul nu este unul echitabil, respectiv dacă persoanei în
cauză nu i se respectă dreptul de a se prezenta şi a participa la propriul său proces,
pentru a i se permite, astfel, să îşi susţină oral punctul de vedere, în contradictoriu cu
acuzarea, sau dreptul de a cere audierea martorilor, ori administrarea altor probe.
Totodată, actul prin care s-a dispus privarea de libertate trebuie comunicat persoanei
faţă de care s-a luat această măsură, pentru a putea declara dacă apreciază că este

16

cazul, un recurs eficient sau cel puţin bine motivat. La rândul ei, instanţa trebuie să
adopte o decizie motivată.
Procedura de luare a măsurii arestării preventive nu este publică. Totuşi, instanţa
europeană a menţionat că nu este exclus ca, în anumite situaţii speciale, să se impună
necesitatea publicităţii acesteia.
Instanţa învestită cu soluţionarea recursului contra măsurii privării de libertate
trebuie să aibă plenitudine de jurisdicţie, respectiv să poată analiza atât aspectele
procedurale, cât şi aspectele materiale ale cazului dat.
Judecarea recursului trebuie făcută cu celeritate, iar termenul ce se ia în calcul
curge din momentul în care reclamantul declară verbal ori scris recursul şi până în
momentul în care se pronunţă hotărârea judecătorească definitivă.
Curtea a constatat existenţa unei violări a art. 5, într-un caz în care, între data
depunerii recursului la administraţia penitenciarului şi data înregistrării acestuia la grefa
instanţei, a trecut un interval de timp de 6 zile, pe care statul nu l-a putut justifica.
Dreptul de despăgubire în cazul detenţiei ilegitime
Articolul 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului statuează dreptul
oricărei persoane, victimă a violării dispoziţiilor sale, de a primi o despăgubire pentru
prejudiciul cauzat prin privarea sa ilegitimă de libertate.
Dreptul la reparaţie există indiferent de dreptul garantat de articolul 5 ce a fost
încălcat.
Despăgubirea se stabileşte de către instanţa de judecată şi constă, de regulă,
dintr-o compensaţie financiară, care trebuie să acopere repararea tuturor categoriilor de
prejudicii produse.
Jurisprudenţa Curţii a mai stabilit că nu este suficient ca statul în culpă să
permită obţinerea unei despăgubiri, ori să stabilească o astfel de compensaţie, ci că
este obligatoriu ca despăgubirea să fie efectiv plătită persoanei deţinute şi că aceste
dispoziţii sunt incidente doar atunci când ilegitimitatea detenţiei suferite este constatată
de instanţa europeană sau de o instanţă internă.
Dreptul la un proces echitabil
Art. 6
1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi
într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi
imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi
obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie
penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public,
dar accesul în sala de şedinţe poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga
durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii
publice, ori al securităţii naţionale, într-o societate democratică, atunci când
interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în
măsura considerată absolut necesară de către instanţă, atunci când, în
împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor
justiţiei.
2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până
ce vinovăţia va fi legal stabilită.
3. Orice acuzat are, în special, dreptul:
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a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege
şi în mod amănunţit asupra naturii cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa.
b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale.
c) să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă
nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în
mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer.
d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea
şi audierea martorilor apărării, în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării.
e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu
vorbeşte limba folosită la audiere.
Acest drept ocupă un loc deosebit de important în rândul drepturilor
fundamentale, motiv pentru care statelor membre ale Convenţiei le revin nenumărate
obligaţii, a căror respectare se impune cu desăvârşire, urmare a necesităţii afirmării sale
plenare. Este dispoziţia cel mai frecvent invocată în faţa organelor Convenţiei şi, nu de
puţine ori, în faţa instanţelor naţionale. Nu pot exista societăţi democratice fără tribunale
imparţiale sau proceduri echitabile.
Obiectul dreptului la un proces echitabil
Orice persoană are dreptul la judecată în mod echitabil, în mod public şi într-un
termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială,
constituită legal, care se pronunţă cu privire la temeinicia acuzaţiilor penale ce îi sunt
aduse sau cu privire la încălcările drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, deci
numai cu privire la procedurile penale şi civile.
În legătură cu acest aspect, s-a ridicat problema dacă nu cumva nu se aduce
astfel o atingere importantă principiului garantării efective a drepturilor, menţionat în
preambulul Convenţiei. Jurisprudenţa Curţii a extins, între timp, aplicabilitatea articolului
6 şi la alte proceduri, fără a acoperi, însă, aceste lacune.
Noţiunea de drepturi şi obligaţii cu caracter civil
Art. 6 acoperă, prin prevederile sale, toate litigiile având un obiect civil, indiferent
dacă are loc între persoane de drept privat, ori între stat şi o persoană particulară şi
indiferent de faptul că legea este civilă, comercială, administrativă etc. El se referă doar
la drepturile recunoscute cel puţin la modul general de legislaţia internă a statului în
cauză, neputând garanta astfel existenţa acestor drepturi. Astfel, precizarea în
Constituţie a unui drept este suficientă, chiar dacă legislaţia internă nu îl reglementează
sau nu o face la modul coerent.
Practica instanţei europene a stabilit că au caracter civil drepturile cu privire la
viaţa familială, precum divorţul, custodia copiilor ş.a., cele referitoare la dreptul de vizită
al copiilor, la capacitatea de exerciţiu a persoanei, la reputaţia şi integritatea fizică a
persoanei, la condiţiile de detenţie, la repararea prejudiciului ca urmare a unui delict
penal sau civil, la exercitarea sau existenţa dreptului de proprietate ori a altor drepturi
reale asupra unui imobil, procedura de sancţionare a unui avocat etc.
Acuzaţiile în materie penală
Nu orice procedură ce are caracter penal beneficiază de garanţiile oferite de
articolul 6, ci doar acelea care privesc o decizie privind temeinicia oricărei acuzaţii în
materie penală formulată împotriva unei persoane.
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Acuzaţia este definită ca fiind notificarea oficială emanând de la autoritatea
statală competentă a unui reproş în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni, indiferent de
caracterul explicit sau implicit al documentului.
Se consideră că are caracter penal şi acuzaţia adusă într-un caz ce a fost închis
datorită împrejurării că fapta incriminată era insignifiantă.
Nu au caracter de acuzaţie în materie penală cererile de revocare a procedurii de
recuzare a judecătorului, de revizuire a cauzei (deoarece este o procedură colaterală,
adiacentă), de aplicare a amnistiei la o pedeapsă definitivă, ş.a.
Pe lângă natura dreptului alegat, competenţa materială a Curţii, din punct de
vedere a dreptului în discuţie, este limitată şi de caracterul contencios al procedurii
incriminate. Cu alte cuvinte, procedurile necontencioase, precum partajul consimţit de
părţi, nu pot fi deduse în faţa Curţii în temeiul art. 6.
Accesul la justiţie, ca garanţie procedurală generală
Accesul liber la justiţie constă din posibilitatea oricărei persoane de a introduce la
libera apreciere o acţiune, chiar nefondată în justiţie, cu obligarea corelativă a instanţei
statale competente de a se pronunţa asupra acţiunii. Este vorba, în mod evident, de o
libertate, şi nu de o obligaţie. Curtea admite posibilitatea celui îndreptăţit de a renunţa la
accesul în justiţie atât în materie civilă, cât şi în materie penală, prin posibilitatea de a
alege calea arbitrajului sau a plăţii unei amenzi compozitorii, în scopul de a evita
procesul civil sau penal.
În materie penală, accesul în justiţie al inculpatului are o abordare diferită faţă de
conceptul comun, de acces în justiţie, implicând, de fapt, dreptul de a supune analizei
unui judecător a acuzaţiei de natură penală ce i se aduce. Cu alte cuvinte, nimeni nu
poate suferi o condamnare penală, fără ca aceasta să fie dispusă de un judecător.
Neutralitatea instanţei, ca garanţie procedurală generală
Statele au obligaţia de a crea un sistem judiciar care să garanteze neutralitatea
instanţei, în sensul că magistratului i se asigură poziţia de arbitru neutru, faţă de părţile
litigiului, el fiind acela ce are datoria să păstreze balanţa egală între acuzare şi apărare.
Independenţa instanţei constituie o condiţie a neutralităţii ei, şi aceasta se
dovedeşte prin lipsa oricărui amestec ori aparenţă de amestec din partea altor puteri ale
statului sau a părţilor, precum şi existenţa unor garanţii reale contra oricăror presiuni
exterioare.
În jurisprudenţa Curţii, s-a stabilit că imparţialitatea este definitivă, că ea elimină
prejudecata, adică judecarea cauzei înainte de pronunţarea unei soluţii, că trebuie să fie
atât obiectivă, cât şi subiectivă, că trebuie să fie funcţională, printr-o organizarea
judicioasă a sistemului judiciar, că independenţa nu este o obligaţie care trebuie să
apese şi asupra organelor de urmărire penală, ci doar a instanţelor de judecată.
S-a constatat, de exemplu, că afirmaţiile făcute de unul dintre juraţi, din care
rezultă înclinaţiile sale rasiste, sunt de natură a demonstra lipsa de imparţialitate a
juriului faţă de inculpatul de origine asiatică, dedus în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de înşelăciune.
De asemenea, s-a pus problema imparţialităţii magistratului, care a făcut o
intervenţie în mass media cu privire la obiectul unui litigiu, având în vedere interdicţia de
a avea raporturi cu presa.
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Tot pentru a se asigura imparţialitatea magistratului, s-a pus problema
neutralităţii „în aval” şi „în amonte”, respectiv a interdicţiei cumulului de decizii în acelaşi
litigiu.
Celeritatea procedurii, ca garanţie procedurală generală
Convenţia dispune că „orice persoană are dreptul ca şi cauza să fie judecată…
într-o durată rezonabilă de timp”, cu alte cuvinte, trebuie să fie o justiţie expeditivă, cu
condiţia de a nu fi şi una proastă.
A apărut, astfel, noţiunea de durată rezonabilă a procedurii.
De exemplu, s-a stabilit ca rezonabilă procedura unui stat membru, care
permitea, pentru anumite infracţiuni, aplicarea unei pedepse privative de libertate, după
o judecată de câteva minute, deoarece împiedica accesul unei persoane în mod real şi
concret la justiţie.
Cu alte cuvinte, este de preferat o justiţie lentă şi corectă, uneia rapide şi
inechitabile. S-a mai stabilit că rezonabilitatea termenului vizează procedura în
ansamblul său, şi nu doar în faţa unei instanţe.
În legătură cu acest aspect, Curtea calculează, iniţial, termenul procedurii şi apoi
apreciază rezonabilitatea termenului respectiv.
În civil, punctul de la care curge termenului este cel al sesizării instanţei, în timp
ce în penal, punctul la care ne referim a fost stabilit la momentul în care există o
acuzaţie penală împotriva persoanei. Punctul terminus, în ambele situaţii, este cel în
care se execută hotărârea definitivă şi irevocabilă, în civil, respectiv cel în care s-a
pronunţat hotărârea definitivă, în penal.
Criteriile de apreciere ale caracterului rezonabil al termenului constau din natura
cauzei, complexitatea acesteia şi din comportamentul autorităţilor. Curtea acceptă unele
prelungiri ale judecării cauzelor, urmare a obiectului şi complexităţii acestora, nu, însă,
ca şi urmare a inactivităţii organelor judiciare.
Publicitatea procedurii şi egalitatea armelor,
ca garanţii procedurale generale
Conform art. 6, orice persoană are dreptul să îi fie judecată cauza în public,
precum şi ca hotărârea să fie pronunţată în public, accesul în sală putând fi interzis
publicului sau presei pe toată durata procesului sau pe o anumită durată, pentru a se
proteja morala, ordinea publică sau securitatea naţională, într-o societate democratică,
dacă interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor o impun, ori în măsura în
care instanţa consideră, în circumstanţele excepţionale analizate cu stricteţe, că
publicitatea poate să aducă atingere intereselor justiţiei. Publicitatea procedurii asigură
transparenţa justiţiei, elimină arbitrariul şi permite publicului să vegheze la administrarea
acesteia.
Egalitatea armelor presupune aplicarea principiului contradictorialităţii, potrivit
căruia litigiul trebuie să facă obiectul unei dezbateri contradictorii între părţi, pe
parcursul căreia ele iau cunoştinţă reciproc de pretenţii, probe, iar inculpatul de acuzele
aduse, putându-le analiza şi discuta, în apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor
lor, presupune obligaţia magistratului de a motiva hotărârile în mod explicit, pe înţelesul
părţilor şi al terţilor, urmând ca aceştia să procedeze în consecinţă, presupune obligaţia
magistratului de a administra echitabil şi în totalitate probele, de a derula procedurile
oral, folosind, atunci când este cazul, interpreţi şi, nu în ultimul rând, presupune dreptul
persoanei de a fi prezentă la propriul proces, ceea ce necesită notificarea oficială şi
personală.
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Garanţiile speciale în materie penală
Garanţiile speciale în materia dreptului penal constau din prezumţia de
nevinovăţie, dreptul de a fi informat asupra acuzării, dreptul de a dispune de timpul şi
facilităţile necesare apărării, dreptul la asistenţă juridică, dreptul de a convoca şi
interoga martorii şi dreptul la un interpret.
Conform principiului prezumţiei de
nevinovăţie, orice persoană acuzată de săvârşirea unei infracţiuni se prezumă a fi
nevinovată, până când vinovăţia sa este stabilită legal.
a) Dreptul la tăcere şi privilegiul contra autoincriminării constă din aceea că orice
persoană are dreptul să tacă şi să nu fie obligată ca prin declaraţiile sale să contribuie
la propria sa incriminare. Într-un caz concret, reclamantul a refuzat să îşi decline
identitatea şi a fost arestat, sub acuzaţia de a fi participat la acţiunile unei grupări
teroriste, iar în contextul în care a tăcut pe parcursul tuturor interogatoriilor, a fost
condamnat la o pedeapsă privată de libertate, judecătorii interpretând tăcerea ca o
admitere a inculpatului a participării sale la comiterea faptei. Curtea a admis plângerea,
stabilind că nu se poate ţine cont de tăcere, în situaţii care implică o explicaţie a celui
acuzat. Aceste drepturi impun legiuitorului naţional să nu sancţioneze refuzul de a
coopera, iar, pe de altă parte, permit judecătorului să nu interpreteze tăcerea ca
admitere a vinovăţiei, în anumite condiţii.
b) Problema prezumţiei de nevinovăţie, în cazul lipsei unei hotărâri de condamnare, se
pune în cazul cheltuielilor de judecată şi a altor pagube materiale produse celui acuzat
cu ocazia procedurii (exemplu: cheltuieli de deplasare, lipsa de la serviciu, perturbarea
afacerilor, ş.a.).
Curtea a decis că nu constituie o violare a art. 6, cazul în care persoana a fost
obligată să plătească cheltuieli de judecată, atunci când procedura de judecată s-a
întrerupt, pentru că pedeapsa ce ar fi putut fi pronunţată era insignifiantă.
Atitudinea faţă de persoana necondamnată penal presupune practica
judecătorului de a ţine seama de existenţa antecedentelor penale, astfel că prezumţia
de nevinovăţie este abordată diferit, în funcţie de existenţa sau inexistenţa
antecedentelor penale.
De asemenea, se cere abţinerea de la orice afirmaţii publice vizând vinovăţia
acestor categorii de persoane.
c) Dreptul de a fi informat asupra acuzării implică obligaţia de a-i aduce la cunoştinţă
celui în cauză natura şi cauza acuzaţiei, cu scopul de a asigura respectarea riguroasă a
egalităţi armelor, al cărui element este.
d) Dreptul de a dispune de timpul şi facilităţile necesare apărării presupune echilibrarea
în materie penală a relaţiei acuzator-acuzat, pentru a se asigura echitabilitatea
procedurii. Acuzatul poate comunica liber cu apărătorul său, care are dreptul de a
merge la locul de detenţie şi de a avea discuţii confidenţiale. De asemenea, el trebuie
să aibă acces la dosarul cauzei, pentru a i se crea posibilitatea reală de a se apăra.
Acest drept nu este unul absolut, deoarece nu exclude principiul caracterului
secret al urmăririi penale, care operează atunci când este justificat de un interes public.
În faza judecării cauzei, inculpatul şi apărătorul său au dreptul de a lua la
cunoştinţă, de la bun început, de probele pe care se întemeiază acuzarea.
O cerinţă ce ţine de esenţa procedurii judiciare este şi aceea ca şedinţa de
judecată să nu se prelungească excesiv şi să nu se desfăşoare pe timpul nopţii, astfel
încât inculpatul, apărătorul său şi membrii completului de judecată, ca, de altfel, şi
acuzatorul, să nu fie afectaţi de starea de oboseală. Curtea a decis că o şedinţă de
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judecată care a durat 17 ore a constituit o violare a art. 6, deoarece atât inculpaţii, cât şi
apărătorii lor, nu au mai putut urmări cu atenţie dezbaterile şi nu au mai putut răspunde
la problemele ridicate, fiind afectaţi de starea de oboseală excesivă.
Dreptul la asistenţă juridică
În practica instanţei europene, s-a stabilit că dreptul la asistenţă juridică, în
materie penală, există încă din stadiul anchetei preliminare, efectuate de către organele
de poliţie, precum şi în cazul în care inculpatul nu participă voluntar la audiere. Curtea a
condamnat Olanda pentru că judecătorul nu a permis avocatului să participe la
dezbateri, deoarece inculpatul pe care îl apăra nu a dorit să participe la judecată.
Inculpatul se poate apăra singur sau poate fi asistat de un avocat ales, ori desemnat din
oficiu.
Dreptul de a convoca şi interoga martorii
În cursul procedurii judiciare, acuzatul poate cere convocarea şi audierea, în
aceleaşi condiţii, atât a martorilor acuzării, cât şi a martorilor apărării.
Nu este un drept absolut, el fiind limitat de o marjă de apreciere, lăsată la
latitudinea judecătorului, care va dispune după ce va analiza oportunitatea şi utilitatea
probei.
Martorii pot fi audiaţi şi prin comisie rogatorie, atunci când există o distanţă
apreciabilă între locul judecării cauzei şi cel al domiciliului martorilor. Declaraţiile
martorilor trebuie să fie credibile şi fiabile.
Curtea a denunţat fiabilitatea mărturiei victimei presupusei infracţiuni, care nu
poate fi considerată neutră sau aceea a audierii efectuate în altă cauză, pe motivul
neasigurării contradictorialităţii.
În ceea ce priveşte martorii anonimi, Curtea a decis că o condamnare nu se
poate fonda, nici exclusiv şi nici măcar în proporţie determinată, pe o declaraţie
anonimă. Este, de regulă, martorul care nu se poate prezenta în instanţă şi aici se pune
problema lipsei de contradictorialitate. Pe de altă parte, este justă teama acestor
martori, ca, de altfel, şi a ofiţerilor care lucrează sub acoperire, de eventualele
represalii.
În practica instanţei europene, s-a pus sub semnul întrebării problema
informatorilor oculţi, a căror folosire poate afecta buna administrare a justiţiei, sub
masca luptei împotriva infracţionalităţii.
De asemenea, s-a pus problema infracţionalităţii provocate de autorităţi, cum s-a
întâmplat în cazul unui ofiţer sub acoperire elveţian, care a propus unui presupus
traficat de droguri să-i vândă cocaină, propunere acceptată după mai multe întâlniri. S-a
pus întrebarea dacă nu cumva propunerea respectivă a fost o provocare care a condus
la introducerea în câmpul infracţional al vânzătorului. Rolul agenţilor statului nu este
acela de a provoca infracţiuni, ci de a preveni comiterea lor.
Dreptul la un interpret
Acest drept constă din aceea că orice acuzat este îndreptăţit de a fi asistat în
mod gratuit de un interpret, dacă nu cunoaşte sau nu vorbeşte limba în care se
desfăşoară audienţa. Instanţa va analiza, în funcţie de naţionalitatea, cetăţenia şi locul
de rezidenţă al persoanei în cauză, oportunitatea folosirii unui interpret, pentru a se
evita cererile cu caracter dilatoriu ori şicanator.
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Gratuitatea acestui serviciu presupune că suma cu titlu de contravaloare a
onorariului nu poate fi inclusă în cheltuielile judiciare, în caz de condamnare a
inculpatului.
Nici o pedeapsă fără lege
Art. 7
1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în
momentul în care a fost săvârşită, nu constituia o infracţiune, potrivit dreptului
naţional sau internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai
severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii.
2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării şi pedepsirii unei
persoane vinovate de o acţiune sau de o omisiune care, în momentul săvârşirii
sale, era considerată infracţiune potrivit principiilor generale de drept
recunoscute de naţiunile civilizate.
Acest principiu consacrat, lansat de Cesare Beccaria prin formula nullum crimen
sine lege, nulla poena sine lege interzice retroactivitatea legilor penale, este consacrat
în art. 7 al Convenţiei şi art. 15 din Pactul Internaţional privind drepturile civile şi politice.
Principiul legalităţii constituie un fundament al civilizaţiei juridice europene şi este
inclus în legislaţiile tuturor statelor europene şi în tratatele internaţionale în materie
penală. El impune ca infracţiunile şi pedepsele să fie stabilite doar prin lege, constituind,
astfel o piedică în faţa arbitrariului.
Principiul este aplicabil doar în situaţia în care se ajunge la o hotărâre de
condamnare. Cu privire la acest aspect, s-au exprimat rezerve justificate, în sensul că
pot exista şi alte situaţii, în care principiul în discuţie trebuie să îşi găsească incidenţa,
ca, de exemplu, în cazul aplicării măsurii internării acuzatului achitat pe motivul
iresponsabilităţii sale. Presupunând o privare de liberate, în mod evident, această
sancţiune are caracter penal. Deci, pe bună dreptate, în literatura de specialitate s-a
precizat că principiul nu se suprapune perfect pe materia penală.
Principiul legalităţii instituie, aşa cum s-a mai arătat, un drept fundamental al
persoanei. Nu există o violare a acestui principiu, atunci când aplicarea retroactivă a
legii creează celui în cauză o situaţie mai favorabilă. El este un principiu cu valoare
constituţională, astfel că orice normă juridică ce îi contravine este una neconstituţională.
Una din garanţiile respectării acestui principiu o constituie posibilitatea fiecărei
persoane de a avea acces la textul legii aplicabile, şi aceasta se realizează prin
publicarea în jurnalul oficial al statului, precum şi în alte publicaţii accesibile oricui.
Atunci când, prin excepţie, dreptul intern recunoaşte unei hotărâri judecătoreşti
calitatea de izvor de drept, accesibilitatea se realizează la fel ca şi în cazul legilor.
Normele juridice publicate în condiţii speciale, destinate şi disponibile doar pentru
anumite instituţii sau autorităţi, nu pot fi considerate legi, nefiind întrunită condiţia
accesibilităţii.
O altă garanţie a respectării principiului legalităţii o constituie previzibilitatea legii.
Aceasta presupune ca legea să fie formulată de aşa natură şi în termeni atât de clari şi
precişi, încât situaţiile în care se va aplica şi condiţiile pe care le va produce aplicarea
sa să fie previzibile.
Previzibilitatea legii este apreciată în baza experienţei juridice comune. Sunt
situaţii în care legea priveşte domenii profesionale speciale, astfel că cel interesat poate
avea nevoie de consiliere, pentru a putea evalua consecinţele unei acţiuni determinate.
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Pe lângă faptul că legile trebuie să fie clare şi concise, ele trebuie să fie
interpretate în sens strict, ceea ce înseamnă că judecătorul nu poate sancţiona decât o
faptă prevăzută de lege şi nu poate aplica o pedeapsă, decât în limitele prevăzute de
lege. Cu toate acestea, judecătorilor li se recunoaşte o anume putere de apreciere, dar
în limitele menţionate.
Analogia este acceptată doar în favoarea acuzatului, nu şi în defavoarea lui.
Principiul egalităţii vizează interdicţia aplicării retroactive a legii de incriminare, cu
excepţia legii penale mai favorabile care îl avantajează pe inculpat.
Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie
Art. 8
1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie,
a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui
drept, decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă
constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru
securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea
ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori
protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.
Conform art. 8, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de
familie, a domiciliului şi corespondenţei sale. Acest drept garantează dreptul la intimitate
sau aşa-zisul drept de a fi lăsat în pace şi semnifică respectul social datorat individului.
De acest drept beneficiază atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, dar, în
primul rând, se adresează celei dintâi categorii de persoane.
Din punct de vedere al domeniului de aplicabilitate, textul art. 8 face trimitere la
noţiunile de viaţă privată, viaţă familială, domiciliu şi corespondenţă, care se alătură
altor termeni din Convenţie, cărora Curtea le dă o definiţie autonomă.
Viaţa privată presupune viaţa privată personală şi viaţa privată socială. Cea dintâi
implică comportamentul persoanei şi anonimatul acesteia. Cea de-a doua implică,
potrivit practicii Curţii, unele elemente specifice vieţii de familie.
Viaţa privată personală include dreptul persoanei la integritate fizică, dreptul de a
trăi la adăpost de privirile indiscrete ale altuia, protecţia anonimatului, protejarea
reputaţiei profesionale ori sociale, dreptul la identitate, libertatea sexuală,
confidenţialitatea stării de sănătate, dreptul de a dispune de corpul său după cum
doreşte, dreptul de a trăi în anumite condiţii, ori de a avea un anumit standard de viaţă,
ş.a.
Instanţa europeană a decis că art. 8 devine incident ori de câte ori o persoană
suferă anumite neplăceri ale vieţii sale cotidiene, cu condiţia ca aceasta să aibă o
anumită importanţă, ca, de exemplu, în situaţia în care statul refuză să îi acorde unei
persoane medicamentele necesare tratamentului unei maladii de care suferă, sau
atunci când statul permite fumatul în locurile publice.
Viaţă privată socială include, pe lângă drepturile unei persoane de a se dezvolta
individual aşa cum doreşte, şi dreptul acelei persoane de a stabili relaţii cu semenii săi
fără piedici. Este vorba, aşa cum s-a stabilit în practica instanţei europene, de relaţiile
interpersonale existente, şi nu de relaţii personale viitoare.
Aici se includ şi activităţile profesionale sau comerciale ale unei persoane, având
în vedere că la serviciu majoritatea persoanelor au cea mai mare parte a ocaziilor de a
stabili legături cu lumea exterioară.
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Mergând pe această linie, de ea stabilită, Curtea a decis că avem de-a face cu o
încălcare a art. 8, atunci când au fost interceptate convorbiri telefonice cu caracter
profesional sau când o percheziţie domiciliară a vizat activitatea comercială a unei
persoane.
Distincţii existente între viaţa privată şi viaţa publică
Un aspect iese din sfera privată a unei persoane şi intră în sfera vieţii publice a
acesteia, atunci când ea însăşi îl face public în mod benevol unui număr nedeterminat
de persoane.
Deci, avem de-a face cu o încălcare a art. 8, atunci când scoaterea unui aspect
din viaţa privată a unei persoane nu se face benevol ci se datorează acţiunii unui terţ
sau naturii împrejurării respective. De exemplu, faptul că cineva se întâlneşte în public
cu o persoană, ceea ce este vizibil pentru oricine, nu rămâne în sfera vieţii sale private.
Există acte sau fapte care ţin de viaţa publică a unei persoane, care pot trece în sfera
vieţii private odată cu trecerea timpului. Astfel, după trecerea unei perioade foarte
îndelungate de timp, anumite aspecte ale vieţii publice ale unei persoane se
estompează, ajungând de domeniul vieţii private a acestuia, precum relaţia sau
apartenenţa la un anumit grup de interese. Curtea a stabilit că există o încălcare a art.
8, dacă statul deţine şi utilizează un dosar în care se regăsesc astfel de informaţii.
Viaţa familială
Viaţa familială este specifică unui cuplu căsătorit, însă, în mod evident, noţiunea
include şi cuplurile necăsătorite, condiţia esenţială fiind aceea ca, în ambele situaţii,
relaţia să fie efectivă, în caz contrar, existând doar prezumţia unei vieţi de familie. Un
aspect al vieţii de familie îl constituie relaţiile dintre părinţi şi copii.
Dreptul la o viaţă familială apare, potrivit opiniei Curţii, la momentul naşterii
copilului, anterior acestui moment neexistând relaţiile sociale specifice.
Viaţa de familie există indiferent dacă legătura dintre părinţi şi copii este una
biologică sau una juridică, deoarece calitatea de părinte nu este dată în baza unei astfel
de legături.
Legăturile dintre părinţi şi copiii lor minori prezumă existenţa unor relaţii materiale
şi emoţionale între aceştia.
După împlinirea vârstei majoratului, existenţa vieţii de familie se fundamentează
şi pe o condiţie suplimentară, şi anume aceea a unui grad de dependenţă materială şi
emoţională ce depăşeşte legăturile sentimentale normale la care ne-am referit anterior.
Această dependenţă se realizează, de regulă, ca urmare a unei relaţii de coabitare
îndelungate. De exemplu, Curtea a stabilit că într-un cuplu format din două femei, din
care una a născut un copil prin procedeul inseminării artificiale, iar cealaltă a devenit
bărbat în urma operaţiei de schimbare de sex, precum şi din copilul născut de cea
dintâi, există o viaţă familială protejată prin art. 8, dat fiind relaţia lor strânsă, coabitarea
îndelungată şi comportamentul specific unei familii normale.
Viaţa de familie presupune dreptul la o recunoaştere juridică a relaţiilor de
familie, cu toate consecinţele ce derivă din aceasta, şi drepturi de natură patrimonială.
Art. 8 nu garantează dreptul unei persoane de a obţine desfacerea sau anularea
căsătoriei, deoarece aceasta nu are legătură cu exercitarea drepturilor ce rezultă din
sentimentele pe care se fundamentează o familie şi nici nu include dreptul de a stabili
neîngrădit locul în care să se desfăşoare viaţa familială.
Domiciliul
Art. 8 este incident şi asupra dreptului la respectarea inviolabilităţii domiciliului,
acesta incluzând, în primul rând, locuinţa unei persoane, concept în care Curtea a
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admis că se încadrează inclusiv rulota folosită ca atare de o persoană nomadă sau
casa de vacanţă a unei persoane care a folosit-o timp de câţiva ani. Curtea a extins
aplicarea art. 8 şi la sediul profesional al unei persoane juridice. În al doilea rând, orice
persoană are dreptul de a-şi utiliza domiciliul, astfel că avem de-a face cu o încălcare a
art. 8, ori de câte ori o persoană este împiedicată să intre în locuinţa sa. În al treilea
rând, orice persoană are dreptul la existenţa unui domiciliu şi, implicit, a unei locuinţe.
Corespondenţa
Dreptul la inviolabilitatea corespondenţei presupune protecţia expresă a
secretului relaţiilor personale ale unei persoane sau, mai concret, secretul gândurilor şi
trăirilor interioare ale acesteia. Opinia Curţii este aceea că, prin corespondenţă, nu se
înţelege doar corespondenţa clasică, ci orice fel de comunicare între două sau mai
multe persoane, realizată cu intenţia de a avea caracter privat, ca, de exemplu,
corespondenţa prin internet, mesajele telefonice sau prin intermediul pager-ului.
Garanţii statale
În vederea protejării drepturilor reglementate prin art. 8, statele au obligaţia
negativă de a se abţine de la orice act de natură să le aducă atingerea, precum şi
obligaţia pozitivă de a lua toate măsurile necesare şi utile pentru a asigura realizarea sa
de către toate persoanele aflate sub jurisdicţia lor.
Drepturile prevăzute de art. 8 nu sunt, însă, drepturi absolute, în sensul că sunt
permise anumite ingerinţe statale. Ingerinţele respective trebuie să fie legitime.
Prima condiţie a legitimităţii ingerinţei o constituie legalitatea acesteia, ceea ce
presupune existenţa unei corespondenţe cu legislaţia internă, dar nu ca prevedere
generală, ci ca prevedere specială, în cuprinsul căreia să prevadă şi garanţiile necesare
evitării oricărei aplicări arbitrare. Cu alte cuvinte, legea internă trebuie să precizeze cu
exactitate situaţiile şi condiţiile în care se poate dispune o astfel de ingerinţă, cum ar fi
interceptarea convorbirilor telefonice, a corespondenţei de orice fel, ş.a.
A doua condiţie a legitimităţii ingerinţei o constituie aceea ca măsura luată să fie
în conformitate cu dreptul intern, adică să se conformeze condiţiilor şi procedurilor
prevăzute de legea în discuţie, conformitatea trebuind să existe atât din punct de
vedere material, cât şi procedural.
A treia condiţie a legitimităţii ingerinţei o constituie legitimitatea scopului, care
poate consta din protecţia securităţii naţionale, protecţia siguranţei publice, apărarea
ordinii publice, bunăstarea economică a ţării, prevenirea infracţionalităţii, protecţia
sănătăţii publice, protecţia moralei publice şi protecţia drepturilor şi libertăţilor altuia.
În fine, ultima condiţie a legitimităţii ingerinţei o constituie necesitatea acesteia.
Necesitatea ingerinţei presupune existenţa unei nevoi sociale impetuoase, dar şi a unei
proporţionalităţi cu scopul legitim vizat, pentru a se evita arbitrariul şi a se asigura
spiritul democraţiei. Cu alte cuvinte, motivele ingerinţei trebuie să fie pertinente şi
suficiente, marja de apreciere fiind lăsată statelor membre, prin autorităţile competente.
În ceea ce priveşte obligaţiile pozitive ale statelor, acestea constau din
îndatoririle de a legifera raporturile private şi de familie, pentru a se asigura respectarea
acestora, de a interveni prin mijloacele avute la dispoziţie, pentru a garanta aplicarea
respectivei legislaţii şi de a sancţiona încălcările de drept constatate în raporturile între
persoane de drept privat.
Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie
Art. 9
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de
religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea,
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precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în mod individual
sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ, practici şi
îndeplinirea ritualurilor.
2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face
obiectul altor restrângeri, decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri
necesare, într-o societate democratică, pentru siguranţa publică, protecţia ordinii,
a sănătăţii sau a moralei publice, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor
altora.
Acest drept presupune respectarea convingerilor unei persoane de către
autorităţile publice, pentru a garanta acesteia o perfectă independenţă spirituală. Curtea
îl consideră ca fiind unul din fundamentele unei societăţi democratice şi unul dintre
motoarele pluralismului inerent unei astfel de societăţi, astfel că statele nu pot, în
principiu, să interzică, să limiteze ori să impună condiţii prea rigide ori prohibitive pentru
exercitarea anumitor convingeri filozofice ori religioase.
Obligaţiile pozitive şi negative ale statelor, cu rol de garanţie în asigurarea
acestui drept, sunt asemănătoare cu cele analizate anterior.
Articolul în discuţie garantează dreptul persoanei de a avea o convingere şi
dreptul persoanei de a-şi manifesta convingerea.
Dreptul de a avea o convingere nu suferă limitări, nimeni neputând interveni
pentru a impune unei persoane un anumit mod de gândire.
În ceea ce priveşte dreptul de a-şi manifesta convingerea, Curtea a stabilit că
ţine de dreptul unei persoane de a-şi manifesta religia sau de a fi conducător al unei
comunităţi religioase, ori de a-şi desfăşura activitatea religioasă într-un imobil amenajat
în acest scop.
Libertatea de exprimare
Art. 10
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept
cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori
idei, fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.
Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, de
cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libertăţi, ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi,
poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de
lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru
securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea
ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia
reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii
confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii
judecătoreşti.
Noţiune şi conţinut
Art. 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi art. 19 al Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului consacră libertatea de expresie, ca drept impus de
dezvoltarea democratică a societăţii, dezvoltare ce implică pluralismul politic şi, implicit,
al ideilor şi conceptelor. Acest drept presupune existenţa a două elemente ce se
condiţionează reciproc, respectiv libertatea de exprimare a unei opinii şi libertatea de
informare.
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Libertatea de opinie constă din dreptul oricărei persoane de a nu suferi atingeri
pentru exprimarea opiniilor sale. Această libertate nu trebuie, însă, să contravină
prevederilor Convenţiei, care impun un spirit de toleranţă şi interzic manifestările
discriminatorii, deoarece, într-un astfel de caz, articolul 10 nu este aplicabil.
Libertatea de informare acoperă atât dreptul persoanei de a comunica informaţii,
cât şi dreptul persoanei de a primi astfel de informaţii.
În legătură cu această problemă, în practica instanţei europene a fost pus în
discuţie dreptul la replică în mass-media, statuându-se că el constituie un element
important al libertăţii de expresie.
Noţiunea de informaţie este înţeleasă în sens larg, în sensul că nu include doar
faptele şi ştirile brute, ori chestiunile de interes general, dar şi informaţiile produse în
mod deliberat, precum programele radio-tv, operele de artă, exprimarea poziţiei în
cadrul unui proces, discursul politic, filozofic sau religios, etc.
Convenţia protejează dreptul aproape nelimitat al persoanei de a accede la orice
informaţie disponibilă pentru public, precum şi libera circulaţie a suporturilor informaţiei.
La fel ca şi în cazul celorlalte drepturi anterior analizate, statele au obligaţii
pozitive şi obligaţii negative, de natură a asigura, prin îndeplinirea lor, exerciţiul efectiv
al libertăţii de exprimare.
Ingerinţe ale statelor în libertatea de exprimare
Ingerinţele statelor în libertatea de exprimare au fost clasificate în ingerinţe de
natură preventivă şi ingerinţe de natură punitivă, după cum nu permit expunerea unor
idei şi informaţii anterior oferirii lor spre publicare sau după cum impun aplicarea de
sancţiuni civile, penale, disciplinare ori administrative, pentru exercitarea dreptului la
libertatea de exprimare, ulterior exprimării ideilor litigioase.
Un exemplu de ingerinţă de natură preventivă îl constituie obligaţia impusă de
dreptul turc oricărei asociaţii de a obţine o autorizaţie administrativă, pentru oricare
document ce urmează a fi dat publicităţii. Pe de altă parte, un exemplu de ingerinţă
punitivă în libertatea de exprimare îl constituie condamnarea celui care s-a exprimat
liber. Din acest punct de vedere, este suficientă o condamnare de orice natură, chiar
dacă aceasta nu s-a executat.
Curtea monitorizează şi nu admite exercitarea în mod discreţionar a clauzei de
autorizare, care se concretizează printr-un sistem de licenţiere din partea statului, a
intreprinderilor de radio-tv şi cinema. Autorităţile naţionale au obligaţia de a comunica
motivele care conduc la o soluţie de respingere a unei cereri de autorizare.
Pe de altă parte, dreptul la libertatea de exprimare nu este unul absolut, ci poate
suferi anumite limitări. Pentru a se ajunge la aşa-zisa clauză derogatorie, trebuie
respectate cumulativ trei condiţii, şi anume ca ingerinţa statului să fie prevăzută de lege,
să vizeze unul din scopurile legitime expres menţionate în art. 10 şi să fie necesară întro societate democratică.
Ingerinţele statului pot avea loc în următoarele situaţii:
- în scopul protejării securităţii naţionale, a ocrotirii şi prevenirii infracţiunilor;
- în scopul protejării bunei funcţionări a justiţiei;
- în scopul protejării drepturilor şi intereselor altuia.
În ceea ce priveşte proporţionalitatea ingerinţei, Curtea ia în calcul, pentru a
verifica respectarea acestei condiţii, trei elemente, şi anume: măsura în care subiectul
abordat în cadrul exprimării litigioase este unul de interes public; gravitatea şi contextul
afirmaţiilor făcute; gradul de severitate al sancţiunii.
Libertatea presei
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Având rolul esenţial de a asigura dezbaterea publică asupra unor interese de
ordin general, presa este considerată de Curte ca fiind unul dintre stâlpii democraţiei.
Se cere, însă, ca această activitate, respectiv aceea de jurnalism, să se desfăşoare cu
bună-credinţă.
Sunt considerate ca inacceptabile situaţiile în care se aduc acuzaţii grave privind
comiterea unor infracţiuni de către funcţionarii publici, fără a încerca să probeze, ca
semn al bunei-credinţe, cel puţin în faţa instanţelor interne sesizate, veridicitatea celor
afirmate.
Cu alte cuvinte, libertatea de exprimare implică şi obligaţii corelative, care apasă,
în special, asupra presei.
Curtea acordă o importanţă deosebită protecţiei sursei jurnalistice, considerând
că obligarea unui jurnalist în a-şi releva sursele constituie o ingerinţă în activitatea sa.
Exemplificăm cazul unui jurnalist care a reuşit să se infiltreze într-o reţea de turism
pedofil din India, pe care a demascat-o, ceea ce a condus la demararea unei anchete,
pe parcursul căreia reclamantul a fost determinat să deconspire sursa. Curtea a
constatat încălcarea art. 10, deoarece nu se punea problema unei surse jurnalistice
clasice. De asemenea, Curtea a stabilit că efectuarea de percheziţii asupra unor
jurnalişti, pentru a determina originea informaţiilor, constituie o ingerinţă gravă în
libertatea lor de exprimare.
Libertatea de întrunire şi de asociere
Art. 11
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi libertatea
de asociere, inclusiv dreptul de a constitui, cu alţii, sindicate şi de a se afilia la
sindicate, pentru apărarea intereselor sale.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri,
decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate
democratică, pentru securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi
prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori pentru protecţia
drepturilor şi libertăţilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale
să fie impuse exercitării acestor drepturi de către membrii forţelor armatei, ai
poliţiei sau ai administraţiei de stat.
În literatura de specialitate s-a scris, pe bună dreptate, că libertatea de gândire
îşi găseşte o continuare naturală în libertatea de acţiune socială şi politică, ce-i permit
omului, fiinţă socială, să exercite anumite activităţi la nivel de grup şi, în general, să
participe la viaţa politică şi economică a societăţii.
Art. 11 din Convenţie garantează dreptul persoanei la manifestarea publică a
opţiunilor sale individuale, protejându-i acesteia libertatea de asociere şi de reunire.
Beneficiarii acestui drept pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. De
exemplu, când se dispune desfiinţarea unui partid, calitatea de victimă o au atât
membrii acestuia, cât şi organizaţia politică în sine. Practic, art. 11 consacră libertatea
de reunire sau întrunire şi libertatea de asociere.
Libertatea de reunire sau întrunire implică dreptul persoanei de a participa fizic
la o manifestaţie, fără riscul de a fi supusă unei sancţiuni.
Având în vedere că manifestaţiile implică, de regulă, unele riscuri pentru ordinea
publică şi măsurile de prevenire aferente, Curtea a apreciat că dispoziţiile din legislaţia
internă a unui stat, prin care se prevede necesitatea unor autorizaţii prealabile în acest
sens, nu contravin prevederilor art. 11. De asemenea, Curtea a apreciat că simplul fapt
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că manifestaţia nu era autorizată şi deci era nelegală nu justifică reprimarea ei, ceea ce
nu este cazul atunci când manifestaţiile au un caracter violent.
Libertatea de asociere constă din dreptul oricărei persoane de a crea sau de a
adera la o asociaţie de persoane cu scop cultural, social, politic, caritabil, etc.
Art. 11 prevede, însă, şi o limitare specială în ceea ce priveşte libertatea de
asociere a membrilor forţelor armate, a poliţiei şi a administraţiei de stat, deoarece este
inacceptabil ca acestea să poată declara grevă.
Curtea a apreciat că activitatea oricărei asociaţii trebuie desfăşurată independent
de orice intervenţie a statului, care are sarcina să asigure doar cadrul legal necesar
exercitării libere a acestui drept.
Între libertăţile în discuţie se înscriu şi libertatea de asociere sindicală, cu dreptul
corelativ la grevă, precum şi libertatea de asociere politică. Cu privire la acest din urmă
drept, se impune să precizăm că în jurisprudenţă au fost impuse unele limite, precum
interzicerea creării de partide politice pe baze etnice sau a celor care au obiective
contrare unui regim democratic.
Dreptul la căsătorie
Art. 12
Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se
căsători şi de a întemeia o familie, conform legislaţiei naţionale ce reglementează
exercitarea acestui drept.
Art. 12 prevede dreptul de a întemeia o familie prin căsătorie. Curtea face
distincţie între dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie. Textul Convenţiei
nu se referă şi la dreptul de a desface o căsătorie şi o familie prin divorţ.
În jurisprudenţă, s-au dat soluţii contradictorii privind căsătoria a două persoane
de acelaşi sex, din care una şi-a schimbat sexul printr-o operaţie specifică.
Convenţia a lăsat la latitudinea statelor reglementările în materie de căsătorie,
ceea ce le atribuie obligaţia de a lua măsuri legislative în acest sens, cu precizarea că
trebuie să se abţină de la impunerea unor limitări excesive şi, deci, nerezonabile ale
posibilităţii persoanelor de a se căsători. Curtea a apreciat, de exemplu, că interdicţia
persoanei de a se recăsători timp de trei ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de
divorţ sau interdicţia de a se recăsători a celui condamnat pentru abandon de familie,
constituie încălcări ale art. 12.
Dreptul la un recurs efectiv
Art. 13
Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta
Convenţie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe
naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au
acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.
În legătură cu acest drept, în literatura de specialitate s-au făcut precizări de
ordin terminologic, pe deplin justificate, în sensul că noţiunea de „recurs” trebuie
înţeleasă în sensul de remediu.
Dreptul consacrat prin art. 13 garantează oricărei persoane ce se poate pretinde
victimă a unei alte dispoziţii a Convenţiei posibilitatea de a sesiza o autoritate de stat cu
o acţiune prin care să solicite constatarea violării, încetarea ei şi repararea prejudiciului
suferit. Cu alte cuvinte, aşa cum s-a reţinut în literatura de specialitate, art. 13 nu
consacră un drept propriu-zis, ci o modalitate de garantare a respectării celorlalte
dispoziţii ale Convenţiei.
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Curtea apreciază că un remediu efectiv trebuie să fie eficace, în sensul de a
putea conduce atât la constatarea violării dreptului substanţial, cât şi la încetarea
acesteia şi la repararea prejudiciului produs.
Drepturile şi libertăţile omului cuprinse în Convenţie pot fi structurate în tabelul nr. 1:
Tabelul nr. 1
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Drepturi ale omului
prevăzute de Convenţie
Dreptul la viaţă
Interzicerea torturii
Interzicerea sclaviei şi a muncii
forţate
Dreptul la libertate şi la siguranţă

5.
6.
7.

Dreptul la un proces echitabil
Nici o pedeapsă fără lege
Dreptul la respectarea vieţii private
şi de familie

8.

Libertatea de gândire, de conştiinţă
şi de religie
Libertatea de exprimare
Libertatea de întrunire şi de
asociere
Dreptul la căsătorie
Dreptul la un recurs efectiv
Interzicerea discriminării bazate pe:
Sex
Rasă
Culoare
Limbă
Religie
Opinii politice sau alte opinii
Origine naţională sau socială
Apartenenţă la o minoritate
naţională
Avere
Naştere
Orice altă situaţie

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Corespondentul constituţional
Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi
psihică
Dreptul la muncă, protecţia socială a
muncii şi interzicerea muncii forţate
Dreptul la libertate individuală şi la
siguranţa persoanei
Dreptul la apărare
Dreptul la viaţă intimă, familială şi
privată, inviolabilitatea domiciliului şi
secretul corespondenţei
Dreptul la libertatea conştiinţei
Dreptul la libertatea de exprimare
Dreptul la libertatea întrunirilor şi Dreptul
de asociere
Drepturi cu privire la familie
Interzicerea discriminării bazate pe:
Rasă, naţionalitate sau origine etnică
Limbă
Religie
Sex
Opinie
Apartenenţă politică
De avere sau origine socială

Dreptul la ocrotirea sănătăţii
Dreptul la un mediu sănătos
Dreptul la vot şi de a fi ales
Dreptul la informaţie, învăţătură şi
cultură
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Dreptul la libertate economică
Dreptul la moştenire
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Nr.
crt.
22.
23.
24.

Drepturi ale omului
prevăzute de Convenţie

Corespondentul constituţional
Drepturi cu privire la nivelul de trai
Dreptul la protecţie al copiilor şi tinerilor
Dreptul la protecţie al persoanelor cu
handicap
Dreptul de petiţionare
Dreptul persoanei vătămate de o
autoritate publică

25.
26.
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CAPITOLUL 2. DREPTURILE CONSTITUŢIONALE
Constituţia reprezintă actul normativ care structurează din punct de vedere juridic
sistemul politico-organizatoric al funcţionării statului şi poziţia juridică a subiectelor de
drept raportat la autoritatea statală.
Constituţia României adoptată pe data de 21 noiembrie, ratificată prin
referendumul la 8 decembrie 1991 a fost înlocuită (modificată şi completată) de noua
Constituţie a României adoptată în 2003, prin Legea de revizuire a Constituţiei publicată
în Monitorul Oficial al României nr. 669 din 22 septembrie 2003, ratificată prin
Referendumul Naţional din 19 octombrie 2003.
2.1. Dispoziţii comune cu valoare de principii
2.2. Drepturile şi libertăţile individuale
1. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică: Dreptul la viaţă, precum şi
dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. Nimeni nu
poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori
degradant. Pedeapsa cu moartea este interzisă.
2. Libertatea individuală: Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt
inviolabile. Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise
numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. Reţinerea nu poate depăşi
24 de ore. Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul
procesului penal. În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate
dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile,
fără ca durata totală să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180
de zile. În faza de judecată instanţa este obligată, în condiţiile legii, să verifice
periodic, şi nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării
preventive şi să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă
temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanţa
constată că nu există temeiuri noi care să justifice menţinerea privării de
libertate. Încheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse
căilor de atac prevăzute de lege. Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la
cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar
învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în
prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Punerea în libertate a celui
reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut,
precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Persoana arestată preventiv are
dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe
cauţiune. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare,
persoana este considerată nevinovată. Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau
aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii. Sancţiunea privativă de libertate nu
poate fi decât de natură penală.
3. Dreptul la apărare: Dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului,
părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.
4. Libera circulaţie: Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este
garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept. Fiecărui cetăţean îi
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este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din
ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară.
5. Viaţa intimă, familială şi privată: Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa
intimă, familială şi privată. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi,
dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele
moravuri.
6. Inviolabilitatea domiciliului: Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu
poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără
învoirea acesteia. De la aceste prevederi se poate deroga prin lege pentru
următoarele situaţii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei
persoane;
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
d) prevenirea răspândirii unei epidemii.
7. Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele
prevăzute de lege. Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul
infracţiunilor flagrante.
8. Secretul corespondenţei: Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri
poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare
este inviolabil.
9. Libertatea conştiinţei: Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea
credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi
constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare
convingerilor sale. Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se
manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc. Cultele religioase sunt
libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii. În relaţiile
dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire
religioasă. Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul
acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în
penitenciare, în azile şi în orfelinate. Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura,
potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.
10. Libertatea de exprimare: Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a
credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini,
prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
Cenzura de orice fel este interzisă. Libertatea presei implică şi libertatea de a
înfiinţa publicaţii. Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. Legea poate impune
mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa
particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Sunt interzise de lege
defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională,
rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial
sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor
moravuri. Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la
cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului
manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio
sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.
11. Dreptul la informaţie: Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de
interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le
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revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor
publice şi asupra problemelor de interes personal. Dreptul la informaţie nu
trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.
Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure
informarea corectă a opiniei publice. Serviciile publice de radio şi de televiziune
sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante
exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul
parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.
12. Dreptul la învăţătură: Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul
general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin
învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii,
învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor
maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate;
modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. Învăţământul
de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi
tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi
confesionale, în condiţiile legii. Autonomia universitară este garantată. Statul
asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult.
În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.
13. Accesul la cultură: Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii. Libertatea
persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii
naţionale şi universale nu poate fi îngrădită. Statul trebuie să asigure păstrarea
identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi
conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane,
promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.
14. Dreptul la ocrotirea sănătăţii: Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. Statul
este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală,
accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a
activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi
mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
15. Dreptul la mediu sănătos: Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un
mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. Statul asigură cadrul legislativ
pentru exercitarea acestui drept. Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a
proteja şi a ameliora mediul înconjurător.
16. Dreptul de vot şi de a fi ales: Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani,
împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. Nu au drept de vot debilii sau alienaţii
mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre
judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. Au dreptul de a fi
aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute, dacă nu le
este interzisă asocierea în partide politice. Candidaţii trebuie să fi împlinit, până
în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera
Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de
ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în
funcţia de Preşedinte al României. În condiţiile aderării României la Uniunea
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Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul
European.
17. Libertatea întrunirilor: Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte
întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici
un fel de arme.
18. Dreptul de asociere: Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate,
în patronate şi în alte forme de asociere. Partidele sau organizaţiile care, prin
scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a
principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei
României sunt neconstituţionale. Nu pot face parte din partide politice judecătorii
Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei,
poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.
Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.
19. Dreptul la muncă, la protecţia socială a muncii şi interzicerea muncii
forţate: Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau
a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. Salariaţii au dreptul la
măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor,
regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe
ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii
deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice,
stabilite prin lege. Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8
ore. La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii. Dreptul la negocieri
colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective
sunt garantate. Munca forţată este interzisă. Nu constituie muncă forţată:
a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele
desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de
conştiinţă;
b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în
perioada de detenţie sau de libertate condiţionată;
c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum
şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.
20. Dreptul la grevă: Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor
profesionale, economice şi sociale. Legea stabileşte condiţiile şi limitele
exercitării acestui drept, precum şi garanţiile necesare asigurării serviciilor
esenţiale pentru societate.
21. Dreptul de proprietate privată: Dreptul de proprietate, precum şi creanţele
asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite
de lege. Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege,
indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate
privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la
Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte,
pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin
moştenire legală. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate
publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Sunt interzise
naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor
bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură
discriminatorie a titularilor. Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică
poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi
proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi
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pentru alte daune imputabile autorităţii. Despăgubirile prevăzute se stabilesc de
comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie. Dreptul de
proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea
bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau
obiceiului, revin proprietarului. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată.
Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Bunurile destinate, folosite sau rezultate
din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.
22. Libertatea economică: Accesul liber al persoanei la o activitate economică,
libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.
23. Dreptul la moştenire: Dreptul la moştenire este garantat.
24. Nivelul de trai: Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de
protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă
medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de
asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la
măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.
25. Familia: Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe
egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea,
educaţia şi instruirea copiilor. Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate
a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai
după căsătoria civilă. Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din
căsătorie.
26. Protecţia copiilor şi a tinerilor: Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de
protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor. Statul acordă alocaţii pentru
copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de
protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege. Exploatarea
minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care
le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise. Minorii sub
vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi. Autorităţile publice au obligaţia să
contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa
politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.
27. Protecţia persoanelor cu handicap: Persoanele cu handicap se bucură de
protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a
şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării
efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi
îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.
28. Dreptul de petiţionare: Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice
prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. Organizaţiile legal constituite
au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le
reprezintă. Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă. Autorităţile
publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite
potrivit legii.
29. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: Persoana vătămată întrun drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal al unei cereri, este
îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim,
anularea actului şi repararea pagubei. Condiţiile şi limitele exercitării acestui
drept se stabilesc prin lege organică. Statul răspunde patrimonial pentru
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prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în
condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia
cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
2.3. Principalele îndatoriri, numite îndatoriri fundamentale, ale
cetăţenilor României
1. Fidelitatea faţă de ţară: Fidelitatea faţă de ţară este sacră. Cetăţenii cărora
le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea
cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul
cerut de lege.
2. Apărarea ţării: Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România. Condiţiile
privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică.
Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35
de ani, cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii organice.
3. Contribuţii financiare: Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi
prin taxe, la cheltuielile publice. Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure
aşezarea justă a sarcinilor fiscale. Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara
celor stabilite prin lege, în situaţii excepţionale.
4. Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor: Cetăţenii români, cetăţenii străini şi
apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bunăcredinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.
Tabelul nr. 3: CATEGORII DE DISCRIMINĂRI
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Categorie
Discriminări de rasă, naţionalitate sau origine
etnică
Discriminări de limbă
Discriminări de religie
Discriminări de gen
Discriminări de opinie
Discriminări de apartenenţă politică
Discriminări de avere sau de origine socială

Strategii antidiscriminatorii
- Schimbarea mentalităţilor
prin educaţia în familie şi în
şcoală
- Legislaţie
- Activitatea organismelor
guvernamentale şi
nonguvernamentale

CAPITOLUL 3. DREPTURILE COPILULUI
Legea specială care reglementează drepturile copilului este Legea nr. 272/2004
cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Aceasta reglementează la
Capitolul II intitulat Drepturile copilului principalele sale drepturi civile (Secţiunea I),
mediul familial şi îngrijirea alternativă (Secţiunea II), sănătatea şi bunăstarea copilului
(Secţiunea III) şi aspecte legate de educaţie, de activităţi recreative şi culturale
(Secţiunea IV).
Dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii
Acest drept al copilului este reglementat de art. 8-13.
Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale. Copilul este înregistrat
imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi
o cetăţenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi
educat de aceştia. Părinţii aleg numele şi prenumele copilului, în condiţiile legii. Copilul
are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute
de lege, fără nici o ingerinţă. Dacă se constată că un copil este lipsit, în mod ilegal, de
elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre acestea, instituţiile şi
autorităţile publice sunt obligate să ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea
restabilirii identităţii copilului.
În scopul realizării dreptului prevăzut, unităţile sanitare care au în structură secţii
de nou-născuţi şi/sau de pediatrie au obligaţia de a angaja un asistent social sau, după
caz, de a desemna o persoană cu atribuţii de asistenţă socială. În vederea stabilirii
identităţii copilului părăsit sau găsit ori a părinţilor acestuia, organele de poliţie
competente au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile cu
realizarea demersurilor ce le revin, potrivit legii, pentru înregistrarea naşterii copilului.
Certificatul medical constatator al naşterii, atât pentru copilul născut viu, cât şi
pentru copilul născut mort, se întocmeşte în termen de 24 de ore de la naştere.
Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute revine medicului care a asistat
sau a constatat naşterea şi medicului şef de secţie. Când naşterea a avut loc în afara
unităţilor sanitare, medicul de familie având cabinetul înregistrat în raza teritorială unde
a avut loc naşterea este obligat ca, la cererea oricărei persoane, în termen de 24 de
ore, să constate naşterea copilului, după care să întocmească şi să elibereze certificatul
medical constatator al naşterii copilului, chiar dacă mama nu este înscrisă pe lista
cabinetului său.
În situaţia în care copilul este părăsit de mamă în maternitate, unitatea medicală
are obligaţia să sesizeze telefonic şi în scris Direcţia şi organele de poliţie, în termen de
24 de ore de la constatarea dispariţiei mamei. În termen de 5 zile de la sesizarea
prevăzuta se întocmeşte un proces-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de
reprezentantul Direcţiei, reprezentantul poliţiei şi al maternităţii; când starea de sănătate
a copilului permite externarea, în baza procesului-verbal, Direcţia va stabili măsura
plasamentului în regim de urgenţă pentru copil. În termen de 30 de zile de la întocmirea
procesului-verbal, poliţia este obligată să întreprindă verificările specifice privind
identitatea mamei şi să comunice rezultatul acestor verificări Direcţiei. În situaţia în care
mama este identificată, Direcţia va asigura consilierea şi sprijinirea acesteia în vederea
realizării demersurilor legate de întocmirea actului de naştere. În situaţia în care, în
urma verificărilor efectuate de poliţie, nu este posibilă identificarea mamei, Direcţia
transmite serviciului public de asistenţă socială în a cărui rază administrativ-teritorială s39

a produs naşterea dosarul cuprinzând certificatul medical constatator al naşterii,
procesul-verbal prevăzut, dispoziţia de plasament în regim de urgenţă şi răspunsul
poliţiei cu rezultatul verificărilor. În termen de 5 zile, serviciul public de asistenţă socială
are obligaţia de a obţine dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui copilului, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, şi de a
face declaraţia de înregistrare a naşterii la serviciul de stare civilă competent. După
înregistrarea naşterii copilului, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a
transmite Direcţiei actul de înregistrare a naşterii copilului.
În situaţia copilului găsit, precum şi a celui părăsit de părinţi în alte unităţi
sanitare, a cărui naştere nu a fost înregistrată, obligaţia de a realiza demersurile
prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului revine serviciului public de
asistenţă socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit sau părăsit copilul.
Expertiza medico-legală necesară pentru înregistrarea naşterii copilului este gratuită.
Unităţile sanitare, unităţile de protecţie socială, serviciile de îngrijire de tip
rezidenţial, entităţile fără personalitate juridică, alte persoane juridice, precum şi
persoane fizice, care internează sau primesc în îngrijire femei gravide ori copii care nu
posedă acte pe baza cărora să li se poată stabili identitatea, sunt obligate să anunţe, în
termen de 24 de ore, în scris, autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază îşi
au sediul sau, după caz, domiciliul, în vederea stabilirii identităţii lor. Cel care ia un copil
pentru a-l îngriji sau proteja temporar, până la stabilirea unei măsuri de protecţie în
condiţiile legii, are obligaţia de a-l întreţine şi, în termen de 48 de ore, de a anunţa
autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau
domiciliul.
Dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe, reglementat de art.
14-21
Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii,
rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de
ataşament. Copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale
cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. Părinţii sau
un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relaţiile personale ale acestuia cu
bunicii, fraţii şi surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa
de familie, decât în cazurile în care instanţa decide în acest sens, apreciind că există
motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau
morală a copilului.
Relaţiile personale se pot realiza prin:
a) întâlniri ale copilului cu părintele ori cu o altă persoană care are dreptul la relaţii
personale cu copilul;
b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia;
c) găzduirea copilului pe perioadă determinată de către părintele sau de către altă
persoană la care copilul nu locuieşte în mod obişnuit;
d) corespondenţa ori altă formă de comunicare cu copilul;
e) transmiterea de informaţii copilului cu privire la părintele ori la alte persoane care au
dreptul de a menţine relaţii personale cu copilul;
f) transmiterea de informaţii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări
medicale sau şcolare, către părintele sau către alte persoane care au dreptul de a
menţine relaţii personale cu copilul.
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Transmiterea informaţiilor prevăzute se va face cu respectarea interesului
superior al copilului, precum şi a dispoziţiilor speciale vizând confidenţialitatea şi
transmiterea informaţiilor cu caracter personal.
Copilul care a fost separat de ambii părinţi sau de unul dintre aceştia printr-o
măsură dispusă în condiţiile legii are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte
directe cu ambii părinţi, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului
superior al copilului. Instanţa judecătorească, luând în considerare, cu prioritate,
interesul superior al copilului, poate limita exercitarea acestui drept, dacă există motive
temeinice de natură a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială
a copilului.
Copilul ai cărui părinţi locuiesc în state diferite are dreptul de a întreţine relaţii
personale şi contacte directe cu aceştia, cu excepţia situaţiei în care acest lucru
contravine interesului superior al copilului. Exercitarea dreptului prevăzut va fi facilitată
de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în colaborare cu
Ministerul Afacerilor Externe, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin comun.
Copiii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal ori care nu se găsesc
sub supravegherea legală a unor persoane au dreptul de a li se asigura, în cel mai scurt
timp posibil, reîntoarcerea alături de reprezentanţii lor legali. Deplasarea copiilor în ţară
şi în străinătate se realizează cu înştiinţarea şi cu acordul ambilor părinţi; orice
neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către
instanţa judecătorească. Părinţii sau, după caz, altă persoană responsabilă de
supravegherea, creşterea şi îngrijirea copilului sunt obligaţi să anunţe la poliţie dispariţia
acestuia de la domiciliu, în cel mult 24 de ore de la constatarea dispariţiei.
Misiunile diplomatice şi consulare ale României au obligaţia de a sesiza
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu privire la copiii cetăţeni
români aflaţi în străinătate care, din orice motive, nu sunt însoţiţi de părinţi sau de un alt
reprezentant legal ori nu se găsesc sub supravegherea legală a unor persoane din
străinătate. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului va lua măsurile
necesare pentru întoarcerea copilului la părinţi sau la un alt reprezentant legal, imediat
după identificarea acestora. În cazul în care persoanele identificate nu pot sau refuză să
preia copilul, la cererea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
tribunalul de la domiciliul copilului sau Tribunalul Bucureşti, în situaţia în care acest
domiciliu nu este cunoscut, va dispune plasamentul copilului într-un serviciu de
protecţie specială propus de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului.
Procedura de întoarcere a copiilor în ţară, de identificare a părinţilor sau a altor
reprezentanţi legali ai copiilor, modul de avansare a cheltuielilor ocazionate de
întoarcerea în ţară a acestora, precum şi serviciile de protecţie specială, publice sau
private, competente să asigure protecţia în regim de urgenţă a copiilor aflaţi în situaţia
prevăzută se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Misiunile diplomatice şi consulare străine au obligaţia de a sesiza Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Autoritatea pentru Străini despre toate
situaţiile în care au cunoştinţă de copii cetăţeni străini aflaţi pe teritoriul României, care,
din orice motive, nu sunt însoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal ori nu se
găsesc sub supravegherea legală a unor persoane. În cazul în care autorităţile române
se autosesizează, acestea vor înştiinţa de urgenţă misiunea străină competentă cu
privire la copiii în cauză. În situaţia copiilor prevăzuţi, Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului, până la definitivarea demersurilor legale ce cad în
competenţa Autorităţii pentru Străini, va solicita Tribunalului Bucureşti stabilirea
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plasamentului copilului într-un serviciu de protecţie specială propus de Autoritatea
Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Măsura plasamentului durează până la
returnarea copilului în ţara de reşedinţă a părinţilor ori în ţara în care au fost identificaţi
alţi membri ai familiei dispuşi să ia copilul. În cazul nereturnării copilului, acesta
beneficiază de protecţia specială prevăzută în Legea nr. 272/2004.
Dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii intime, familiale şi
private, reglementate de art. 22:
Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private
şi familiale. Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a
copilului sau dreptul acestuia la viaţa intimă, privată şi familială. Participarea copilului în
vârstă de până la 14 ani la dezbateri publice în cadrul unor programe audiovizuale se
poate face numai cu consimţământul scris al acestuia şi al părinţilor sau, după caz, al
altui reprezentant legal. Copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi
legali sau alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, în scopul de a obţine
avantaje personale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice. Consiliul Naţional al
Audiovizualului monitorizează modul de derulare a programelor audiovizuale, astfel
încât să se asigure protecţia şi garantarea dreptului copilului.
Dreptul la libertate de exprimare
Copilul are dreptul la libertate de exprimare. 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. 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-şi exprime punctul de vedere, ideile şi opiniile.
Părinţii nu pot limita dreptul copilului minor la libertatea de exprimare decât în cazurile
prevăzute expres de lege.
Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra
oricărei probleme care îl priveşte. 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. 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. În toate
cazurile, 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. Orice copil poate cere
să fie ascultat. În caz de refuz, autoritatea competentă se va pronunţa printr-o decizie
motivată. 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.
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Dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi religie
Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţa şi de religie. Părinţii
îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condiţiile legii,
ţinând seama de opinia, vârsta şi de gradul de maturitate a acestuia, fără a-l putea
obliga să adere la o anumita religie sau la un anumit cult religios. Religia copilului care a
împlinit 14 ani nu poate fi schimbata fără consimţământul acestuia; copilul care a
împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-şi aleagă singur religia. Atunci când copilul
beneficiază de protecţie specială, persoanelor în îngrijirea cărora se află le sunt
interzise orice acţiuni menite să influenţeze convingerile religioase ale copilului.
Dreptul la liberă asociere
Copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege. Autorităţile administraţiei
publice locale, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice sau private competente iau
masurile necesare asigurării exercitării corespunzătoare a drepturilor prevăzute.
Drepturile copilului aparţinând minorităţilor
Copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are
dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu
alţi membri ai comunităţii din care face parte. Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării asigură şi urmăreşte exercitarea drepturilor prevăzute.
Dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii
Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. Măsurile de
disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind
permise sub nici un motiv pedepsele fizice ori acelea care se afla în legătură cu
dezvoltarea fizică, psihică sau care afectează starea emoţionala a copilului.
Dreptul să depună plângeri
Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor
sale fundamentale. Copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra
modalităţilor de exercitare a acestora.
Dreptul de a creşte alături de părinţii săi
Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi. Părinţii au obligaţia să
asigure copilului, de o manieră corespunzătoare capacităţilor în continuă dezvoltare ale
copilului, orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor
prevăzute în prezenta lege. Părinţii copilului au dreptul să primească informaţiile şi
asistenţa de specialitate necesare în vederea îngrijirii, creşterii şi educării acestuia.
Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor. Exercitarea
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti trebuie să aibă în vedere interesul
superior al copilului şi să asigure bunăstarea materială şi spirituală a copilului, în special
prin îngrijirea acestuia, prin menţinerea relaţiilor personale cu el, prin asigurarea
creşterii, educării şi întreţinerii sale, precum şi prin reprezentarea sa legală şi
administrarea patrimoniului său. În cazul existenţei unor neînţelegeri între părinţi cu
privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, instanţa
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judecătorească, după ascultarea ambilor părinţi, hotărăşte potrivit interesului superior al
copilului.
Copilul are dreptul sa fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică,
mentală, spirituală, morală şi socială. În acest scop părinţii sunt obligaţi:
a) să supravegheze copilul;
b) să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea;
c) să informeze copilul despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în
considerare opinia acestuia;
d) să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor;
e) să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice care exercită atribuţii în
domeniul îngrijirii, educării şi formării profesionale a copilului.
Copilul nu poate fi separat de părinţii săi sau de unul dintre ei, împotriva voinţei
acestora, cu excepţia cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege, sub rezerva
revizuirii judiciare şi numai dacă acest lucru este impus de interesul superior al copilului.
Serviciul public de asistenţă socială va lua toate măsurile necesare pentru
depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii
săi, precum şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în
familie. Orice separare a copilului de părinţii săi, precum şi orice limitare a exerciţiului
drepturilor părinteşti trebuie să fie precedate de acordarea sistematică a serviciilor şi
prestaţiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a
părinţilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate în baza unui plan de
servicii.
Planul de servicii se întocmeşte şi se pune în aplicare de către serviciul public de
asistenţă socială, organizat la nivelul municipiilor şi oraşelor, precum şi de persoanele
cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din
unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, în urma evaluării situaţiei copilului
şi a familiei acestuia. La nivelul municipiului Bucureşti întocmirea şi punerea în aplicare
a planului prevăzut se realizează de către Direcţia de la nivelul fiecărui sector. Planul de
servicii se aprobă prin dispoziţia primarului. Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea
separării copilului de părinţii săi. În acest scop serviciul public de asistenţă socială ori,
după caz, Direcţia de la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti sprijină accesul
copilului şi al familiei sale la serviciile şi prestaţiile destinate menţinerii copilului în
familie. Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea către Direcţie a cererii de
instituire a unei măsuri de protecţie specială a copilului, numai dacă, după acordarea
serviciilor prevăzute de acest plan, se constata că menţinerea copilului alături de părinţii
săi nu este posibilă.
Dacă există motive temeinice de a suspecta că viaţa şi securitatea copilului sunt
primejduite în familie, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială ori, după caz,
ai Direcţiei de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti au dreptul să viziteze copiii la
locuinţa lor şi să se informeze despre felul în care aceştia sunt îngrijiţi, despre
sănătatea şi dezvoltarea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională,
acordând, la nevoie, îndrumările necesare. Dacă, în urma vizitelor efectuate se constată
că dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului este primejduită,
serviciul public de asistenţă socială este obligat să sesizeze de îndată Direcţia în
vederea luării măsurilor prevăzute de lege. Direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului este obligată să sesizeze instanţa judecătorească în situaţia în care
consideră că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru decăderea, totală sau
parţială, a părinţilor ori a unuia dintre ei din exerciţiul drepturilor părinteşti.
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Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului va lua toate măsurile
necesare pentru ca părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi cei cărora le-a
fost limitat exerciţiul anumitor drepturi să beneficieze de asistenţă specializată pentru
creşterea capacităţii acestora de a se ocupa de copii, în vederea redobândirii
exerciţiului drepturilor părinteşti. Părinţii care solicită redarea exerciţiului drepturilor
părinteşti beneficiază de asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.
Instanţa judecătorească este singura autoritate competentă să se pronunţe,
luând în considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, cu privire la:
a) persoana care exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile părinteşti în situaţia în
care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor săi;
b) modalităţile în care se exercită drepturile şi se îndeplinesc obligaţiile părinteşti;
c) decăderea totală sau parţială din exerciţiul drepturilor părinteşti;
d) redarea exerciţiului drepturilor părinteşti.
Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau
care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul
la protecţie alternativă. Protecţia prevăzută include instituirea tutelei, măsurile de
protecţie specială prevăzute, adopţia. În alegerea uneia dintre aceste soluţii autoritatea
competentă va ţine seama în mod corespunzător de necesitatea asigurării unei anumite
continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi
lingvistică.
Tutela se instituie în situaţia în care ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi,
decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii
drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi,
precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa judecătoreasca hotărăşte că
este în interesul copilului instituirea unei tutele. Tutela se instituie conform legii de către
instanţa judecătoreasca în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază sau a fost găsit
copilul.
Pot fi tutori persoanele fizice sau soţul şi soţia împreună, care au domiciliul în
România şi nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.
Persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore trebuie să fie evaluată de către
Direcţie cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le
îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire. Evaluarea se realizează de către
Direcţia de la domiciliul persoanei sau familiei, acordându-se prioritate membrilor
familiei extinse a copilului.
Instanţa judecătorească numeşte cu prioritate ca tutore, dacă motive întemeiate
nu se opun, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei copilului, în stare să
îndeplinească această sarcină. Persoana fizică, respectiv soţii care urmează a fi tutori
sunt numiţi pe baza prezentării de către Direcţie a raportului de evaluare a acestora.
Propunerea se va face ţinându-se seama de relaţiile personale, de apropierea
domiciliilor, precum şi de opinia copilului.
Dreptul de a se bucura de sănătate
Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o
poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept. Accesul copilului la servicii medicale şi de
recuperare, precum şi la medicaţia adecvată stării sale în caz de boală este garantat de
către stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale
de sănătate şi de la bugetul de stat. Organele de specialitate ale administraţiei publice
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centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi orice alte instituţii publice
sau private cu atribuţii în domeniul sănătăţii sunt obligate să adopte, în condiţiile legii,
toate măsurile necesare pentru:
a) reducerea mortalităţii infantile;
b) asigurarea şi dezvoltarea serviciilor medicale primare şi comunitare;
c) prevenirea malnutriţiei şi a îmbolnăvirilor;
d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide în perioada pre- şi postnatală,
indiferent dacă acestea au sau nu au calitatea de persoană asigurată în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate;
e) informarea părinţilor şi a copiilor cu privire la sănătatea şi alimentaţia copilului,
inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei şi salubrităţii mediului înconjurător;
f) dezvoltarea de acţiuni şi programe pentru ocrotirea sănătăţii şi de prevenire a bolilor,
de asistenţă a părinţilor şi de educaţie, precum şi de servicii în materie de planificare
familială;
g) verificarea periodică a tratamentului copiilor care au fost plasaţi pentru a primi
îngrijire, protecţie sau tratament;
h) asigurarea confidenţialităţii consultanţei medicale acordate la solicitarea copilului;
i) derularea sistematică în unităţile şcolare de programe de educaţie pentru viaţă,
inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu
transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor.
Părinţii sunt obligaţi să solicite asistenţă medicală pentru a asigura copilului cea
mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi pentru a preveni situaţiile care pun
în pericol viaţa, creşterea şi dezvoltarea copilului. În situaţia excepţională în care viaţa
copilului se afla în pericol iminent ori există riscul producerii unor consecinţe grave cu
privire la sănătatea sau integritatea acestuia, medicul are dreptul de a efectua acele
acte medicale de strictă necesitate pentru a salva viaţa copilului, chiar fără a avea
acordul părinţilor sau al altui reprezentant legal al acestuia. Vizitele periodice ale
personalului medical de specialitate la domiciliul gravidelor şi al copiilor până la
împlinirea vârstei de un an sunt obligatorii, în vederea ocrotirii sănătăţii mamei şi
copilului, educaţiei pentru sănătate, prevenirii abandonului, abuzului sau neglijării
copilului.
Dreptul de a beneficia de nivel de trai decent
Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea
sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. Părinţilor sau, după caz, altor
reprezentanţi legali le revine în primul rând responsabilitatea de a asigura, în limita
posibilităţilor, cele mai bune condiţii de viaţă necesare creşterii şi dezvoltării copiilor;
părinţii sunt obligaţi să le asigure copiilor locuinţa, precum şi condiţiile necesare pentru
creştere, educare, învăţătură şi pregătirea profesională.
Dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi asigurări sociale
Copilul are dreptul de a beneficia de asistenţa socială şi de asigurări sociale, în
funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea
cărora se găseşte. În cazul în care părinţii sau persoanele care au, potrivit legii,
obligaţia de a întreţine copilul nu pot asigura, din motive independente de voinţa lor,
satisfacerea nevoilor minime de locuinţă, hrană, îmbrăcăminte şi educaţie ale copilului,
statul, prin autorităţile publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin
corespunzător, sub formă de prestaţii financiare, prestaţii în natură, precum şi sub
formă de servicii, în condiţiile legii. Părinţii au obligaţia să solicite autorităţilor
46

competente acordarea alocaţiilor, indemnizaţiilor, prestaţiilor în bani sau în natura şi a
altor facilităţi prevăzute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii. Autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia de a informa părinţii şi copiii în legătură cu
drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor de
asistenţă socială şi de asigurări sociale.
Dreptul la îngrijire specială
Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale.
Copilul cu handicap are dreptul la educaţie, recuperare, compensare, reabilitare şi
integrare, adaptate posibilităţilor proprii, în vederea dezvoltării personalităţii sale.
Îngrijirea specială trebuie să asigure dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau
socială a copiilor cu handicap. Îngrijirea specială constă în ajutor adecvat situaţiei
copilului şi părinţilor săi ori, după caz, situaţiei celor cărora le este încredinţat copilul şi
se acorda gratuit, ori de câte ori acest lucru este posibil, pentru facilitarea accesului
efectiv şi fără discriminare al copiilor cu handicap la educaţie, formare profesională,
servicii medicale, recuperare, pregătire, în vederea ocupării unui loc de muncă, la
activităţi recreative, precum şi la orice alte activităţi apte să le permită deplina integrare
socială şi dezvoltare a personalităţii lor. Organele de specialitate ale administraţiei
publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să iniţieze
programe şi să asigure resursele necesare dezvoltării serviciilor destinate satisfacerii
nevoilor copiilor cu handicap şi ale familiilor acestora în condiţii care să le garanteze
demnitatea, să le favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa
comunităţii.
Dreptul la educaţie, activităţi recreative şi culturale
Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. Părinţii copilului au cu prioritate
dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie data copiilor lor şi au obligaţia să
înscrie copilul la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a
cursurilor şcolare. Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere încuviinţarea
instanţei judecătoreşti de a-şi schimba felul învăţăturii şi al pregătirii profesionale.
Ministerul Educaţiei, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale,
precum şi inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, ca instituţii ale administraţiei
publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei, sunt obligate să întreprindă măsuri
necesare pentru:
a) facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general
obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii;
b) dezvoltarea de programe de educaţie pentru părinţii tineri, inclusiv în vederea
prevenirii violenţei în familie;
c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la
cerinţele programei şcolare naţionale, pentru a nu intra prematur pe piaţa muncii;
d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala,
în vederea reintegrării lor în sistemul naţional de învăţământ;
e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă şi timp liber, precum şi a dreptului
acestuia de a participa liber la viaţa culturală şi artistică;
f) prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de
acordare a unor servicii sociale în mediul şcolar, cum sunt: hrana, rechizite, transport şi
altele asemenea. În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat
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cu respect de către cadrele didactice, de a fi informat asupra drepturilor sale, precum şi
asupra modalităţilor de exercitare a acestora. Pedepsele corporale în cadrul procesului
instructiv-educativ sunt interzise. Copilul, personal şi, după caz, reprezentat sau asistat
de reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării
şi de a se adresa în acest sens conducerii unităţii de învăţământ, în condiţiile legii.
Cadrele didactice au obligaţia de a semnala serviciului public de asistenţă socială sau,
după caz, Direcţiei cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor.
Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă. Copilul trebuie să beneficieze de timp
suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la activităţi recreative proprii
vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii. Autorităţile
publice au obligaţia să contribuie, potrivit atribuţiilor ce le revin, la asigurarea condiţiilor
exercitării în condiţii de egalitate a acestui drept. Autorităţile publice au obligaţia să
asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, locuri de joacă suficiente şi adecvate pentru
copii, în mod special în situaţia zonelor intens populate.
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