
Protecţia drepturilor minorului 
În România sã respecţi drepturile copilului înseamnã sã-i dai de mâncare şi sã-l 

îmbraci. Sã nu înţelegem greşit! Un copil rãsfãţat nu este un copil cãruia i se respectã 
drepturile. Este doar un copil cu multe haine, cu multã mâncare, cu fel de fel de bone, tete 
şi nurse care stau cu el, un copil dus des la doctor şi plimbat de la munte la mare, la ţarã 
şi înapoi.  

DE CE? 
  
Ceea ce uneşte copiii foarte sãraci cu copiii foarte bogaţi este posibilitatea ca pãrinţii lor 
sau adulţii care îi au în îngrijire sã îi considere obiecte în proprietate şi sã se folosescã de 
ei ca atare. Copiii sãraci, sub deviza „pentru binele familiei", pot deveni mînã de lucru, 
obiecte sexuale, marfã pentru pãrinţii fãrã copii din alte ţãri. Copiii bogaţi pot deveni 
obiecte sociale, însemne ale puterii şi poziţiei pãrinţilor lor, şi atunci sunt expuşi în 
vitrine, scoşi la concursuri, obligaţi sã transforme în realitate visele neîmplinite ale 
vieţilor pãrinţilor lor. 
  
Nu este uşor de înţeles ce înseamnã respectarea drepturilor copiilor pentru cã nu este uşor 
sã respecţi drepturile copilului şi în acelaşi timp sã lucrezi cu el pentru ca sã deprindã 
disciplina muncii, un comportament activ şi pro-social, abilitãţi de relaţie în societate, 
lucruri fãrã de care nu are şanse de a deveni un adult care îşi poate îndeplini aspiraţiile. 
  
Un studiu preliminar efectuat în 3 licee din ţarã pentru crearea programului de educaţie 
civicã şi juridicã în 1997 aratã cã un procent de 80% din copiii intervievaţi sunt 
confruntaţi cu violenţa în familie. Nu discutãm mijloacele de coerciţie practicate de 
pãrinţi. Nu este o meserie uşoarã sã fii pãrinte. Precizãm cã experienţa din ţãri cu tradiţie 
democraticã oferã numeroase metode de educaţie a copiilor non-violente şi cu eficienţã 
ridicatã.  
  
Dar nici un instrument teoretic sau practic nu va funcţiona  dacã viitorul pãrinte nu 
încearcã sã se gîndeascã: „voi avea de crescut un om" şi nu „o sã am încã o gurã de 
hrãnit". 
  
Foarte multe cariere infracţionale încep în minorat printr-o perioadã de detenţie într-un 
centru de reeducare. Pedepsele aplicate minorului pentru încãlcarea legii şi felul în care 
adulţii se comportã cu minorul de-a lungul perioadei critice sunt vitale pentru dezvoltarea 
sa ulterioarã. Protecţia drepturilor minorului care a încãlcat legea este prin definiţie o 
sarcinã deosebit de dificilã cãreia pãrintele singur nu-i poate face faţã. Iar instituţiile 
abilitate sã protejeze copilul în România nu sunt obligate sã apere drepturile copilului 
care a comis sau se presupune cã ar fi comis o infracţiune. Copilul minor aflat într-o 
asemenea situaţie nu este încurajat sau sprijinit sã solicite sã fie tratat cu respect şi sã-i fie 
respectate drepturile. şi, în sfârşit, nu numai adulţii împãrtãşesc convingerea româneascã 
ce ne spune cã copilul este proprietatea absolutã a adultului, ci şi copilul înşuşi. Existã 
multe pãrţi bune ale acestei dependenţe oarbe: dacã va fi cuminte copilul va avea tot ce-i 
trebuie, dacã va suporta bãtaia unui adult - proprietarul sãu - acela îl va apãra de bãtaia 



oricãrui alt adult, dacã va rãbda suficient, într-o zi va fi moştenitor şi atunci se va rãzbuna 
la rândul lui pe alţi copii, şi - paradoxal - nu el, minorul, este rãspunzãtor pentru faptele 
lui, ci adultul, cãci minorul, fiind un obiect, când nu respectã regula doar se revoltã, dar 
nu iese, de fapt, în realitate, niciodatã de sub autoritatea adultului, şi astfel, pentru cã are 
mereu autoritatea supremã, adultul este singurul care are responsabilitate. 
  
Încercarea de a schimba ceva din starea de lucruri la acest nivel este grea dar vitalã pentru 
dezvoltarea unei societãţi mai sãnãtoase. Extrem de mulţi copii, indiferent de tipul de 
familie din care provin, ajung în arestul poliţiei, şi nu foloseşte nimãnui ca doar cei care 
sunt din familii sãrace sã fie condamnaţi. 
  
  
SCOP 
  
Respectarea drepturilor copilului. 
  
  
  
OBIECTIVE 
  
1. Îmbunãtãţirea legislaţiei referitoare la copiii. 
2. Îmbunãtãţirea instrumentelor de protecţie a drepturilor copiilor. 
3. Educaţia adulţilor pentru drepturile copiilor. 
  
  
  
ARII DE PROBLEME 
  
A. CUM, SÃ RESPECŢI DREPTURILE COPILULUI?                        
  
Ideea cã un cetãţean de 5 ani poate avea drepturi care trebuie respectate de adulţi, fie cã 
sunt pãrinţii lui sau nu, ba chiar mai ales dacã sunt pãrinţii lui, poate pãrea o idee bizarã 
multor adulţi din lumea largã. Cum adicã, sã aibã drepturi, dacã el nici nu ştie pe ce lume 
este? Ne face plãcere sã revenim la o temã lansatã în introducerea CD-ului şi sã o 
dezvoltãm puţin. 
  
Ce anume este respectabil într-un om şi, mai departe, ce anume este respectabil într-un 
copil de 5 ani, într-o femeie, într-un ţigan, într-un evreu, într-un negru, într-o prostituatã, 
într-un profesor universitar, într-un judecãtor, într-un preşedinte de ţarã, într-un 
preot……. Lista este lungã. 
  
Poate cã nu ar fi lipsit de interes sã ne uitãm ce spune limba române despre noţiunea de 
respect. 
respect: atitudine sau sentiment de stimã, de consideraţie sau de preţuire deosebitã faţã de 
cineva sau de ceva; deferenţã, veneraţie;  



Dacã analizãm definiţia deducem câteva lucruri: respectãm ceva, o valoare pe care o 
stabileşte grupul din care facem parte, la un anumit moment dat al dezvoltãrii sale. 
Respectul este sinonim cu stima, consideraţia sau preţuirea deosebitã, ceea ce are 
înţelesul cã acel om, subiectul respectului, face ceva pentru ca sã merite respect, 
dovedeşte prin ceva cã este demn de respect. De asemenea, respectul poate fi dobândit 
sau pierdut, el se meritã, se câştigã, se impune. Pare sã aibã o legãturã cu puterea, cu 
lupta sau cu o poziţie deosebitã în grup. Respectabilitatea este o marcã a unei diferenţe 
pozitive între mai mulţi şi unul, este ceva cu care se iese în evidenţã. 
  
Tot DEX ne spune despre a respecta cã înseamnã 1. A simţi şi a manifesta respect faţã de 
cineva sau ceva; … 2. A nu se abate de la un contract, o lege, un angajament. Acest al 
doilea sens se apropie de o idee care pãtrunde greu într-o societate bazatã pe putere şi 
moştenind convingeri totalitariste, ca a noastrã, anume ideea cã simpla calitate de om este 
respectabilã.  
  
Cã oricine oricât de jos pe scara socialã s-ar naşte, oricât de defavorizat sau în afara 
ordinii sociale cunoscute, trebuie sã fie respectat ca fiinţã umanã. şi cã acesta este un 
drept care nu-i poate fi retras de societate orice s-ar întîmpla. şi cã asta înseamnã 
normalitate, apartenenţã la lumea modernã, şi înseamnã progres, un progres de care ne 
dorim sã ne bucurãm cu toţi. Inclusiv copilul de 5 ani.  
  
  
  
B. LEGISLAŢIA  
  
Trimitem la materialul din altele copilul delincvent, care aduce argumente în favoarea 
opiniei noastre cã legislaţia româneascã nu creeazã premizele unei protecţii reale a 
copilului. 
  
  
C. INSTITUŢIONALIZAREA 
  
  
Instituţionalizarea este folositã excesiv în România deşi are efecte distrugãtoare asupra 
dezvoltãrii copilului. Nu existã o singurã explicaţie a acestei stãri de fapt. Situaţia 
instituţionalizãrii copilului delincvent este prezentatã în mat. de sus.  
  
D. EDUCAŢIA ADULŢILOR 
  
PROIECTE 
  
1. PROGRAMUL DE ASISTENŢÃ PENTRU REINTEGRARE, 1995 -1996 
  
  
Obiectivele noastre au fost: 
  



- asistarea femeilor şi minorelor pe durata detenţiei în penitenciar, 
- facilitarea reintegrãrii sociale dupã eliberare.  
  
Activitãţi desfãşurate: consiliere socialã, consiliere psihologicã, sprijin în gãsirea unui loc 
de muncã, consilierea familiilor.  
Am lucrat cu minore aflate în Centrul de Reeducare Gãeşti. 
  
  
  
2. PROGRAMUL DE ASISTENŢÃ PENTRU PERSOANELE PRIVATE DE 
LIBERTATE, 1996-1997 
  
Obiectivele activitãţii au fost: 
  
- asistarea femeilor şi minorelor pe durata arestului preventiv şi a detenţiei în penitenciar, 
-  facilitarea reintegrãrii sociale dupã eliberare. 
  
Activitãţi desfãşurate: consiliere socialã, asistenţã medicalã, consiliere psihologicã, 
sprijin în gãsirea unui loc de muncã, consilierea familiilor. 
Am lucrat cu minore şi minori aflaţi în Penitenciarul Jilava, Centrele de Reeducare Gãeşti 
şi Craiova. 
  
3. EDUCAŢIA - O ALTERNATIVÃ LA DETENŢIE, 1998 - 1999 
  
Proiectul a avut ca scop aplicarea sancţiunilor penale în comunitate pentru minori şi 
resocializarea unui grup de deţinuţi prin dramaterapie. Pedepsele în comunitate 
faciliteaza educarea minorilor contribuind la prevenirea recidivei. 
Grup asistat: minori cu domiciliul în judeţul Botoşani şi deţinuţi din penitenciarul 
Botoşani. 
Activitãtile constau în: anchete sociale, evaluarea beneficiarului, prezentarea raportului 
pentru instanţa, ajutor social, activitaţi de supraveghere şi educaţie resocializarea prin 
dramaterapie a deţinuţilor, monitorizarea drepturilor omului în penitenciarul Botoşani. 
  
4. PROIECT DE APLICARE A UNOR ELEMENTE DE PROBAŢIUNE, 1999 
  
Proiectul a avut scopul de a iniţia activitãţi specifice probaţiunii în acord cu pedepsele şi 
mãsurile educative destinate minorilor conform prevederilor din Codul Penal. Aceste 
activitãţi sunt cele definite în Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92)16. Obiective 
specifice au fost:  
  
- pregãtirea a 17 consilieri de probatiune, 
- aplicarea în practicã a pedepselor alternative la închisoare prevãzute în Codul Penal, 
- scãderea numãrului de recidive la lotul de beneficiari asistati, 
- conţtientizarea autoritãtilor la nivel local de necesitatea utilizãrii pedepselor  alternative 
la privarea de libertate. 
  



 Grupul ţintã a fost format din minorii/minorele şi tinerii/tinerele cu domiciliul în judeţele 
Argeş şi Dâmboviţa. 
Activitãţile proiectului au cuprins formarea teoretica ţi practicã a echipei ţi activitaţi de 
educare desfaţurate în Centrul de Reeducare Minori Gãeşti. 
  
  
  
ECHIPA 
  
Mihai Popescu - coordonator de program 
Mihaela Sãsãrman - dramaterapeut 
Denisa Kerekeş - psiho-sociolog 
Delia Tuticã - asistent social 
Elisabeta Bunea - asistent social 
Gina Maria Stoian - asistent social 
Cãtãlin Nedelcea - psiholog  
Gheorghe Şerpoi - coordonator de proiect şi medic 
Dorel Bãitãnciuc - psihopedagog 
Liliana Tincu - psiholog 
Irina Mititelu - actor 
Doina Artmiţoaie - asistent social 
Beniamin Ciorogar - secretariat 
Daniel Chirilã - asistent social 
  
  
ACTIVITATE PRACTICÃ, INSTRUMENTE DE LUCRU, METODE 
  
-         consiliere socialã individualã - trimitere la program femei 
-         consiliere socialã a familiei  
-         grupuri de suport - trimitere la grupuri de drama terapie din penitenciare 
-         raport de evaluare a minorului inculpat 
-         supraveghere 
-         ajutoare pentru calificare profesionalã 
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