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Fiți la curent cu cele mai importante evoluții ale 
reglementărilor și jurisprudenței în domeniul drepturilor 

copilului și accesului la justiție în Europa! 
 
 

 
Acesta este buletinul informativ al proiectului 
T.A.L.E. (Training Activities for Legal Experts on 
children’s rights). Ne propunem să ajungem la 
avocații care asistă copiii în procedurile judiciare, 
asigurându-le instruire cu privire la instrumentele 
internaționale care  promovează  și protejează 
drepturile copilului și cu privire la corecta aplicare 
la nivel naționala Liniilor Directoare ale Consiliului 
Europei privind justiția adaptată nevoilor copilului. 
Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin 
Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (REC). 
Activitățile proiectului au început în noiembrie 
2015 și vor lua sfârșit în octombrie 2017.  

 
 Aici puteți găsi mai multe informații despre proiectul 
T.A.L.E.  

 
 
 
 

http://legale.savethechildren.it/Generica/Details/7974717fcc8d4ed38dd39a57cca8cc2b?container=generica-cosafacciamo-progetti-corso
http://legale.savethechildren.it/Generica/Details/7974717fcc8d4ed38dd39a57cca8cc2b?container=generica-cosafacciamo-progetti-corso


UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
► Directiva UE 2016/800 din 11 mai 
2016, stabilește garanțiile procedural 
pentru copiii bănuiți sau acuzați în cadrul 
procedurilor penale. Documentul a fost 
publicat pe 21 mai, în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.  
 
► Directiva UE 2016/343 din 12 
februarie 2016 consolidează anumite 
aspecte referitoare la prezumția de 
nevinovăție în cazul copiilor, precum și la 
dreptul copiilor de a fi prezenți în cadrul 
procedurilor judiciare penale. Documentul 
a fost publicat pe 11 martie, în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.   

 

 
CURTEA EUROPEANĂ A 
DREPTURILOR OMULUI  

► În cazul M. G. C. v. România (nr. 
61495/11), CEDO a constatat o încălcare 
a articolelor 3 și 8, în contextul unei fapte 
de abuz sexual împotriva unui copil. Deși 
reclamanta avea doar 11 ani la data 
săvârșirii faptei, instanțele române au 
decis că nu există probe care să 
dovedească refuzul victimei de a consimți 
la actele sexuale. În fapt, legislația 
națională face trimitere la lipsa 
consimțământului victimei, ceea ce 
victima nu a putut dovedi în condițiile în 
care nu existau urme de violență pe 
corpul său.  
Sursa: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
161380   

 
PORTUGALIA  

►Legea 13/XIII din 13 mai 2016 
protejează familiile în cazul executării 
silite pentru datorii, stabilind că locuințele 
folosite ca reședință permanentă sunt 
scutite de executare silită.  
Sursa:  
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra
_articulado.php?nid=2550&tabela=leis
&nversao= 
 
 
► Actul Parlamentului nr. 26/XIII din 13 
mai 2016 extinde dreptul de a avea acces 
la reproducere asistată medical și în cazul 

partenerilor de același sex, precum și în 
cazul tuturor femeilor, indiferent de 
statutul marital sau orientarea sexuală.  
Sursa: 
 http://goo.gl/th1MxW 
 
 
► Promulgarea Actului Parlamentului  
nr. 27/XIII din 13 mai 2016  (care 
stabilește dreptul la sarcină cu mamă 
surogat) a fost respinsă de Președintele 
Portugaliei, pe 7 iunie 2016, argumentul 
invocat fiind insuficienta protecție a 
drepturilor copilului.  
Sursa:  
http://goo.gl/xSxOcC 

 

JURISPRUDENȚĂ 

(Portugalia) 

► Prin Decizia nr. 193 din 4 aprilie 
2016, pronunțată în cazul unei mame 
privată de custodia celor șapte copii, 
Curtea Constituțională a hotărât că 
procesul va fi reluat, ca urmare a deciziei 
CEDO din 16 februarie 2016 prin care s-a 
stabilit că legislația portugheză încalcă 
dreptul mamei la respectarea vieții private 
și de familie și nu asigură o implicare 
efectivă în procesul de luare a deciziilor. 
Curtea Europeană a decis și că 
autoritățile trebuie să ia măsurile 
necesare în interesul superior al copilului 
(dosarul nr. 72850/14). Pentru mai multe 
informații: 
http://www.iacrianca.pt/images/stories/noti
cias/Acordao_T_Constitucional_Liliana_M
elo_4_abril_2016.pdf 

 

 

MAREA BRITANIE  
►  Legea privind nevoile educaționale 
speciale și dizabilitatea (Irlanda de 
Nord)  modifică Ordinul privind Educația 
din anul 1996.  Noua legislație aduce o 
mai bună recunoaștere a dreptului copiilor 
de a participa la luarea deciziilor care îi 
privesc, stabilind că autoritățile trebuie să 
țină cont de opinia copilului și au obligația 
de a elabora anual propuneri cu privire la 
modul în care solicitările copilului vor fi 
respectate. În plus, Capitolul 13 oferă o 
schemă pilot cu ajutorul căreia copiii pot 
contesta deciziile luate de autorități cu 
încălcarea drepturilor lor fundamentale. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161380%20
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161380%20
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2550&tabela=leis&nversao
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2550&tabela=leis&nversao
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2550&tabela=leis&nversao
http://goo.gl/th1MxW
http://goo.gl/xSxOcC
http://www.iacrianca.pt/images/stories/noticias/Acordao_T_Constitucional_Liliana_Melo_4_abril_2016.pdf
http://www.iacrianca.pt/images/stories/noticias/Acordao_T_Constitucional_Liliana_Melo_4_abril_2016.pdf
http://www.iacrianca.pt/images/stories/noticias/Acordao_T_Constitucional_Liliana_Melo_4_abril_2016.pdf
https://owa.liv.ac.uk/owa/redir.aspx?REF=bTJFVtxym7adwUzVjkkUtqJPubA8Xczx8dzEC1Vnk8oDXE5_ZIrTCAFodHRwOi8vd3d3LmxlZ2lzbGF0aW9uLmdvdi51ay9uaWEvMjAxNi84L3BkZnMvbmlhXzIwMTYwMDA4X2VuLnBkZg..
https://owa.liv.ac.uk/owa/redir.aspx?REF=bTJFVtxym7adwUzVjkkUtqJPubA8Xczx8dzEC1Vnk8oDXE5_ZIrTCAFodHRwOi8vd3d3LmxlZ2lzbGF0aW9uLmdvdi51ay9uaWEvMjAxNi84L3BkZnMvbmlhXzIwMTYwMDA4X2VuLnBkZg..
https://owa.liv.ac.uk/owa/redir.aspx?REF=bTJFVtxym7adwUzVjkkUtqJPubA8Xczx8dzEC1Vnk8oDXE5_ZIrTCAFodHRwOi8vd3d3LmxlZ2lzbGF0aW9uLmdvdi51ay9uaWEvMjAxNi84L3BkZnMvbmlhXzIwMTYwMDA4X2VuLnBkZg..


Astfel, articolul 13(b) recunoaște în mod 
expres dreptul copiilor de a adresa 
plângeri către tribunal.  
 
 
►  Legea privind copiii și asistența 
socială aflată în prezent în procedură 
la Camera Lorzilor, reglementează 
situația copiilor aflați în sistemul 
special de protecție, consolidează 
obligațiile referitoare la bunăstarea 
copiilor în general și conține dispoziții 
privind  activitatea asistenților sociali. 
Pe lângă faptul că promovează 
principiul interesului superior al 
copilului (secțiunea 1 (1)(a)) și 
autonomia copilului (secțiunea 1(1)(b)), 
actul normativ trasează autorităților 
locale din Anglia obligația de a ține 
cont de aceste principii atunci când iau 
decizii care produc efecte asupra 
copiilor.  
 

JURISPRUDENȚĂ (MAREA 

BRITANIE) 
►  Autoritățile locale X v HI și alții 
[2016] EWHC 1123 (Fam)  
Cazul vine în continuarea unei decizii a 
Înaltei Curți de Justiție, prin care a fost 
interzisă divulgarea către părinți a 
informațiilor referitoare la copilul lor în 
vârstă de 15 ani. Curte a respins 
solicitarea părinților, în baza articolului 8 
din CEDO (dreptul la respectarea vieții 
private și de familie), stabilind că în speță 
exista un risc clar ca, printr-o astfel de 
divulgare, copilul să se îndepărteze de 
profesioniștii care îi ofereau îndrumare și 
sprijin de la momentul instituționalizării 
sale.  Textul poate fi accesat la  
http://goo.gl/VPyK5d  
 
 
►  FK v ML [2016] EWHC 517 (Fam)   
Speța se referă la o solicitare de returnare 
(în baza Convenției II bis de la Bruxelles) 
formulată de tatăl unui băiat în vârstă de 
13 ani, A., care locuise la Dublin 
împreună cu tatăl începând cu anul 2011 
și care nu s-a mai întors la tată după o 
vizită efectuată mamei la Londra pentru a 
petrece Crăciunul și Revelionul 2016. 
Copilul s-a opus întoarcerii la tată, 
motivând că a fost bătut de acesta și 
argumentând că, printr-o astfel de 
întoarcere, ar fi expus unui risc de abuz 

fizic și psihologic ori altor situații 
intolerabile (excepția stabilită prin articolul 
13(b) al Convenției de la Haga din anul 
1980). Cu toate acestea, judecătorul a 
apreciat că natura și insistența obiecției 
copilului față de întoarcerea la tată ( în 
baza art. 11 al Convenției II bis de la 
Bruxelles) trebuie puse în balanță cu 
interesul superior al copilului (paragraful 
38). Instanța a  reținut că în acest caz, 
ținând cont de gravitatea problemelor de 
sănătate mintală și tulburarea de 
personalitate a mamei, interesul superior 
al copilului impune întoarcerea acestuia la 
tată. 
 
►  Ciccone v Ritchie (Nr 2) [2016] 
EWHC 616 (Fam)  

În acest caz de dispută cu privire la 
custodia asupra unui băiat în vârstă de 15 
ani, care își exprimase dorința de a 
rămâne în Anglia cu tatăl, instanța a 
reținut că orice procedură de returnare 
bazată pe Convenția de la Haga cu privire 
la anumite aspecte civile ale răpirii 
internaționale de copii (1980) necesită 
permisiunea instanței, iar luarea unei 
astfel de decizii trebuie să se bazeze pe 
interesul superior al copilului. În finalul 
motivării deciziei, judecătorul a avertizat 
totuși părinții: ”Instanța trebuie să 
reprezinte ultima opțiune atunci când 
părinții nu se înțeleg cu privire la copiii lor. 
Deși legea oferă un mecanism de 
rezolvare a disputelor dintre părinți, 
acesta este un instrument dur prin 
comparație cu avantajele și flexibilitatea 
discuțiilor calme și a compromisului 
părților”.   

 
SPANIA 

►  Curtea Supremă, Secția Penală, 
Decizia nr. 5809 din 10 decembrie 2015   

Curtea Supremă a decis că o 
condamnare pentru infracțiunea de 
exhibiționism și abuz sexual împotriva 
copilului (cybergrooming) este validă chiar 
dacă a fost pronunțată în baza datelor 
obținute din profilul personal al unui copil 
pe o rețea de socializare. Curtea a reținut 
că părinții trebuie să acceseze mesajele 
postate de copilul lor pe o rețea socială, 
iar dreptul la intimitate al copilului nu 
prevalează atunci când este vorba de 
comiterea unei infracțiuni.   

https://owa.liv.ac.uk/owa/redir.aspx?REF=VGUZlAv5tjSWzoVBcjjpyNkYcCQri_MjcIf4p0AOwJgDXE5_ZIrTCAFodHRwOi8vd3d3LnB1YmxpY2F0aW9ucy5wYXJsaWFtZW50LnVrL3BhL2JpbGxzL2xiaWxsLzIwMTYtMjAxNy8wMDAxLzE3MDAxLnBkZg..
https://owa.liv.ac.uk/owa/redir.aspx?REF=VGUZlAv5tjSWzoVBcjjpyNkYcCQri_MjcIf4p0AOwJgDXE5_ZIrTCAFodHRwOi8vd3d3LnB1YmxpY2F0aW9ucy5wYXJsaWFtZW50LnVrL3BhL2JpbGxzL2xiaWxsLzIwMTYtMjAxNy8wMDAxLzE3MDAxLnBkZg..
http://goo.gl/VPyK5d
http://fourteen.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/Microsoft-Word-517.doc.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/03/ciccone-v-ritchie-no2.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/03/ciccone-v-ritchie-no2.pdf


Sursa: http://goo.gl/nbKLOl 

►  Confidențialitatea datelor personale 
ale copiilor și informațiile poliției cu 
privire la copiii implicați în proceduri 
penale  

Avocatul Poporului din Spania a intervenit 
pentru a asigura respectarea 
confidențialității cu privire la datele 
personale ale unui băiat în vârstă de 18 
ani,  condamnat penal și aflat în curs de 
executare a măsurii educative de 
internare într-un centru de detenție pentru 
minori. Atunci când tânărului i s-a refuzat 
solicitarea de obținere a permisului de 
ședere în baza unor astfel de informații, 
Avocatul Poporului a luat măsuri pentru 
apărarea dreptului la confidențialitatea 
datelor și obligarea autorităților de a 
respecta acest drept în procesul privind 
imigrarea.  

Sursa: https://goo.gl/Gs8hxW 

►  Prin Decizia nr. 65 din 11 aprilie 
2016, Curtea Constituțională  a aprobat 
apelul unei mame care solicita înapoierea 
custodiei copiilor săi, recunoscându-i 
acesteia dreptul la un proces echitabil 
(acces efectiv la justiție), în baza hotărârii 
pronunțate de CEDO în cazul R.M.S. v. 
Spain (din 18 iunie 2013, cazul Case 
28775/12). Curtea a reținut că autoritățile 
spaniole au încălcat articolul 8, recurgând 
la despărțirea familiei, în loc de acordarea 
unor mijloace de sprijin, în condițiile în 
care separarea membrilor de familie este 
o măsură de ultim resort care trebuie 
aplicată doar în cele mai grave situații.   

Sursa: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es
/jurisprudencia/paginas/Sentencia.asp
x?cod=21524 

 
ROMÂNIA 

►  Prin legea nr. 30 din 16 martie 2016, 
România a ratificat Convenția Consiliului 
Europei cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice. Documentul de 
ratificare au fost depuse la Secretariatul 
Convenției pe 23 mai 2016.  

Sursa: http://goo.gl/s79vTo 

►  Pe 13 aprilie 2016, Ministerul de 
Justiție a publica un proiect de lege 
privind protecția victimelor infracțiunilor, 

proiect prin care ar urma să se modifice 
legea privind răspunderea statului față de 
victimele infracțiunilor (Legea 211/2004). 
Inițiativa urmărește armonizarea legislației 
naționale cu Pachetul UE privind 
drepturile victimelor, inclusiv cu Directiva 
UE 2012/29.  Principalele modificări 
propuse se referă la dreptul victimei de a 
fi informată cu privire la drepturile sale, 
obligația organelor judiciare de a asigura 
victimei o informare scrisă privind 
parcursul procesului, precum și obligația 
organelor judiciare de a traduce anumite 
documente aferente procesului.   

Sursa: http://goo.gl/Fq30Dt 

 

JURISPRUDENȚĂ 

(ROMÂNIA) 
►  Decizia nr. 5 din 16 mai 2016 a 
Înaltei Curți de Casație și Justiție  

Înalta Curte a decis că, în cazul copiilor 
condamnați și care execută o măsură 
educativă conform dispozițiilor noului Cod 
Penal, este ilegală obligarea la prelevarea 
probelelor biologice în vederea obținerii și 
stocării profilului genetic în Sistemul 
Național de Date Genetice. Demersul a 
fost inițiat de Procurorul general, iar 
decizia Înaltei Curți reprezintă o clarificare 
necesară cu privire la aplicarea legii, mai 
ales în condițiile existenței unor 
contradicții între prevederile Legii 76/2008 
care fac trimitere la cazuri în care se 
aplică o pedeapsă penală și dispozițiile 
noului Cod Penal (februarie 2014) care 
elimină pedepsele în cazul copiilor care 
răspund penal, înlocuindu-le cu măsuri 
educative.   

 

►  Decizia din 21 aprilie 2016 a 
Tribunalului Bihor (dosar nr. 
366/A/2016) 

Tribunalul a respins apelul, menținând 
hotărârea Judecătoriei Oradea de 
acordare a ordinului de protecție într-un 
caz de violență domestică. În speță, deși 
actele de violență fuseseră îndreptate 
numai împotriva mamei, iar legea română 
nu recunoaște statutul de victimă copiilor 
martori la acte de violență domestică, 
ambele instanțe au recunoscut măsura de 
protecție extinsă atât asupra mamei, cât 

http://goo.gl/nbKLOl
https://goo.gl/Gs8hxW
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/Sentencia.aspx?cod=21524
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/Sentencia.aspx?cod=21524
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/Sentencia.aspx?cod=21524
http://goo.gl/s79vTo


și a fiicei minore.    

Sursa: 
http://portal.just.ro/111/Lists/Jurisprud
enta/DispForm.aspx?ID=268 

 

 
ITALIA 

►  Pe 20 ianuarie 2016, a intrat în 
vigoare Decretul lege nr. 212 din 15 
decembrie 2015 pentru implementarea 
Directivei EU  2012/29 cu privire la 
drepturile, sprijinul și protecția pentru 
victimele infracțiunilor. Decretul modifică 
Codul Penal și Codul de Procedură 
Penală, în sensul consolidării protecției și 
asistenței pentru accesul și participarea la 
procedurile penale, inclusiv independent 
de existența unui proces. 

 

►  Legea nr. 173 din 19 octombrie 2015 
modifică reglementările în materia 
adopției, favorizând adopția de către 
familia de plasament. Deciziile 
judecătorilor vor avea la bază ancheta 
serviciilor sociale, acordându-se 

importanța cuvenită opiniei copilului cu 
vârsta mai mare de 12 ani sau aflat sub 
acest prag de vârstă ”dacă este capabil 
de discernământ”. 

 

JURISPRUDENȚĂ (ITALIA) 
►  Curtea Supremă, Decizia 12962 din 
22 iunie 2016  

Curtea a recunoscut relevanța legăturilor 
juridice stabilite de-a lungul timpului și a 
decis că este în interesul superior al 
copilului să fie adoptat de partenerul de 
același sex al părintelui, astfel încât să fie 
menținută continuitatea legăturii 
emoționale și educaționale formată între 
copil și adoptator.  

Sursa: https://goo.gl/mhdMcf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații despre proiectul T.A.L.E., puteți lua legătura cu 

Roxana Paraschiv – roxana.paraschiv@salvaticopiii.ro  

Buletin informative editat de   Lara Olivetti, Save the Children Italy 
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