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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


CURTEA EUROPEANĂ A 
DREPTURILOR OMULUI 

 
► Hotărârea  din 3 octombrie 2017 în 
cazul   D.M.D. v. România (nr. 23022/13) 
Curtea a reținut o încălcare a articolului 3 
(interzicerea tratamentelor inumane și 
degradante) al Convenției europene a 
drepturilor omului -  în cazul unui copil 
victimă a abuzului în familie -  deoarece 
investigarea abuzurilor sesizate a durat 
prea mult, iar procedurile au fost afectate 
de multe alte abateri grave. Mai mult, s-a 
reținut și o încălcare a articolului 6.1 
(dreptul la un proces echitabil) deoarece 
instanțele interne nu au analizat cererea 
reclamantului cu privire la acordarea de 
daune, deși, conform legislației interne, 
instanțele aveau obligația de a face acest 
lucru din oficiu în cazurile cu victimă 
minoră, chiar și în absența unei solicitări 
exprese în acest sens.  
 

► Hotărârea din 27 iunie 2017, în cazul 
Charles GARD și alții v. Marea Britanie  
Cazul se referă la apelul declarat 
împotriva deciziei instanțelor britanice de 
a permite oprirea ventilației artificiale în 
cazul unui bebeluș grav bolnav. Părinții 
au contestat, în baza articolului 2 al 
Convenției (dreptul la viață), refuzul 
spitalului de a permite accesul lui Charlie 
la  un tratament menit să-l  mențină în 
viață (tratament care ar fi avut loc în 
SUA). De asemenea, părinții au susținut 
că ar fi existat o încălcare a articolului 5 
(dreptul la libertate și securitate), arătând 
că, prin acest refuz, copilul a fost privat în 
mod ilegal de libertate. Au fost invocate și 
încălcări ale articolelor 6 (dreptul la un 
proces echitabil) și 8 (dreptul la respect 
pentru viața privată și de familie), 
susținându-se că deciziile instanțelor 
britanice au avut natura unui amestec 
injust și disproporționat în exercitarea 
drepturilor părintești.   

Copilul suferea de o boală mitocondrială 
foarte rară și foarte gravă, iar medicii care 
îl tratau au ajuns la concluzia că nu exista 
nicio șansă de ameliorare. În aceste 
condiții, spitalul a făcut apel la instanță 
pentru a obține o declarație conform 
căreia oprirea ventilației artificiale și 
acordarea de îngrijiri paliative aveau 
caracter legal și erau în interesul superior 
al copilului. Părinții s-au opus acestei 

decizii, dorindu-și să recurgă la tratament 
experimental. Cu toate acestea, toți 
medicii care l-au consultat pe copil au fost 
de acord că un astfel de tratament ar fi 
fost inutil. Curtea a emis declarația 
solicitată de spital, reținând că supunerea 
copilului la tratament experimental nu ar fi 
fost în interesul său superior. Această 
decizie a fost contestată la Curtea de 
Apel, care a menținut-o, iar recursul la 
Curtea Supremă nu a fost permis.  CEDO 
a declarat plângerea ca inadmisibilă fiind 
vădit nefondată, iar hotărârea primei 
instanțe britanice a rămas validă, spitalul 
fiind îndreptățit să oprească menținerea 
artificială în viață a copilului, în condițiile 
în care Charlie ar fi avut mult de suferit 
dacă suferința i-ar fi fost prelungită în 
absența oricărei perspective de 
ameliorare și în condițiile în care terapia 
experimentală nu ar fi adus nici un 
beneficiu. Procesul a fost urmărit 
îndeaproape de mass-media, iar opinia 
publică a fost puternic divizată, însă 
decizia s-a bazat în primul rând pe ceea 
ce era în interesul superior al copilului.  
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ  

 
►  Hotărârea Curții de Justiție din 8 
iunie 2017 Cazul C-111/17 PPU 
Curtea a analizat dacă prezența fizică 
reprezintă o precondiție necesară și 
suficientă pentru determinarea reședinței 
obișnuite a unei persoane, mai ales în 
cazul unui copil nou născut. În speță, a 
fost vorba de interpretarea corectă a 
noțiunii de ”reședință obișnuită”, în sensul 
articolului 11(1) al Nr. 2201/2003. Cazul s-
a referit la un bebeluș care, din 
întâmplare, s-a născut în alt loc decât cel 
pe care părinții săi, având custodie 
comună, îl aveau în vedere ca urmând să 
reprezinte reședința obișnuită a copilului. 
După naștere, copilul a fost reținut timp 
de câteva luni de unul dintre părinți pe 
teritoriul statului unde a avut loc nașterea.  
Curtea a reținut că intenția inițială a 
părinților cu privire la întoarcerea copilului 
și pe teritoriul statului unde era reședința 
anterioară nu poate conduce la concluzia 
că ”reședința obișnuită” a copilului s-ar fi 
aflat în acel stat, în sensul 
Regulamentului 2201/2003. În 
conformitate cu jurisprudența Curții, 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-5860476-7471615&filename=Judgment%20D.M.D.%20v.%20Romania%20-%20domestic%20abuse%20of%20a%20child%20and%20lack%20of%20compensation.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-5860476-7471615&filename=Judgment%20D.M.D.%20v.%20Romania%20-%20domestic%20abuse%20of%20a%20child%20and%20lack%20of%20compensation.pdf


înțelesul noțiunii de ”reședință obișnuită” 
corespunde locului unde există, într-o 
oarecare măsură, o integrare a copilului 
în mediul social și familial. În consecință, 
într-o astfel de situație, refuzul mamei de 
a se întoarce cu bebelușul pe teritoriul 
statului unde se afla reședința anterioară 
nu poate fi considerat a reprezenta 
”reținere sau înlăturare nelegitimă” a 
copilului, în înțelesul articolului 11(1). 
.    

 

PORTUGALIA  
 

► Decizia Curții de Apel din Lisabona, din 
7 august 2017  
În acest caz, exista o exercitare în  comun 
a responsabilităților părintești cu privire la 
aspectele importante din viața copilului, 
iar părinții nu au căzut de acord cu privire 
la reședința copilului. Instanța a decis că 
este în interesul copilului ca reședința să 
se afle, alternativ, la fiecare dintre părinți, 
pentru o perioadă de timp, caz în care 
responsabilitățile părintești referitoare la 
aspecte de zi cu zi ale vieții copilului se 
vor exercita de către părintele la care își 
are copilul reședința în momentul 
respectiv. 
►  Decizia Curții de Apel din Lisabona, 
din 13  iulie 2017  
Există obligația de a numi un consilier al 
copilului pentru situațiile în care există un 
conflict de interese între copil și părinții 
sau reprezentantul său legal, precum și 
atunci când copilul, având maturitatea 
necesară, solicită instanței acest lucru.  
În principiu, judecătorul nu poate respinge 
solicitarea copilului de a i se desemna un 
consilier doar în baza ideii că motivele 
prezentate de copil nu sunt suficient de 
relevante. În plus, este datoria 
consilierului să acționeze astfel încât să 
protejeze interesele legitime ale copilului, 
fără a încălca prevederile legale sau etice 
și exercitându-și profesia, în permanență, 
în mod independent, cu aplicarea tuturor 
cunoștințelor, abilităților și procedurilor 
profesionale pe care consilierul trebuie să 
le stăpânească. În ultimă instanță, este 
rolul consilierului de a decide asupra 
modalității optime de a proteja interesul 
copilului pe durata procedurilor.  
 
 

 

MAREA BRITANIE 
 

►  Actul de retragere a Marii Britanii din 
EU reprezintă primul element legislativ 
important pentru Brexit și se află în 
prezent în procedură legislativă la 
Camera Comunelor. Documentul a fost 
aspru criticat, inclusiv de către 
organizațiile britanice care apără 
drepturile copiilor. Acestea afirmă că 
proiectul nu protejează interesele copiilor 
în procesul de ieșire din EU. Ca răspuns 
la aceste îngrijorări, parlamentarul Kate 
Green a înaintat o serie de amendamente 
menite să mențină colaborarea Marii 
Britanii cu mecanismele europene de 
protecție a copilului, cum ar fi EUROPOL 
și ECRIS, să garanteze că, anterior 
oricărei renunțări la legislația EU, va avea 
loc o analiză de impact asupra copiilor și 
să protejeze copiii de orice restricții 
bugetare rezultate din ieșirea țării din 
Uniune.  

JURISPRUDENȚĂ (UK) 
►  Inspector of Education, Children’s 
Services and Skills v The Interim 
Executive Board of Al-Hijrah School 
[2017] EWCA Civ 1426, 13 octombrie  
2017 

Acest caz a ajuns în fața Curții de Apel și 
se referă la situația unei școli 
confesionale, finanțată prin contribuții 
voluntare și frecventată de fete și băieți cu 
vârsta între 4 și 16 ani. Școala are o 
orientare islamică și, din motive 
religioase, consideră că este obligatorie 
separarea fetelor de băieți începând cu 
clasa a 5-a (vârsta de 9 ani). Separarea 
acoperă orele de curs, pauzele, cluburile 
și excursiile școlare. O inspecție realizată 
de autoritățile din învățământ a considerat 
că această practică reprezintă un act de 
discriminare, contrar dispozițiilor art.85 
din Legea egalității (2010). Școala a 
solicitat ca instanța să se pronunțe asupra 
raportului de inspecție și să îl anuleze. 
Prima instanță a respins argumentele 
autorităților conform cărora segregarea 
era discriminatorie (mai ales la adresa 
elevelor). Instanța a considerat că, în 
condițiile în care regimul aplicat ambelor 
sexe era echivalent, cu aceleași 
consecințe, nu se putea susține că unii 
erau mai prost tratați decât ceilalți, 
neexistând o situație de discriminare. În 

https://outrosacordaostrp.com/2017/08/07/ac-do-trl-de-07082017-proc-83517-5t8sxl-a-guarda-conjunta-com-residencia-alternada-desnecessidade-de-acordo-dos-pais/
https://outrosacordaostrp.com/2017/08/07/ac-do-trl-de-07082017-proc-83517-5t8sxl-a-guarda-conjunta-com-residencia-alternada-desnecessidade-de-acordo-dos-pais/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/06a496711cfefaa48025816e004d1d31?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/06a496711cfefaa48025816e004d1d31?OpenDocument
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/europeanunionwithdrawal.html
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2017/10/judgment-interim-executive-board-of-al-hijrah-school-20171013.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2017/10/judgment-interim-executive-board-of-al-hijrah-school-20171013.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2017/10/judgment-interim-executive-board-of-al-hijrah-school-20171013.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2017/10/judgment-interim-executive-board-of-al-hijrah-school-20171013.pdf


schimb, Curtea de Apel a admis în 
unanimitate calea de atac, considerând 
că politica strictă de segregare a școlii 
este dăunătoare și nefavorabilă atât 
pentru băieți, cât și pentru fete, fiind în 
contradicție cu legislația.   Instanța a 
reținut că această politică împiedică orice 
elevă să ia legătura cu orice elev și 
viceversa, doar pe motive de gen. 
Motivația religioasă a acestei segregări a 
fost considerată ca irelevantă. În 
motivare, președinta completului, dna. 
Gloster a menționat ”segregarea școlară 
bazată pe gen contribuie la consolidarea 
stereotipurilor de gen referitoare la 
inferioritatea femeilor și rolul atribuit 
acestora într-o societate în care bărbații 
sunt cei care, în mod predominant, 
exercită puterea” (pgf. 165). 

ROMÂNIA 
 
► Pe 21 septembrie 2017, Guvernul a 
adoptat Ordonanța de Urgență Nr. 65, 
modificând astfel Legea privind cetățenia 
română  21. Modificările vizează 
reglementarea în detaliu a condițiilor de 
dobândire a cetățeniei române de către 
copiii ai căror părinți sunt cetățeni români 
sau apatrizi. Clarificările erau necesare 
deoarece reglementarea anterioară lăsa 
loc interpretărilor și practicii judiciare 
divergente, ajungându-se chiar la situații 
în care actele de identitate ale copiilor 
născuți din părinți cetățeni străini sau 
apatrizi erau anulate doar din motive 
procedurale.  

► Hotărârea de Guvern Nr. 502/13 iuie 
2017  cu privire la organizarea și 
funcționarea comisiilor de protecția 
copilului. Actul normativ vine să 
armonizeze cadrul juridic privind aceste 
organisme cu rol esențial în protecția 
drepturilor copilului, ca urmare a 
îmbunătățirilor aduse recent în domeniul 
drepturilor copiilor cu dizabilități  . 

JURISPRUDENȚĂ 

(ROMÂNIA) 
►  Prin  Decizia Nr. 246/15.06.2017 
Curtea de Apel Târgu Mureș a menținut 
hotărârea Tribunalului Târgu Mureș și a 
confirmat măsura plasamentului luată de 
autoritățile de protecția copilului în cazul 
unei fetițe de 13 an. Copilul fusese luat 
din familie ca urmare a faptului că mama 

împiedica accesul fetiței la educație, 
ținându-o acasă, sub diferite pretexte.  
După ce au fost informați de școală, cei 
de la protecția copilului au plasat copilul 
în grija unei familii. Când a confirmat 
decizia, Curtea de Apel a luat în 
considerare opinia copilului, așa cum a 
fost exprimată în fața instanței, conform 
căreia, în anul școlar anterior, rămăsese 
repetentă deoarece mama și bunica nu o 
lăsau să meargă la școală și o țineau 
încuiată în casă. Dar acum, merge la 
școală și are note bune.  

► Înalta Curte de Decizie și Casație a 
României a decis că noțiunea de 
”domiciliu al copilului”, în înțelesul 
articolului 133 din Legea nr. 272/2004 cu 
privire la protecția și promovarea 
drepturilor copilului, se referă la locul în 
care copilul locuiește în mod constant, nu 
neapărat la locul de domiciliu al părintelui.  
Această clarificare este de mare 
importanță în condițiile în care legea 
prevede că acțiunile referitoare la 
măsurile speciale de protecție a copilului 
se judecă de tribunalul în a cărui rază 
teritorială domiciliază copilul. Astfel, 
Curtea Supremă  a hotărât că este în 
interesul superior al copilului ca instanța 
să aibă acces cu ușurință la probe 
importante, cum ar fi ancheta socială 
privind condițiile în care trăiește copilul.  

 
ITALIA 

 

► Reprezentanți juridici pentru copiii 
migranți neînsoțiți  

În urma intrării în vigoare a Legii privind 
protecția copiilor migranți neînsoțiți (nr. 47 
/2017), autoritățile centrale și regionale 
din Italia au aprobat implementarea pe 
scară largă a prevederilor referitoare la 
recrutarea și formarea reprezentanților 
voluntari ai copiilor migranți neînsoțiți. 
Formarea vizează obligațiile specifice ale 
reprezentanților în cadrul procedurilor 
administrative și judiciare. Avocatul 
Copiilor și Adolescenților din Italia  a 
lansat un apel către cetățeni, invitându-i 
să devină reprezentanți legali voluntari ai 
acestor copii.  

 

JURISPRUDENȚĂ (ITALIA) 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1F05YTTB/:%20https:/www.juridice.ro/wp-content/uploads/2017/09/comunicat-177.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/191639
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/191639
https://www.jurisprudenta.com/jurisprudenta/speta-11bbocma/
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=135232
http://www.garanteinfanzia.org/news/tutori-volontari-un-quadro-riepilogativo-della-selezione-e-formazione-nelle-diverse-regioni
http://www.garanteinfanzia.org/news/tutori-volontari-un-quadro-riepilogativo-della-selezione-e-formazione-nelle-diverse-regioni


 
►  Curtea Supremă, Secția Civilă VI, 
hotărârea nr. 22744/24 septembrie 2017  

În exercițiul responsabilităților părintești 
cu privire la aspecte importante din viața 
copilului, părinții nu pot obține custodie 
exclusivă doar în baza dificultăților legate 
de locuirea alternativă a copilului la 
fiecare dintre ei. Curtea a considerat că 
este esențială abilitatea fiecăruia dintre 
părinți de a depăși astfel de dificultăți. 
Principiul general al exercitării în comun a 
autorității părintești se aplică în interesul 
copilului și în ceea ce privește reședința 
alternativă. Responsabilitățile părintești 
pentru aspecte curente din viața copilului 
urmează a se exercita de părintele la care 
locuiește copilul în perioada respectivă.  

► Curtea Constituțională, Decizia nr. 
90/28 aprilie 2017 Instanța a reținut că 
prevederile legale referitoare la 
pedeapsa cu închisoare în cazul 
minorilor este în contradicție cu 
principiile Constituției Italiei referitoare 
la protecția copiilor și reeducarea 
persoanelor condamnate la pedepse 
privative de libertate. În consecință, 
respectivele prevederi ale Codului de 
procedură penală au devenit 
neaplicabile (Articolul 656, pgf. 9, a). 
Această decizie reprezintă un moment de 
cotitură pentru legislația procedural 
penală italiană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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