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1. Context 

Protecția și promovarea drepturilor copilului reprezintă unul dintre obiectivele fundamentale ale 

Uniunii Europene, concretizate, în ultimele decenii, în acțiuni politice, legislație și finanțare la 

nivelul UE și al statelor membre. 

Principiul protejării drepturilor copiilor este cuprins în documentele programatice, legislația primară, 

strategii și instrumente orizontale1: 

 art. 3 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Carta drepturilor fundamentale a 

UE; 

 Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2020 – O Uniune mai ambițioasă; 
 Rezoluția Parlamentului European din 11 martie 2021 referitoare la drepturile copiilor în 

perspectiva Strategiei UE privind drepturile copilului; 
 Rezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2019 referitoare la drepturile copiilor 

cu ocazia celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului; 
 Orientările UE revizuite din 2017 pentru promovarea și protecția drepturilor copilului; 

 Pilonul european al drepturilor sociale, principiul 11, care face referire expresă la drepturile 

copiilor: îngrijire, protecție împotriva sărăciei, servicii de educație și îngrijire de calitate și 

accesibile din punct de vedere financiar; 

 Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale prevede o Strategie a UE 

privind drepturile copilului, precum și o Recomandare a Consiliului de stabilire a Garanției 

europene pentru copii. 

 

                                                 
1 Cadrul de reglementare referitor la drepturile copiilor este prezentat în documentul anexă la Strategie, Acquis-ul și  

documentele de politică ale UE privind drepturile copilului, care poate fi consultat aici.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1538472574246&uri=CELEX:12016ME/TXT
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_37_RO_ACTE2_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0090_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2017-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_251_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_annexe2.pdf
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Necesitatea noii strategii derivă nu doar din situația precară a unui important procent din numărul 

copiilor, ci și din exacerbarea unora dintre problemele generale ale copiilor într-un context creionat 

de globalizare, avansul tehnologic și, nu în ultimul rând, de pandemia de coronavirus2.  

În elaborarea strategiei au fost luate în considerare atât rezultatele unei consultări publice3, ale 

lucrărilor Forumului european privind drepturile copilului din 20204, cât și opiniile și sugestiile a 

peste 10 000 de copii5. 

Strategia va veni în completarea altor inițiative politice: Planul de acțiune privind integrarea și 

incluziunea pentru perioada 2021-2027, noul Pact privind migrația și azilul, Planul de acțiune 

pentru democrația europeană. 

 

2. Prezentarea comunicării 

Strategia urmărește să unifice toate instrumentele legislative, de politică și de finanțare ale UE, 

scop în care propune o serie de acțiuni specifice în șase domenii tematice, fiecare definind 

prioritățile pentru acțiunea UE în următorii ani, precum și acțiunile ce trebuie întreprinse de către 

statele membre pentru a asigura transpunerea reglementărilor UE.  

Odată cu strategia a fost prezentată și o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei 

garanții europene pentru copii. 

 Domeniile tematice luate în considerare de Comisie se referă la dreptul copiilor de a 

participa la viața democratică, de a-și valorifica integral potențialul, indiferent de mediul social 

din care provin,  de a duce o viață ferită de violență, de a avea acces la justiție adaptată, de a naviga 

în condiții de siguranță în mediul digital și de a profita de oportunitățile oferite de acesta. De 

asemenea, este vorba și despre drepturile copiilor pe plan internațional.  

 Acțiunile propuse la nivelul UE sunt: o platformă a UE pentru participarea copiilor,  

participarea la acțiuni subsumate Pactului climatic european, propunerea unei recomandări a 

Consiliului privind învățarea online și la distanță în învățământul primar și în cel secundar, 

folosirea unui limbaj adaptat copiilor, desfășurarea de consultări specifice pentru inițiativele 

viitoare, crearea unor medii de învățare favorabile pentru grupurile cu risc ridicat de eșec școlar, 

inițiative legislative în domenii precum combaterea violenței împotriva copiilor și îmbunătățirea 

funcționării sistemelor de protecție a copilului, promovare, alocarea de fonduri și resurse. 

 Acțiuni propuse la nivelul statelor membre: adoptarea cât mai rapidă în cadrul Consiliului 

a propunerii Comisiei de recomandare pentru instituirea Garanției europene pentru copii și punerea 

în aplicare a dispozițiilor acesteia, promovarea participării tinerilor la serviciile Garanției pentru 

tineret, consolidarea educației privind cetățenia europeană, campanii de sensibilizare și activități 

de formare, crearea unor rețele specializate pentru protecția drepturilor copilului, dezvoltarea unor 

soluții alternative în domeniu,  consolidarea cooperării transfrontaliere. 

 Întreprinderile din domeniul TIC sunt invitate să se asigure că drepturile copiilor, inclusiv 

respectarea vieții private, protecția datelor cu caracter personal și accesul la un conținut adecvat 

vârstei, sunt incluse în produsele și serviciile digitale, să ofere copiilor și părinților instrumente 

adecvate care să permită controlul timpului petrecut în fața unui ecran, să acționeze în continuare 

pentru detectarea, raportarea și eliminarea oricărui conținut online ilegal, inclusive – sau  mai ales-  

a materialelor care conțin sau incită la abuzuri sexuale asupra copiilor. 

 

 

                                                 
2 Cu privire la impactul pandemiei de coronavirus asupra copiilor, Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene 

a întocmit un studiu care poate fi consultat aici.  
3 Rezultatele consultării publice pot fi consultate aici.  
4 Rezultatele lucrărilor Forumului pot fi consultate aici.  
5 Opiniile și sugestiile copiilor pot fi consultate aici, aici, aici. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_758_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_758_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0609&from=EN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_790_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_790_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_137_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_137_RO_ACT.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124034
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/events/13th-european-forum-rights-child-towards-eu-strategy-rights-child-2020-sep-29_en
https://www.unicef.org/eu/media/1276/file/Report%20%22Our%20Europe,%20Our%20Rights,%20Our%20Future%22.pdf
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/472cb70e-fd21-4cc8-b318-605958ffdf99/Consultation-with-children_FINAL.pdf
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/707fab15-dd0f-439b-8ba5-796396a4ea47/SOS-CVI-Detailed-Report-of-Children-in-Residential-Care-for-the-European-Commission.pdf
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Finanțare 

La nivelul UE, Fondul social european Plus (FSE+) și Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR) sprijină investițiile în dezvoltarea capacităților umane și a infrastructurilor, în 

echipamente și în accesul la servicii în domeniile educației, ocupării forței de muncă, locuințelor, 

asistenței sociale, sănătății și îngrijirii copiilor, precum și în trecerea de la serviciile instituționale 

la cele bazate pe familie și pe comunitate. 

Instrumentul NextGenerationEu finanțează politicile dedicate tinerilor și copiilor, politici care 

urmează să fie incluse în planurile naționale de recuperare și reziliență.  

La 19 aprilie 2021, Consiliul a adoptat cele două programe care constituie fondul UE pentru 

justiție, drepturi și valori ca parte a cadrului financiar al UE pentru perioada 2021-2027. 

Obiectivele specifice ale Programului „Drepturi și valori”, cu un  buget 1,55 miliarde de euro, sunt 

protejarea și promovarea valorilor UE, promovarea egalității și a drepturilor, inclusiv a egalității 

de gen, a combaterii discriminării și a drepturilor copiilor, promovarea implicării și a participării 

cetățenilor la viața democratică din UE, combaterea violenței, în special împotriva copiilor și a 

femeilor. Drepturile copiilor, ca cetățeni ai UE, sunt cuprinse și în obiectivele celui de al doilea 

program - „Justiție” – prevăzut cu un buget de 305 milioane de euro.  

Statele  membre  trebuie să acorde prioritate finanțării drepturilor copilului în cadrul programelor 

de finanțare ale UE; în situația în care rata copiilor expuși riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială este mai mare decât media UE, acestea vor trebui să aloce 5 % din FSE+ pentru combaterea 

sărăciei în rândul copiilor. 

 

Etapele următoare 

Punerea în aplicare a strategiei UE va fi monitorizată la nivelul UE și la nivel național, iar Comisia 

va raporta cu privire la progresele înregistrate în cadrul Forumului anual al UE privind drepturile 

copilului. O evaluare a strategiei va avea loc la sfârșitul anului 2024. 

Comisia invită statele membre să adopte rapid propunerea de recomandare a Consiliului de 

instituire a Garanției europene pentru copii.  Guvernele sunt încurajate să prezinte Comisiei, în termen 

de șase luni de la adoptarea strategiei, planuri de acțiune naționale privind modul în care intenționează 

să o transpună în practică. Comisia va monitoriza progresele înregistrate prin intermediul semestrului 

european și va emite, dacă este necesar, recomandări specifice fiecărei țări. 

 

3. Poziții ale altor  instituții europene și ale partenerilor sociali 

3.1. Instituții ale UE 

3.1.1. Parlamentul European  

Rezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2019 referitoare la drepturile copiilor, 

adoptată cu ocazia celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, 

susține încetarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, invită statele membre să 

investească în educația, formarea și, nu în ultimul rând, în bunăstarea fizică și psihică a copiilor, 

în special a copiilor vulnerabili.   

Rezoluția Parlamentului European din 11 martie 2021 referitoare la drepturile copiilor în 

perspectiva Strategiei UE privind drepturile copilului, considerând că interesul superior al 

copilului trebuie să fie considerat primordial în toate acțiunile și deciziile care îl privesc, a salutat 

inițiativa Comisiei de a pregăti o nouă strategie cuprinzătoare privind drepturile copilului și a 

solicitat statelor membre și instituțiilor UE să acționeze pentru protejarea copiilor, pe plan 

european și internațional.  

 

 

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_447_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_372_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_250_RO_ACT.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/04/19/justice-rights-and-values-council-adopts-programmes-of-up-to-1-8-billion-for-2021-2027/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0179_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0090_RO.html
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3.1.2.Consiliul UE 

La 29 aprilie 2021, Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire 

la adoptarea unui set de măsuri temporare care să permită furnizorilor de servicii de comunicații 

electronice detectarea, raportarea și eliminarea abuzurilor sexuale săvârșite asupra copiilor în 

mediul online, până la punerea în aplicare a legislației anunțate de Comisia Europeană.  

În Declarația de la Porto se pune accent pe dimensiunea socială a UE, pe transpunerea integrală a 

principiilor cuprinse în Pilonul european al drepturilor sociale, ca elemente centrale ale redresării 

post-pandemice. Obiectivul combaterii sărăciei în rândul copiilor este precizat în mod expres.  

 

3.1.3. Avizul Comitetului Economic și Social European va fi adoptat în sesiunea din iulie 2021. 

Comitetul a adoptat avize pe o serie de probleme specifice cuprinse în noua strategie – cu privire 

la măsurile pentru protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale, la măsurile pentru a sprijini 
participarea deplină a tinerilor în domeniul educaţiei, al ocupării forţei de muncă şi în societate, 

protecția datelor personale, în care se susține necesitatea promovării protecției datelor personale 

ale copiilor etc. 

 

3.1.4. Comitetul Regiunilor și-a prezentat poziția de susținere a politicilor de protejare a 

drepturilor copilului nu doar la nivelul UE sau la cel național, ci și la nivel regional sau local; a se 

vedea, în acest sens, Rezoluția cu privire la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2021; 

Opinia cu privire la O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025, Opinia 

cu privire la Strategia UE pentru integrarea romilor. 

 

4. Situația în România 

România, în pofida unei îmbunătățiri considerabile a situației copiilor în ultimele decenii, are cea 

mai ridicată rată a copiilor cu risc de sărăcie sau excluziune socială; există numeroase grupuri 

marginalizate: copii romi, copii cu dizabilități și copii care locuiesc în zonele rurale. 

Protecția drepturilor copilului în România are la bază Legea nr.272 din 21 iunie 2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.  

Promovarea consultării și participării copiilor a reprezentat o prioritate a României în contextul 

deținerii președinției Consiliului Uniunii Europene. În acest context, la 7 mai 2019 a fost publicată 

Declarația de la București a copiilor din Uniunea Europeană, prin care au fost puse bazele 

mecanismelor de consultare a copiilor în deciziile Uniunii Europene. 

Problemele copiilor sunt cuprinse Planul național de redresare și reziliență, respectiv în Pilonul IV 

- Coeziune socială și teritorială, Pilonul V - Sănătate și reziliență economică, socială și 

instituțională, Pilonul VI - Politicile pentru generația următoare, copii și tineri. 

 

Camera Deputaților, după examinarea documentelor referitoare la diferitele domenii precizate în 

strategie, a adoptat o serie de hotărâri, astfel: 

Hotărârea nr. 22/25.04.2018, în care susține toleranța, promovarea valorilor comune, a educației 

favorabile incluziunii, evidențiind că acestea reprezintă și garanția unui viitor sigur pentru copii și 

tineri.   

Hotărârea nr. 49/20.10.2020, în care pune accent pe necesitatea educației pentru stoparea 

stereotipurilor, violențelor, marginalizării, ca bază pentru bunăstarea copiilor.  

Hotărârea nr. 28/10.03.2021, în care susține Strategia UE pentru combaterea abuzului sexual 

asupra copiilor. 

La nivelul Direcției pentru Uniunea Europeană au fost elaborate fișe de informare pe tematica în 

discuție: Dimensiunea europeană a predării, O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de 

gen 2020-2025, Strategia UE privind drepturile victimelor (2020-2025), Strategia UE pentru 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/04/29/combating-child-abuse-online-informal-deal-with-european-parliament-on-temporary-rules/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-strategy-rights-childchild-guarantee
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/preventive-measures-protection-children-against-sexual-abuse
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/eesc-opinion-promoting-young-peoples-full-participation-education-employment-and-society
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/eesc-opinion-personal-data-protection
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XR2622
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5625&rid=3
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/ro_program_ropres2019.pdf
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5509-ro2019eu-cp-conferinta-bucuresti-copiilor-consultare-ue-06052019
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/04/ffdbdf26d6fc01f009a8059cfd94b0dd.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1581381671/HCD_COM(2018)_23.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1474229821/HCD_COM(2020)_152%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1020253436/HCD_COM(2020)_607_nr_28.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/fi_2410.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2967.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2967.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2975.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2985.pdf
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combaterea abuzului sexual asupra copiilor, Recomandare a Consiliului privind educația și 

formarea profesională, Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor, 

O Uniune a egalității: Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-

2025, Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. 

 

Anexă documentară 

Anexa 1 – Infografic – Garanția pentru copii 

Anexa 2 – Infografic – Strategia UE privind drepturile copilului 

Anexa 3 – Strategia UE pentru drepturilor copilului pe scurt 

 

Principalele documentele consultate 

Proclamație interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale 

Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 O Uniune mai ambițioasă 

Strategia UE privind drepturile copilului 

Acquis-ul și documentele de politică ale UE privind drepturile copilului  

 

 

Dana Honciuc 

11 mai 2021 

  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2985.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2977.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2977.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_3026.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_3027.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_3027.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/fi_3131.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_251_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_37_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_annexe2.pdf

