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Introducere

INDIVIZI,
SOCIETATE, STAT
Cine și cum ne conduce

”
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Regulile din viața noastră

Exista reguli in lift: nu pot urea in cabina liftului mai multe persoane decat sarcina maxima
admisa, nu se fumeaza, copiii trebuie insotiti de adulti, in caz de pericol se activeaza butonul de
alarma. Sunt reguli de utilizat scara rulanta: cei care stationeaza ocupa partea dreapta �i cei
care se deplaseaza vor folosi partea stanga a scarii.
Exista reguli in salile de film sau spectacole: se respecta locul indicat pe bilet, telefonul se da pe
modul silenµos, filmul nu se inregistreaza video, nu se servesc alimente intr-un mod zgomotos sau
cu miros puternic. La spectacolele de muzica clasica, opera sau balet regulile sunt mai stricte: tinuta
trebuie sa fie eleganta, parfumul discret, haina se lasa la garderoba, sosirea se face cu 15 minute
inainte; se aplauda solistul, dirijorul �i orchestra cand apar pe scena; in timpul spectacolului nu se
fac fotografii �i filmari, nu se converseaza nici macar in �oapta, nu se despacheteaza ambalaje sau
sticle, daca suferiµ de tuse folosiµ bomboane speciale sau sirop, nu se umbla prin sala; nu se aplauda
intre paftile lucrarii, iar la sfar�itul lucrarii se aplauda, inclusiv ridicandu-se in picioare �i strigand
,,Brava!" pentru o artista �i ,,Bravi!" pentru un grup de interpreti.
Exista reguli in caz de incendiu: trebuie evitata panica, u�ile �i ferestrele se inchid daca este
timp, cladirea se evacueaza rapid �i nu se iau obiecte personale sau de imbracaminte, sunt
salvate persoanele care au nevoie de ajutor, nu se folose�te liftul. $i exista reguli in caz de
cutremur: nu se parase�te cladirea, se sta departe de ferestre �i de peretii exteriori, trebuie sa va
ghemuiti pe genunchi �i coate, cu fata in jos, sub o banca de clasa, o masa solida sau un birou
solid, dupa caz, apucand cu mainile piciorul mesei, al biroului sau al bancii, ori stand in cadrul
u�ii ori sub o grinda.
Exista reguli pe partie cand ne dam cu schiurile, placa sau sania: semnele de pe partie trebuie
respectate; la fel, trebuie respectati ceilalti sportivi; casca este un accesoriu obligatoriu; urcam sau
coboram fara schiuri numai pe margine; adaptam viteza la pregatirea noastra, marimea pantei �i
aglomeratia de pe partie; oprirea pe partie este interzisa in zonele inguste sau acolo unde
vizibilitatea este redusa; daca am cazut, trebuie sa ne deplasam cat mai repede din acel loc.
Dupa cum exista reguli pe plaja litoralului: nu se face plaja intre orele n-16; se utilizeaza pentru
piele crema cu factor ridicat de protectie; cear�aful nu se instaleaza in zona de �ezlonguri;
resturile se arunca la co�ul de gunoi, nu in nisip; nudism se face doar in locuri special amenajate
pentru aceasta. Iata ce simbolizeaza steagurile arborate la foi�oarele salvamarilor: ,,steag ro�u cu
galben" - salvamarul este prezent, scaldatul este permis; ,,steag galben" - marea este agitata,
scaldatul este permis doar inotatorilor experimentati; ,,steag ro�u" - scaldatul este interzis.
Exista reguli morale sau de bun-simt: se respecta cuvantul dat, nu se intarzie la o intalnire, nu
se arunca mizerie pe strada, nu se scuipa pe jos. Nu se asculta muzica la un volum ridicat nici
acasa la difuzor �i nici intr-un mijloc de transport la ca�ti.
Exista reguli religioase: biserica se frecventeaza in mod regulat; nu se �opte�te �i nu se sta cu
mainile la spate intr-o biserica; copiii in unele culte, tinerii in altele, se boteaza; se tine post in
perioadele indicate; in unele culte se merge la spovedanie eel putin anual; barbatii intra in
biserica inaintea femeilor �i in unele culte ei se a�aza in partea dreapta; acolo unde exista altar,
femeile nu pot patrunde in zona respectiva decat in ziua sfintirii bisericii; se evita sarutatul
icoanelor de persoanele rujate; lumanarile se aprind in locurile special amenajate.
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Suntem liberi respectând legile

”

Constituția

Legile și organele care le adoptă

Consiliul local, ca �i Consiliul judetean, este alcatuit din consilieri ale�i
pentru un mandat de patru ani de catre cetatenii din acea localitate, respectiv
judet, De asemenea, ace�ti cetateni i�i aleg primarul localitatii, Viceprimarul
este ales de consilierii locali, iar vicepre�edintele Consiliului judetean este ales de
consilierii judeteni. Cetatenii pot decide dizolvarea consiliului �i incetarea
mandatului primarului cand sunt nemultumiti de activitatea lor.
Guvernul Romaniei emite �i el acte normative. Ele sunt hotarari (de exemplu, Hotararea nr.
26/2017 privind organizarea �i functionarea Ministerului Educatiei �i Cercetarii �tiintifice),
ordonante (de exemplu, Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor) sau
ordonante de urgenta (de exemplu, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice - a�a numitul "cod rutier"). In cadrul �edintelor de Guvern
actele normative nu se voteaza la fel ca in Parlament sau ca in Consiliul Local, ci doar se dezbat,
dupa care prim-ministrul le considera adoptate.
Membrii Guvernului se numesc mini�tri. Fiecare ministru conduce cate un minister - exista un
ministru al educatiei, unul al justitiei, unul al muncii, unul al sanatatii, unul al transporturilor
etc. Fiecare ministru este ajutat de unul sau mai multi secretari de stat. Atunci cand iau decizii
in ministere, mini�trii emit ordine - de exemplu, prin Ordinul nr. 45/1998 al Ministrului
Transporturilor se descrie cum trebuie proiectata f?i realizata o strada.
Guvernul actual este alcatuit din prim-ministru �i 24 de mini�tri. Are sediul
in ,,Palatul Victoria" din Bucure�ti. Guvernul nume�te in fiecare judet cate
un prefect pentru a-1 reprezenta in teritoriu.
Conducatorul statului nostru este Pre�edintele Romaniei. El este ales pentru un mandat de
cinci ani de catre cetatenii romani cu drept de vot, indiferent daca locuiesc sau nu pe teritoriul
tarii noastre. Pre�edintele tarii emite decrete. Unele decrete au legatura cu legile (de exemplu,
decretul de promulgare a legii privind Codul penal), altele cu Executivul (de exemplu, decretul
pentru numirea in functia de ministru), iar alte decrete au legatura cu Justitia (de exemplu,
decretele de numire in functia de judecator sau de procuror).

Respectarea legilor este obligatorie

Atitudinea față de încălcarea legilor

”

� EXERCITIUL 3: Sa presupunem ca tocmai ai obtinut diploma de bacalaureat
•·
· �i te prezinti la un concurs de admitere la facultate sau de ocupare a unui
�
loc de munca. La un moment dat vezi ca unul dintre participantii la concurs
copiaza. Tu alegi sa iti vezi in continuare de propria lucrare. Concurentul necinstit
raspunde corect la mai multe intrebari decat tine �i este declarat ca�tigator. De�i
tu ai respectat regulile, iar el nu, totu�i in final el este eel care a obtinut locul
pentru care amandoi ati concurat. Nu-i a�a ca te simti nedreptaµt?! Oare nu ar fl
fost mai bine sa anunti organizatorii in momentul cand ai vazut ca acel concurent
tri�eaza?!
Cred ca realizezi astfel cat este de important ca nu numai tu, ci �i cei din jurul tau sa respecte
regulile. Daca toata lumea ar fi corecta, in cazul unui concurs ar ca�tiga competitia eel mai bun,
iar nu eel mai �mecher. De aceea este bine sa intelegem ca sentimentele de dreptate �i de
siguranta exista cu adevarat atunci cand regulile sunt respectate �i eel ce gre�e�te i�i asuma asta
�i, eventual, este sanctionat. Daca tu vei inchide ochii, �mecherul va fi incurajat sa incalce legea
din nou, caci �tie ca din cauza la�itatii tale, lui nu i se va intampla nimic. �i altii care vor afla
asta vor fi tentati sa il imite pe respectivul, iar tu, eel care alegi sa respecti legea, vei fi privit de
astfel de indivizi ca un fraier.
Prin urmare, atunci cand e�ti victima unei ilegalitati - de exemplu, cineva iti sustrage un bun,
te love�te, nu iti restituie un lucru imprumutat etc. - trebuie sa �tii ca ai de partea ta legea, care
te ocrote�te. Exista oameni platiti de stat pentru a stabili daca s-a incalcat vreun drept �i pentru
a lua masurile ca eel care este vinovat sa indrepte raul facut �i, atunci cand legea o cere, sa fie
sanctionat: la �coala - profesorul; pe strada - politistul; la tribunal - judecatorul.
� EXERCITIUL 4: Se poate intampla sa nu fii nici victima, nici autorul unei
·· ilegalitati, ci martor. Astfel, sa zicem ca e�ti agresat intr-un loc public de un
� ·
necunoscut. Un tanar trece pe langa tine �i vede ca ai nevoie de ajutor. El
are la dispozitie trei optiuni: (1) trece mai departe �i grabe�te pasul fiind multumit
ca nu el este eel agresat; (2) intervine in conflict cu riscul de a fl �i el batut; (3)
anunta organele legii sunand la 112. Am dreptate daca spun ca nu ai vrea ca tanarul
sa adopte optiunea nr.... (1)?!

Trebuie sa �tii ca daca e�ti martor la comiterea unei infractiuni legea nu te obliga sa anunti
politia decat pentru anumite fapte grave care au ca rezultat moartea unei persoane. �i totu�i,
de ce ar trebui ca martorul sa ia atitudine la comiterea unei ilegalitati comise impotriva altei
persoane? Raspunsul este unul singur: pentru ca ii pasa �i nu suporta ca cineva din apropiere
sa sufere. Daca vrem sa traim intr-o tara curata, sa fim in siguranta pe Strada �i sa ne
bucuram de lucrurile noastre, atunci trebuie sa respectam atat noi, cat �i ceilalti aceste valori
�i sa cerem ca cei care nu o fac sa raspunda. Altfel exista riscul ca eel care a comis o fapta rea,
nefiind sanctionat nici de public prin oprobriu, nici de organele legii prin pedeapsa, sa repete
acea fapta �i altii sa-1 imite.
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Alegerea în funcții publice și demnități

Partidul comunist a fost la putere in tara noastra dupa eel de-al Doilea Razboi Mondial pana in
decembrie 1989. Dupa Revolutia din acel an, justitia romana a refuzat mult timp reinfiintarea
acestui partid, dar acest lucru s-a produs in anul 2016 cand Tribunalul Bucure�ti, instanta care
autorizeaza infiintarea de partide politice in Romania, a permis infiintarea a doua partide de acest
gen. Ambele au doar cativa membri �i nu sunt partide parlamentare.
Partidele de centru imbina elemente de stanga �i de dreapta.
Pentru desra�urarea procesului electoral, cetatenii trebuie sa fie informati in mod corect �i
concurentii electorali sa informeze, la randul lor, in mod corect. Aceasta se face intr-o anumite
perioada dinainte de alegeri �i cu respectarea unor reguli stricte in timpul campaniei electorale.
Daca votezi fara a avea acest drept, daca votezi in locul altei persoane sau
daca votezi de mai multe ori ri�ti pedeapsa inchisorii.

COPILUL, TÂNĂRUL
ȘI DREPTURILE
Cine este copil

Cine este adolescent

Cine este „tânăr”

2

Apariția drepturilor omului și ale copilului

Drept și drepturi

Drepturile copilului și organele care le apără

• Drepturi sociale: dreptul la educatie, la sanatate, la securitate sociala, la dezvoltare;
• Drepturi culturale: dreptul la recreatie, la joaca, la participare la activitati culturale �i artistice.
La nivel mondial aceste drepturi sunt cuprinse in Conventia Natiunilor Unite cu privire la
Drepturile Copilului de care am mentionat mai sus. Institutia care monitorizeaza respectarea
lor este Comitetul pentru Drepturile Copilului, alcatuita din 10 experti internationali carora
statele le inainteaza rapoarte in mod regulat.
In Romania exista o lege speciala care reglementeaza respectarea, promovarea �i garantarea
drepturilor copilului - este vorba de Legea nr. 272/2004 privind protecµa �i promovarea drepturilor
copilului. De aplicarea acestei legi se ocupa mai multe autoritati, fiecare cu propriile atribuµi:
• Agenµa Naµonala pentru Protecµa Drepturilor Copilului �i Adopµe, constituita la nivel naµonal
in subordinea Ministerului Muncii: ea monitorizeaza respectarea Convenµei �i legii menµonate;
· Directiile generale de asistenta sociala �i protectie a copilului, constituite la nivel judetean �i a
municipiului Bucure�ti: ele vegheaza la respectarea in judet �i in capitala a legislatiei cu
privire la protectia �i promovarea drepturilor copilului;
• Serviciile publice de asistenta sociala, constituite la nivel local: ele vegheaza la respectarea in
municipii �i ora�e a legislatiei cu privire la protectia �i promovarea drepturilor copilului;
viziteaza copiii la domiciliu; urmaresc masurile de prevenire �i combatere a consumului de
alcool, droguri, a violentei in familie, a comportamentului delincvent;
• Agentia Nationala pentru Egalitatea de �anse intre Femei �i Barbati, constituita la nivel national
in subordinea Ministerului Muncii: coordoneaza �i indruma metodologic activitatiJe directiilor
generale de asistenta sociala �i protectia copilului �i ale serviciilor publice de asistenta sociala in
legatura cu aplicarea prevederilor legale incidente in domeniul violentei in familie;
• Avocatul Copilului: este un adjunct al Avocatului Poporului care prime�te petitii in legatura cu
drepturile �i libertatile copiilor �i
vegheaza ca institutiile administratiei
Institutiile statului iau decizii tinand
seama de interesul superior al
publice sa le respecte;
• Instantele judecatore�ti, care se regasesc
copilului. Asta inseamna ca ele fac
in toate municipiile �i in majoritatea
ceea ce este eel mai bine pentru copil, nu
ora�elor din Romania: ele solutioneaza
doar ceea ce este suficient sau doar bine
pentru el.
litigii care privesc inclusiv copiii.

Pe scurt:
• Pana la 18 ani e�ti ,,copil"; intre 14 �i 18 ani e�ti ,,adolescent"; intre 14 �i 35 ani e�ti ,,tanar".
• Deciziile privind copilul ce se iau de catre parinti �i institutiile publice trebuie sa aiba la baza
interesul superior al acestuia.
• Drepturile omului fac ca indivizii sa fie persoane, adica beneficiari de drepturi �i obligatii.
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OMUL ȘI
DREPTUL LA VIAȚĂ
Nașterea

Moartea

3

Dreptul la viata este eel mai important drept al omului. Atunci cand in mod voit se ia viata unei
persoane de catre o alta se comite cea mai grava infractiune numita omor.
Omorul este aspru pedepsit de lege: daca. un adult ucide cu intentie o
persoana, atunci va fl condamnat la inchisoare intre 10 !jli 20 ani; daca
autorul este un minor, el nu poate fl trimis in penitenciar, dar va fl inchis
intr-un centru de detentie pe o perioada intre 5 !jli 15 ani.
Din pacate, in tara noastra au existat cazuri de copii omorati de catre adulti. Uneori ucigal?ii au
fast chiar de rudele copiilor.
in iulie 2019, un individ din sudul tarii a fost arestat !jli cercetat pentru
�,...,.- rapirea unor fete !jli omorarea lor. in cursul anchetei s-a descoperit ca acesta
a luat fete care faceau ocazional autostopul, pe care le ducea la domiciliul
sau unde le tinea izolate !jli le viola. Politi!jltii au descoperit in gradina casei
acestuia oase provenind de la cadavrele mai multor adolescente.
Sunt cazuri in care minori au ucis copii.
in anul 2005 o fetita dintr-un mare ora!jl din Moldova, in varsta de 8 ani, a
�,...,.- fost chemata in apartamentul celui mai bun prieten al fratelui ei. Nereu!jlind
sa o violeze, acesta i-a curmat viata, a invelit-o intr-o patura !jli a ascuns-o
intr-o lada de gunoi. A fost cantata timp de doua luni de cunoscutii sai, iar la
cautari a participat !jli insu!jli criminalul care s-a prefacut ca nu !jltie nimic. Dupa ce
au gasit-o, tatal fetei, cuprins de durere, s-a sinucis. Criminalul, cu varsta de 17
ani la data faptei, a fost pana la urma descoperit !jli condamnat la 20 ani
inchisoare. A fost eliberat in anul 2014, mai repede, pentru buna purtare.
De asemenea, sunt cazuri in care minori au ucis adulti.
in vara anului 2018, doi tineri din Vestul tarii in varsta de 15, respectiv 17 ani,
�,...,.- au planuit sa ucida la intamplare 0 persoana pentru a-i lua ma!jlina ca Sa se
plimbe. Au comandat un taxi !jli au folosit un cutit cu care au luat viata
!jlOferului in varsta de 77 de ani. Au aruncat cadavrul intr-o padure, au luat banii !jli
telefonul !jlOferului !jli s-au plimbat cu autoturismul pana a ramas fara
combustibil. Un an mai tarziu cei doi au fost condamnati la noua, respectiv zece
ani de detentie intr-un centru specializat de detentie pentru minori.
Trebuie sa 1?titi ca organele legii pot actiona numai daca sunt anuntate cat mai repede de cei
care 1?tiu orice informatie ce poate duce la eliberarea victimei l?i prinderea infractorului. De
aceea este esential ca fiecare dintre noi sa fie precaut, sa aiba grija nu numai de el, ci l?i de cei
din jurul sau care ar fi in nevoie. La eel mai mic act de agresiune violenta trebuie anuntate
autoritatile la telefon 112 pentru a interveni prompt.
Daca fapta violenta care s-a comis nu a dus la decesul victimei, ci acesta a supravietuit, fapta se
numel?te tentativa de omor. Tentativa de omor se sanctioneaza cu jumatate din pedeapsa

Războiul și terorismul

Sinuciderea și eutanasia

Fenomene meteorologice și hidrologice periculoase

Prin sistemul RO-ALERT toti detinatorii oricarui tip de telefon vor fi in�tiintati in situatii majore
in care viata �i sanatatea cetatenilor sunt puse in pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme,
inundatii amenintatoare, atac terorist sau alte situatii care ameninta grav comunitatile.
Platforma nationala FIIPREGATIT.RO este destinata pregatirii populatiei
pentru situatii de urgenta. Aid se gasesc ghiduri pentru acordarea primului
ajutor, interventie in caz de ger/viscol, inundatie, cutremur, alunecare de
teren, avalan�a, furtuna, tornada, canicula, incendiu, antiterorism, electricitate,
accident nuclear, violenta copii, violenta domestica, furt de ma�ini, furt din
locuinta, furt din buzunare, manifestari sportive.

COPILUL ȘI
IDENTITATEA SA

Numele copilului

4

Cartea de identitate

Cetățenia copilului

Cetatenia nu trebuie confundata cu nationalitatea. Astfel, cetatenia indica apartenenta la un
stat, iar nationalitatea arata apartenenta la un popor, la un neam: de exemplu, domnul K6r6si
din Satu-Mare este ,,cetatean roman de etnie maghiara". Este de remarcat ca e posibil ca pe
parcursul vietii sa ai mai multe cetatenii (atunci cand te muti intr-o alta tara unde munce�ti o
perioada de timp impusa de statul respectiv sau atunci cand te casatore�ti cu un cetatean al
unui alt stat), dar intotdeauna vei avea o singura nationalitate care reprezinta obar�ia ta
indiferent Cate tari ai schimba. A�a se explica ca pe teritoriul Romaniei se afla cetateni romani
de diverse nationalitati (romani, maghiari, sa�i, evrei, ru�i etc), precum �i cetateni straini care
se afla la noi in vizita sau pentru a munci.
Exista insa �i persoane care nu au cetatenie, deci nu apartin vreunei tari - ei se numesc apatrizi.
Un apatrid are toate drepturile �i obligatiile prevazute de legislatia statului in care locuie�te. In
mod evident un cetatean va avea doua categorii de drepturi �i obligatii: ale statului a carui
cetatenie o detine, respectiv ale statului in care locuie�te.

CETA'fEAN EUROPEAN: Incepand cu anul 20CYJ Romania este membra a Uniunii
Europene. Ca cetateni europeni, avem anumite drepturi specifice: dreptul de a
vota �i de a fi ale�i in Parlamentul European, dreptul de a circula liber �i a locui
in alta tara europeana, dreptul de a lucra in alta tara europeana, dreptul de a adresa
petipi Parlamentului European �i a face plangeri la Mediatorul European.

COPILUL ȘI FAMILIA
DIN CARE FACE PARTE
Dreptul de a-și cunoaște părinții
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Dreptul de a fi crescut și îngrijit de părinți

Părinți în străinătate

Părinți despărțiți și cei divorțați

Gradele de rudenie

Respectarea rudelor și a memoriei celor decedați

Familia extinsă

Pedepsele

1) Prin abuz FIZIC o persoana produce suferinta alteia prin impingere,
inghiontire, palmuire, vatamare cu pumnii sau picioarele ori cu obiecte
contondente, injunghiere.
2) in abuzul EMO'flONAL o persoana urmare�e sa submineze personalitatea alteia
prin respingere, insultare, ameninµre, pana la manipulare.
3) in cazul abuzului ECONOMIC agresorul aduce victinta intr-o poziµe de dependenta
financiara: victintei nu i se permite sa munceasca, agresorul µne evidenta fiecarui ban
cheltuit sau nu ii permite sa �i cheltuie proprii bani.
4) Abuzul SEXUAL consta in atingeri intime sau invitaµi adresate pentru a determina o
persoana sa intreµna un raport sexual contrar dorintei, ori expunerea de gesturi sau
materiale sexuale fata de o persoana.
5) Abuzul PSIHOLOGIC consta fie in neglijare, fie in acµuni prin care abuzatorul se
asigura ca domina victinta, amenintand-o cu violenta orientata direct asupra ei sau a
cuiva drag, ori chiar a animalului preferat ori a unui bun la care aceasta µne. Spre
deosebire de abuzul emoµonal care este de srurta durata �i este punctual, eel
psihologic are o durata mai mare in timp.
In ziua de azi se accepta ca un copil este o persoana �i ca el are dreptul de a i se respecta
individualitatea. De aceea nu i se pot aplica pedepse fizice sau alte tratamente umilitoare sau
degradante �i nici nu poate fi privat de drepturi, astfel incat sa ii fie pusa in pericol sanatatea
fizica sau psihica. Este adevarat ca uneori parintii iau masuri disciplinare in cadrul educatiei pe
care sunt responsabili sa o dea copilului, dar acestea nu trebuie sa afecteze demnitatea lui.
Smucirea, amenintarea, strigarea la copil, mai ales in public, creeaza temere �i/sau sunt
percepute ca fiind umilitoare. Pedepsele fizice �i umilitoare aplicate copiilor au ca efect imediat
ranirea copilului atat corporal cat �i sufletesc. Dupa un anumit timp se va rupe ata�amentul
dintre copil �i parinte, iar dupa o perioada mai lunga de timp va fi afectata dezvoltarea
ulterioara a copilului, transformandu-1 intr-o persoana anxioasa, retrasa sau la randul sau
abuzatoare cu cei din jur, poate chiar cu proprii sai parinti ori copii.
Orice incakare a drepturilor copilului �i orice forma de abuz asupra sa
� � poate fi anuntata telefonic la numarul 116.111. Aid, Asociatia Telefonul
Copilului va informeaza despre drepturi, va consiliaza cu privire la
problema semnalata �i va indruma, daca este cazul, la organele abilitate.
Atunci cand este sesizata pe orice cale de comiterea unui abuz asupra copilului, Directia
generala de asistenta sociala �i protectie a copilului face rapid o investigatie �i daca copilul este
in pericol iminent poate decide scoaterea copilului din acel mediu �i plasarea lui in regim de
urgenta la o alta familie, persoana sau un serviciu specializat, urmand ca apoi un judecator sa
confirme sau sa infirme aceasta masura. Daca este cazul, vor incepe procedurile pentru
decaderea din drepturile parinte�ti, dupa care parintele va deveni un simplu strain pentru copil.
Atunci cand copilul este maltratat sau sanatatea ori viata lui sunt puse in pericol, politia va
deschide un dosar penal indiferent pe ce cale afla de aceste fapte: din constatari personale ale
organelor de politie, din presa, de pe internet, dintr-o plangere depusa de victima sau dintr-un
denunt depus de vreun martor.
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Violența domestică

e) violenta economica - interzicerea activitaµi profesionale, privare de mijloace
economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenta primara, cum ar fi hrana,
medicamente, obiecte de prima necesitate, aqiunea de sustragere intenµonata a
bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi �i dispune de bunurile
comune, control inechitabil asupra bunurilor �i resurselor comune, refuzul de a
susµne familia, impunerea de munci grele �i nocive in detrimentul sanataµi, inclusiv
unui membru de familie minor, precum �i alte aqiuni cu efect similar;
f) violenta sociala - impunerea izolarii persoanei de familie, de comunitate �i de
prieteni, interzicerea frecventarii instituµei de invatamant sau a locului de munca,
interzicerea/limitarea realizarii profesionale, impunerea izolarii, inclusiv in locuinta
comuna, privarea de acces in spaµul de locuit, deposedarea de acte de identitate,
privare intenµonata de acces la informatie, precum �i alte aqiuni cu efect similar;
g) violenta spirituala - subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii
necesitatilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a
aspiratiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice,
lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi in limba materna �i de a
invata copiii sa vorbeasca in limba materna, impunerea aderarii la credinte �i
practici spirituale �i religioase inacceptabile, precum �i alte actiuni cu efect
similar sau cu repercusiuni similare.

Trebuie sa �titi ca actele de violenta nu pot fi justificate invocandu-se obiceiul (,,a�a se facea �i
pe vremea noastra"), cultura (omorarea prin lapidare, adica prin aruncatul cu pietre, in anumite
tari musulmane, pentru relatii homosexuale sau adulter), religia (,,femeia trebuie sa fie supusa
barbatului"), traditia (bataia cu bate de Anul Nou din com. Ruginoasa, jud. Ia�i).
Daca sunteti victima unei astfel de
infractiuni, este necesar sa vorbiti cat mai
repede cu cineva apropiat cu care va
puteti sfatui: ruda, vecin, profesor. In
eel mai scurt timp trebuie anuntat
serviciul de protectie a copilului sau politia.
Cand sunteti in pericol grav puteti sa
primiti o perioada de timp intr-un centru pentru
adapostirea victimelor violentei in familie.

in caz de violenta domestica orice persoana poate anunta politia. Politi�tii
pot interveni �i din oficiu, chiar daca nu este formulata vreo plangere din
partea celui agresat. in timpul procesului, daca victima crede ca fapta nu se
va mai repeta, se poate impaca cu agresorul care este din familia sa, dar numai daca
ea dore�te acest lucru.

Victimele pot solicita gratuit ajutor la 0800.500.333, la orice ora.
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Protejarea copiilor lipsiți de familie

Răpirea și abandonul

I ■'
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Tehnici anti-rapire pentru copii

1. Evita strainii: nu discuta cu necunoscuti, fie ei �i de acela�i sex; nu te dud
cu ei chiar daca iti fac promisiuni sau folosesc numele parinµlor tai; nu te urci in
ma�ina lor; nu iei de la ei alimente; nu deschizi nimanui u�a cat parintii nu sunt
acasa.
2. Striga dupa ajutor: Plansul nu ajuta. Striga cat poti de tare �i imediat dupa
ajutor. Spune explicit: Ajutor! Vrea sa ma ia! Nu e tatal meu! Nu e mama meal
Ajutati-ma! Chemati Politia! Ma fura! Omul acesta ma atinge!
3. Agata-te de piciorul agresorului: trante�te-te imediat la picioarele agresorului �i
prinde-te strans cu bratele de un picior al acestuia. incolace�te-ti picioarele in
jurul celuilalt picior al agresorului sau alt obiect fix (un stalp, o bicicleta, o
balustrada, piciorul unui pat).
4. ,,inotul": cand agresorul vine spre tine sa te atace, nu trebuie sa il impingi, ci sa
ti mi�ti bratele repede in lateral ca la inot. Asta va preveni sa fii apucat prea u�or
in zona pieptului sau gatului. in acela�i timp striga dupa ajutor.
5. Metoda pe�telui alunecos: cand agresorul te apuca din spate �i iti acopera gura
sau te strange in zona gatului, lasa-te in jos mi�candu-ti mainile �i picioarele ca
un pe�te. Ajuns jos intoarce-te spre agresor cu fata �i love�te-1 cu picioarele. in
acela�i timp striga dupa ajutor.
6. Mu�ca �i love�te: mu�ca/zgarie bratele cu care iµ apuca fata sau alte zone la care
poµ ajunge. Love�te agresorul cu pumnii sau picioarele in locurile sensibile: in ochi,
in zona organelor sexuale (harbaµ), in gamba piciorului, la gat sub barbie, in co�ul
pieptului. Daca e�ti µnut de maini, love�te cu capul in nas, barbie, gura. Apoi fugi!
7. in caz de rapire cu ma�ina: nu te urea in ma�ina necunoscutului �i nu te cobori
din ma�ina. Apuca-te cu mainile strans de o hara, un copac, un obiect din jur
pentru a opri sa fie tras in ma�ina. Cand agresorul deschide u�a ma�inii, prinde-te
in spatiul dintre u�a �i ma�ina. Daca geamul este deschis prinde-te de marginea
geamului. Striga dupa ajutor.
Daca te afli deja in ma�ina pe scaunul de langa �ofer, baga un brat prin volan �i
blocheaza-1, cad va provoca viteza redusa sau o directie nefireasca, atragand
atentia altor persoane. Daca e�ti pus pe bancheta din spate �i ai mainile libere,
baga degetele in ochii agresorului, striga �i fa semne altor conducatori auto prin
geamurile laterale sau prin eel din spate. Cand agresorul opre�te �i deschide
portiera sa coboare, deschide portiera opusa �i fugi.
Sursa: http://parenting.anidescoala.ro

Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai. Iar parintii au obligatia sa ii ingrijeasca.
Atunci cand indeparteaza copilul sau cand se indeparteaza ei de copil, pot fi tra�i la raspundere.
Daca parintii ii parasesc sau abandoneaza �i astfel copilul sufera fizic sau
psihic, fapta se nume�te infractiunea de abandon de familie �i se
sanctioneaza daca minorul depune plangere la politie. inchiderea,
ascunderea sau rapirea unui copil, indiferent cine o comite, reprezinta o alta
infractiune grava numita lipsire de libertate.
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La randul sau, copilul este obligat de lege sa i�i intretina parintele care ajunge in stare de nevoie
�i nu are posibilitati. Daca refuza, copilul poate fi dat in judecata de parintii sai �i un judecator
sa decida suma de bani pe care acesta sa o plateasca in mod regulat.
Copilul poate calatori in strainatate singur sau cu parintii lui. Daca un parinte parase�te tara cu
copilul fara a avea acest drept �i fara acordul celuilalt parinte, fapta se nume�te rapire
internationala de copil �i Ministerul Justitiei va intra in alerta pentru a face demersurile in
vederea inapoierii.

-+----'
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TÂN Ă RUL Ș I
S ĂNĂ TATEA
Servicii medicale

6

Alcoolul

Tutunul

Pastile, etnobotanice, droguri

Mediu și nutriție

Protecția consumatorilor

Cand produsele indicate mai sus le-ati cumparat folosind internetul, tranzactia trebuie
confirmata prin e-mail sau in contul dvs. deschis pe site-ul furnizorului. Produsele trebuie
furnizate in maximum 30 zile sau in termenul propus de vanzator. Puteti sa comunicati
furnizorului in termen de 14 zile ca v-ati razgandit, fara nicio explicatie, iar in termen de alte 14
zile sa returnati produsele, urmand a vi se restitui suma de bani platita.
In cazul in care cumparati un produs alimentar �i nu ati bagat de seama ca are termenul de
valabilitate expirat, puteti cere inlocuirea de indata a produsului sau returnarea pretului platit.
Sunt sanctionati cu inchisoare cei care infesteaza apa, falsifica bauturi sau
alimente. La fel, cei care vand produse cu termenul de valabilitate expirat
daca sunt vatamatoare sanatatii oamenilor.

Atunci cand nu vi se respecta toate aceste drepturi sau pentru orice nereguli in legatura cu produsele
sau serviciile de pe piata puteti sesiza Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor care
poate da sanctiuni agentului economic, mergand de la amenzi pana la inchiderea unitatii.
TELEFONUL CONSUMATORULUI este o linie telefonica cu tarif normal, la
care consumatorii pot suna pentru a primi informatii referitoare la
modalitatea in care pot face sesizari sau reclamatii cu privire la produsele
�i serviciile ce le sunt puse la dispozitie. InfoCons: 021.9551.

Este posibil sa aveti probleme cu un bun cumparat din unul dintre statele membre ale U.E.
Daca in certificatul de garantie se mentioneaza ca beneficiati de o garantie europeana atunci
consumatorul o poate solicita in oricare dintre aceste state, inclusiv Romania. Daca certificatul
de garantie nu prevede aceast fapt, atunci nu se poate solicita aplicarea garantiei decat in tara
din care s-a achizitionat produsul. Toate informatiile necesare le puteti obtineti de la Centrul
European al Consumatorilor Romania: www.eccromania.ro.

VIAȚA INTIMĂ ȘI DE
FAMILIE A TÂNĂRULUI
Sexul și contracepția

7

Infecții venerice

Agresiunile sexuale și coruperea sexuală a minorilor

Violul

In noiembrie 2014, intr-o localitate din estul tam, �pte tineri cu varste cuprinse
..,....,.._ intre 18 �i 27 de ani au sechestrat �i violat pe camp, tirnp de mai multe ore, o fata
de 18 ani, pana cand a ramas inco�tienta. Pe parcursul investigaµilor, ei au fost
arestaµ. La finalul procesul care a durat un an de zile, pedepsele stabilite de
judecatori au fost urmatoarele: 10 ani inchisoare pentru eel care s-a oferit sa conduca
fata cu m�ina �i care, dupa ce a oprit pe camp, a avut ideea chemarii celorlalµ
prieteni sa comita fapta; cate 8 ani inchisoare pentru alµ trei infractori care nu au
recunoscut comiterea faptei; cate 6 ani inchisoare pentru ultimii trei care au
recunoscut fapta. Impreuna, ei au fost obligaµ sa plateasca victimei suma de 70.000
lei reprezentand daune morale pentru suferinta �i ru�inea indurata.
Prudenta in relatiile cu anumite persoane sau fata de locurile frecventate poate inlatura
conditiile care favorizeaza comiterea violurilor. Daca totu�i fapta are lac, victima nu trebuie sa
aiba niciun fel de simpatie sau compasiune fata de agresor. Trebuie sa intelegeti ca nu victima
este cea vinovata pentru viol! Nu are importanta ca este o ruda sau un simplu cunoscut al ei, ci
orice agresor trebuie sa raspunda pentru fapta sa. Violul
este considerat o fapta atat de grava incat este sanctionat
NU inseamna NU!
chiar daca intervine intre soti sau concubini.
Victima unei infracµuni de viol trebuie sa anunte imediat organele de poliµe �i, fara a face du�,
trebuie sa mearga rapid la medic pentru a obtine un certificat medico-legal. In acest document se
menµoneaza urmele faptei constatate pe sau in corpul victimei �i el va fi folosit ca proba in proces.

(■ '
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RETEAUA NATIONAi.A DE MEDICINA LEGAi.A: Aceasta este alcatuita din 53
unitati medico-legale, dupa cum urmeaza: Institutul National de Medicina
Legala "Mina Minovici" Bucure�ti; 5 Institute de Medicina Legala in Ia�i,
Cluj-Napoca, Craiova, Targu-Mure�, Timi�oara; 36 Servicii de Medicina Legala
Judetene in fiecare municipiu re�edinta de judet (cu exceptia celor din centrele
universitare in care functioneaza institutele aratate mai sus); 11 cabinete medico
legale subordonate Serviciilor Judetene respective, situate in Lugoj, Campulung
Arge�, Comane�ti, Fagara�, Petro�ani, Sighetul Marmatiei, Media�, Campulung
Moldovenesc, Radauµ, Barlad, One�ti.

In niciun caz victimei nu trebuie sa ii fie ru�ine pentru ce i s-a mtamplat. Nici nu trebuie sa ii fie
teama de agresor, caci acesta va fi prins �i, probabil, arestat de catre organele legii.
Daca ai fost victinia unei agresiuni sexuale sau fizice poµ intra in legatura cu un
avocat, in mod gratuit, prin intermediul Retelei Pro Bono pentru Drepturile
Omului gestionate de asociaµa ACTEDO: http://probono.actedo.org.
De asemenea, victimele violentei sexuale pot beneficia de consiliere psihologica
gratuita, inclusiv online, oferita de asociatia ALEG la
http://aleg-romania.eu/consiliere �i la Helpline 0753.893.531.

54

Prescripția răspunderii autorului

Nașterea și avortul

Concubinajul și căsătoria

Traficul de persoane pentru exploatare sexuală

pomografice. Ei se numesc traficanti de persoane. Aceste fapte sunt interzise de lege cand sunt
comise fa¢ de minori; cand victimele sunt majore, atunci sunt pedepsite numai daca actele de mai
SUS sunt comise prin constrangere, pedeapsa find inchisoare de pana la 10 ani. Cand victima minora
este pacalita, sau este lovita sau amenintata sa accepte toate acestea, ori daca autorul este o
persoana din familie sau un profesor ori un functionar public, fapta este pedepsita cu pana la 12 ani
inchisoare. Trebuie de notat ca, inclusiv in situatia in care victima i�i da acordul pentru a face acele
activitati, autorul tot va fi pedepsit pentru trafic de persoane, respectiv trafic de minori.
Exista un gest practicat in UK care poate salva copiii dintr-o situatie de
� � abuz: aceasta pozitie este cu mainile incruci�ate. in momentul in care un
strain vede pe Strada un copil care sta cu mainile incruci�ate i�i da seama
ca ceva se intampla cu acel copil �i imediat intervine �i se asigura ca totul este in
ordine sau ca are nevoie de ajutor.
In acest domeniu infractorii au gasit o metoda speciala de in�elaciune. Astfel, prin metoda
,,Loverboy" individul intra in contact cu victima, ii satisface aceasteia unele capricii, �i in timp o
determina sa se indragosteasca de el �i sa faca orice pentru acesta. Unii dintre escroci le
conving pe fete sa le cumpere cadouri scumpe, ori sa le zica contul bancar �i codul cardului, ori
sa le <lea bani sau bijuterii pe care sa le investeasca, ori sa le imprumute telefonul sau laptopul,
dupa care dispar. Altii se leaga de fete de liceu sau sarace carora le spun ca au nevoie de bani �i
ca numai ele i-ar putea ajuta intr-un singur mod: culcandu-se cu alti barbati, contra cost, o
perioada de timp. 0 astfel de tanara ajunge cu voia ei, nu prin constrangere, sa fie exploatata
sexual de o adevarata retea de traficanti de came vie, in care unul se ocupa de recrutarea fetelor
sarace, altul de cazarea lor �i transportul la clienti, altul de colectarea �i impartirea banilor.
in aprilie 2014 s-a pronuntat hotararea definitiva cu privire la doi tineri din
sudul tarii. Ei au fost condamnati la cate cinci ani, respectiv �ase ani
inchisoare, pentru proxenitism �i trafic de persoane, fiind gasiti vinovati de
faptul ca, folosind metoda ,,prin indragostire", au convins zed de tinere, multe
dintre ele minore, sa se prostitueze in bordelurile din Europa. Astfel, ei nu au
mai apelat la recrutarea prin violente fizice sau prin rapire, ci au folosit aceasta
metoda mai personala, reu�ind sa le mentina pe victime intr-o totala dependenta
emotionala �i afectiva fata de ei.

Pe scurt:
• Relatiile intime pot avea loc numai cu acordul partenerilor. Sunt interzise legaturile
intime intre minori i,i adultii care le sunt rude, profesori, doctori, ingrijitori, paznici.
• Sexul neprotejat poate duce la aparitia unei sarcini nedorite i,i transmiterea de infectn.
• Minorul de pana la 13 ani beneficiaza din partea legii de ocrotire sporita in privinta
intimitatii.
• Violul, traficul de persoane/minori �i proxenitismul se pedepsesc cu inchisoarea.
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ELEVUL ȘI
ȘCOALA
Învățământul

Pedepsele

8

Violența în școală

Bullying

Drepturile elevilor și recompensarea lor

privire la disciplinele din curriculum la decizia �colii;
• dreptul la burse �i la reducerea cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata, naval
�i subteran, precum �i pentru transportul intern auto, feroviar �i naval; dreptul de a deconta
abonamentul de transport pentru cei care nu pot fl �colarizati in localitatea de domiciliu;
dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru,
de opera, de film �i la alte manifestari culturale �i sportive organizate de institutiile publice;
• dreptul la o evaluarea obiectiva �i corecta: elevul este anuntat de nota inainte de consemnarea
ei; nota se trece in catalog �i in carnetul de student; notele la lucrarea scrisa trebuie primite in
maxim 15 zile lucratoare; daca elevul a primit o nota care nu e corecta, are dreptul sa ceara in
termen de 5 zile justificarea ei din partea profesorului daca testarea a fost orala �i sa ceara
directorului reevaluarea lucrarii scrise de o comisie alcatuita din doi profesori care predau la
alta clasa - contestatia este acceptata daca diferenta de nota este de eel putin un punct; elevul
nemultumit de nota acordata de profesor nu o poate contesta in justitie.
• dreptul de a urma ora de religie, scop in care se va face o cerere in acest sens (pentru elevul
minor, de catre parinte; pentru elevul major, de catre el insu�i);
• dreptul la asociere in cercuri �i in asociatii �tiintifice, culturale, artistice, sportive sau civice;
dreptul la reuniune, dar in afara orarului zilnic; dreptul de a redacta �i difuza
reviste/publicatii �colare proprii; dreptul de a participa din proprie initiativa �i rara a fl
obligati de profesori la concursuri, olimpiade, tabere, cercuri; dreptul la protest dar rara a
tulbura orele de curs;
• dreptul de �colarizare la domiciliu sau in spital pentru elevii nedeplasabili sau bolnavi mai
mult de 4 saptamani;
• dreptul de a evalua profesorii, in mod anonim, semestrial.
Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea �colara �i extra�colara pot primi
urmatoarele recompense:
Elevii cu performante �colare deosebite pot promova doi ani de studii intr-un
an �colar, cu avizul de inscriere emis de consiliul de administratie al unitatii
de invatamant preuniversitar.

a) evidentiere in fata colegilor sau a profesorilor;
b) comunicare adresata parintilor;
c) burse de merit, de studiu �i de performanta sau alte recompense materiale acordate de stat,
de agenti economici sau de sponsori, conform prevederilor in vigoare;
d) premii, diplome, medalii;
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profit din tara �i din
strainatate;
f) premiul de onoare al unitatii de invatamant preuniversitar.

Îndatoririle și interdicțiile

Sancționarea elevilor

Absențele nemotivate

Integritatea în educație

Unii elevi copiaza la teste din manuale, fituici sau folosind mijloace moderne de comunicare ori
trimit alti colegi in locul lor la examen - cei care fac asta risca sa Ii se scada nota la purtare
!;ii/sau sa fie exclu!;ii din examen. Altora Ii se sufla raspunsul de catre colegi - !;ii eel care sufla
raspunsul, i,i eel caruia i se sufla raspunsul vor fi sanctionati de catre profesor. Unii elevi
modifica nota din catalog, i!;ii motiveaza absente folosind adeverinte medicale falsificate sau
folosesc diplome cu mentiuni nereale atunci cand se inscriu la facultate ori cand candideaza
pentru un loc de munca - fapta constituie infractiunea de fals in inscrisuri oficiale !;ii atrage nu
doar o sanctiune aplicata de conducerea !;iCOlii, dar poate chiar una data de judecator. Aiti elevi
aleg sa mearga la meditatii tinute chiar de profesorii care predau la clasa !;ii astfel se ajunge ca
testele primite la i,coala sa cuprinda i,i exercitii lucrate deja in particular - acest lucru nu este
corect fata de ceilalti colegi de clasa, care sunt dezavantajati i,i, in plus, profesorul care primei,te
bani pentru activitatea pe care ar trebui sa o faca la clasa incalca regulile de deontologie.
Interesant, se intalnesc metode de a fura sau a in!;iela cu privire la cuno!;itintele detinute nu doar
la elevii de !;iCOala, ci !;ii la tinerii care urmeaza studii superioare. Astfel, studentii care termina
facultatea trebuie sa alcatuiasca o lucrare de licenta, cei care termina studiile postuniversitare
ori cele de master trebuie sa conceapa o lucrare de disertatie, iar cei care i!;ii finalizeaza studiile
doctorale trebuie sa redacteze o teza de doctorat. Aceste lucrari trebuie sa corespunda unei
anumite bibliografii, sa cuprinda referiri cu privire la lucrarile anterioare mentionate potrivit
regulilor citarii i,i sa aiba o componenta originala destul de consistenta. Din pacate, s-au
descoperit multe astfel de lucrari plagiate, adica alcatuite prin copierea textelor sau preluarea
ideilor cuprinse in lucrarile altor autori, fara insa a le cita.
Plagiatul este o forma de furt - furt intelectual. Chiar i;,i fara o plangere din
partea adevaratului autor al operei, plagiatorul poate fi condamnat penal. in
plus, plagiatul este o abatere de la regulile de etica universitare care impun
retragerea titlului acordat in mod nemeritat ( de exemplu, titlul de licentiat, eel de
master ori eel de doctor).

Cea mai grava metoda de a obtine o alta nota decat cea reala este prin coruperea profesorului de
catre elev sau parintii acestuia. Elevul nu invata deloc sau invata insuficient i,i atunci alege sa ofere
profesorului anumite foloase ca sa ii,i asigure reui,ita. Acest lucru este sanctionat cu inchisoarea!
Cand un profesor pretinde bani, produse sau alte foloase, inclusiv favoruri
sexuale pentru a da o anumita nota unui elev, el comite infracµunea de luare de
mita indiferent ca primei;,te sau nu ceea ce a solicitat. Cand un elev sau parinte
promite sau ofera vreun astfel de folos profesorului, indiferent ca aceasta are loc
inainte sau dupa examinarea elevului, el comite infracµunea de dare de mita.

Regula este ca, atata timp cat profesorul primei,te o remuneratie de la bugetul de stat pentru
activitatea prestata, el nu are voie sa i!;ii intregeasca venitul in acest mod sau sa primeasca orice
altfel de plati de la cei pe care ii educa.

Deficiențele și dizabilitățile

Nediscriminarea

Minoritățile

Copiii instituționalizați

Copiii refugiați

Dreptul la activități extrașcolare

CIRCULAȚIA ȘI
CĂLĂTORIILE
Codul rutier

Circulația ca pieton
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Circulația cu bicicleta

Circulația cu scuterul și cu ATV-ul

Circulația cu vehiculul

Acordarea primului ajutor

Călătoria cu taxiul

Călătoria cu metroul

Călătoria cu trenul

Călătoria cu autobuzul, troleul, tramvaiul

in Bucure�ti, prin trimiterea unui sms la numarul 7456, disponibil in
retelele de telefonie mobile Orange, Vodafone, Cosmote �i RDS&RCS, se
poate achita contravaloarea unui abonament de o zi, valabil pe liniile
urbane. in Cluj-Napoca numarul este 7479, in Oradea 7429, in Constanta 7424.
Amintiti-va regulile de politete: se cedeaza locul persoanelor cu probleme de sanatate, gravidelor
sau mamelor cu copii, batranilor. Ne abµnem de la comentarii neplacute, nu ridicam tonul cand
vorbim cu altii, incercam sa nu raspundem la telefon sau vorbim doar daca este ceva urgent �i pe
un ton scazut, evitam sa acultam muzica in ca�ti la un volum care ii deranjeaza pe ceilalti.
De regula, este interzis transportul animalelor, cu exceptia cainilor cu lesa �i a animalelor mici
care se tin in brate, dar acest lucru trebuie verificat in prealabil. Nu puteti cere �oferului
deschiderea u�ilor intre statii sau la semafoare. Nu aveti voie sa calatoriti pe scari, sa fumati sau
sa consumati bauturi alcoolice in interior.
Daca vine controlorul, aveti dreptul sa cereti sa se legitimize mai intai: in felul acesta veti afla
numele sau numarul sau pentru a fi ulterior identificat de �efii lui, daca este cazul. Nu aveti voie
sa il agresati. Voi aveti obligatia sa aratati legitimatia sau cartela de calatorie, ori abonamentul,
precum �i un act de identitate daca vi se cere.
Controlorul nu va poate retine cartea de identitate. El nu are voie sa va
retina in mijlocul de transport, sa va coboare cu forta din mijlocul de
transport, sa va conduca la dispecerat sau biroul sau impotriva vointei dvs.
ori sa va perchezitioneze. Are insa dreptul sa va noteze datele de identitate, iar daca
refuzati sa i le dati poate apela la organele de politie sau jandarmerie in fata carora
sunteti obligati sa va legitimati, altfel va poate conduce cu forta la sediul lor.
Daca e�ti surprins fara bilet, vei achita pe loc o suprataxa de calatorie �i cu cardul eliberat
imediat vei putea incheia calatoria. Daca nu plate�ti aceasta suprataxa vei cobori din mijlocul
de transport �i ti se va incheia un proces-verbal de contraventie care va fi expediat acasa. Nu
este indicat sa dai date false controlorului, caci vei fi u�or descoperit; iar daca folose�ti actul de
identitate sau abonamentul altuia, retine ca acest lucru este infractiune! Nu te sfatuiesc sa
plate�ti amenda fara a primi un proces-verbal sau o chitanta, caci fapta ar putea fi considerata
dare de mita. Yn termen de 15 zile poti plati doar jumatate din minimul amenzii. Daca amenda
ti s-a <lat in mod ilegal, o poti contesta la Judecatorie in termen de 15 zile de cand ai intrat in
posesia procesului verbal de contraventie, chiar daca ai achitat-o. Daca vei ca�tiga procesul
atunci ti se va anula procesul-verbal de contraventie �i ti se va restitui ceea ce ai platit.
Daca e�ti jignit, amenintat sau lovit de catre controlor, fapta constituie
infractiunea de purtare abuziva �i poti sesiza Parchetul. Orice alt abuz al
controlorului poate fi sesizat in scris regiei de transport la care acesta este
angajat, pentru a-1 ancheta �i sanctiona disciplinar.
Daca tu e�ti eel care comite fapte de lovire sau amenintare impotriva
controlorului in timpul activitatii sale sau ulterior, in scop de razbunare, fapta
constituie infractiunea de ultraj �i ri�ti o pedeapsa penala.
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Călătoria cu avionul

Călătorii peste graniță

Călătorii în țări din UE

ofera la timp posibilitatea de a alege, puteti inainta o plangere �i solicita atat rambursarea
costurilor, cat �i o despagubire echivalenta cu 50% din pretul biletului.
Daca durata deplasarii pe distante lungi (peste 250 de km) depa�e�te trei ore, iar plecarea este
anulata sau se efectueaza cu o intaziere de peste 90 de minute, aveti dreptul la: gustari �i
bauturi racoritoare - in functie de intarziere sau de durata a�teptarii; cazare, daca este necesar,
pentru eel mult doua nopti, la pretul maxim de 80 de euro pe noapte. Transportatorul nu este
obligat sa va asigure cazarea daca intarzierea este cauzata de conditii meteorologice extreme
sau de dezastre naturale.
Aveti dreptul la despagubiri daca sunteti ranit intr-un accident de autobuz in timpul unei
calatorii pe distante lungi.
De asemenea, compania transportatoare trebuie sa va despagubeasca daca bagajele sau alte bunuri va
sunt pierdute sau deteriorate intr-un accident de autobuz pe durata unei deplasari pe distante lungi.
In cazul in care considerati ca nu v-au fost respectate drepturile, puteti adresa o plangere
transportatorului in termen de trei luni de la data la care a avut loc evenimentul. Acesta are la
dispozitie o luna pentru a confirma primirea plangerii �i trei luni pentru a va da un raspuns definitiv.

ACTELE ȘI BUNURILE
MINORULUI
Contul bancar

Alocația de stat pentru copil

10

Obligația de întreținere

Pensia de urmaș

Documentele și lucrurile personale

Animalele de companie

<) Daca animalul tau mu�ca o alta persoana producandu-i astfel leziuni, legea
1 1 �
�
.
. . .
. .
spune ca tu e�t• responsa b1l de ace1 preJud1c1u. Ca urmare, vtctima
�
agresiunii poate pretinde o suma de bani necesara pentru plata ingrijirilor
(despagubiri materiale) �i care sa compenseze durerea suferita (despagubiri
morale) de la proprietarul animalului. Iar daca e�ti Ininor, vor fl chemati in
judecata �i parintii tai. ¼adar, copilul raspunde pentru fapta animalului sau, iar
parintii raspund pentru fapta copilului lor.
0

detine animalul; proprietarul animalului trebuie sa asigure curatenia in locurile folosite in
comun, iar in conditiile stabilite de asociatie trebuie sa suporte cheltuielile de intretinere;
trebuie evitat zgomotul cat mai mult, dar mai ales in timpul noptii �i al orelor de lini�te; cainii
trebuie plimbati cu lesa, iar cainii mari sa aiba �i zgarda, �i botnita; stapanul trebuie sa aiba
asupra sa maturica �i punguta pentru a strange excrementele; plimbarea nu se poate face in
parcuri, ci doar in locurile special amenajate. Persoanele insotite de caini nu pot intra in
magazine, sali de spectacole sau de sport, �coli sau gradinite �i, in general, in mijloacele de
transport in comun �i nici sa se plimbe in preajma locurilor de joaca pentru copii.
Cadavrele animalelor nu se arunca la gunoi, ci se predau la o firma specializata.
Trebuie sa �tiµ ca exista o lege cu privire la protecµa animalelor care obliga deµnatorii sa le ingrijeasca,
adaposteasca, hraneasca �i care interzice comportamentul brutal, izgonirea �i abandonarea animalelor.
Constituie cruzime fata de animale: a) uciderea animalelor, cu intenµe, fara
drept; b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale salbatice
captive; c) organizarea de lupte intre animale sau cu animale; d) folosirea de
animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; e)
ranirea sau schingiuirea animalelor; f) intervenµile chirurgicale destinate modificarii
aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codoinia, cuparea
urechilor, secµonarea corzilor vocale, ablaµa ghearelor, coltilotul ciocului �i dinµlor.

Daca faceti un caine sa sufere sau ii provocati la reactii agresive, chiar daca
nu va apartine, veti primi o amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Pentru transportul animalelor de companie, e necesar sa verificati pe site-ul companiei de
transport conditiile impuse. Astfel, in trenurile apartinand C.F.R. pot fi transportate animalele
mici, purtate pe brate, precum �i pasari mici in colivii, daca niciun calator nu protesteaza; cainii
trebuie sa aiba botnita �i sa fie tinuti in lesa pe podeaua vagonului, in compartimente, in
vagoane la clasa a 2-a, daca nici un calator nu protesteaza; dar trebuie sa �titi ca se plate�te bilet
�i pentru ele. Tot astfel, pentru o calatorie cu avionul in tarile din U.E. trebuie sa anuntati
compania in momentul rezervarii biletului, animalutul sa aiba pa�aport international, cip de
identificare �i sa fie vaccinat, sa nu fie gestant �i sa fie inchis intr-o cu�ca speciala; spre Marea
Britanie nu pot fi transportate animale cu avionul, nici in cabina de pasageri, nici in cala
avionului. Pe site-ul www.ansvsa.ro gasiti mai multe detalii.
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Bunuri găsite

Armele albe și armele de foc

politie: pistoale �i revolvere cu bile de cauciuc, arme cu aer comprimat, arme scurte pentru a
produce zgomot sau pentru a impra�tia gaze nocive, iritante sau de neutralizare. Se poate da
autorizatie persoanelor majore, care nu au cazier, sunt apte psihologic �i medical, au absolvit
un curs de instruire. Pentru a avea alte arme neletale este nevoie de notificarea politiei in 5 zile
de la procurarea armei pentru a obtine certificat de detinere: arme cu tranchilizante, arme de
semnalizare, arme de panoplie, arme de recuzita, arme vechi dinainte de 1899, arbalete. In fine,
alte arme neletale se pot procura rara vreo formalitate de persoanele cu varsta peste 18 ani:
dispozitive paintball, harpoane pentru pescuit, arcuri pentru tir sportiv, arme de lovit animalele
inainte de a fl taiate.
Procurarea sau detinerea unei arme letale fara permis, precum �i a unei
arme neletale fara autorizatie se pedepsesc cu inchisoarea...

Cel care pierde sau i se fura o arma trebuie sa anunte de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore,
eel mai apropiat organ de politie. Cel care gase�te o arma sau munitie este obligat sa le predea
sau sa anunte de indata eel mai apropiat organ de politie. Furtul unui permis de arma se declara
in termen de 48 de ore de la constatare la organul de politie.
Se pedepse�te cu inchisoarea purtarea, dar este �i mai grava folosirea, in
instituµile publice, la adunarile publice, prerum �i in lorurile unde este public
(sali de spectacole, stadioane sau terenuri de sport, mijloace de transport in
comun) de: obiecte fabricate pentru taiere, intepare sau lovire (cuµt, pumnal, sabie,
bata, baston telescopic etc); arrne neletale care nu sunt supuse autorizarii (arc,
arbaleta, harpoon, pu�ca cu tranchilizante, pistol de semnalizare); dispozitive pentru
�ocuri electrice; substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant.

TÂNĂRUL ȘI
MUNCA

11

Contractul de muncă

2.230

2020
1.346

Activitatea ca zilier

Internship-ul

Voluntariatul

Exploatarea prin muncă

Șomajul

COPILUL, TÂNĂRUL ȘI
MIJLOACELE DE
COMUNICARE
Mass-media și social-media
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Jocurile video

Internetul și Dark Web-ul

Site-uri internationale utile:
www.coe.int/children - site al Consiliului Europei destinat copiilor;
www.coe.int/youth - site al Consiliului Europei destinat tinerilor;
www.coe.int/compasito - manual de educaµe pentru drepturile omului dedicat copiilor;
www.coe.int/compass - manual de educaµe pentru drepturile omului dedicat tinerilor;
http://europa.eu/kids-corner/ - site al Uniunii Europene despre drepturile
copiilor �i adolescentilor;
https://ec.europa.eu/0-18/ - site interactiv al Uniunii Europene pentru drepturile copiilor;
http://europa.eu/youreurope - site de sprijin �i consiliere pentru deplasarea in
interiorul UE;
www.coe.int/edc - site al Consiliului Europei privind educatia pentru cetatenie
democratica �i drepturile omului;
www.coe.int/istanbulconvention - site inpotriva violentei asupra femeilor �i a
violentei domestice;
http://eur-lex.europa.eu - legislatia oficiala a Uniunii Europene.
Totodata internetul este �i un extraordinar mijloc de comunicare. Oamenii citesc sau comunica
prin intermediul site-urilor, blogurilor, video blogurilor, canalului youtube, retelelor de
socializare, casutelor po�tale electronice. De asemenea, folosesc internetul pe telefoanele smart
pentru a comunica prin intermediul diverselor aplicatii.
Navigarea pe internet nu este lipsita de pericole sau sanctiuni: este ilegala utilizarea de
programe fara a detine licenta, nimeni nu are voie sa descarce sau sa detina filme porno cu
minori, unele programe contin viru�i sau mecanisme de spionat, descarcarea cu scop de
vanzare a jocurilor sau filmelor piratate nu este permisa.
Daca am asemana cu un ghetar, Internetul este doar varful acestuia. Restul este Dark Web-ul,
care este alcatuit din diverse retele (Darknet-uri); unele retele sunt de la unul la unul, altele
sunt pentru public dar pentru accesarea unora este necesar un browser special. Dark Web
asigura anonimizarea utilizatorilor, insa este o piata cu pornografie infantila,
arme, droguri, bani fal�i. Zona este frecventata de hackeri,
terori�ti, sau de infractori care spala bani
prin utilizarea de monede virtuale.
Simpla comandare din Romania a
unei cantitati de droguri in
strainatate pe Darknet �i plata
cu Bitcoin face ca eel in cauza
sa fie urmarit pentru
comiterea infractiunii de
trafic de droguri.

Mediul fizic și spațiul cibernetic

Pericolele utilizării computerului și Internetului

1n anul 2018 Curtea de Apel Bucurefiti a condamnat, la pedeapsa de 2 ani
�,...,_- inchisoare, un barbat care a accesat ilegal un sistem informatic. S-a
descoperit ca acesta, din gelozie, fii-a spionat iubita timp de 2 ani de zile,
supraveghind convorbirile ei pe Facebook.
Ceea ce publicam online pe wall-ul nostru de FB sau ceea ce postam pe wall-ul prietenilor poate
fi amuzant, dar poate avea mai tarziu urmari care sa nu ne convina. Practic, toate informatiile ganduri scrise, date �i fotografii - publicate in online de cele mai multe ori chiar de noi in�ine
alcatuiesc imaginea noastra pentru ceilalti. De aceea, inainte de a publica ceva este important
sa ne gandim de doua ori �i apoi sa decidem in cuno�tinta de cauza.
Dupa ce ati implinit varsta de 13 ani puteti detine un cont de FB, Instagram
sau Snapchat. Puteti utiliza WhatsApp ori sa aveti o casuta pofitala
electronica numai de la 16 ani.
Foarte des tinerii fac schimb de fotografii prin internet. 0 poza din copilarie sau adolescen¢ poate fi
hazlie cand sunteµ elevi, insa v-ar putea pune intr-o situaµe stanjenitoare cand veµ mai cre�te �i, de
exemplu, veµ dori sa ocupaµ o functie importanta, iar presa va decide sa publice fotografia.
Sunt cazuri in care fo�tii iubiti publica pe internet poze sau filmulete intime ale fostelor
prietene, pentru a se razbuna (pornrevenge) sau posteaza pozele �i datele de contact ale fetelor
pe site-urile de servicii sexuale. In Romania acest lucru inca nu este infractiune. Este adevarat,
potrivit Codului Civil, nimeni nu poate folosi in public fotografiile unei persoane fara voia
acesteia. Trebuie sa contactati urgent administratorul site-ului respectiv sau sa solicitati
Judecatoriei sa oblige retragerea fotografiei �i/sau plata catre voi a unor despagubiri. Dar pana
atunci, raul se va fi produs deja astfel ca e mai bine sa preveniti o astfel de situatie. S-ar putea ca
voi sa postati o fotografie in care apar �i alte persoane - in acest caz asigurati-va ca ele doresc sa
apara in spatiul public sau indepartati fotografia ori �tergeti etichetarea daca vi se cere asta.
Cine publica pe internet sau distribuie fotografii din locuinta unei
persoane fii acestea nu fii-a dat acordul in acest sens comite infractiunea de
violarea vietii private.
Oamenii intra foarte rapid in relatii prin intermediul FB. Trebuie sa aveti insa grija ce anume
comunicati �i cui. Aceasta pentru ca, pe de o parte, tot ceea ce postati pe wall este considerat o
comunicare in spatiu public, iar pe de alta parte pentru ca uneori persoana cu care comunicati
�i despre care nu �titi mare lucru poate fi cineva care va vrea raul.
Nu este permis sa batjocoriti persoane pe FB. Cel insultat de voi poate ca in termen de 3 ani sa
deschida un proces civil �i sa pretinda sa-i platiti o suma de bani cu titlu de daune morale. El va
putea folosi ca probe in proces capturile de ecran pentru a arata judecatorului afirmatiilor
defaimatoare £acute de voi.
Trebuie sa �titi ca tot ceea ce postati in retelele de comunicare sau pe internet poate fi pastrat.
De exemplu, o fotografie pusa de voi pe FB sau pe un site poate fi descarcata de cineva �i
pa.strata in propriul computer ori urcata pe alt site. Evident, voi puteti �terge fotografia, dar ea
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In februarie 2015, mai mu.Iµ elevi de la un liceu dintr-un important ora� al
Transilvaniei au fost cercetati de o comisie interna de ancheta a �colii, fl.ind
acuzati ca au creat un grup privat pe Facebook, unde au postat comentarii
denigratoare la adresa cadrelor didactice. 61 de elevi au fost sanctionati cu
mustrare scrisa sau mutarea in alte licee, plus scaderea notei la purtare.

nu va disparea din computerul respectivului. Daca fotografia a retinut un aspect de nuditate
sau de la o petrecere unde s-a consumat alcool, un astfel de ,,prieten" ar putea favoriza aparitia
ei peste ani �i astfel sa va compromita cariera sau familia.
In anul 2015 un tanar in varsta de 19 ani a fost a condamnat la pedeapsa de 2
�,_,.- ani �i doua luni cu suspendarea pedepsei �i punerea lui sub supraveghere
pentru urmatorii 3 ani. El a fost acuzat ca a �antajat-o pe fosta sa prietena,
fiica unui judecator din vestul tarii. Astfel, tanarul avusese o relatie cu aceasta
timp cativa ani, cand era minora. Pentru ca s-au despartit, tanarul i-a pastruns in
computer, i-a sustras poze �i un filmulet cu conotatii intime �i a amenintat ca le
va da publicitatii daca ea refuza sa reia legatura. Pentru ca tanara nu a cedat, el a
publicat fotografiile �i filmuletu.I. Instanta 1-a mai obligat �i la plata catre fata a
sumei de 10.000 euro ca daune morale.

Mai mult, exista servicii de copiere automata a paginilor de internet �i publicare a lor intr-o arhiva sau
librarie, de regula disponibila gratuit, chiar daca in prezent informaµile oferite nu ar mai fi disponibile.
Internetul are memorie proprie. De exemplu, daca deschizi site-ul
https://archive.org �i introduci adresa unei pagini internet oarecare, este
posibil sa afli ce anume era publicat cu mai mu.Iµ ani in urnia pe pagina
respectiva, chiar daca in prezent informaµile respective sau chiar site-ul nu mai exista.

Inainte de a publica pe internet date �i informatii cu privire
la voi sau prieteni, trebuie sa aveti in vedere ca internetul
nu este folosit doar de oameni de buna credinta, interesati
de socializare. Ci sunt �i infractori care urmaresc conturile
de Facebook ale unor persoane. De exemplu, sunt hoti
care urmaresc postarile in care apar fotografii din
locuinte cu bunurile pe care unii le au in casa �i
statusurile de pe FB in care persoanele arata ca sunt
plecate in vacanta - astfel W aleg tintele pentru
urmatoarelor spargeri pe care le vor da. De asemenea,
fiti atenti la utilizarea functiei GPS a telefonului �i
tabletei, cad aceasta prezinta riscuri pentru viata �i
bunurile personale: cand faceti fotografii cu telefonul
mobil, publicarea lor pe internet poate indica
infractorilor adresa locuintei dvs. sau a prietenilor carora
le faceti fotografia.

Parolele

Telefonul și tableta

Datele de comunicare și conținutul comunicărilor

Agresorii online

Dreptul la propria imagine

Pornografia infantilă

PARTICIPAREA LA
LUAREA DECIZIILOR
Libertatea de exprimare

”
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Libertatea de asociere și reuniune pașnică

Petrecerile

Alegerea în organismele unităților școlare

Libertatea de gândire, conștiință și religie

Accesul la informații publice

OAMENII
LEGII

Poliția și Jandarmeria
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(fttrt, distrugere) �i desra�oara activitati de cautare �i retinere a celor urmariti. Poli�tii de la
BCCO sunt cei de la brigada de combatere a criminalitatii organizate (trafic de persoane, trafic
de droguri �i etnobotanice, terorism). Politi�tii de la arme �i explozibili controleaza modul in
care sunt pastrate armele �i munitia de catre cei care au dreptul.
Politi�tii sunt prezenti uneori in �coli: cei de la brigada rutiera vin pentru a tine lectii de circulatie
pe drumurile publice, iar politistul de proximitate pentru a nota incidentele violente din �coli.
Trebuie sa �tii ca politi�tii au dreptul sa legitimeze �i sa retina persoane. De exemplu, exista o
regula cum ca purtarea cartii de identitate este obligatorie pentru fiecare persoana mai mare de
14 ani. Daca nu o aveti la voi, politistul are voie sa va duca la sediul postului sau sectiei de
politie unde se va lua legatura cu parintii vo�tri �i va poate aplica o amenda. Nu aveti voie sa va
prezentati sub o alta identitate folosind un act fals ori care nu va apartine. Politistului nu ii este
permis sa jigneasca, sa ameninte sau sa loveasca persoanele cu care intra in contact. Dar are
voie sa foloseasca forta �i sa incatu�eze persoanele in cazul in care prezinta un pericol pentru
cetateni sau pentru ele insele.
Politi�tii i�i pot exercita atributiile �i in afara orelor de program, cand afla de existenta unor
situatii care justifica interventia lor.
Politi�tii au obligatia de a fl corecti atunci cand vin in contact cu
cetateanul. Ei nu au voie sa pretinda sau sa primeasca mita. Astfel de
situatii trebuie anuntate la telefonul gratuit al Directiei Generale
Anticoruptie: 0.800.806.806.
Politi�tii au obligatia de a constata contraventiile �i de a aplica amenzi celor care incalca legea:
de exemplu, cei care nu respecta regulile de circulatie, care tulbura ordinea publica, care
deseneaza pe peretii cladirilor, in cazul alarmarii politiei sau ambulantei rara motiv, ori a
refuzului unei persoane de a se legitima. Cel amendat pe nedrept poate cere anularea amenzii
la Judecatorie in termen de 15 zile, formuland o plangere contraventionala.
112 - in Europa; 911 - in SUA �i Canada. Acest numar este apelabil de la orice
telefon mobil sau fix, indiferent ca aveµ sau nu credit pe cartela. Singurele
cerinte sunt sa aveti bateria incarcata, iar in zona sa fie semnal.

La numarul de telefon 112 puteti apela in mod gratuit atunci cand este o stare de urgenta cu
privire la o persoana, proprietatea cuiva sau mediul �i se impune interventia Politiei,
Jandarmeriei sau Salvarii. Persoanele cu dizabilitati au un numar special de urgenta: 113, unde
trebuie sa se inscrie in prealabil.
Anuntati atunci cand o persoana suspecta merge din u�a in u�a, atunci cand intra persoane
straine pe proprietatea voastra, cand o persoana se furi�eaza pe langa casa sau forteaza intrarea
unei case sau a unei ma�ini. Anuntati o agresiune la adresa voastra sau a altcuiva. De exemplu,
tocmai vi s-a smuls po�eta �i descrierea suspectului �i a ma�inii poate ajuta politia sa-�i formeze o
imagine asupra suspectului. Sunati imediat la 112 daca observati ca cineva patrunde in interiorul
casei vecinilor vo�tri pe fereastra, �tiind ca vecinii sunt plecati in vacanta. Aceasta este o situaµe
de urgenta deoarece este necesara interventia imediata a politiei pentru a apara proprietatea �i a
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Organismele și curțile de justiție internaționale

Curtea Penala Internationala (Tribunalul Penal International) judeca autorii de genocid �i
criminalii de razboi. Ea nu este o structura a Natiunilor Unite, ci o organizatie separata care are
la baza Tratatul de la Roma semnat pana acum de 123 de tari printre care �i Romania. A inceput
sa functioneze in 2002 �i are sediul la Haga. Anterior au functionat Tribunalul de la Nurnberg �i
Tribunalul de la Tokyo, unde au fast judecati criminalii din timpul celui de-al Doilea Razboi
Mondial. Site: www.icc-cpi.int.
Curtea a judecat in ultimii ani cazuri de crime de razboi �i a organizat tribunale speciale pentru
a judeca astfel de crime din Iugoslavia, Sierra Leone, Rwanda, Liban �i Cambodgia. Unul dintre
cele mai rasunatoare procese este eel privind autorii masacrului de la Srebrenica, in estul
Bosniei, din iulie 1995. Atunci, aproximativ 8.000 de musulmani bosniaci, barbati �i baieti, au
fast impu�cati de sarbi, iar 20.000 de civili au fast expulzati din acea regiune, de�i zona era
protejata de militari olandezi din cadrul fartelor ONU. Este un caz de epurare etnica �i
constituie cea mai mare atrocitate din Europa postbelica. Tribunalul Penal International pentru
fasta Iugoslavie 1-a condamnat la pedeapsa cu inchisoare pe viata pentru genocid pe generalul
sarb bosniac, iar alti 20 de acuzati sunt �i in prezent judecati la Haga.
Consiliul Europei este o organizatie de state infiintata in 1949, ce vegheaza la protejarea
drepturilor omului. Are 47 de state membre, printre care �i Romania, incepand cu anul 1993.
Sediul sau este la Strasbourg, in Franta. Site: www.coe.int.
Aid se afla Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Persoanele care s-au judecat definitiv in
tara lor �i carora Ii s-a incalcat unul dintre drepturile ocrotite de Conventia Europeana a
Drepturilor Omului se pot plange impotriva statului lor �i pot obtine o despagubire baneasca.
Este de retinut ca la Strasbourg nu se rejudeca procesele din Romania, ci doar se stabile�te daca
pe parcursul procesului de la noi sau ulterior procesului national s-au respectat drepturile
prevazute de Conventie - de exemplu: dreptul la avocat, la un judecator impartial, la
chestionarea martorilor, la viata privata, la executarea hotararii etc. Site: www.echr.coe.int.
De�i in fiecare an se depun cateva zed de mii de cereri impotriva Romaniei, in doar cateva zed
de cazuri se constata incalcari ale drepturilor omului. Ele sunt cauzate de legislatia deficitara,
conditiile proaste din unele penitenciare, perioade prea lungi de solutionare a dosarelor
judiciare, nemotivarea corespunzatoare a unor decizii judecatore�ti sau nepunerea in executare
a unor hotarari judecatore�ti de catre organele statului.
Uniunea Europeana este o organizatie economica �i politica infiintata in 1951. Unele organisme
ale sale sunt la Bruxelles, altele la Strasbourg �i altele la Luxembourg. Imnul sau este ,,Oda
bucuriei" (ultima parte a Simfaniei a IX-a) compusa de Beethoven. In prezent U.E. are 28 de
state membre, printre care �i Romania incepand cu 1 ianuarie 2007. Datorita problemelor din
tara �i importantei pe care o au justitia �i anticoruptia, statul nostru inca este monitorizat de
organismele europene cu privire la refarma din cele doua domenii. Site: http://europa.eu.
Uniunea Europeana are �i ea o curte, numita Curtea de Justiµe a Uniunii Europene, cu sediul la
Luxembourg. Ea interpreteaza legislaµa care sta la baza Uniunii �i soluµoneaza conflictele dintre
guveme �i instituµile europene. Persoanele private nu se pot judeca aid. Site: http://curia.europa.eu.
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Activitatea de prevenție

In�elaciuni: Exista multe tipuri de in�elaciuni. Unii bat la u�a voastra �i pretind ca au o anumita
nevoie sau au fost trimi�i de cineva. 0 astfel de metoda este ,,deratizarea", cand escrocii va anunta
ca au venit sa deratizeze apartamentul a�a cum au racut la toti vecinii vo�tri, stropesc cu apa
amestecata cu raina, dupa care va cer plata pentru serviciul prestat. Metoda ,,detergentul" e
asemanatoare: se prezinta doua persoane cu o oferta de nerefuzat la un anumit produs, de regula
detergent, �i in timp ce sunteti ocupat cu una sau va duceti dupa bani, cealalta sustrage bunuri.
Sunt escroci care folosesc metoda ,,inelul gasit": in timp ce treceti pe langa ei pe strada se
apleaca pe jos �i se fac ca au gasit un inel din aur pe care vi-1 arata, va spun ca nu au nevoie de
el �i se ofera sa vi-1 vanda la un pret mic (dar care in realitate e mai mare decat pretul tablei
vopsite din care e conceput inelul). Sunt unii care folosesc metoda ,,imprumutul": va roaga cu
lacrimi in ochi sa le imprumutati telefonul pentru a suna pe cineva apropiat caci tocmai s-a
intamplat un necaz �i au ramas rara baterie, le dati telefonul �i fug cu el; altii va cer o suma de
bani sa ajunga acasa, fiind dispu�i sa lase chiar un bun drept garantie (care, evident, e mai putin
valoros decat banii primiti); unii indivizi stau pe marginea drumului �i fac semn cu sticle goale
ca au nevoie de combustibil �i dupa ce opriti ma�ina sunteti talharit.
Altii

va abordeaza pe strada pentru a va ghici viitorul contra unei sume de bani sau a unui obiect valoros.

Prin metoda ,,accidentul" escrocul va suna la intamplare, pe voi sau pe parintii vo�trii,
pretinzand ca o ruda de-a voastra a avut un accident de circulatie �i este nevoie urgenta de o
suma de bani pentru demersurile legale (daca credeti ca poate fi real cereti detalii cu privire la
locul accidentului, spitalul unde este ruda sau sectia de politie �i interesati-va personal de
aceasta; nu acceptati sa va intalniti cu persoana care poate fi un escroc �i nu dati vreo suma de
bani; anuntati imediat la 112 cele intamplate).
Metoda ,,Semaforul" este utilizata cu privire la conducatorii auto: in timp ce �ina este oprita la stop
sau la semafor, eventual unul dintre hoti chiar se posteaza in fata ei, un altul deschide portiera sau
sparge geamul acesteia �i fura po�eta aflata pe bancheta din spate ori scaunul din dreapta �oferului.
Prin metoda ,,telefonul" se ofera victimei, pe strada, un telefon de ultimul tip, dar la un pret
mult scazut decat in magazin, dandu-se de inteles ca este furat; victima crede ca face o afacere,
plate�te pretul, dar acasa descopera ca telefonul este un fals.
Exista �i metoda ,,Coca-Cola sau Orange": primiti un mesaj tip sms prin care sunteti anuntat ca
ati ca�tigat un premiu de la firmele Coca-Cola ori Orange �i pentru a-1 prelua se cere sa
incarcati un cont al unei cartele preplatite care, de fapt, apartine escrocului.
Prin metoda ,,Agentia de modele" copiii sunt invitati sa se inscrie pentru a face parte dintr-o
baza de date de unde vor fi recrutate modelele pentru diverse emisiuni sau reclame; se
semneaza un contract, se plate�te o taxa �i apoi invitatia de participare nu mai vine niciodata.
,,Scrisoarea nigeriana" este cea mai cunoscuta forma de escrocherie prin intermediul po�tei
electronice: victima prime�te un e-mail in care este anuntata ca o persoana foarte bogata s-a
hotarat sa ii faca o donatie, sau ca cineva a decedat si rudele impart o mare mo�tenire
necunoscutilor, sau ca a ca�tigat la loterie. Dar pentru aceasta este nevoie ca victima sa
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conflicte violente in familie, consum de substante interzise, abuz de alcool, saracie, familie
numeroasa, parinti infractori. Oricum, in perioada adolescentei, majoritatea copiilor vor sa
experimenteze: ei cauta senzatii �i i�i asuma riscuri, de aceea infrangerea pornirilor �i reducerea
tentatiilor prin propriul efort sunt foarte importante. Astfel, unii copii fura alimente �i bautura
din mall-uri ca sa vada daca pot in�ela vigilenta personalului de paza, nu pentru ca nu ar avea
cativa lei sa cumpare un sandvi� sau o bautura racoritoare. Altii se drogheza pentru a vedea �i ei
cum e sa ai senzatii tari. Altii fumeaza sau beau alcool pentru a da bine in cercul de prieteni.
Exersarea unor lovituri pe elevii de clasa intai e un ,,botez al bobocilor". Trasul fetelor de codite
�i mai tarziu atingerea lor in zone intime sunt privite ca acte curajoase care trebuie incercate.
Apararea vine pe masura: lovirea de catre fete a baietilor cu cartile in cap sau zgarierea cu
unghiile. Toate aceste fapte sunt interzise �i de codul penal, �i de regulamentul �colar.
Drogurile, bautura, jocurile de noroc necesita cheltuieli. Uneori copiii primesc ace�ti bani de la
parinti. Alteori ii sustrag chiar ei. Inclusiv furtul banilor din casa este infractiune, dar se
pedepse�te numai daca parintele depune plangere la politie.
In anul 2018 un numar de 3700 de minori care au com.is infractiuni au fost
condamnati pentru: omor (26), viol (13), act sexual cu un minor (9), tfilharie
(164), furt (277), loviri �i vatamari (72).
De regula, copiii �i tinerii comit infractiuni cu privire la bunuri sau la persoane. Iata mai jos
cateva exemple de infractiuni comise frecvent de catre copii:
• daca pui o simpla piedica sau imbrance�ti pe cineva, fapta se nume�te lovire sau aJte violente;
cand celui lovit i se produc vanatai sau rani, fapta este mai grava �i se nume�te vatamare
corporala; atunci cand mai multi copii se lovesc reciproc, fapta se nume�te incaiei:are �i vor fi
tra�i la raspundere toti participantii;
• daca o persoana este legata sau inchisa impotriva vointei sale intr-o incapere ori este rapita,
fapta este lipsire de libertate in mod ilegal; daca intri in casa cuiva fara voie fapta este violare
de domiciliu; aceea�i infractiune se comite daca proprietarul iti da voie initial sa intri in casa,
dar apoi iti spune sa ie�i, iar tu refuzi;
• daca zgarii o ma�ina, spargi un geam sau incendiezi o ma�ina, fapta este infractiunea de distrugere;
• cand iei un bun de la o persoana fara voia acesteia fapta se nume�te furt, chiar daca ai
returnat bunul dupa ce proprietarul a sesizat dispariµa lui sau daca ai dat inapoi contravaloarea
bunului sustras; la fel, fapta este furt daca iei un produs de pe un raft �i parase�ti magazinul rara a
achita costul sau. In aceste cazuri ai posibilitatea sa te impaci cu victima pentru a scapa de dosarul
penal. Daca prime�ti de la un coleg un telefon mobil pentru a te ·uca �i tu ii folose�ti pentru a
purta convorbiri care au consumat creditul, fapta este furt in scop de folosinta; la fel, daca ai luat o
bicicleta care nu iti apaftine �i ai dus-o inapoi de unde ai luat-o;
• daca bunul ti-a fost dat de bunavoie chiar de catre persoana careia ii apaqine, iar tu refuzi sa i-1
restitui, fapta se nume�te abuz de incredere;
• daca prime�ti acasa bunuri care �tii ca erau furate de cineva, fapta este tainuire; iar daca
ascunzi un infractor pentru a nu fi prins de oamenii legii, fapta este favorizarea faptuitorului;
• daca minti un copil ca trebuie sa iti dea o suma de bani sau un bun pentru a-I duce parintilor
sai ca a�a te-au rugat ei �i acesta o face, ai comis infractiunea de in�elaciune;
• cand sustragi un bun de la cineva dupa ce 1-ai amenintat sau lovit, fapta este talharie; se vor
retine circumstante agravante daca folose�ti o arma, un spray paralizant sau daca e�ti mascat;
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• nu poli urmar�ti o persoana sau ii dai telefoane anonime ori sms-uri prin care ii provoci temere,
cad fapta constituie haquire; daca produci teama unei persoane spunandu-i ca va fi agresata sau
omorata, fapta constituie infracliunea de amenintafe; cand avertizezi o persoana ca daca nu ili aduce
bani de acasa va lua bataie sau vor ajunge pe internet poze indecente cu ea, fapta constituie i,antaj;
• daca ai multiplicat bancnote folosind un copiator, vei fi tras la raspundere pentru falsificare de monede;
odata cu tine va raspunde �i eel care doar pastreaza banii respectivi �i eel care i-a pus in circulalie;
• daca ai modificat notele de pe digloma de bacalaureat, tocmai ai comis infractiunea de fals
material in inscrisuri oficiale;
· comiti infractiunea de portul sau folosirea rara drept de obiecte periculoase daca porti un
cutit, pumnal, box, ori spray paralizant sau lacrimogen la �coala sau alta institutie publica, ori
la vreo adunare publica, pe stadion ori intr-un mijloc de transport in comun; evident, daca �i
folose�ti aceste obiecte, pedeapsa este mai mare.
In cazul majoritatii infractiunilor enumerate mai sus, legea prevede ca inclusiv tentativa se
sanctioneaza. �adar, este suficient sa incerci sa furi un bun sau sa incerci sa comiti o talharie
�i, cHiar daca nu ai reu�it sa savar�e�ti fapta, vei fl sanctionat, doar ca pedeapsa este mai mica:
ea se reduce la jumatate fata de cat prevede legea pentru fapta consumata.
Este adevarat ca trebuie sa fim toleranti �i ca anumite fapte care ne produc rau le putem trece
cu vederea. Nu putem ins sa lasam ca demnitatea noastra sa fie calcata in picioare. De aceea
legea permite victimelor sa solicite justitiei sanctionarea autorilor.
Minorul sub 14 ani nu poate fl sanctionat de judecator. Codul nostru penal stabile�te ca de la
varsta de 14 ani cov,ilul raspunde penal: din momentul in care are dreptul sa primeasca cartea
oe identitate minorul poate fi sanctionat pentru comiterea unei infractiuni.
In Romania raspund penal doar minorii care au implinit varsta de 14 ani.
Dupa implinirea varstei de 18 ani tinerii raspund pentru comiterea
infracµunilor intocmai ca adultii.
Ajuns in fata organului legii, minorul care este banuit ca a comis o infractiune are anumite
drepturi ce trebuie respectate. Pana la sfar�itul procesului el este prezumat nevinovat. El are
dreptul la un avocat dar, dac� parintii nu au bani sa ii angajeze unul, statul ii va pune la
dispozitie un avocat din oficiu, gratuit.
Prima intalnire va fi cu politia, · ar in cazurile mai grave chiar cu procurorul. Daca infractorul
are intre 14-16 ani el va veni in mod obligatoriu cu parintii �i i se va face o expertiza psihiatrica
sa se stabileasca daca la momentul comiterii faptei avea discernamant. Inculpatul minor are
dreytul la tacere. El nu poate fi batut, amenintat, insultat pentru a recunoa�te fapta - din
contra, acestea ar constitui un abuz din partea organelor legii care vor trebui reclamate: cele
comise de v.olitist se reclama la procur.or, iar cele comise de procuror sau judecator se reclama
la Inspectia Judiciara de la Consiliul Superior al Magistraturii.
Daca infractiunea nu este a�a de grava, minorul a recunoscut fapta �i nu a avut abateri
anterioare, iar parintii lui au despagubit victima, procurorul poate inchide dosarul in aceasta
faza. in caz contrar, va trimite dosarul la instanta pentru ca autorul sa fie judecat. in fata
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Procesul civil

$i aici procesul este public �i chiar persoane minore pot asista in sala de judecata la desra�urarea
sa. La sfar�itul procesului, dupa ce judecatorul se lamure�te cine are dreptate, pronunta o
hotarare judecatoreasca numita sentinta. Cel nemultumit o poate contesta la instanta superioara
�i aceasta va judeca din nou procesul, urmand sa pronunte o decizie. Dispozitia instantei de
judecata este obligatorie pentru paqi. Daca hotararea nu este executata de bunavoie, eel care a
ca�tigat procesul va apela la un executor judecatoresc, care in mod silit va popri contul
datornicului (adica va cere bancii sa nu permita datornicului sa mai retraga bani din cont pana nu
se recupereaza toate datoriile, ci banii care ii intra lui in cont sa fie dati celui care a ca�tigat
procesul) sau ii va scoate bunurile la vanzare prin licitatie (casa, ma�ina, lucruri valoroase etc).
Deseori minorii se intalnesc cu judecatorii atunci cand parintii se despart in fapt sau divorteaza
legal. Audierea este obligatorie cand copilul a implinit varsta de 10 ani. Copilul este eel care va
decide daca va merge sau nu la judecator �i daca va raspunde la intrebarile acestuia. El va fi
intrebat despre relatia cu fiecare dintre parinti - judecatorul vrea astfel sa ia cea mai buna
masura pentru viitorul familiei. Divortul este uneori banal �i copilului nu trebuie sa ii fie teama
sau jena daca parintii sai ajung in aceasta situatie. 0 consiliere psihologica ii poate ajuta sa
treaca mai u�or o eventuala trauma. Parerea copilului nu obliga judecatorul. Trebuie �tiut
ca judecatorul este obligat sa tina cont de opinia copilului doar intr-un singur caz: pentru
adoptie, cand este nevoie de consimtamantul copilului care are 10 ani impliniti.
Procesul penal �i eel civil au scopuri diferite. PROCESUL PENAL urmare�te ca eel vinovat de
comiterea unei infractiuni sa fie condamnat la o pedeapsa, cea mai severa fiind 'inchisoarea;
la procesul din fata judecatorului participa procurorul, ca reprezentant al societatii, �i paftile
care se numesc ,,persoana vatamata" �i inculpat". PROCESUL CIVIL urmare�te obligarea unei
persoane de a-�i 'indeplini o obligatie prevazuta de lege sau de a respecta un contract pe care I-a
'incheiat; 'in fata judecatorului nu vine procurorul, ci doar paftile, care sunt ,,reclamantul" �i ,,paratul".
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¢ a eelor de protecµe speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai;
Legea nr.87/2007 privind ratificarea Convenµei asupra relaµilor personale care privesc copiii, adoptata la nivelul Consiliului Europeiin anul 2003;
Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
Hotararea Guvemului nr.49/20n pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea �i intervenµa in echipa multidisciplinara �i in retea m
situaµile de violen¢ asupra copilului �i de violen¢ in furnilie �i a Metodologiei de intervenµe multidisciplinara �i interinstituµonala privind copiii
exploataµ �i aflaµ in situaµi de rise de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum �i copiii romani migranµ victime ale
altor forme de violen¢ pe teritoriul altor state;
Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitaµiin domeniul serviciilor sociale;
Legea nr.1&,/2014 privind exercitarea proresiei de bona;
H.G.nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de �ere¢ingrijire a copilului cu parinµ plecaµ la muncain strainatate¢a
serviciilor de care a� pot beneficia, precum¢pentruaprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcµile generale de asisten¢ sociala
�i protecµa copilului �i serviciile publice de asistent,i sociala;
Rewluµa 2079 (2015) privind ,.Egalitatea �i autoritatea parinteasca comuna: rolul tatilor", adoptata de Adunarea Parlamentaraa Consiliului Europei;
Legea nr.30/2016 privind ratificarea Convenµei privind prevenirea¢combaterea violentei impotriva remeii¢a violentei domestice (Convenµa de la
Istanbul), adoptata la nivelul Consiliului Europeiin anul 20n;
Ordinul Ministrului Afucerilor lnterne nr.146/2'578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domestica de catre poliµ¢;
H.G.nr.365/2018 privind aprobarea Strategiei naµonale privind promovarea egalitaµi de�¢ de tratamentintre femei¢barbaµ �i prevenirea¢
combaterea violentei domestice pentruperioada 2018-2021.
Capitolul VI. TANARUL�I SANATATEA
Legea nr.12/1990 privind protejarea impotriva unor activitaµ de producµe, comert sau prestari de servicii ilicite;
O.G.nr.21/1992 privind protecµa consumatorilor;
Legea apelor nr.107/1996;
Legea nr.69/2000 privind educaµa fizica¢sportul;
Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului¢consumului ilicit de droguri;
O.U.G.nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;
Legea nr.349/2002 pentruprevenirea¢combaterea erectelor consumului produselor de tutun;
Legea nr.296/2004 privind Codul consumului;
O.U.G.nr.152/2005 privind prevenirea¢controlul integrat al poluarii;
Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor¢preparatelor stupefiante¢psibotrope;
Legea nr.9sf2006 privind reformain domeniul sanataµi;
Legea nr.407/2006 a vanatorii¢a protecµei fondului cinegetic;
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Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic;
Legea nr. 1y./2010 privind colectarea selectiva a d�orin institupile publice;
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea �sanq:ionarea contravenpilor silvice;
Legea nr. zn/20n privind regimul d�or;
Legea nr. 194/20n privind combaterea operaµunilor cu produsele susceptibile de a avea efecte psilioactive Oegea ,etnobotanicelor");
O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesio�;
Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare;
Legea nr. 249/2016 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor $i a d�or de ambalaje;
Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri.
Capitolul VII. VIATAINTIMA�I DE FAMILIEA TANARULUI
O.G. nr. I/2000 privind organizarea activita\ii �funq:ionarea institupilor de meclicina Iegala;
Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea �funq:ionareaAutorita\ii Naµonale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Decizia nr. 52/2015 a ANSPDCP privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utifu.area mijloacelor de supraveghere video;
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European �al Consiliului privind proteq:ia persoanelor fizicein ceea ce priv�e prelucrarea datelor cu
caracter personal $i libera circula\ie a acestor date - pusin aplicarein Romania prin Legea nr.129/2018.
Capitolul VIII. ELEVUL�I �OAIA
Legea educa\iei na\ionale nr. 1/20U;
O.G. nr. 102/2000 privind statutul �regimul refugiaj:ilorin Romania;
O.U.G. nr. 1�/2000 privind prevenirea �sanq:ionarea tuturor formelor de discriminare;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului adrninistrativ;
H.G. nr.1437/2004 privind organizarea $i metodologia de funq:ionare a comisiei pentru proteq:ia copilului;
Legea nr. 122/2000 privind azilulin Romania;
Legea nr. 448/2000 privind proteq:ia �promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Legea nr. 489/2000 privind libertatea religioasa �regimul general al cultelor;
Legea nr. 35/2007 privind �erea siguranteiin unitaj:ile de invatfunant;
Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conven\iei privind drepturile persoanelor cu dizabilita\i, adoptata de ONUin 2000;
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum $i a regulamentelor-cadru de organiz.are $i funq:ionare a serviciilor sociale;
Legea nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conven\ia privind drepturile persoanelor cu dizabilita\i;
Ordinul ministrului educaµei naµonale nr. 4742/2016 privind Statutul elevului;
Ordinul ministrului educaµei naµonale nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar;
H.G. nr. 26/2017 privind organizarea �funq:ionarea Ministerului Educaµei Naµonale;
Ordinul ministrului educaµei nr. 3131/2018 privind includerea in planurile de invatfunant, pentru toate prograrnele de studii universitare
organizate in institu\iile de invatfunant superior din sistemul na\ional de invatfunant, a cursurilor de etica $i integritate academica
H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regularnentelor-cadru de organizare $i funq:ionare ale serviciilor publice de asistenta sociala �i a structurii
orientative de personal;
Ordinul nr. 2256/2018 al ministrului muncii privind aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de proteq:ie sociala;
Ordin nr. 3131/2018 al Ministrului Educaµei Naµonale privind includerea in planurile de invatamant, pentru toate prograrnele de studii
universitare organizate in institutiile de inva¢mant superior din sistemul national de invatamant, a cursurilor de etica �i integritate acadernica.
Capitolul IX. ORCULATfA �I cAIATORIILE
Legea nr. 100/1992 de aderare a Romaniei la Convenµa asupra aspectelor civile ale rapirii internaµonale de copii, adoptata la Hagain 198o;
O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian;
O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaµa operatorilor economici de a utilizaaparate de marcat electron.ice fiscale;
H.G. nr. 482/1999 privind infiintarea Societa\ii Comerciale de Transport cu Metroul Buro.re¢ .Metrorex" SA;
Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, lntreµnerea �exploatarea partiilor �traseelor de
schi pentru agrenient;
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenpilor;
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaµa pe drumurile publice;
Legea nr. 38/2003 privind transportulin regim de taxi �iin regim deinchiriere;
HG. nr. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
Legea nr. J63f2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naµonal - Seq:iunea I - Retele de transport;
H.G. nr.1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romani neinso\i\i �asigurarea masurilor de proteq:ie specialain favoarea acestora;
O.G. nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania;
Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conven\iei asupra aspectelor civile ale rapirii internaµonale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 198o;
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaµi a cetatenilor romaniin strainatate;
H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizarea modului de��ingrijire a copilului cu parin\i pleca\i la muncain strainatate �a
serviciilor de care ac� pot beneficia, precum �pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direq:iile generale de asisten¢ sociala
�i proteq:ia copilului �i serviciile publice de asisten¢ sociala �a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea;
Lege nr. 1y. din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terj:ilor prin accidente de vehicule �tramvaie;
O.U.G. nr 49/2019 privind activitaj:ile de transport alternative cu autoturism �conducator auto.
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CapitolulX. ACTELE �I BUNURILE MINORULUI
Legea nr.18/1991 privind fondul funciar;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcµi;
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenµe;
Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive;
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor �drepturile conexe;
Legea nr. 61/1996 privind aloca\ia de stat pentru copii;

Legea nr. 114/19¢ privind locuintele;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica¢ regimul juridic al acesteia;
O.U.G. nr. 190/woo privind regimul metalelor preµoase, aliajelor acestora¢ pietrelor preµoasein Romania
Legea nr. 152/2008 privind infiintareaAgenpei Naponale pentru Locuinte;
O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea cainilor Iara stapan;
O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de de\inere a cainilor pericul� sau agresivi;
Legea nr. 205/2004 privind protecpa animalelor;
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor¢ al muni\ii]or;
Legea nr. w/2005 privind perfurmanta energetica a cladirilor;
O.U.G. nr. 99/wo6 privind institu\ii)e de credit¢ adecvarea capitalului;
Legea nr. 200/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren¢ inunda\ii]or;
Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi.
CapitolulXI.TANARUL �I MUNCA
Legea nr. Jl/1990 privind societa\ile comerciale;
Legea nr. 26/1990 privind registrul comertuJui;
Legea nr. 36/1991 privind societa\ile agricole �i alte forme de asocierein agricultura;
O.U.G. nr. iB/1999 privind obligapa agentiJor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
O.G. nr. 99/woo privind comercializarea produselor¢ serviciilor de piatli;
O.G. nr.129/woo privind formarea profesionala a adul\ilor;
Legea nr. 52/2001 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional des�te de zilieri;
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea¢ combaterea traficului de persoane;
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru �maj �i stimularea ocuparii fortei de munca;
Legea nr. n6/2002 privind prevenirea¢ combaterea marginalizarii sociale;
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncil;
Legea sindicatelor nr. 54/2003;
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalita\ilor la inregistrareain registrul persoanelor fizice, asocia\ii)or familiale¢ persoanelor juridice,
inregistrarea fiscala a acestora, precum¢ la autorizarea funcponarii persoanelor juridice;
Legea nr. I/2005 privind organiz.area¢ funcponarea cooperapei;
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea¢ combaterea evaziunii fiscale;
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca;
Legea nr. 202/wo6 privind organizirea¢ funcponareaAgenpei Naponale pentru Ocuparea Foq:ei de Munca;
Legea nr. 319/wo6 a securitatfi¢ sanatatfiin munca;
O.U.G. nr. 44/2008 privind d� activita\ilor economice de catre persoanele fizice autori2ate, intreprinderile individuale¢ intreprinderile familiale;
H.G. nr. 8(r//2009 privind intenicerea muncii periculoase pentru copii;
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Legea nr. 62/20n privind dialogul social;
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiwii judiciare¢ a fulimentului;
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatfi de voluntariat;
Legea nr. Ss/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei¢ de inso!venta;
Legea nr. 335/2014 efectuarea stagiului de practica pentru absolvenµi din invatamantul superior;
Legea nr. 151/2015 privind fulimentul persoanelor fizice;
H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati remuneratein domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar¢ de modeling;
Legea nr. 219/2015 privind economia sociala;
Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat;
Lege-cadru nr. 1'5!,/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare;
Legea nr. 176/2018 privind internshipul;
H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de ba7a minim brut pet,ua garantatin plata;
Deci,;ia nr. 7/2018 a Cornisiei de insolventa la nivel central privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.
CapitolulXII.COPILUL, TANARUL �I MIJLOACELE DE COMUNICARE
Legea nr. 365/2002 privind comertuJ electronic;
Legea nr. 504/2002 a audiovi2ualului;
Legea nr. 500/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal¢ protecpa vietfi privatein sectorul comunica\ii]or electronice;
Deci2ia Consiliului National alAudiovi2ualului nr. 220/20n privind Codul de reglementare a conpnutului audiovi2ual;
O.U.G. nr. nI/20n privind comunica\ii)e electronice;
Legea nr. 190/2018 privind masuri de punerein aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European¢ al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecpa persoanelor fizicein ceea ce priv�e prelucrarea datelor cu caracter personal¢ privind libera circulape a acestor date¢ de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecpa datelor).
CapitolulXIII.PARTICIPAREAIALUAREADECIZIILOR
Legea nr. 6o/1991 privind organiz.area �i des�area adunarilor publice;
Legea nr. 61/1991 pentru sancponarea fuptelor deincalcare a unor norme de convietuife sociala, a ordinii �i lini¢i publice;
Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive;
O.G. nr. 26/woo cu privire la asociatfi¢ fundatfi;
Legea nr. 554/2001 privind liberul acces la informa\ii)e de interes public;
Legea nr. 182/2002 privind protecpa informa\ii)or clasificate;
H.G. nr. 58s/2002 privind aprobarea Standardelor naponale de protecpe a informa\ii)or clasificatein Romania;
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatfi de soluponarea peti\ii)or;
O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organiza\ii)or �i simbolurilor cu caracter fascist, rasist¢ xenofob¢ a promovarii cultului persoanelor vinovate de
sa�irea unor infiacpuni contra pacii �i omenirii;
H.G. nr. 618/2005 privind constituirea Colegiului pentru ConsultareaAsocia\ii]or �i Funda\ii)or;
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Legea nr. 230/2<XY7privind infiintarea, organizarea $i funcµonarea asocia\ii)or de proprietari;
Legea nr. 4/2008privind prevenirea $i combaterea violentei cu ocazia competi\ii)or $i a jocurilor sportive;
O.U.G. nr. 77/2009privind organizarea ¢exploatarea jocurilor de noroc;
Orclinul ministrului educaµei naµonale nr. ?,8?,8/2016privind aprobarea Regulamentului de organizare ¢funcµonare a Consiliului Naµonal al Elevilor;
Legea nr. 1¢/2018 privind infiintarea, organizarea ¢ funcµonarea asocia\ii)or de proprietari ¢administrarea condominiilor.

CapitolulXIV. OAMENII LEGIT

Legea nr. 36/1995a notarilor publici ¢a activita\ii notariale;
Legea nr. 51/1995privind organizarea ¢exercitarea profesiei de avocat;
Legea nr. 188/2000privind executorii judecito�;
O.G. nr. 2/2000privind organizarea activita\ii de expertiz.a tehnica judiciara ¢extrajudiciara;
O.G. nr. 75/2000 privind organizarea activita\ii de expertiz.a criminalistica;
O.U.G. nr. 104/2001privind organizarea ¢ funcµonarea Poliµei de Frontiera Romane;
Legea nr. ZJ.8/2002privind organizarea ¢funcµonarea Poliµei Romane;
Legea nr. foo /2002privind statutul poliµstului;
O.U.G. nr. 43/2002privind Direcµa NaµonalaAnticorupµe;
Legea nr. 329/2003 privind exercitarea prolesiei de detectiv particular;
Legea nr. m/2003 privind paz.a obiectivelor, bunurilor, valorilor ¢protecµa persoanelor;
Legea nr. 514/2003 privind organizarea ¢exercitarea profesiei de consilier juridic;
Legea nr. 303f2004privind statutul judecitorilor ¢procurorilor;
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara;
Legea nr. 317/2004privind Consiliul Superior al Magistraturii;
Legea nr. 364/2004privind organizarea ¢funcµonarea poliµei judiciare;
Legea nr. 550/2004privind organizarea ¢funcµonarea Jandarmeriei Romane;
Legea nr. s67 /2004privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecito� ¢al parchetelor de pe langa acestea;
H.G. nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a sa�it o fapta penala ¢nu raspunde penal;
H.G. nr. 1849/2004privind organizarea, funcµonarea $i atribu\ii)eAdministraµei Naµonale a Penitenciarelor;
Legea nr. 161/2005privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea ¢combaterea corupµei in cadrul Ministerului Administraµei ¢ Internelor;
Legea nr. 193/2006privind statutul personalului de probaµune;
Legea nr. 155/2010 a poliµei locale;
Hotararea Consiliului U.N.B.R nr. 64/20n privind adoptarea Statutului profesiei de avocat;
Legea nr. 6i/20n privind organizarea $i funcµonarea Departarnentului pentru lupta antifrauda- DlAF;
Legea nr. 252/2013 privind organizarea ¢funcµonarea sistemului de probaµune;
Legea nr. 318/2015pentru infiintarea, organizarea ¢funcµonarea Agenµei Naµonale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;
O.U.G. nr. 78/2016pentru organizarea $i funcµonarea Direqiei de Investigare a Infracµunilor de Criminalitate Organizata $i Terorism;
Legea nr. 145/2019privind statutul poli�or de penitenciare.

CapitolulXV.MINORULiNPROCESULJUDICIAR

O.G. nr. 94/1999privind participarea Romaniei la procedurile in rata Cur\ii Europene a Drepturilor Omului ¢a Comitetului �or ale Consiliului
Europei $i regresul statului in urma hotararilor ¢conven1iiJor de rezolvare pe cale amiabila;
Legea nr. 487/2002a sanata\ii mintale ¢a protecµei persoanelor cu tulburari psihice;
H.G. nr. 868/2003 privind organizarea ¢funcµonareaAgentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
Legea nr. w/2004privind unele masuri pentru asigurarea protecµei victimelor infracµunilor;
Legea nr. ZJ.3/2004 privind exercitarea prolesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organiw-ea ¢funcµonarea Colegiilor Psihologilor din Romania;
Legea nr. 290/2004privind cazierul judiciar;
Legea nr. 76/2008 privind organizarea $i funcµonarea Sistemului Naµonal de Date Genetice Judiciare;
0.U.G. nr. 34/2008privind organizarea ¢funcµonarea Sistemului naµonal unic pentru apeluri de urgen¢;
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila;
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala;
Legea nr. 253/2013privind executarea pedepselor $i masurilor neprivative de libertate;
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor ¢masurilor privative de libertate;
Orclin MAI nr. '4'/2014privind evidenta perrniselor de conducere reµnute ¢a sancµunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie;
O.G. nr. ?,8/2015privind soluµonarea alternativa a litigiilor dintre consumatori ¢comercianµ;
O.G. nr. 39/2015privind cazierul fiscal;
H.G. nr. 604/2016pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a I..egii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative ¢a altor masuri
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;
O.U.G. nr. n/2017privind organizarea $i funcµonareaAgentului Guvernamental pentru Curtea de Justiµe a Uniunii Europene, precum $i pentru Curtea de
Justiµe a Asociaµei Europene a Llberului Schimb;
Orclinul ministrului justiµei nr. 3936/2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ¢ funcµonarea centrelor educative $i a centrelor de
detenjie din subordineaAdministrajiei Najionale a Penitenciarelor;
Legea nr. 363/2018privind protecµa persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatiJe competente in scopul
prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale $i combaterii infracµunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative ¢de siguranta, precum $i
privind libera circulajie a acestor date;
Legea nr. n8/2019privind Registrul najional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracµuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau
asupra minorilor.
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