FORMULAR STANDARD PENTRU
PROPUNERI DE REVIZUIRE A CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI

1. FORMULAREA unui NOU ARTICOL pentru viitorul text constituţional
Vă rugăm să indicaţi coordonatele viitorului articol constituţional:

Capitolul

(indicaţi nr. şi titlul) Titlul II, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale
(indicaţi nr. şi titlul) Cap. V Apărătorul Drepturilor Copilului

Secţiunea

(indicaţi nr. şi titlul)

Articolul

(indicaţi nr. şi titlul) 60 bis. Numirea, rolul, exercitarea atribuțiilor și
răspunderea Apărătorului Drepturilor Copilului în fața Parlamentului

Titlul

Vă rugăm introduceţi formularea articolului propus de Dvs.:
Formularea propusă de Dvs.
(1) Apãrãtorul Drepturilor Copilului este numit pe o duratã de 5 ani pentru apãrarea și promovarea
drepturilor ºi libertãþilor copiilor. Adjuncþii Apãrãtorului Drepturilor Copilului sunt specializaþi pe
domenii de activitate.
(2) Apãrãtorul Drepturilor Copilului ºi adjuncþii sãi nu pot îndeplini nici o altã funcþie publicã sau privatã,
cu excepþia funcþiilor didactice din învãþãmântul superior.
(3) Organizarea ºi funcþionarea instituþiei Apãrãtorului Drepturilor Copilului se stabilesc prin lege
organicã.

(4) Apãrãtorul Drepturilor Copilului îºi exercitã atribuþiile din oficiu sau la cererea persoanelor care
constatã lezarea drepturilor ºi în libertãþilor copiilor, în limitele stabilite de lege.
(5) Autoritãþile publice sunt obligate sã asigure Apãrãtorul Drepturilor Copilului sprijinul necesar în
exercitarea atribuþiilor sale.

(6) Apãrãtorul Drepturilor Copilului prezintã celor douã Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la
cererea acestora. Rapoartele pot conþine recomandãri privind legislaþia sau mãsuri de altã naturã, pentru
ocrotirea drepturilor ºi a libertãþilor cetãþenilor.

Vă rugăm să prezentaţi o justificare a propunerii făcute de Dvs.
În România, practica de după 1989 a dovedit o slabă preocupare la nivel instituțional și
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legislativ pentru drepturile copilului, așa cum arată și marea majoritate a rapoartelor
internaționale. Puține sunt cazurile în care drepturile copilului au fost puse pe același
palier cu celelalte tipuri de drepturi, autoritățile din domeniu fiind lipsite de o
argumentație juridică suficient de puternică pentru a putea combate abuzurile private și
instituționale împotriva copiilor. În condițiile înmulțirii geometrice a situațiilor de
monoparantalitate și de abandon parental, copiii constituie un grup vulnerabil aflat din ce
în ce mai mult în situația de a fi necesita intervenția instituțiilor public pentru
salvgardarea drepturilor, iar acestea au nevoie în actvitatea lor de o garanție
constituțională operaționalizată sub forma unei agenții aflate sub controlul Parlamentului.

Vă rugăm să prezentaţi principalele obiective vizate de propunerea Dvs.:
Garantarea efectivă prin intermediul unui instituții a drepturilor copilului
Reprezentarea intereselor copilului la nivel inter-instituțional
Posibilitatea tuturor cetățenilor care constată situații de abuz împotriva drepturilor
copilului de a sesiza o instituție centrală independentă
Ameliorarea și coerentizarea politicilor publice în domeniul protecției copilului.

Vă rugăm să indicaţi prevederi similare din constituţiile unor state membre ale Uniunii
Europene sau ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică:
Constituția Poloniei – Art. 72-4

În încheiere vă rugăm să ne furnizaţi o serie de date privind autorul /susţinătorii propunerii.
NUMELE ORGANIZAȚIEI ÎN NUMELE CĂREIA A FOST REDACTATĂ
PROPUNEREA Asociația Centrul de Studii Politice și Relații Internaționale (CESPRI)
NUMELE
AUTORILOR
PROPUNERII
…Conf.
univ.
MIȘCOIU………………………………………………………

dr.

habil.

Sergiu

EXISTĂ ALTE ORGANIZAȚII CARE SPRIJINĂ ACEASTĂ PROPUNERE?
DACA DA, VA RUGĂM SĂ LE ENUMERAȚI (in anexă puteți adăuga o listă cu
semnăturile reprezentanților organizațiilor care susţin aceste propuneri)
World Vision România
Vă mulţumim pentru propunerea Dumneavoastră.
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