
Opinia Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, 

privind implicarea unui grup de elevi în acțiuni de protest legate de 

expulzarea profesorilor turci din Moldova 
 

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, și-a expus în 

repetate rânduri opinia cu privire la implicarea copiilor în acțiunile în masă sau 

acțiunile de protest organizate de către reprezentanți ai unor partidelor politice sau 

asociații obștești.  

 

Ombudsmanul Copilului revine la acest subiect în contextul difuzării la mai multe 

posturi de televiziune a unor reportaje cu privire la implicarea copiilor în 

manifestația de susținere a profesorilor turci expulzați
1
.  

 

Din materialul prezentat se constată faptul că mai mulți elevi au fost implicați într-

o acțiune publică, care avea drept scop prezentarea dezacordului asociației obștești 

cu decizia autorităților naționale de a expulza un grup de profesori turci de pe 

teritoriul Republicii Moldova. Copiii au fost aliniați, purtând pe cap cagule și avînd 

ștreanguri la gât.  

 

Un părinte s-a arătat nemulțumit de această acțiune și modalitatea în care aceasta s-

a desfășurat. La fel, în subiectul mediatizat, instituția gazdă nu a prezentat probe cu 

privire la consimțământul neviciat al copilului de a participa la acțiunea în cauză.   

 

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului notează faptul că în conformitate cu 

prevederile art. 12, 13 și 15 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului 

(în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993) statul are 

obligațiunea de a garanta dreptul copilului la opinie, la expresie și la asociere. 

Astfel, Convenția ONU stipulează clar „Copilul are dreptul la libertatea de 

exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, a primi și a difuza 

informații și idei de orice natură, fără să țină seama de frontiere, sub forma orală, 

scrisă, tipărită sau artistică, sau prin oricare alte mijloace, la alegerea copilului”. 

 

Și Curtea Europeană a confirmat în mod explicit că și copii au dreptul de a 

participa la întrunirile care au loc în spațiul public. După cum a observat Curtea în 

cauza Partidul Popular Creștin Democrat vs Moldova, împiedicarea părinților și a 

copiilor de a participa la evenimente și în special de a protesta împotriva politicii 

de școlarizare a guvernului contravine libertății de întrunire a părinților și copiilor:  

 

„În ceea ce privește prezența copiilor, Curtea notează faptul că nu a fost stabilit de 

către instanțele judecătorești naționale că ei se aflau acolo din cauza acțiunilor 

sau a politicii întreprinse de reclamant. Deoarece adunările se desfășurau într-un 

loc public, oricine, inclusiv copii, puteau să participe la ele. Mai mult, în opinia 

Curții, acest lucru constituia mai degrabă o chestiune de alegere personală a 
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părinților de a decide dacă se permită copiilor lor să participe la acele adunări și 

ar părea contrar libertății de întrunire a părinților și a copiilor de a-i împiedica să 

participe la astfel de evenimente, care, trebuie de reamintit acest fapt erau 

desfășurate pentru a protesta împotriva politicii Guvernului în domeniul educației. 

Prin urmare, Curtea nu este convinsă că acest motiv a fost relevant și suficient ”, 

situația urmează a fi analizată din mai multe circumstanțe. 

 

În speța prezentată, Curtea nu a fost convinsă de faptul ilegalității implicării 

copiilor anume din considerentul locației (adunările de desfășurau într-un loc 

public, oricine, inclusiv copii, puteau să participe la ele), situație care este 

diametral opusă celei din cazul examinat de Avocatul Copilului. Astfel, din 

materialele video prezentate este clar că evenimentul a fost organizat într-o 

încăpere închisă unde organizatorul trebuia și putea să controleze 

participanții implicați la protest. Mai mult, în cazul în care organizatorii 

specifică faptul că participanții la eveniment erau voluntari, în baza Legii 

voluntariatului nr. 121 18 iunie 2010, trebuia să prezinte contractele de voluntariat 

prin care copii acceptă să participe la activitățile instituției gazdă, iar în cazul în 

care la eveniment se aflau copii cu vârsta mai mică de 14 ani - și acordul scris al 

părinților acestor copii. 

 

O altă problemă sesizată la acest capitol din informația difuzată este faptul că 

protestul a fost organizat în timpul orelor de studii. Astfel, în cazul în care copii au 

fost implicați în proces în cadrul orelor de studii, responsabilitatea urmează a fi 

suportată și de către administrația liceului care nu a asigurat securitatea copiilor în 

timpul programului de studii. Analizând prevederile art. 3 din Convenția ONU cu 

privire la „principiul interesului superior al copilului”, Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului indică asupra faptului că, stabilind echilibrul de necesități 

dintre prevederile art. 28 (dreptul la educație) și art. 15 (dreptul la asociere), se 

constată o superioritate a prevederilor legate de educație și îndeplinirea 

programului de învățământ. Or, întrunirile sau protestele pot fi organizate în afara 

programului de studii. 

 

O altă circumstanță agravantă în speța respectivă, în opinia Ombudsmanului 

Copilului, o reprezintă forma în care a fost derulată activitatea respectivă. 

Îmbrăcarea cagulelor pe cap și agățarea ștreangurilor la gâtul copiilor reprezintă o 

ingerință a art. 17 din Convenția ONU, și anume faptul că orice mijloc de 

informare a copilului sau transmitere/difuzare de mesaj către copii urmează a fi în 

concordanță cu bunăstarea morală, cunoașterea și înțelegerea dintre oameni și care 

respectă fondul cultural al copilului. Statul urmează să ia măsuri pentru a proteja 

copii de materialele nocive. 

 

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului pledează pentru perfecționarea 

cadrului legislativ în ceea ce privește implicarea copiilor în activitățile adulților, 

inclusiv acțiunile partidelor politice, dat fiind că acesta nu conține noțiunea  de  



”activitate politică”, ”atragerea la răspundere a persoanelor care încalcă drepturile 

copiilor la opinie, libera exprimare și asociere ”  etc. 

 
    

Ombudsmanul a notat că orice modificare a legislației trebuie să prioritizeze 

interesul superior al copilului și să respecte  drepturile copilului la opinie, libera 

exprimare și asociere. De asemenea, Maia Bănărescu a atenționat asupra 

importanței respectării articolului 14 din Convenția ONU cu privire la respectarea 

drepturilor copilului, care prevede că „ libertatea copilului de a-şi manifesta 

propriile convingeri religioase sau alte convingeri nu poate fi îngrădită decât de 

restricţiile prevăzute în mod expres de lege şi care sunt necesare pentru protecţia 

securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri sau a 

libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora”. 

 


