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INTRODUCERE

Prezentul Ghid s-a născut din preocuparea UNICEF în Romånia [i a Centrului pentru Jurnalism Independent 
față de respectarea drepturilor copilului în comunicarea cu [i despre copii. Acest document este un ghid 
orientativ pentru speciali[tii în comunicare din instituțiile publice de la nivel central [i local care au în 
misiunea lor protejarea drepturilor copilului, din organizații non-guvernamentale, federații de ONG-uri, 
asociații, fundații [i companii, care sunt pu[i în situația de a prezenta informații despre copii sau de a trata 
subiecte specifice copiilor. 

Ghidul este necesar pentru a asigura respectarea drepturilor copiilor, pentru a atrage atenția asupra situațiilor 
\n care pot fi afectate dreptul la imagine, demnitatea sau chiar siguranța [i sănătatea acestora. |n practica 
ultimilor ani, au fost înregistrate frecvente situații în care copiii au fost personaje principale ale unor cazuri 
relatate masiv de mass-media, cu detalii, imagini, adresări ireverențioase, informații personale, intime, 
etichete. Copiii au fost, astfel, expu[i la riscul stigmatizării [i hărțuirii ulterioare la [coală sau în comunitate. 

Conform unor analize media privind modul în care jurnali[tii tratează subiectele cu [i despre copii, realizate 
de UNICEF în Romånia cu începere din 2010, acestea constituie o prezență remarcabilă în preocupările 
mass-media, reprezentånd între 6-7% din conținutul editorial. Proporția este constantă în timp [i relativ 
egală în presa scrisă centală [i televiziune.

|n 2015, cele mai mediate subiecte în televiziune, în funcție de apariția lor în materialele TV, au fost 
cele legate de sănătate, de condițiile de trai, de ajutor [i asistență socială [i de copiii dispăruți. Urmează  
subiectele legate de abuzul emoțional, de abandonul [i de neglijența parentală.

Interesul pentru subiectele cu [i despre copii nu este întotdeauna dublat de capacitatea de a trata astfel de 
subiecte cu respectarea standardelor etice. Din analizele UNICEF în Romånia, nu sunt rare materialele din 
presa scrisă [i TV care au probleme de redactare sau de abordare care duc la violarea drepturilor copiilor, 
dar se observă o cre[tere semnificativă a relatărilor etice.

|n presa scrisă, subiectul care a atras cel mai mare pondere de probleme au fost raportarea pe teme 
referitoare la condițiile de trai ale copiilor, copii [i adolescenți implicați în cazuri de încălcare a legislației, 
precum [i cazuri de suicid sau tentative de suicid. Cele mai frecvente probleme întålnite în astfel de articole 
sunt: prezența elementelor de identificare a copiilor vizați, puncte de vedere subiective ale jurnali[tilor, 
limbaj dur. Cel mai mare număr de articole cu probleme s-a referit la accidente [i la copii morți sau la 
condițiile de trai ale copiilor din Romånia. 

|n televiziune, subiectele care au atras cel mai mare pondere de probleme au fost copiii exploatați economic 
[i subiecte legate de accesul la educație. Cea mai întålnită problemă în contextul acestor subiecte este 
prezența elementelor de identificare a copiilor – imagini video, numele copiilor. Comparativ cu anul 2014, 
jurnali[tii TV încep să renunțe la limbajul depreciativ folosit cu referință directă la victimă, la subiectivitate 
[i la prezența de stereotipii, inclusiv de ordin rasial sau etnic.

Un subiect extrem de sensibil este cel al copiilor care au comis infracțiuni. Există o tendință a mass-media 
de a mediatiza crime sau alte forme de infracțiuni care implică adolescenți, înainte ca un verdict să fi fost 
dat de o instanță. Copiii implicați în aceste fapte au dreptul la protecție specială atåt sub Convenția ONU cu 
privire la drepturile copilului, cåt [i sub legislația romånească privitoare la drepturile copilului. Mass-media 
are o datorie față de copiii implicați în fapte de acest fel [i nu are voie să dezvăluie identitatea sau alte 
elemente cu potențial dăunător pentru copiii în această poziție, întrucåt ace[tia sunt deosebit de vulnerabili.
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Un subiect la fel de sensibil este accesul tinerilor la educație. |n mod paradoxal, acest subiect care ar trebui 
să fie eminamente în spirjinul copiilor ridică probleme de deontologie (\n [tirile de televiziune, ponderea 
acestui subiect ajunge la 44%). Copiii privați de acces la educație sunt expu[i, ironizați, pu[i în situația de 
a-[i demonstra ignoranța [i, uneori, blamați pentru situația în care se află. De asemenea, astfel de materiale 
descriu soarta unor astfel de copii ca „pecetluită», ca [i cum nu ar exista nicio [ansă de recuperare sau 
îndreptare.

Tratarea temelor legate de abuzul emoțional sau sexual asupra copiilor este, de asemenea, un domeniu 
delicat, deseori presa recurgånd la un ton senzațional, la „dramatizări» [i la accentuări care polarizează 
opinia publică [i alimentează discursul dăunător. Blamarea victimelor, în special a fetelor, este  extrem de 
răspåndită, nu numai la nivelul opiniei publice, ci [i în discursul jurnali[tilor.

Pe de-o parte, aceste situații sunt generate de căutarea unor titluri mai captivante, mai [ocante, pentru a 
atrage cititori. Acest lucru poate fi corectat prin informarea, în paralel, a jurnali[tilor în privința drepturilor 
copiilor. |n acest scop, ghidul pentru comunicatori este însoțit de un ghid dedicat celor care scriu despre 
aceste cazuri, pe care, de asemenea, comunicatorii îl pot utiliza ca referință privind relat`rile către [i de 
către reprezentații mass-media. 

Pe de altă parte, însă, informația, tonul ei [i modul în care este livrată pleacă întotdeauna de la un emițător 
care poate fi: minister, agenție guvernamentală, primărie, Direcție Generală de Asistență social` [i Protecția 
Copilului, Inspectorat [colar, [coală, secție de poliție, spital, organizație, fundație, asociație, companie 
etc.). Acestea au posibilitatea să aplice un prim set de reguli pentru a se asigura că drepturile copiilor sunt 
corect protejate, înainte ca informația respectivă să devină subiectul unor materiale de presă. 

Comunicatorii pot folosi principiile prezentate în cele ce urmează în elaborarea de informații, în procesul 
de pregătire a managerilor [i a purtătorilor de cuvånt din instituțiile sau organizațiile în care lucrează, 
în campaniile pe care le derulează, pentru informarea colegilor care sunt implicați în proiectele dedicate 
copiilor. 

O atenție sporită din partea comunicatorilor i-ar putea sensibiliza atåt pe cei care livrează datele privind 
cazurile în care sunt implicați copiii, cåt [i pe cei care relatează ulterior faptele.

Ghidul are trei componente:

-  un set de principii [i recomandări, de natură etică [i practică, pentru comunicarea cu [i despre copii;

-  o serie de studii de caz tratånd subiecte din presa romånă [i care invită la exerciții de gåndire critică [i de 
aplicare în practică a principiilor etice; ele pot fi folosite fie în scop didactic, în facultățile de comunicare 
[i relații publice sau în programele de training vocațional, fie ca instrumente de auto-testare;

-   un inventar de legi [i alte norme legale, precum [i o selecție de fragmente din textele acestora, care 
pot avea impact în munca de zi cu zi a oamenilor de comunicare [i relații publice.
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PRINCIPII {I RECOMAND~RI PENTRU 
COMUNICAREA CU {I DESPRE COPII

Principiul de bază în comunicarea despre copii este respectarea interesului superior al copilului. 

\nainte de a formula informațiile, sunt utile următoarele întrebări, care ar putea funcționa ca o cheie de control:
- Cum i-ar putea afecta pe copiii implicați ceea ce se spune despre ei [i despre situația lor? 
- Sunt informațiile clare [i complete, factuale, fără interpretări [i lipsite de sentențiozitate? 
- Este protejat dreptul la intimitate [i la propria imagine ale copilului? 
- Există riscul stigmatizării sau al etichetării copilului? 
- Sunt expuse date/detalii care i-ar putea jena sau leza pe copii? 
- Ideile exprimate includ compasiunea [i respectul față de copil [i drepturile lui? 
- Este încălcat vreunul din drepturile stipulate în legea 272/2004 privind drepturile copiilor?

Informațiile selectate, formularea [i livrarea acestora trebuie să aibă în vedere dreptul la propria imagine 
[i la opinie, evitarea stereotipurilor, a formulărilor discriminatorii, a etichetelor. 

1.	 Echilibrul între datele necesare [i detaliile care rănesc: 
colectarea datelor din instituție/organizație
Comunicatorul facilitează procesul de colectare a datelor privind cazurile sau situațiile în care sunt 
implicați copiii. Este esențială verificarea tuturor informațiilor, pentru a oferi o imagine completă 
[i corectă. Cel mai important rol al comunicatorului în această etapă este asigurarea calității 
informației [i a echilibrului între volumul de informații, acuratețea lor [i nevoia de a proteja 
drepturile copiilor. 

|nainte de formularea mesajelor publice, este necesară înțelegerea contextului, bazată pe datele 
factuale [i eliminarea acelor date care ar putea fi problematice din perspectiva expunerii copiilor 
implicați. 

Tot în această fază, comunicatorul poate sublinia pentru echipa de management [i purtătorii de 
cuvånt din instituție/organizație informațiile care pot produce efecte negative asupra copiilor, 
pentru ca acestea să fie utilizate cu discernămånt.

Comunicatorul cunoa[te [i respectă prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public [i se asigură că menține un echilibru între dreptul publicului de a fi informat 
[i protecția oferită de lege datelor cu caracter personal. Potrivit Legii 544/2001, sunt exceptate 
de la liberul acces la informații, printre altele, informațiile cu privire la datele personale. Potrivit 
Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
[i libera circulație a acestor date, prin date cu caracter personal se înțelege „orice informații 
referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea 
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr 
de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, 
economice, culturale sau sociale”.

O listă completă a informațiilor care pot fi exceptate de la liberul acces se regăse[te 
în ultima secțiune a prezentului Ghid, care prezintă selecții din textul Legii 544/2001. 
Potrivit aceleia[i legi, „răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor 
aparținånd categoriilor <protejate> revine persoanelor [i autorităților publice care dețin astfel de 
informații, precum [i instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor”.    
De aceea, este vital pentru toți purtătorii de cuvånt din instituțiile publice să cunoască ceea ce este 
permis sau interzis de lege.
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2.	 Protecția identității [i ascultarea vocii copilului
Comunicatorul intervine pentru protejarea identității copiilor. De[i toate informațiile pot fi cunoscute 
organizației sau instituției reprezentate de comunicator, nu vor fi oferite informațiile care ar putea 
expune copilul (numele, [coala, familia, gradele de rudenie, semnalmente etc.), indiferent de 
calitatea pe care o are copilul în cazul respectiv. 

Comunicatorii se vor asigura întotdeauna că nu vor fi distribuite, fără respectarea prevederilor 
legale, imagini cu copiii implicați în cazurile care fac obiectul comunicării (cu excepția situațiilor de 
copii dispăruți, cånd imaginile sunt un sprijin real pentru eventuala lor recuperare).

|n acela[i timp, comunicatorul are obligația de a verifica opinia copiilor față de situația care face 
obiectul comunicării [i de a se asigura că opinia lor este ascultată [i inclusă în comunicări. 

Pentru obținerea punctelor de vedere ale copiilor, întrebările vor fi clare, scurte, adaptate vårstei 
interlocutorului. 

3.	 Expunerea directă - pregătită [i mediată
Pentru interviuri [i alte tipuri de expunere a copilului la interacțiuni cu mass-media, comunicatorul 
trebuie să se asigure că:

- expunerea este acceptată de copil; 

- expunerea este aprobată de părinți sau de tutorii legali, în deplină cuno[tință de cauză;

- cadrul [i mediul nu reprezintă o presiune în plus pentru copil;

- \ntrebările sunt clare [i scurte, formulate cu atenție față de situația copilului;

- regula privind fotografierea [i filmarea este respectată.

Comunicatorul intervine [i moderează interacțiunile, astfel încåt copilul să se simtă protejat. De 
asemenea, în astfel de situații, este indicată cooperarea cu speciali[ti în psihologia copilului [i cu 
părinții, dacă este posibil.

Comunicatorul are datoria de a-i informa pe copii [i pe părinți asupra dreptului lor de a refuza 
interviul [i/sau filmarea sau fotografierea.

 Potrivit Codului Civil (Art. 76), „Cånd însu[i cel la care se referă o informație sau un material 
le pune la dispoziția unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cuno[tință că î[i 
desfă[oară activitatea în domeniul informării publicului, consimțămåntul pentru utilizarea acestora 
este prezumat, nefiind necesar un acord scris”. De aceea, este important ca părinții, aparținătorii 
legali sau cei în grija cărora se află copilul să fie bine informați înaintea interviului privind informațiile 
pe care le vor furniza.

4.	 Protecția demnității
Importanța protecției copiilor în situații care le pot [tirbi demnitatea este crucială.  O expunere 
în detaliu a incidentelor în care au fost umiliți sau a modului în care au fost hărțuiți [i violentați, 
menționarea inutilă a etniei, a stării sănătății, etichetele privind statutul social [i alte date 
asemănătoare multiplică trauma. Agravarea traumei se produce nu numai prin reamintire, ci [i prin 
observația că întreaga comunitate a fost indirect martoră acestor umilințe. |n plus, în comunitățile 
cu un nivel de educație mai puțin ridicat, aceste informații se pot transforma în motive de ironie, 
de hărțuială continuă, de culpabilizare mult timp după ce evenimentul neplăcut s-a consumat [i 
ciclul de [tiri s-a închis. 
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Chiar dacă în datele care fundamentează cazul pe care îl prezentați există informații 
privind etnia, starea sănătății, statutul social, detalii personale sau intime, este recomandat 
să evitați prezentarea lor publică. |n acest fel, veți opri transmiterea unor date care lezează 
demnitatea copiilor implicați. |n aceste cazuri, formulările trebuie făcute cu atenție [i pregătite în 
avans, pentru a putea fi livrate [i vorbitorilor. 

Există, la nivelul societății romåne[ti, stereotipuri puternice legate de etnie, vårstă, gen. Etnia 
romă este stereotipic asociată cu sărăcia, infracționalitatea [i lipsa de educație. Tinerii sunt asociați 
cu lipsa de responsabilitate, iar fetele [i femeile sunt percepute fie ca vulnerabile [i „victime 
prin excelență”, fie ca provocatoare (indiferent de vårstă). |n formularea mesajului, evitați să 
consolidați aceste stereotipuri, alegånd cu grijă informațiile pe care le puneți în spațiul public.

Comunicatorul va respecta prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circulație a acestor date, potrivit cărora (Art. 7(1)) 
„Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile 
politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenența sindicală, precum [i a datelor 
cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală este interzisă”.

5.	 Prezentarea factuală a situației 
Atunci cånd se expun date - în materialele dedicate publicului [i mass-media, în conferințe de presă 
–, demersul se va face mereu cu nuanțele necesare pentru a nu reprezenta o judecată publică sau 
o antepronunțare.

Indiferent de calitatea pe care o are un copil în cazul prezentat - dacă este victimă sau făptuitor - 
informațiile trebuie prezentate neutru, dar, în acela[i timp, cu delicatețe. 

Menționați sursa datelor pe care le prezentanți în public [i, ori de cåte ori este posibil, indicați [i 
locul de unde acestea pot fi accesate.

6.	 Compasiune [i grijă 
Limbajul prea tehnic îndepărtează subiectul comunicării de aspectul uman al situațiilor. Chiar dacă 
acesta exprimă datele factuale [i punctul de vedere legal al situațiilor, este indicat să căutați cele 
mai potrivite formulări care manifestă grija față de situația copiilor. Observația este valabilă [i 
pentru cazul în care copiii sunt victime, [i pentru cel în care copiii sunt făptuitori. 

7.	 Pregătirea vorbitorilor
Pentru pregătirea întålnirilor cu jurnali[tii sau a discursurilor publice ale reprezentanților institu-   
țiilor/organizațiilor, este important să elaborați o listă de „puncte de vulnerabilitate”. |nainte de 
realizarea conferințelor sau a interviurilor, vorbitorii pot primi lista temelor care ridică probleme 
din punctul de vedere al protecției copiilor, explicațiile privind legislația [i principiile protecției 
copiilor [i sugestii de formulări alternative care iau în considerare aceste aspecte.

8.	 Corectarea situațiilor problematice 

Este indicată intervenția promptă în situația în care în materialele de presă generate după conferințe 
sau transmiterea unui comunicat se folosesc formulări care încalcă principiul protecției interesului 
superior al copilului. |n acest caz, în dialogul cu jurnali[tii, se poate face apel la „Ghidul pentru 
jurnali[ti” - unde sunt punctate, din perspectiva profesională, regulile de bună practică. |n cazul 
în care jurnalistul care a inclus astfel de referiri nu dore[te sau nu înțelege să răspundă solicitării 
de corectare, subiectul poate fi adus în atenția [efului de secție sau redactorului-[ef. O astfel de   
intervenție poate înlătura „gre[elile oneste» [i poate preveni apariția lor pe viitor.
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9.	 Campanii de bine - care fac rău 
|n campaniile adresate sau în beneficiul grupurilor vulnerabile de copii, regulile de protecție 
a interesului superior al copilului sunt cu atåt mai importante. 

Concentrarea pe starea de sărăcie, etichetarea, expunerea cu deta[are a unor situații delicate cu 
scopul de a colecta fonduri sau de a sensibiliza publicul pentru a se implica în rezolvarea situa-        
țiilor pot duce la efectul contrar. Comunicatorul are delicata misiune de a găsi formulările de 
impact care însă nu fac uz de trimiteri la stereotipuri sau la situația sensibilă menționată. Un 
program care este „pentru cei mai săraci” va pune în comunitate stigmatul pe cei înclu[i în acesta. 
O colectă pentru „copiii cu handicap” va expune beneficiarii unei traume publice re\nnoite, scoțånd 
în evidenț` „handicapul”, nu oportunitățile ce pot fi oferite.  

10.	Imagini [i imagine 

Imaginile din campaniile cu/sau despre copii trebuie să respecte principiul interesului superior 
al copilului. |n orice situație în care sunt utilizate imagini cu copii trebuie consultați adulții 
responsabili [i trebuie verificată dorința de participare [i implicare a copiilor. |n cazul imaginilor de 
stock (imagini generice), verificarea nu este posibilă, dar contextul utilizării acestora trebuie, de 
asemenea, aliniat principiilor expuse. Ipostazele vulgare, cele care trimit la sexualitate sau evocă 
gesturi nepotrivite, nuditatea încalcă intimitatea [i demnitatea copiilor [i trebuie excluse. 

Se vor respecta prevederile Codului Civil, art. 76(2), potrivit cărora „\n exercitarea dreptului la   
propria imagine, <persoana> poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a 
înfăți[ării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri”.

11.	În loc de lacrimi, idei [i soluții
Comunicatorul va încerca să mențină mereu un echilibru între temele prezentate, datele factuale [i 
sensibilitatea subiectelor. Este de notorietate că, din punct de vedere emoțional, utilizarea copiilor 
în comunicare este o rețetă de mare impact. Exploatarea temelor despre copii, în contextul în care 
acestea pot aduce atingere intereselor lor, nu este mereu ilegală, dar poate fi profund lipsită de etică. 

Conform studiilor realizate la nivelul întregii Europe (http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/files/rights-of-the-child_en.pdf), copiii de astăzi simt că sunt mai puțin respectați de lumea 
adulților, că sunt presați să reu[ească, nu simt suficient sprijinul părinților, dar sunt mereu expu[i 
presiunii sociale, din grupul lor, violenței, restricțiilor sau pericolelor legate de diferitele dependențe. 
Toate aceste teme revin [i în cazurile care îi au ca primi-actori pe copii, nu întåmplător. Neglijența 
adulților sau incapacitatea lor de a sprijini dezvoltarea armonioasă a copiilor este, de multe ori, 
cauza primă a cazurilor de breaking news. Tocmai de aceea, comunicatorii au misiunea de a menține 
echilibrul [i de a livra informații care au relevanță, care aduc un plus de înțelegere asupra cazurilor, 
stimulează implicarea publicului în protecția copiilor. Ei trebuie să concentreze comunicarea către 
soluții [i rezolvarea problemelor fără a exploata cinic suferința copiilor.

12.	Unde-s mulți, acuratețea cre[te
În cazul în care aveți dubii în privința unor comunicări sau asupra unor campanii care vizează 
problematica drepturilor copiilor [i vă temeți că informațiile/mesajele ar putea afecta copiii, este 
bine să vă consultați cu un specialist în probleme juridice (dacă vă preocupă efectul legal al 
comunicării), cu un specialist în psihologia copiilor (dacă sunteți îngrijorat asupra efectelor potențiale 
față de copii) sau cu reprezentantul unei organizații neguvernamentale care se ocupă în mod 
frecvent de copii, în special de cei mai vulnerabili dintre ace[tia: copiii din mediul rural, din familii 
sărace, de etnie romă sau cu dizabilități. |n acest mod, veți putea primi o opinie specializată.
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Acela[i circuit de sprijin poate fi folosit atunci cånd aveți nevoie să argumentați pozițiile pentru 
echipa proprie de comunicatori, purtători de cuvånt sau pentru interacțiunea cu terțe părți. 

Pentru verificarea modului în care este profesional [i corect să comunicați către presă [i ca 
argument de sprijin pentru pregătirea vorbitorilor organizației, puteți utiliza ca referință [i Ghidul 
privind relatările cu [i despre copii destinat jurnali[tilor.

13. Politici specifice, u[or de accesat
Pentru instituțiile de la nivel central [i local, organizațiile [i companiile care lucrează direct sau 
indirect în proiecte destinate copiilor sau care sunt în contact cu copii sunt utile politici [i protocoale 
clare privind abordarea [i comportamentul instituțiilor față de copii. Aceste politici trebuie să fie 
u[or accesibile [i apoi promovate în instituții, în cadrul departamentelor care sunt implicate în 
aceste activități.

Conform prevederilor Uniunii Europene, aceste politici [i documente sunt o condiție obligatorie în 
proiectele cu finanțare europeană, încă din faza de depunere a proiectului. Legislația națională în 
domeniul protecției copilului nu este considerată document propriu al instituției. 

|n elaborarea unor astfel de documente, Comisia Europeană recomandă următoarele referințe 
documentare:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rightschild/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/fundamentalrights/files/rights_child/standards_child_protection_kcsc_
en. pdf

Partea a II-a: STUDII DE CAZ

Studiu de caz: Protecția imaginii [i respectarea dreptului la  
           viață privată
Expunerea temei
Copiii, victime ale abuzurilor, sau ale sărăciei sunt foarte vulnerabili, iar orice adult, fie el jurnalist, profesor, 
medic sau purtătorul de cuvånt al unei instituții, organizații sau companii, este dator moral [i obligat din 
punct de vedere legal să protejeze dreptul la imagine [i viață privată al copilului. |n exemplele prezentate 
mai jos, vom vedea cum traumele victimelor sunt adåncite, involuntar, de lipsa unei minime atenții față 
de viața privată a copilului. Acesta devine identificabil în sånul comunității în care trăie[te, iar caracterul, 
istoricul [i situația sa prezentă – uneori foarte delicată – este pusă sub lupă [i disecate sub ochii publicului 
larg, cu concursul adulților responsabili de protecția lui.

Exemplul 1. O publicație locală titrează: „Bucurie pentru 600 de copii sărmani. Proiectul unui 
preot le va lumina sărbătorile”.

„Dăruie[te Speranță“, proiectul părintelui D.D., [i-a atins scopul [i peste 600 de copii săraci din județ 
vor primi ân preajma Pa[telui cåte un pachet cu alimente [i cåte unul cu cadouri. Minorii provin din familii 
numeroase [i se află ân evidența preotului (...) de cåțiva ani, o parte fiind beneficiarii [i ai altor proiecte 
pe care pr. D. le-a implementat. Prin proiectul „Dăruim Speranță“, preotul a deschis online o listă cu peste 
600 de copii, cu vårste cuprinse ântre 0 [i 18 ani, incluzånd aici detaliile legate de vårsta, ânălțimea sau 
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greutatea minorului. Persoanele interesate să contribuie la ajutarea lor au donat bisericii minimum 50 de 
lei, bani din care voluntarii bisericii au cumpărat alimente pentru fiecare copil.

Un proiect lansat cu foarte bune intenții de un preot expune pe internet identitatea a nu mai puțin de 600 
de copii. Oricine poate accesa informații detaliate despre numele, vårsta [i atributele fizice ale copiilor, 
ceea ce contravine legislației privind protecția vieții lor private. 

Exemplul 2. O publicație oferă amănunte într-un caz aflat în atenția întregii mass-media, sub titlul: 
„Asta ce fel de protecție a copilului mai e? Băieții B., plini de vånătăi”.

Articolul relatează: M.B. [i-a revăzut băieții – pe I. (2 ani) [i pe M. (5 ani) – după trei luni [i a rămas [ocat: 
copiii au vånătăi [i julituri pe corp [i față. Acum, familia B. aduce acuzații grave Serviciului de Protecție 
a Copilului. (...) Este citat un comunicat emis de un pastor care oferea asistență părinților: „M. avea pe 
spate o julitură uråtă [i vånătăi, iar I. avea vånătăi pe față. La întrebările părinților prin care 
se cereau detalii, reprezentanții oficiali nu au dat prea multe explicații, trecånd repede peste 
aceste aspecte. Explicațiile lor erau că, din vina lui, M. a căzut pe spate, iar I. s-a împiedicat 
pe scări [i a căzut cu fața de trepte. Noi ne întrebăm, dacă ar fi avut aceste semne copiii în 
momentul în care au fost luați în custodie, ar mai fi fost M. <n.n. tatăl> astăzi în libertate? Ar fi 
acceptat <oficialii> [i din partea părinților astfel de explicații cu privire la vånătăile [i juliturile 
copiilor?”

Un purtător de cuvånt al bisericii face declarații amănunțite despre presupuse abuzuri fizice la care au 
fost supu[i doi dintre copiii familiei B. Numele [i chipurile copiilor sunt date publicității fără niciun fel de 
protecție, încălcåndu-le astfel dreptul la intimitate. Mai mult, se lansează chiar un comunicat în care sunt 
detaliate aspecte precum „julitură uråtă [i vånătăi”, „vånătăi pe față”, informațiile fiind preluate 
integral de presa centrală.

Exemplul 3.  O publicație online publică un articol intitulat: „{i-a bătut măr copilul [i l-a 
aruncat, apoi, pe geam”.

A. M., ân vårstă de 7 ani, din localitatea P., a fost internat, joi, la Spitalul de Copii „S.M.” din I., după ce 
a fost bătut crunt de tatăl său, apoi, aruncat printr-o fereastră a locuinței. „Băiatul a ajuns la Spitalul de 
Copii „S.M.” după ce tatăl său l-a lovit cu pumnii [i picioarele ân cap [i ân abdomen. Apoi, l-a aruncat prin 
fereastra unei camere din locuință, ocazie cu care a căpătat [i cåteva tăieturi uråte de la cioburile de sticlă, 
alături de un traumatism la nivelul capului [i contuzii toraco-abdominale, a declarat dr. C.I., din cadrul 
Spitalului de Copii Ia[i.

Exemplul 4. Un alt articol titrează: „Copil de 12 ani, bătut cu bestialitate de soră [i tată”.

T.A. este elev ân clasa a VI-a, iar miercuri dimineața a mers la [coală plin de lovituri. De[i âncerca să-[i 
ascundă semnele sub haine groase, copilul abia se ținea pe picioare. „Am văzut pe gåtul copilului ni[te 
pete mari [i ro[ii. Inițial, am crezut că ceilalți colegi l-au murdărit cu acuarele, A. fiind un copil foarte 
lini[tit. L-am chemat ân sala de sport cu gåndul de a-l pune să se spele, ânsă copilul a ânceput să plångă, 
spunåndu-mi că a fost bătut. Cånd [i-a ridicat căciulița, am observat că avea lovituri pe tot capul, pe 
frunte, pe urechi, urechile le avea măcinate exact cum arată carnea bătută pentru [nițele. Cånd [i-a ridicat 
flanelul, am văzut că nu exista loc fără lovituri, nici măcar cåt a putea pune un deget. Era bătut pe måini, 
pe degete, era ceva de nedescris. Colegii mei, bărbați, [i angajații de la primărie nu au putut suporta 
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imaginea aceea. Scenele din filmele de groază nu se puteau compara cu acest copil. Nu [tiu cum a mai 
putut acest băiețel să se mai țină pe picioare, mai ales că este un copil mic de statură [i foarte slăbuț”, a 
declarat D.G., profesorul de educație fizică [i sport.

Exemplele 2-4, prezentate mai sus, au ca element comun faptul că ni[te adulți, un profesor, respectiv un 
medic oferă informații foarte detaliate despre violențele [i consecințele medicale ale abuzurilor la care 
au fost supu[i doi copii. |ntr-unul dintre articole, copilul de 12 ani este identificat cu numele complet, iar 
articolul este însoțit de fotografia sa acoperindu-[i ochii cu måinile, pe care se văd clar urmele violențelor. 
Aceste două elemente contrazic orice normă deontologică referitoare la relatările despre copiii victime ale 
abuzurilor. Pentru protecția minorului, orice relatare trebuie să elimine datele de identificare 
(nume, adresă, [coala la care \nvață, fotografii neprelucrate etc.). Acest lucru e valabil chiar [i 
atunci cånd demersul jurnalistic poate fi unul legitim, precum: dezvăluirea abuzului, dezvăluirea 
unor informații susținute de dovezi că faptele au fost diferite decåt cele prezentate anterior, 
relatarea efectelor negative pe care abuzul le are asupra victimei, preferabil susținute de 
comentariile unui specialist (psiholog, pedagog etc.) sau relatarea, numai cu acordul victimei 
[i al familiei sale, a unor fapte legate de caz. |n dorința de a coopera cu presa, profesioni[tii 
care au în sarcină protecția copilului (medicul, respectiv profesorul) dau detalii despre starea 
medicală a copilului care merg dincolo de limitele legale [i de interesul public.

Exemplul 5. Un ziar local titrează:  „Strigăt sfå[ietor al unei adolescente: «Mă urăsc pe mine 
însămi». Viol cusut cu … «bandă portocalie»”. 

Autorul relatează: Adolescenta de 17 ani â[i strigă disperarea, ân âncercarea de a atrage atenția adulților 
asupra dramei pe care o trăie[te. Marginalizată de prieteni, criticată [i terorizată de familie, eleva are 
grave complexe de inferioritate [i probleme de comunicare cu cei din jur. Familia, dar [i [coala au ignorat-o 
complet, pănå cånd adolescenta [i-a strigat durerea interioară ân felul său, susținånd că a fost violată. 
(...) Pe pagina sa de Facebook, C. â[i exprimă complexul de inferioritate. Se consideră uråtă, pentru că 
niciun băiat nu se uită la ea. „Nu prea cred că sunt frumoasă ca celelalte, că arăt uråtă de tot, nu mă 
iube[te niciun băiat, că am ochelari [i sunt prea slabă. Foarte serios, nu i-a plăcut fostului prieten cum 
eram ânainte să stau cu el de vorbă [i m-a schimbat de tot. Mă urăsc pe mine ânsămi”, a scris aceasta pe 
pagina sa de Facebook. (...)

A.R., managerul Spitalului Județean V., psiholog de profesie, âi recomandă public tinerei să meargă la 
psiholog, pentru că doar a[a se poate reface emoțional: „|n mod cert, tånăra are nevoie de ajutor 
specializat. Din cåte deduc, e dezarmonică, adică are problemele de personalitate. Probabil, 
s-a mai lovit de un caz precedent în familie, dar [i de lipsa de comunicare. Este un strigăt 
deznădăjduit, practic are nevoie de atenție. Sper să se ia măsuri, pentru că riscul ca acest caz 
să denatureze este foarte mare”. 

Un psiholog încalcă grav deontologia propriei profesii, evaluånd, de la distanță, în baza unor relatări 
de presă, cazul unei adolescente extrem de vulnerabile, pentru a oferi o sentință: „Din cåte deduc, e 
dezarmonică, adică are problemele de personalitate. Este un strigăt deznădăjduit, practic are nevoie de 
atenție”. Declarația specialistului nu face decåt să stigmatizeze victima, să o culpabilizeze [i să pună sub 
semnul întrebării onestitatea declarațiilor ei, chiar dacă ancheta este încă în curs [i nu se cunoa[te încă 
adevărul. Psihologul oferă detalii medicale, gest cu-atåt mai blamabil cu cåt ele sunt obținute în urma unei 
evaluări superficiale. Articolul devine, astfel, un adevărat malaxor, în care viața, caracterul, istoricul [i 
traumele adolescentei sunt detaliate în public, încălcåndu-i dreptul la intimitate [i demnitate. 
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Probleme etice [i legale
|n exemplele prezentate, cele mai întålnite probleme etice sunt:

Divulgarea identității [i a altor date de identificare ale copilului;

Publicarea de informații detaliate despre abuzul suferit [i despre efectele medicale ale 
violențelor;

Evaluarea superficială [i culpabilizarea victimei de către un psiholog.

|ntrebări
1.  Care sunt legile încălcate de comunicatori în cazurile prezentate mai sus? Dar 

prevederile deontologice?

2.  Cum ați răspunde unui jurnalist care vă cere detalii despre situația unui copil agresat, 
aflat în grija instituției dumneavoastră?

3.  Există cazuri în care identitatea [i intimitatea copilului pot fi expuse public?

Studiu de caz:  Blamarea victimelor, expedierea birocratică  
      a cazurilor în care sunt implicați copii [i   
               exploatarea sărăciei în scop de PR

Expunerea temei
|n acest studiu de caz, ne vom opri asupra cåtorva exemple de încălcare a principiilor etice de către 
persoane care reprezintă instituții [i care se află în poziția de a face declarații despre o anumită situație. 
Este vorba, în principal, de discursul lemnos, expeditiv, prin care, în general, instituțiile publice î[i declină 
orice responsabilitate față de situația victimei, ori declarații care – cu scopul de a disculpa organizația – 
ajung să culpabilizeze copilul. Un alt mod de încălcare a principiilor etice este explotarea imaginii copiilor 
în scopul obținerii de beneficii de imagine pentru o organizație sau pentru un politician.

Exemplul 1. O publicație locală titrează:  „Strigătul DISPERAT al unei mame: are doi copii 
bolnavi, dar cuminți [i talentați! Copiii RÅD de ei că stau într-o baracă”.

(relatånd) Povestea E.P. [i a copiilor ei impresionează pånă la lacrimi, căci femeia â[i cre[te cu greu 
pruncii [i face tot posibilul ca ace[tia să aibă tot ce le trebuie. Cei doi copii [i mama lor locuiesc de ani 
de zile ântr-o baracă (...) [i singura lor dorință este ca, ântr-o zi, să locuiască ântr-un apartament. Ambii 
copii sunt bolnavi, iar tatăl a dispărut demult din peisaj. (...) Reprezentanții Primăriei au transmis că, ân 
baza dosarului depus de E. ân 2007, acesteia [i copiilor săi i s-a repartizat actuala baracă (...). Pentru a 
beneficia de o locuință socială, femeia va trebui să depună alt dosar ân care să solicite ceea ce â[i dore[te. 
„Avem în atenție această familie. După ce dånsa va depune dosarul pentru o locuință socială, ne 
vom interesa să vedem ce soluție există. |n fiecare an, de Crăciun, această familie a beneficiat 
de pachete cu alimente”, a spus L.P., purtătorul de cuvånt al Primăriei.
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O poveste cu multă încărcătură emoțională se opre[te, ca un du[ rece, în declarația seacă a purtătoarei de 
cuvånt de la primărie. „Avem în atenție” [i  „ne vom interesa” sunt sintagme  „la viitor”, utilizate curent, 
pentru a nu angaja în mod clar instituția în rezolvarea cazului. Purtătorul de cuvånt ține să sublinieze 
faptul că primăria s-a implicat destul pånă acum, de[i la nivel minimal:  „În fiecare an, de Crăciun, această 
familie a beneficiat de pachete cu alimente”. Vina pentru această situație este transferată mamei, care nu 
[tia că pentru o locuință socială „trebuie depus un alt dosar”. O astfel de declarație exprimă un dezinteres 
abia mascat, făcånd un deserviciu de imagine instituției. 

Exemplul 2. Un post de televiziune a difuzat următoarea [tire:  „Prima vacanță din viața lor 
pentru 20 de copii sărmani din C.”

Au fost ân prima vacanță din viața lor. Au văzut pentru prima dată muntele [i, tot pentru prima dată, au 
mers cu liftul. Este vorba despre 20 de copii din C. cărora Fundația „M.a.” le-a oferit o vacanță de neuitat 
la Predeal. 

Copiii s-au simțit minunat [i au fost tri[ti cånd excursia s-a terminat.  Excursia la Predeal - oferită de Fundația 
„M.a.”, ân cadrul campaniei „....” - a fost PRIMA DIN VIAÎ| pentru mulți dintre copiii de la o [coală din L. 
Copiii au avut parte de vacanța superbă mulțumită companiei S. - ei au acoperit toate cheltuielile.

Exemplul 3. O publicație locală a publicat următoarea [tire: „Mo[ul, în vizită la copiii sărmani 
din mediul rural”.

Fericire mare pentru trei familii numeroase din mediul rural, din județul V., care trăiesc de pe o zi pe alta. 
Dacă sărbătorile de iarnă din ultimii ani au fost marcate de lipsuri, anul acesta, Mo[ Crăciun nu i-a mai 
ocolit, mai mult, a venit mai devreme. Familia S. din T., familia N. din G., comuna B., [i familia I. din 
acela[i sat vor avea masa plină de Crăciun după ce ân ajutorul lor a sărit A.C., consilier județean.

Exemplul 4. Un alt ziar difuza următoarea [tire: „Mo[ Nicolae de la Consiliul Județean a adus 
dulciuri copiilor din N.B., H. [i M.B.”

Pre[edintele Consiliului Județean, H.T., a fost vineri, 4 decembrie, mesagerul lui Mo[ Nicolae pentru 
copila[ii de la grădinițele comunelor N.B., H. [i M.B., cărora le-a dăruit, a[a cum spune datina, pungi cu 
dulciuri.

Micuții pre[colari l-au a[teptat nerăbdători, dar cuminți, pe trimisul lui Mo[ Nicolae. La N.B., pre[edintele 
Consiliului Județean a fost ântåmpinat, ân fața grădiniței, cu påine [i sare de doi copila[i âmbrăcați ân 
costume tradiționale, după care i-a ântålnit pe cei aproape o sută de „grădinari”, care i-au cåntat un frumos 
colind, primind ân schimb mult-doritele punguțe.

Toate cele trei exemple de mai sus împărtă[esc aceea[i problemă etică: imaginea unor copii extrem 
de săraci, din comunități defavorizate, este folosită pentru a aduce beneficii de imagine unei fundații, 
companii sau unui ales local. |n toate cele trei cazuri, figurile minorilor apar în prim plan [i sunt u[or de 
recunoscut. Toate aceste exerciții de relații publice (PR) – care abundă în perioada sărbătorilor - ignoră 
cauzele situației dificile a copiilor [i eventuale soluții pe termen lung, insistånd asupra fericirii/mulțumirii 
vremelnice aduse de „mesagerul lui Mo[ Nicolae” -  subiectul deghizat al [tirii. 
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Exemplul 5. O publicație locală titrează:  „Sex [i droguri la Liceul  O.B.?”

Autorul relatează: „Eu am colegi care iau droguri sau pastile ca (...) sau (...) ân combinație cu băutură 
[i, apoi, văd prin dulapurile [colii spiridu[i [i elfi”, spune C., din clasa a X-a.  „Sunt elevi frustrați cei care 
declară că există ân liceu droguri, că profesorii au ceva cu ei sau vin beți la ore. Fac parte dintre cei care 
nu se preocupă de [coală, au absențe [i chiulesc. Elita [colii munce[te pe brånci [i aduce premii instituției 
noastre», a afirmat D.B., director al Liceului O.B. „Dimpotrivă, noi ne implicăm ân foarte multe campanii 
antifumat [i antidrog, pentru a face con[tienți elevii de ceea ce reprezintă, ântr-adevăr, drogurile [i de 
efectele pe care le au. Noi, profesorii, âmpreună cu elevii, am făcut două filme care participă la un concurs 
la Bucure[ti, pentru a promova aceste campanii [i am âmpărțit flutura[i ân liceu. Ceea ce ar trebui să ne 
preocupe ar fi lipsa de fonduri [i faptul că nu avem cu ce ântreține liceul», a mai adăugat M.P., director 
adjunct al Liceului. R.C., profesor de religie, declară că totul nu este decåt o gre[eală teribilă [i că astfel 
de lucruri nu se petrec ân interiorul liceului.

Un demers jurnalistic salutar, menit să dezvăluie un fenomen îngrijorător într-un liceu – consumul de 
droguri - se transformă într-o prezentare dezechilibrată a situației. Mărturiile detaliate ale unei eleve sunt 
contracarate de un [ir lung de declarații ale cadrelor [colii, pentru care problema pur [i simplu nu există. 

Directoarea [colii – care vorbe[te despre elevii martori cu epitete gen „frustrați”,  „beți” sau  „chiulangii” 
– deturnează atenția către „elita [colii care aduce premii”. Directoarea î[i declină, astfel, responsabilitatea 
față de o parte dintre elevii [colii sale, asumåndu-[i merite exclusiv asupra elitei [colii [i a elementelor 
pozitive. 

Directorul-adjunct invocă preocuparea pentru campaniile antidrog derulate în liceu, dar spune că, de fapt, 
nu drogurile ar fi o problemă, ci lipsa fondurilor. La final, profesorul de religie anulează cu totul problema: 
„totul nu este decåt o gre[eală teribilă [i astfel de lucruri nu se petrec în interiorul liceului”. Astfel, o 
problemă serioasă – consumul de droguri în [coală - este expediată [i ea devine doar o sursă de neplăceri 
pentru reputația [colii. „Drogații” minori sunt portretizați ca ni[te paria care, pentru a nu păta reputația 
[colii, pur [i simplu nu există. 

Exemplul 6. O altă publicație locală titrează: „Elevă de 14 ani, violată în timpul orelor de 
curs”.

(relatånd) SLABI …Violatorii minori s-au făcut de rås! Nu au reu[it să-[i dezvirgineze victima. Aceasta, 
conform medicilor legi[ti, avea un himen elastic care nu s-a rupt ân timpul orgiei sexuale.

(...) Comuna I. [i {coala Gimnazială (...) din localitate sunt zguduite de un scandal-monstru, deoarece 
ân data de 17 iunie, ziua ân amiaza mare, o elevă de 14 ani, din clasa a VII-a, care era la scoală, a plecat 
subit, cerånd voie să bea apă [i a dispărut. După nici două ore, a izbucnit scandalul: bunica fetei a venit 
cu ea la [coală [i a anunțat că a fost violată! De patru minori! A fost anunțată [i Poliția B., care a âmpånzit 
comuna imediat, au luat fata [i pe bunica ei la Poliție, precum [i pe cei patru minori – pentru audieri. 
Fata a fost dusă la medicul legist pentru confirmarea violului (...) „S-a constatat că fata adusă la 
consult are un <<himen complezant>>, adică elastic [i care nu se rupe. Ca urmare, nu am putut 
confirma sau infirma violul. Poliția, ajutată de noi, prin alte controale, urmează să stabilească 
ce s-a întåmplat mai exact”, ne-a precizat medicul legist S.S. „Se confirmă fapta, fiind cercetați 
pentru comiterea infracțiunii de viol doi minori, în cauză fiind întocmit un dosar penal. Fiind 
vorba despre minori, nu putem să vă dăm detalii din anchetă. Vom preciza la finalul anchetei 
concluziile”, a spus Ș.S, [eful Compartimentului de comunicare din cadrul IPJ (...).
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Directoarea Școlii Gimnaziale (...) din I., M.M., era plecată ân acea zi fatidică la Bucure[ti, la Ministerul 
Educației, unde tocmai era premiată [coala cu certificatul de „{coală Europeană”. „Am rămas [ocată 
cånd am aflat [i am dispus imediat să fie anunțat Inspectoratul {colar Județean de acest incident 
neplăcut. Am aflat [i că profesoara de desen i-a pus absent, ea a procedat corect din punctul 
meu de vedere. Cert este că pe cei doi minori de clasa a VIII-a i-a văzut o colegă la balul 
absolvenților de clasa a VIII-a pe 18 iunie, foarte bucuro[i de absolvire, fără a da impresia că 
au probleme cu Poliția”, a spus M.M. 

Dincolo de derapajele grave la care se pretează autorul acestui text, materialul cuprinde mai multe 
declarații ale unor entități diferite care ridică probleme legate atåt de dreptul la intimitate al adolescentei, 
cåt [i de delimitarea responsabilității [i culpabilizarea victimei. |n text, medicul legist e citat detaliind 
aspectele intime medicale care nu pot face în niciun caz obiectul unor declarații publice: „S-a constatat că 
fata adusă la consult are un <<himen complezant>>, adică elastic [i care nu se rupe”. Astfel, adolescenta 
devine pentru a doua oară victima unei violențe, de această dată mediatică [i din partea unor adulți. Mai 
mult, medicul legist afirmă că instituția sa nu a putut „confirma sau infirma violul”, dånd, astfel, publicității 
elemente din dosarul penal, ceea ce afectează dreptul la un proces corect. In extremis, astfel de detalii 
anatomice pot constitui o „invitație” pentru eventuale viitoare agresiuni, din moment ce ele împiedică 
stabilirea comiterii faptei.

Singura voce rezonabilă este cea a [efului departamentului de comunicare din cadrul poliției, care refuză 
să dea detalii despre caz, invocånd faptul că sunt implicați minori.

Directoarea instituției de învățămånt nu-[i asumă nicio responsabilitate pentru faptele care s-au petrecut 
în [coala ei, avånd însă grijă să precizeze că „profesoara de desen i-a pus absent”. Cu alte cuvinte, 
procedurile au fost respectate [i nimeni din [coală nu poate fi tras la răspundere, atåta timp cåt fata nu era 
în incinta [colii. Niciun cuvånt care să exprime o urmă de empatie pentru victimă sau să anunțe verificări 
[i eventuale măsuri de pre\ntåmpinare a unor astfel de incidente grave. Dimpotrivă, directoarea se rezumă 
la a califica violul drept „un incident neplăcut”, cu atåt mai neplăcut cu cåt, se precizează în articol, [coala 
sa tocmai primise certificatul de „[coală europeană”. |n acest caz, se pune întrebarea: trebuie ca imaginea  
instituției să fie apărată cu orice preț? Unde trebuie să ne oprim din a ne apăra instituția, astfel încåt să 
nu afectăm demnitatea [i interesele unui copil-victimă?

Continuarea cazului devine subiectul unui al doilea articol, în care se relatează: Ieri, ân faîa D.L., directorul 
CJRAE V., [i a inspectorului [colar E.A. de la ISJ V., au venit mama fetei violate [i bunicul ei. „Lipsa 
părinților din viața celor două fete s-a resimțit clar în comportamentul fetei, care a intrat într-un 
anturaj dubios, a început să fumeze, s-a fotografiat în posturi compromițătoare, mai mult 
dezbrăcată [i a arătat pozele la băieți. Le-a pus [i pe pagina de socializare, fără [tirea mamei 
sau a bunicului, iar pozele au fost luate de băieții care au violat-o [i au [antajat-o că le vor 
publica. Mama fetei a [ters contul ei de Facebook, dar pozele erau deja luate de unul dintre 
[antaji[ti”, ne-a spus D.L..

Prin această declarație, reprezentanta unei instituții a statului culpabilizează în mod direct victima, care, 
de[i minoră, este făcută integral responsabilă pentru ce i s-a întåmplat. Adolescenta este prezentată 
într-o lumină total defavorabilă, prin caracterizări de genul „anturaj dubios”, „fumează”, „posturi 
compromițătoare”, menite să sugereze că ea singură a atras agresiunea suferită.
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Probleme etice
După cum se poate constata din cazurile de mai sus, declarațiile publice legate de subiecte în care 
sunt implicați copii necesită o atenție sporită [i o calibrare rezonabilă a modului în care este apărată 
imaginea instituției. Limbajul de lemn, deturnarea responsabilității către victima-copil, aprecierile 
negative la adresa victimei sunt atitudini pe care publicul le percepe ca negative. |n fapt, nimeni nu 
are nimic de cå[tigat – aceste subterfugii aduc deservicii atåt copiilor, cåt [i instituției/companiei 
implicate. |n cazurile prezentate mai sus am identificat următoarele probleme etice:

- expedierea birocratică a cazurilor prin limbaj de lemn [i atitudine dezinteresată;

- culpabilizarea victimelor;

- dezvăluirea de amănunte medicale intime despre victimă;

- folosirea copiilor săraci pentru beneficii de imagine;

- folosirea de fotografii cu minori fără să existe justificare jurnalistică.

|ntrebări:
1.  Identificați, în exemplele de mai sus, încălcările legislației privind drepturile copiilor. Discerneți       

între încălcarea legislației [i încălcarea normelor deontologice.

2.  Reformulați pozițiile exprimate de purtătorii de cuvånt citați în aceste exemple, astfel încåt ele 
să dovedească respect față de copil.

3. Cum ați proceda dacă instituția dumneavoastră s-ar afla într-una din situațiile prezentate?

Studiu de caz: „Copiii [i discriminarea pe criterii rasiale”
Expunerea temei
Accesul tuturor copiilor la educație este garantat de Constituție [i reglementat legal, inclusiv în ceea ce 
prive[te non-discriminarea copiilor pe bază de naționalitate sau rasă. Presa abundă însă de articole în care 
sunt semnalate cazuri de încălcare sau refuz al acestor drepturi în cazul copiilor romi, care de cele mai 
multe ori, sunt segregați [i plasați în [coli speciale. De multe ori, justificările venite din partea instituțiilor 
de învățămånt sunt neconvingătoare [i susținute de argumente birocratice. |n exemplele de mai jos, vom 
analiza cåteva dintre aceste discursuri publice menite să „explice” o stare de fapt discriminatorie.

 
Exemplul 1. „Povestea copiilor rătăciți în geografia sărăciei: «Voi din ce țară sunteți?»“ 

Sub acest titlu este publicat un amplu reportaj dedicat accesului copiilor la educație într-o comunitate 
săracă [i contribuției programului „Fiecare copil la grădiniță” (FGC). 

|n cuprinsul articolului există următorul paragraf: în H., secretarul Primăriei, I.S., justifică diferența dintre 
sate prin „țiganii altfel din B.”, cunoscuți la nivel național [i internațional pentru me[te[ugurile lor. „Nu 
ne comparăm cu B. Romii lor sunt din alt aluat, mai ascultători, mai educați”. Dar el se referă la „ceilalți 
țigani” ai satului, căldărarii care însă î[i duc viața după reguli proprii în palatele cu turnulețe. Puțini dintre 
ei î[i trimit, de fapt, copiii la grădiniță. Conform tradiției, căldărarii trebuie să [tie „să se iscălească [i 
să numere banii”, a[a că fetele se opresc la patru clase, iar băieții, cu mai multe drepturi, termină ciclul 
gimnazial. |n ciuda eforturilor făcute de educatori [i de A.M. (n.n. mediator), niciun copil de căldărar n-a 
intrat ân programul FCG în anii trecuți. (...) A. este fericită la grădiniță, aici are totul. Copila este unul dintre 
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beneficiarii programului FCG, extins la nivel național prin legea 248/2015: părinții ei primesc lunar un 
tichet social de 50 de lei din care pot cumpăra produse sanitare, måncare, rechizite [i âmbrăcăminte. Statul 
finanțează programul cu 55,5 de milioane de lei ân 2016, iar dintre județe, cei mai mulți bani și prime[te 
Sibiul, ântrucåt a avut 2.400 de beneficiari estimați. „Am tras noi de mama ei să-i facă dosarul, i-am 
ajutat cu actele. Ar fi fost păcat să piardă [ansa asta“, spune educatoarea din H., M.L.. 

Reportajul relevă dificultățile de implementare a programului guvernamental „Fiecare Copil la Grădiniță” 
în comunitățile de romi din H. [i cuprinde declarațiile tuturor părților implicate. De interes în analiza 
noastră este declarația secretarului primăriei din localitate, care folose[te termenul de „țigani” atunci cånd 
se referă, în general, la comunitățile sărace rome din zonă, însă alege termenul corect politic de  „romi” 
atunci cånd face referire la comunitatea  „mai răsărită„ din B.: „Nu ne comparăm cu B. Romii lor sunt din 
alt aluat, mai ascultători, mai educați”. Astfel, discriminarea are loc chiar în interiorul comunității, avånd 
ca unitate de măsură starea materială. Semnalăm, pe de altă parte, declarația pozitivă a unei educatoare 
de grădiniță din H., care, spre deosebire de alți funcționari implicați, nu doar constată dificultățile, ci pune 
umărul la rezolvarea lor: „Am tras noi de mama ei să-i facă dosarul, i-am ajutat cu actele. Ar fi fost 
păcat să piardă [ansa asta”. O astfel de declarație – umană, directă, fără complexe de superioritate – 
poate încuraja [i alte persoane din sistem să dea o månă de ajutor familiilor sărace din comunitatea romă.

Exemplul 2. O altă publicație a realizat un amplu reportaj din B.M. intitulat: „Grădinița de după 
zid, o distopie într-o lume a analfabeților”. 

Din articol, cităm următorul paragraf: La 50 de metri de cartierul C., se află Grădinița. Nu e o clădire 
separată, ci ocupă două etaje dintr-un bloc de locatari. (...)

– „Avem copii din toate categoriile sociale, inclusiv romi. Noi n-am făcut niciodată diferență 
între copiii romi [i copiii romåni”, spune directoarea unității, M.A. Pånă anul trecut, a mai 
existat o grupă aici, în sediul Grădiniței. Una numai de copii romi, majoritatea de pe C., dar nu 
e vorba de discriminare, se apără educatoarea, ci de faptul că părinții au întårziat cu înscrierie 
[i grupele erau deja formate. Directoarea î[i aminte[te de ni[te educatoare care se plångeau că 
le vine să verse de la mirosul copiilor din C. Mai spune ceva [i de ni[te proiecte ale grădiniței, 
ceva în ajutorul comunității. Dar apoi vine [i explicația reală pentru care acea grupă a fost 
transferată, cu totul, la Caritas:

– „Problema majoră pe care am întåmpinat-o a fost că mulți părinți romåni au plecat spre alte 
grădinițe. Nu-[i mai dădeau copiii la noi. De aia am tot redus. Nu mă duc acolo, că sunt țigani, 
spuneau”.

(...) La cåteva minute de mers pe jos, printre blocurile ân[irate paralel cu C., se află grădinița centrului 
Caritas.

– „Ne ocupăm de majoritatea familiilor din C.. Sunt foarte puțini adulți care [tiu să scrie [i să 
citească, undeva la 10 la sută. Nu-i a[teptăm să înscrie copiii la grădiniță, [tim că n-o să vină 
mulți. Mergem noi după ei. Foarte mulți nici nu [tiu cånd copilul lor împline[te trei ani, deja 
la [apte copii pierd socoteala vårstelor. A[a că nu [tiu că trebuie să vină să înscrie copilul. De 
cånd fac copiii doi ani jumate, îi monitorizăm [i le spunem părinților să-i înscrie”, zice A.M., 
coordonatoarea centrului care administrează grădinița”.

|n reportajul dedicat tot accesului copiilor romi la educație, directoarea unei grădinițe din ora[ încearcă 
să explice de ce, anul trecut, în unitate exista o grupă compusă numai din copii de etnie. „Părinții au 
întårziat cu înscrierile [i grupele erau deja formate”, se apără, inițial, educatoarea, fără să aducă 
argumente mai convingătoare. După invocarea motivelor birocratice, ea î[i aminte[te totu[i de ni[te 
educatoare care „se plångeau că le vine să verse de la mirosul copiilor din C.”, aprecierea avånd ca 
efect stigmatizarea acestor copii.
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Ulterior, intervine [i explicația reală pentru care acea grupă a fost transferată, cu totul, la Caritas:

– „Problema majoră pe care am întåmpinat-o a fost că mulți părinți romåni au plecat spre alte 
grădinițe. Nu-[i mai dădeau copiii la noi. De aia am tot redus. Nu mă duc acolo, că sunt țigani, 
spuneau.” Directoarea unei instituții de stat recunoa[te, astfel, că a cedat presiunilor părinților de etnie 
majoritară [i a inițiat trasferul – a se traduce segregarea – unei întregi clase indezirabile. Mai mult, 
recunoa[te aceea[i directoare, „de aia am tot redus” numărul copiilor romi.

\n contrapartidă, directoarea grădiniței Caritas, cea care a preluat clasa de copii romi, are o atitudine 
pozitiv-constructivă, care nu se împiedică nici de neplăceri, nici de închipuite probleme birocratice: „Nu-i 
a[teptăm să înscrie copiii la grădiniță, [tim că n-o să vină mulți. Mergem noi după ei. Foarte mulți 
nici nu [tiu cånd copilul lor împline[te trei ani, deja la [apte copii pierd socoteala vårstelor. A[a 
că nu [tiu că trebuie să vină să înscrie copilul. De cånd fac copiii doi ani jumate, îi monitorizăm 
[i le spunem părinților să-i înscrie”.

Exemplul 3. O publicație centrală dezvăluie: „Acuzații de discriminare la o [coală din Ia[i: 
elevii romi, pu[i separat de cei romåni. Cazul a ajuns la CNCD”. 

Autorul articolului relatează: O [coală din I. a fost reclamată la Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD), fiind acuzată de segregare pe criterii etnice a elevilor romi. Reprezentanții [colii, dar 
[i cei ai inspectoratului neagă acuzațiile. Reclamația a fost formulată de Centrul de Advocacy [i Drepturile 
Omului (CADO), o organizație nonguvernamentală care a realizat un studiu la nivelul regiunii Moldovei cu 
privire la segregarea [colară a copiilor romi. 

Potrivit plångerii ânaintate CNCD, reprezentanții [colii <...> ar distribui pe criterii etnice elevii care se ânscriu 
la această unitate, cei romi fiind repartizați ân proporție majoritară ân corpul C al [colii. Ân corpul C ânvață 
doar elevii din clasele I-V, existånd un total de patru clase. Aproximativ 55% din elevi sunt de etnie romă. 
Comparativ, ân clasele din celelalte corpuri, procentul elevilor romi este sub 10% pentru fiecare clasă.

De asemenea, romii ar avea parte, se arată ân plångere, [i de un act de educație de o „calitate inferioară 
celui practicat ân alte corpuri ale aceleia[i [coli“. Reprezentanții unității de ânvățămånt neagă ânsă cu 
vehemență acuzațiile. Directorul I.N. ne-a precizat, ieri, că plångerea este neântemeiată. „Sunt [i copii 
romåni, [i copii romi. A fost, într-adevăr, un inspector pentru a verifica situația. |n ceea ce 
prive[te calitatea educației, este la fel în toate corpurile”, ne-a spus N. 

Reprezentanții ISJ ne-au precizat că ONG-ul ar fi colectat date fără un suport sociologic adecvat, 
folosind metode ne[tiințifice, colectarea datelor fiind făcută prin chestionare electronice. Din acest motiv, 
reprezentanții ISJ spun că „au ândoieli“ referitor la exactitatea studiului realizat de CADO. „Am constatat 
că ONG-ul care a formulat reclamația confundă deliberat mediul de rezidență al elevilor cu un 
presupus fenomen de discriminare (sugerånd că ar exista probleme care ar justifica intervenția 
finanțată) pentru a crea, probabil, un context favorabil inițierii unor proiecte europene specifice 
(există linii tentante de finanțare pe această temă pentru ONG-uri). Trebuie menționat faptul 
că aspectele legate de segregarea rezidențială nu țin de competența ISJ. Astfel, ne rezervăm 
dreptul de a regla pe cale juridică afirmațiile [i demersurile speculative [i nerealiste ale ONG-
ului respectiv”, ne-au transmis reprezentanții ISJ.

Declarațiile directorului [colii din I. [i ale inspectoratului județean sunt un alt exemplu de limbaj de lemn, 
pierdut în explicații neconvingătoare [i chiar contraacuzații. Un ONG local acuză segregarea copiilor romi de cei 
majoritari, romii fiind plasați într-o mult mai mare proporție în clasele dintr-un corp separat al [colii. Directorul 
face următoarea declarație: „Sunt [i copii romåni, [i copii romi. A fost, într-adevăr, un inspector 
pentru a verifica situația. |n ceea ce prive[te calitatea educației, este la fel în toate corpurile”. 
Da, sunt [i copii romåni, dar nu aceasta este problema, ci proporția foarte crescută a copiilor romi în aceste 
clase. Da, a fost un inspector, dar nu ni se comunică nimic altceva despre asta, deci informația e irelevantă. 
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Cåt prive[te calitatea educației, care s-ar păstra în întreaga [coală, aceasta tot nu explică proporția 
dezechilibrată clamată de ONG. 

Mai agresiv este însă răspunsul Inspectoratului [colar Județean care, pentru a respinge acuzațiile, subminează 
credibilitatea ONG-ului care a formulat plångerea [i onestitatea intențiilor sale. Au folosit „metode       
ne[tiințifice”, adică electronice, pentru colectarea datelor, urmăresc „probabil un context favorabil 
inițierii unor proiecte europene specifice (există linii tentante de finanțare pe această temă, 
pentru ONG-uri), „confundă  deliberat mediul de rezidență al elevilor cu un presupus fenomen 
de discriminare (sugerånd că ar exista probleme care ar justifica intervenția finanțată)”. Toate 
aceste insinuări dintre paranteze, neprobate cu dovezi, sunt singurele argumente ale Inspectoratului. |n 
final, instituția î[i declină totalmente responsabilitatea, motivånd că „aspectele legate de segregarea 
rezidențială nu țin de competența ISJ”. Lipsa onestității [i transparenței în acest răspuns reiese din 
faptul că, de[i în [coală a fost trimis un inspector, instituția nu oferă nicio informație concretă – respectiv 
cifre – care să contrazică realitatea clamată de ONG. 

Probleme etice
Din exemplele prezentate mai sus putem trage concluzia că există cazuri în care funcționarii din 
instituțiile statului omit amănunte importante sau invocă diverse rațiuni birocratice pentru a nega 
măsuri discriminatorii față de copiii romi. |n astfel de cazuri, răspunsurile sunt seci, expeditive, 
uneori agresive, trădånd ori complicitatea, ori o lipsă de empatie. Principalele probleme etice [i 
legale identificate sunt:

-	 stigmatizarea copiilor romi;

-	 expedierea birocratică a acuzațiilor de di scriminare;

-	 folosirea unei terminologii discriminatorii pentru a face diferența între bogați [i săraci.

O altă problemă delicată este cea legată de colectarea datelor referitoare la etnie - care ar putea 
justifica sau înlătura acuzațiile de „segregare etnică”. Potrivit legii 677/2001, colectarea datelor cu 
caracter personal legat de „originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice 
sau de natură similară, de apartenență sindicală, precum [i a datelor cu caracter personal privind 
starea de sănătate sau viața sexuală este interzisă”. Ca atare, [colile nu ar trebui să dețină date 
privind etnia elevilor, ceea ce ar face segregarea imposibilă. Cu toate acestea, în realitate, copiilor 
provenind din anumite comunități li se atribuie arbitrar o etnie de către profesori, administratori sau 
funcționari publici - [i sunt tratați în conformitate cu aceasta.

Legea face excepție de la prelucrarea datelor referitoare la etnie dacă „prelucrarea este efectuată în 
cadrul activităților sale legitime de către o fundație, asociație sau de către orice altă organizație cu 
scop nelucrativ [i cu specific politic, filozofic, religios ori sindical, cu condiția ca persoana vizată să fie 
membră a acestei organizații sau să întrețină cu aceasta, în mod regulat, relații care privesc specificul 
activității organizației [i ca datele să nu fie dezvăluite unor terți fără consimțămåntul persoanei 
vizate”. Din acest punct de vedere, demersul CADO este nu numai justificat, ci [i legal. |n astfel 
de cazuri, comunicatorii din [coli [i instituții publice trebuie să fie bine pregătiți [i să stapånească 
legislația în vigoare, ceea ce le va permite să î[i îndeplineasca corect [i eficient atribuțiile, respectånd 
în acela[i timp drepturile copiilor.

|ntrebări:

1. Care sunt încălcările de legislație pe care le identificați în aceste cazuri? Dar cele deontologice?

2. Cum ați formula răspunsul la acuzațiile de segregare etnică din Exemplul 3?
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Partea a III-a: LEGISLA}IA  CU IMPACT 
ASUPRA RESPECT~RII DREPTURILOR    
COPILULUI |N MASS-MEDIA

1.	 Constituția Romåniei
Cånd analizăm sistemul legislativ de norme [i reglementări care au impact asupra drepturilor 
copilului, pornim de la Constituția Romåniei [i prevederile acesteia în ceea ce prive[te drepturile 
omului:

Art. 20 – Tratatele internaționale privind drepturile omului

(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile [i libertățile cetățenilor vor fi interpretate [i 
aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele [i cu celelalte 
tratate la care Romånia este parte.

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele [i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale 
omului, la care Romånia este parte, [i legile interne, au prioritate reglementările internaționale, 
cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile.

Ca atare, documentul suprem în domeniu este Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, document 
cu putere legală. Romånia este parte semnatară a convenției, iar prevederile sale sunt transpuse în 
legislația națională.

|n cele ce urmează, vom prezenta extrase din Convenția privind drepturile copiilor, din legislația națională 
în domeniu, insistånd asupra obligațiilor comunicatorilor față de protecția copilului, precum [i  fragmente 
din codurile de co- [i auto-reglementare.

2. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Potrivit Convenției ONU cu privire la drepturile copilului:

|n toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială publice sau private, de 
instanțele judecătore[ti, autoritățile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor 
prevala. 

Drepturile garantate prin Convenție:

1.  dreptul inerent la viață; 

2.  dreptul la un nume, dreptul la o cetățenie [i, în măsura posibilului, dreptul de a-[i cunoa[te 
părinții [i a fi crescut de ace[tia; 

3.  dreptul de a-[i păstra identitatea, inclusiv cetățenia, numele [i relațiile familiale; 

4.  dreptul de a nu fi separat de părinții săi împotriva voinței sale, decåt în condițiile impuse de 
interesul său; 
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5.  dreptul copilului separat de părinții săi de a avea relații sau contacte directe cu ace[tia, afară de 
cazul în care acest fapt ar dăuna propriului interes; 

6.  dreptul copilului la re\ntregirea familiei, atunci cånd părinții săi se află în alt stat; 

7.   dreptul copilului capabil de discernămånt de a-[i exprima liber opinia în problemele care-l privesc; 

8.  dreptul la libertatea de exprimare, inclusiv libertatea de a căuta, a primi [i a difuza informații [i 
idei, în limitele consacrate de lege pentru respectarea ordinii publice, sănătății [i moralei; 

9.  dreptul la libertatea de gåndire, de con[tiință [i religie; 

10.  dreptul la libertatea de asociere [i la libertatea de reuniune pa[nică; 

11.  neimixtiunea în viața personală a copilului, familiei, domiciliului [i corespondenței sale [i dreptul 
la respectarea onoarei [i reputației sale; 

12.  dreptul la informare.

3. Legislația romånească

Firul ro[u care traversează legislația romånească privind drepturile [i protecția copilului este interesul 
superior al copilului.

Acestea sunt legile privind domeniul general al protecției copilului:

 Legea 272 din 2004: protecția [i promovarea drepturilor copilului

 Legea 217 din 2003: prevenirea [i combaterea violenței în familie

 Legea 273 din 2004: regimul juridic al adopției

 Legea 678 din 2001: prevenirea [i combaterea traficului de persoane

 OUG 194 din 2002: regimul străinilor în Romånia

 Legea 122 din 2006: azilul în Romånia

 HG 1443 din 2004: repatrierea copiilor romåni ne\nsoțiți

 Legea 61 din 1993: alocația de stat pentru copii

 Legea 119 din 1997: alocația suplimentară pentru familiile cu copii

 OUG 105 din 2003: alocația familială complementară [i alocația de susținere pentru familia 
monoparentală

 Legea 292/ 2011 a asistenței sociale

 Legea educației naționale din 2010

 Codul Civil

 Codul Penal

Privind  domeniul comunicării publice (inclusiv în audiovizual) sau cu impact asupra muncii 
comunicatorului:

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal [i libera circulație a acestor date

 Legea Audiovizualului
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 Codul Audiovizualului

 Codul Penal: răspunderea penală a minorului

 Codul Civil: dreptul la propria imagine, respectarea vieții private, respectarea onoarei [i 
demnității

Legea 544/2001

Art. 1. - Accesul liber si ne\ngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin 
prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane [i autoritățile 
publice, în conformitate cu Constituția Romåniei [i documentele internaționale ratificate de Parlamentul 
Romåniei.

Art. 2. – |n sensul prezentei legi: 

a)   prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate sau instituție publică, precum [i orice 
regie autonomă care utilizează resurse financiare publice [si care î[i desfă[oară activitatea pe teritoriul 
Romåniei, potrivit Constitutiei;

b)  prin informație de interes public se înțelege orice informație care prive[te activitățile sau rezultă din 
activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul 
de  exprimare a informației;

c)  prin informație cu privire la datele personale se întelege orice informație privind o persoană fizică  
identificată sau identificabilă.

Art. 7. – (1) Autoritățile [i instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea de informații de 
interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție 
de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare [i de urgența solicitării. |n cazul în care durata 
necesară pentru identificarea [i difuzarea informației solicitate depă[e[te 10 zile, răspunsul va fi comunicat 
solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția în[tiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează [i se comunică în termen de 5 zile de la 
primirea petițiilor.

(3) Solicitarea [i obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile 
tehnice necesare, [i în format electronic.

Art. 12. –  (1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la  Art. 1, următoarele 
informații:

a)  informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței [i ordinii publice, dacă fac parte din categoria 
informațiilor clasificate, potrivit legii;

b)  informațiile privind deliberările autorităților, precum [i cele care privesc interesele economice [i 
politice ale Romåniei, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;
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c)  informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere 
principiului concurenței loiale, potrivit legii;

d)  informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 
rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, 
sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfă[urare;

f)  informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui 
proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;

g)  informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor aparținånd categoriilor prevăzute 
la alin. (1) revine persoanelor [i autorităților publice care dețin astfel de informații, precum [i instituțiilor 
publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor.

Art. 13. – Informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau instituție 
publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate [i constituie informații de interes public.

Art. 14. - (1) Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes 
public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice.

 
(2) Informațiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritățile publice decåt în temeiul unei 
obligații legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informații potrivit art. 2.

Legea 677/2001

Art. 1. - Scop

(1) Prezenta lege are ca scop garantarea [i protejarea drepturilor [i libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială [i privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

Art. 2. - Domeniu de aplicare

(1) Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin 
mijloace automate, precum [i prelucrării prin alte mijloace decåt cele automate a datelor cu caracter 
personal care fac parte dintr-un sistem de evidență sau care sunt destinate să fie incluse într-un 
asemenea sistem.

(2) Prezenta lege se aplică:

a)  prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităților desfă[urate de 
operatori stabiliți în Romånia;

b)   prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităților desfă[urate de 
misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romåniei;

c)  prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităților desfă[urate de operatori 
care nu sunt stabiliți în Romånia, prin utilizarea de mijloace de orice natură situate pe teritoriul 
Romåniei, cu excepția cazului în care aceste mijloace nu sunt utilizate decåt în scopul tranzitării pe 
teritoriul Romåniei a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrărilor respective.
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(3) |n cazul prevăzut la alin. (2) lit. c) operatorul î[i va desemna un reprezentant care trebuie să fie 
o persoană stabilită în Romånia. Prevederile prezentei legi aplicabile operatorului sunt aplicabile [i 
reprezentantului acestuia, fără a aduce atingere posibilității de a introduce acțiune în justiție direct 
împotriva operatorului.

(4) Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau 
juridice, romåne ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul 
public sau în sectorul privat.

(5) |n limitele prevăzute de prezenta lege, aceasta se aplică [i prelucrărilor [i transferului de date cu 
caracter personal, efectuate în cadrul activităților de prevenire, cercetare [i reprimare a infracțiunilor 
[i de menținere a ordinii publice, precum [i al altor activități desfă[urate în domeniul dreptului penal, 
în limitele [i cu restricțiile stabilite de lege.

(6) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice 
exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.

(7) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor [i transferului de date cu caracter personal, efectuate în 
cadrul activităților în domeniul apărării naționale [i siguranței naționale, desfă[urate în limitele [i cu 
restricțiile stabilite de lege.

(8) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere obligațiilor asumate de Romånia prin instrumente juridice 
ratificate.

Art. 3. - Definiții

|n înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; 
o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod 
particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității 
sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează 
asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, 
blocarea, [tergerea sau distrugerea;

(...)

Art. 7. - Prelucrarea unor categorii speciale de date

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile 
politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenența sindicală, precum [i a datelor cu 
caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală este interzisă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

a)  cånd persoana vizată [i-a dat în mod expres consimțămåntul pentru o astfel de prelucrare;

b) cånd prelucrarea este necesară în scopul respectării obligațiilor sau drepturilor specifice ale 
operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanțiilor prevăzute de lege; o eventuală 
dezvăluire către un terț a datelor prelucrate poate fi efectuată numai dacă există o obligație legală a 
operatorului în acest sens sau dacă persoana vizată a consimțit expres la această dezvăluire;
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c)  cånd prelucrarea este necesară pentru protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei 
vizate ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică 
de a-[i da consimțămåntul;

d)  cånd prelucrarea este efectuată în cadrul activităților sale legitime de către o fundație, asociație sau 
de către orice altă organizație cu scop nelucrativ [i cu specific politic, filozofic, religios ori sindical, cu 
condiția ca persoana vizată să fie membră a acestei organizații sau să întrețină cu aceasta, în mod 
regulat, relații care privesc specificul activității organizației [i ca datele să nu fie dezvăluite unor terți 
fără consimțămåntul persoanei vizate;

e)  cånd prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;

f)   cånd prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;

g)  cånd prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor 
medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de 
gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul persoanei vizate, cu condiția ca 
prelucrarea datelor respective să fie efectuate de către ori sub supravegherea unui cadru medical  
 supus secretului profesional sau de către ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei 
obligații 

 echivalente în ceea ce prive[te secretul;

h)  cånd legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes public important, cu 
condiția ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate [i a celorlalte 
garanții prevăzute de prezenta lege.

(...)

Codul Penal

Răspunderea penală a minorului

(1)   Minorul care nu a împlinit vårsta de 14 ani nu răspunde penal.

(2)   Minorul care are vårsta între 14 [i 16 ani răspunde penal numai dacă se dovede[te că a săvår[it   
       fapta cu discernămånt.

(3)   Minorul care a împlinit vårsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.

Consecințele răspunderii penale (Art. 114, C. Pen.)

(1) Față de minorul care, la data săvår[irii infracțiunii, avea vårsta cuprinsă între 14 [i 18 ani se ia o 
măsură educativă neprivativă de libertate.

(2) Față de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în 
următoarele cazuri:

a)  dacă a mai săvår[it o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată 
ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat;

b)  atunci cånd pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvår[ită este închisoarea de 7 ani sau 
mai mare ori detențiunea pe viață.
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Măsurile educative (Art. 115, C. Pen.)

Măsurile educative

(1)  Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate.

1.  Măsurile educative neprivative de libertate sunt:

a)  stagiul de formare civică;

b)  supravegherea;

c)  consemnarea la sfår[it de săptămånă;

d)  asistarea zilnică.

2.  Măsurile educative privative de libertate sunt:

a)  internarea într-un centru educativ;

b)  internarea într-un centru de detenție.

Abandonul de familie (Art. 305, C. Pen.)

Săvår[irea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, 
a uneia dintre următoarele fapte: 

a)  părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunåndu-l la suferințe fizice sau morale; 

b)  ne\ndeplinirea cu rea-credinþă a obligației de întreținere prevăzute de lege; 

c)  neplata cu rea-credință, timp de două luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească, se 
pedepse[te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Acțiunea penală se pune în mi[care la plångerea prealabilă a persoanei vătămate. |mpăcarea părților 
înlătură răspunderea penală.

Relele tratamente aplicate minorului (Art. 306, C. Pen.)

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau 
morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepse[te cu 
închisoarea de la 3 la 7 ani [i interzicerea exercitării unor drepturi.

Traficul de minori (Art. 211, C. Pen.)

1)  Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării 
acestuia, se pedepse[te cu închisoarea de la 3 la 10 ani [i interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Dacă fapta a fost săvår[ită în condițiile art. 210 alin. (1) sau de către un funcționar public în exercițiul 
atribuțiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani [i interzicerea exercitării unor 
drepturi.

(3) Consimțămåntul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.



Comunicarea despre copii - Ghid pentru comunicatori2 Comunicarea despre copii - Ghid pentru comunicatori28

Actul sexual cu un minor (Art. 220, C. Pen.)

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum [i orice alte acte de penetrare vaginală sau anală 
comise cu un minor cu vårsta între 13 [i 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvår[ită asupra unui minor care nu a împlinit vårsta de 13 ani, se 
pedepse[te cu închisoarea de la 2 la 7 ani [i interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vårsta între 13 [i 18 ani, cånd majorul 
a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepse[te cu închisoarea de la 2 la 7 ani 
[i interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani [i interzicerea exercitării 
unor drepturi, atunci cånd:

a)  minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b)  minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c)  a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) [i alin. (2) nu se sancționează dacă diferența de vårstă nu depă[e[te 3 ani.

Coruperea sexuală a minorilor (Art. 221, C. Pen.)

1)  Comiterea unui act de natură sexuală, altul decåt cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care 
nu a împlinit vårsta de 13 ani, precum [i determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel 
de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani [i interzicerea exercitării unor drepturi, atunci cånd:

a)  minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b)  minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c)  fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(3) Actul sexual de orice natură săvår[it de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vårsta de 
13 ani se pedepse[te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vårsta de 13 ani să asiste la comiterea 
unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte 
sexuale de orice natură, precum [i punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic 
se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancționează dacă diferența de vårstă nu depă[e[te 3 ani.

Racolarea minorilor în scopuri sexuale (Art. 222, C. Pen.)

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vårsta de 13 ani să se întålnească, 
în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci cånd propunerea 
a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepse[te cu închisoare de la o lună la un an 
sau cu amendă.
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Pornografia infantilă (Art. 374, C. Pen.)

(1) Producerea, deținerea în vederea expunerii sau distribuirii, achiziționarea, stocarea, expunerea, 
promovarea, distribuirea, precum [i punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu 
minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani.

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvår[ite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de 
stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau 
altor mijloace de comunicații electronice, se pedepse[te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor avånd un 
comportament sexual explicit sau care, de[i nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, 
un minor avånd un astfel de comportament.

(5) Tentativa se pedepse[te.

Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate (Art. 203, C.Pen.)

(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunța de îndată autoritățile de către cel care a găsit o 
persoană a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este în pericol [i nu are putința de a se salva 
se pedepse[te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Fapta nu constituie infracțiune dacă, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav 
cu privire la viața, integritatea corporală sau sănătatea sa.

Legea Audiovizualului

Art.10. - Consiliul Național al Audiovizualului

(3) |n calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligația 
să asigure:

e)  protejarea demnității umane, a dreptului la propria imagine [i protejarea minorilor.

Comunicările comerciale (Art. 29)

2)  Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală 
minorilor [i, în special:

a)  să nu instige în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de 
experiență ori a credulității acestora;

b)  să nu încurajeze în mod direct minorii să î[i convingă părinții sau pe alte persoane să cumpere 
bunurile ori serviciile care fac obiectul publicității;

c)  să nu exploateze încrederea specială pe care minorii o au în părinți, profesori sau alte persoane;

d)  să nu prezinte în mod nejustificat minori în situații periculoase.

(…)

(4) Comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice nu pot încuraja consumul excesiv al 
băuturilor respective [i nu pot viza în mod special minorii.
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Protecția minorului (Art. 39)

(1) Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune [i de radiodifuziune, de 
programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele 
care conțin pornografie sau violență nejustificată.

(2) Difuzarea în serviciile de televiziune [i de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea 
fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de 
difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiționat, se asigură faptul că minorii din 
zona de transmisie, în situații normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

(3) Difuzarea într-o formă necodată sau fără alte măsuri tehnice de restricționare a accesului a programelor 
prevăzute la alin. (2) se poate face numai după prezentarea unei atenționări acustice sau grafice, pe 
toată durata programului asiguråndu-se prezența unui simbol vizual de avertizare.

Protecția minorului (Art. 39 ‘1)

|n cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere, programele care ar putea afecta dezvoltarea fizică, 
mentală sau morală a minorilor pot fi puse la dispoziție numai dacă se asigură măsuri de restricționare a 
accesului, astfel ca minorii să nu poată vedea ori auzi, în mod normal, programele respective.

ART. 751
(1) |n cazul unui serviciu media audiovizual la cerere provenind din statele membre ale Uniunii Europene, 

Consiliul poate restrånge temporar dreptul de liberă retransmisie dacă o astfel de măsură este necesară 
pentru unul dintre motivele următoare:

a)  ordine publică, în special prevenirea, investigarea, depistarea [i urmărirea infracțiunilor, inclusiv 
protecția minorilor [i lupta împotriva incitării la ură pe motiv de rasă, sex, religie sau naționalitate 
[i împotriva încălcării demnității umane privind persoane fizice.

Codul Audiovizualului

Asigură echilibrul între dreptul la libertatea de informare [i  protecția minorilor

(...) convin[i că măsurile luate pentru protecția minorilor trebuie să fie corelate cu dreptul fundamental 
la libertatea de expresie, astfel cum a fost stabilit în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
[i că scopul unor astfel de măsuri, cum ar fi utilizarea sistemelor de control parental sau a etichetării 
programelor, trebuie să asigure un nivel adecvat de protecție a dezvoltării fizice, mentale [i morale a 
minorilor. 

ART. 2  

Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să respecte principiul interesului 
superior al minorului. 

 ART. 3 

 (1) Minorul are dreptul la protejarea imaginii [i a vieții sale intime, private [i familiale. 

 (2) Condițiile de participare a minorului la un program audiovizual trebuie să țină seama de sensibilitatea 
[i vulnerabilitatea specifice vårstei, în general, [i de personalitatea minorului, în particular. 

 (3) Dreptul minorului la respectarea vieții private [i la propria imagine prevalează în fața necesității 
de informare, cu atåt mai mult în cazul minorului aflat în situații dificile. 
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 (4) |n producțiile audiovizuale minorul nu poate fi folosit sau expus de către părinți, rude, reprezentanți 
legali, avocați sau alte persoane responsabile de cre[terea [i îngrijirea lui, în scopul de a obține 
pentru ei avantaje de orice fel sau de a influența deciziile autorităților publice. 

ART. 4 
 (1) Este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea minorului în vårstă 

de pånă la 14 ani, în situația în care acesta este victimă a unui abuz sexual sau este acuzat de 
comiterea unor infracțiuni ori a fost martor la săvår[irea acestora. 

 (2) |n situația în care minorul în vårstă de pånă la 14 ani este victimă a unor infracțiuni, altele decåt 
situațiile prevăzute la alin. (1), sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini 
sau declarații este posibilă numai cu acceptul minorului, precum [i cu acordul scris al părinților, al 
altui reprezentant legal ori, după caz, al persoanei în grija căreia se află minorul. 

 (3) |n situația în care minorul în vårstă de pånă la 14 ani a fost supus de către părinți ori reprezentanții 
legali la abuzuri fizice sau psihice, difuzarea de imagini ori declarații este posibilă numai cu acceptul 
minorului, precum [i cu acordul scris al părintelui care nu este presupusul autor al abuzului sau, 
după caz, al unei autorități responsabile cu protecția minorului. 

ART. 5 
 (1) Nu pot fi difuzate reconstituiri de infracțiuni, abuzuri sau evenimente dramatice în care 

sunt folosiți copii în vårstă de pånă la 14 ani. 

 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza interviuri [i declarații ale minorului 
în vårstă de pånă la 14 ani în legătură cu evenimente dramatice, din comunitate sau din 
familie, la care acesta a fost martor. 

ART. 6 

(1) Minorul cu vårsta cuprinsă între 14 [i 16 ani acuzat de comiterea unei infracțiuni sau 
victimă a unei infracțiuni ori abuzat fizic, psihic sau sexual poate fi prezentat în programele 
de [tiri, în emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu îndeplinirea cumulativă 
a următoarelor condiții: 

a)  existența consimțămåntului scris al acestuia; 

b)  existența prealabilă a consimțămåntului părinților sau al reprezentantului legal, în 
formă scrisă; 

c)  asistarea pe parcursul transmisiei sau al înregistrării de către un părinte ori de către 
reprezentantul legal, respectiv de către avocat în cazul cercetării penale sau arestării. 
Minorul nu poate fi asistat de către părintele presupus autor al abuzului. 

(2)  |n cazul minorului cu vårsta cuprinsă între 16 [i 18 ani acuzat de comiterea unei infracțiuni, sunt 
necesare acordul explicit al acestuia [i asistarea sa de către avocat în situația în care este cercetat 
penal, reținut sau arestat. 

 (3) |n cazul minorului cu vårsta cuprinsă între 16 [i 18 ani care este victimă sau martor la comiterea 
unor infracțiuni ori care a fost abuzat fizic, psihic sau sexual, sunt necesare: 

 a)  acordul explicit al acestuia; 

 b)  eliminarea oricăror elemente care pot duce la identificarea minorului, la solicitarea acestuia, a 
părinților sau a reprezentantului legal. 

ART. 7 

 (1) Minorul, părinții sau reprezentantul legal trebuie să fie informați cu privire la drepturile lor înainte 
de filmare sau de înregistrare. 
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 (2) Participarea minorului în vårstă de pånă la 14 ani la programe audiovizuale, altele decåt 
evenimentele culturale [i competițiile sportive, este posibilă numai cu acceptul acestuia, precum [i 
cu consimțămåntul scris al părinților sau, după caz, al reprezentantului legal.

ART. 7’1 

(1)  {tirile sau relatările referitoare la violența din instituțiile de învățămånt vor fi difuzate numai 
împreună cu punctul de vedere al conducerii [colii [i cu acordul părinților ori al reprezentanților 
legali ai minorului; face excepție situația în care radiodifuzorul acționează în interesul superior al 
minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viață intimă, 
privată [i familială. 

(2)  Imaginile în care minorii sunt implicați în acte de violență sau de natură implicit sau explicit 
sexuală, de orice natură, vor fi difuzate numai dacă: 

a)  reprezintă un interes public justificat; 

b)  radiodifuzorul acționează în interesul superior al minorilor, avånd acordul părinților sau al 
reprezentanților legali ai acestora; 

c)  radiodifuzorul se asigură că nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea 
minorilor implicați. 

(3)  Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini [i nici nu se 
va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese.

ART. 8 
 Este interzisă, în cadrul programelor de [tiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, difuzarea de imagini 
ori de fotografii ale corpului minorului decedat. 

 ART. 9 
(1)  Este interzisă difuzarea de programe al căror scop principal este exploatarea aspectului fizic al 

minorului sau expunerea acestuia în ipostaze nepotrivite vårstei. 

(2)  După ora 22,00 este interzisă difuzarea în direct de programe audiovizuale la care participă minori 
în vårstă de pånă la 14 ani, cu excepția evenimentelor culturale [i a competițiilor sportive. 

(3)  Radiodifuzorii sunt obligați să difuzeze la principalul buletin de [tiri din prime-time, precum [i 
la buletinele de [tiri difuzate în următoarele 24 de ore imaginile [i datele minorilor dispăruți, la 
solicitarea inspectoratelor de poliție. 

(4)  |n cadrul sistemului național de alertă/răpire/dispariție a minorului, serviciile de radiodifuziune [i 
televiziune generaliste [i de [tiri sunt obligate să difuzeze, într-un interval de timp de 3 pånă la 8 ore de 
la solicitarea autorităților în drept [i în condițiile agreate cu acestea, informațiile privind minorii răpiți 

 sau dispăruți. 

ART. 10 

Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza interviuri [i declarații în care minorului 
îi sunt solicitate păreri referitoare la probleme intime de familie sau care îi depă[esc puterea 
de judecată. 

 

ART. 11 

Este interzisă orice referire peiorativă sau discriminatorie la originea etnică, naționalitatea, rasa ori 
religia minorului, precum [i la un eventual handicap al acestuia.
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