
 

COMITETUL PENTRU DREPTURILE COPILULUI  

Organizația Națiunilor Unite 

Palais des Nations, 1211 Genève, Elveţia 

 

 

Vă mulțumim pentru oportunitatea de a asista Comitetul pentru Drepturile Copilului în 

pregătirea Comentariului General nr. 20 cu privire la implementarea drepturilor copilului în 

perioada adolescenței. 

 

PRO VITA (București) este o organizație independentă, cu sediul în România și își propune 

promovarea unei culturi a vieții, bazate pe respectul pentru demnitatea umană și drepturile 

omului. PRO VITA (București) își urmărește obiectivele prin educație, cercetare și consiliere 

juridică și litigii precum și prin asistență umanitară și advocacy. 

 

PRO VITA (București) este membră asociată a SALLUX (fosta Fundația pentru Politici 

Creștine în Europa) și membră a Uniunii Internaționale pentru Abolirea Surogației. 

Organizația este acreditată la Camera Deputaților din România și înregistrată în Registrul de 

transparență al Comisiei Europene. Ne numărăm printre organizațiile consultate în procesul 

legislative intern și am intervenit în diverse litigii pe lângă instanțele naționale sau 

internaționale, inclusiv pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului.  

 

Sperăm că intervenția noastră va fi considerată utilă de Comitet. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Stanciu 

 

Președinte 

Asociația PRO VITA (București) 
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OBSERVAŢII  

pe marginea proiectului de Comentariu general nr. 20 

(2016) cu privire la implementarea drepturilor copilului în 

perioada adolescenței 
 

Comitetul pentru Drepturile Copilului al Organizației Națiunilor Unite 
 

 

Introducere 
 

Comentariul general nr. 20 (2016) al Comitetului pentru Drepturile Copilului conține un 

număr considerabil de referiri la sexualitatea copiilor, la orientarea sexuală și identitatea de 

gen, precum și la suprimarea drepturilor părinţilor, toate acestea constituind motive serioase 

de îngrijorare pentru apărătorii familiei. 

 

 

Prezentarea pe scurt a prevederilor problematice 
 

1. La paragraful 9 se vorbește despre „instalarea pubertății și conștientizarea funcţiei 

sexuale” la adolescenți, precum și despre autonomia lor tot mai accentuată. Deși este adevărat 

că acest fenomen se petrece, problema evidentă se referă la modul cum Comitetul 

generalizează, pe baza acestor concluzii din care se inspiră, cu privire la activităţile care sunt 

acceptabile în lumina acestei realităţi şi la politicile pe care guvernele se presupune că ar 

trebui să le adopte. 

 

2. La paragraful 13 se precizează că adolescenții sunt expuşi riscului decesului și al 

contractării de boli din cauza „naşterilor, a avorturilor făcute în condiţii nesigure [și] ... a 

bolilor transmise prin contact sexual, printre care HIV”. Din nou, acest lucru poate fi, desigur, 

adevărat, însă problema este că, în loc să propună ameliorarea comportamentelor care duc la 

apariţia acestor riscuri – cum ar fi să se recomande înfrânarea și cumpătarea –, Comitetul 

caută mai degrabă modalități de a le promova pretinzând că doreşte evitarea consecințelor 

negative, propunând, de exemplu, efectuarea „de avorturi în condiții sigure şi legale”, accesul 

gratuit la contracepive etc. 
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3. La paragraful 16 se menţionează necesitatea ca entităţi din cadrul sau din afara statului să 

introducă măsuri prin care să ajute copiii „să se dezvolte, să-şi exploreze identitatea, 

credințele, sexualitatea și oportunitățile care încep să apară”. Deşi este evident că aspectele 

referitoare la dezvoltarea adolescenților trebuie fie luate în considerare și abordate, ideea de a-

i ajuta pe copiii adolescenți „să-şi exploreze sexualitatea” este extrem de îngrijorătoare în sine 

și, în special, este contestabilă privită în lumina celorlalte idei lansate și promovate de 

Comitetul pentru Drepturile Copilului. 

 

4. Paragraful 18 se referă la orientarea şi îndrumarea pe care părinţii trebuie să le-o ofere 

adolescenţilor într-o manieră care să corespundă capacităților în dezvoltare ale copilului, în 

conformitate cu articolul 5 din Convenția cu privire la Drepturile Copilului. Totuşi, Comitetul 

pare să afirme că aceste capacități aflate în dezvoltare ale copilului îi vor determina în cele din 

urmă pe părinţi să reducă rolul lor constând în orientarea şi îndrumarea copiilor la o atitudine 

de „reamintire” și, în final, să transforme legătura lor cu propriii copii într-o „relaţie pe picior 

de egalitate” - etapă care de fapt trebuie să aibă loc numai atunci când copilul ajunge la 

maturitate. 

 

5. La paragraful 21 se vorbește despre „forme multiple de discriminare” și despre 

„discriminarea directă sau indirectă la care poate fi supus orice grup de adolescenți din orice 

motive“ - aspect îngrijorător având în vedere promovarea noţiunii de „intersecţionalitate“ și a 

„drepturilor LGBTI“, în restul textului. 

 

6. Paragraful 22 face referire la „dreptul copilului ca interesul său superior să fie luat în 

considerare, acest lucru constituind o prioritate” şi un drept fundamental, o normă juridică 

interpretativă și o regulă de procedură. Este adevărat că interesul superior al copilului este de 

o importanţă majoră, dar, cu toate acestea, vor continua să existe dezacorduri cu privire la 

ceea ce înseamnă mai exact acest interes superior, având în vedere cele ce Comitetul le mai 

are de afirmat cu privire la chestiuni controversate. 

 

7. De exemplu, în paragraful 23, în care se vorbeşte despre dreptul copilului de a fi ascultat 

și despre dreptul său la participare, se precizează că opiniilor lor cu privire la chestiuni 

precum sexualitatea trebuie să li se acorde „atenţia cuvenită”. 

 

8. Paragraful 26 se referă la „încălcări multiple ale drepturilor“, concept în strânsă legătură 

cu drepturile LGBT și cu teoria juridică feministă. 

 

9. Paragraful 28 solicită statelor să „combată normele patriarhale și alte norme şi stereotipuri 

dăunătoare asociate genului”. Este adevărat că unele societăți dominate de bărbați au valori 

care sunt dăunătoare atât pentru bărbați, cât şi pentru femei, însă Comitetul pare să insinueze 

că orice formă de conducere exercitată de bărbaţi sau orice norme de gen sunt în mod inerent 

dăunătoare. 

 

10. Paragraful 29, care face referire la băieți, se precizează că „conceptele tradiționale 

referitoare la masculinitate și normele de gen, concepte care au legătură cu exercitarea 
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violenţei şi a dominaţiei”, pun în pericol drepturile băieților și că nerecunoaşterea 

vulnerabilităţii lor la abuz şi exploatare fizică și sexuală împiedică accesul acestora la 

„informaţii referitoare la viaţa sexuală şi sănătatea reproducerii, la bunurile şi serviciile 

aferente“. Avortul este inclus în mod explicit la categoria „servicii de sănătate a reproducerii”, 

în conformitate cu Programul de acțiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi 

Dezvoltare. Având în vedere că avortul nu este un „serviciu” de care pot „beneficia” direct 

bărbaţii, este greu de înţeles ce a vrut Comitetul să scoată în evidenţă aici. Probabil că 

Comitetul se referă la homosexuali sau la așa-numiţii „bărbaţi transgender“, în special ţinând 

seama de critica la adresa „conceptelor tradiționale referitoare la masculinitate”.  

 

11. Paragraful 31 folosește un limbaj similar cu privire la adolescenții cu handicap, deși 

referirile la această categorie includeau de obicei atenţionarea privind supunerea acestora la 

sterilizare sau contracepție forțată. 

 

12. Două paragrafe întregi, 33 și 34, sunt dedicate „adolescenţilor care sunt lesbiene, gay, 

bisexuali, transsexuali și intersex” și atrag atenţia asupra „persecuţiei” acestora, tratament 

incluzând „stigmatizarea, discriminarea, intimidarea, excluderea din sistemul de educație și 

formare, precum și lipsa sprijinului din partea familiei şi a societăţii sau lipsa accesului lor la 

servicii şi informaţii legate de sănătatea reproducerii şi de viaţa sexuală”. În continuare, 

Comitetul subliniază asupra „drepturilor tuturor adolescenților la libertatea de exprimare și 

asupra respectării integrităţii fizice și psihologice, a identităţii de gen și a autonomiei tot mai 

accentuate a acestora” şi condamnă impunerea unor tratamente menite să determine 

schimbarea orientării sexuale și a identităţii de gen și supunerea forţată la intervenţii 

chirurgicale a adolescenților intersex. Apoi solicită statelor „să abroge toate legile care 

incriminează sau discriminează indivizi din cauza orientării lor sexuale, a identităţii de gen 

sau a faptului că se definesc ca fiind intersexuali și să adopte legi care interzic discriminarea 

pe aceste motive”. 

 

13. Paragraful 39 se referă la limitele legale de vârstă și la dreptul adolescenților de a-şi 

asuma o responsabilitate tot mai mare pentru decizii care le afectează viața și se recomandă ca 

statele să ia în considerare introducerea „unei prezumții juridice care să prevadă că 

adolescenții pot să caute și să aibă acces la produse și servicii privind sănătatea sexuală și cea 

a reproducerii, care sunt preventive sau necesare imediat”, cum sunt, de exemplu, contracepţia 

(de urgență sau de alt tip) și întreruperea de sarcină. De asemenea, se precizează că, dacă 

pentru dreptul adolescentului de a-şi da consimțământul pentru o procedură medicală trebuie 

să existe o limită de vârstă, totuşi nu ar trebui să existe nicio limită de vârstă pentru ca un 

adolescent să dispună de „dreptul de a avea acces la consiliere medicală confidențială fără ca 

pentru acest lucru să fie necesar consimțământul unui părinte sau al unui tutore”. 

 

14. De asemenea, în paragraful 40 se afirmă că vârsta minimă pentru încheierea căsătoriei, 

pentru recrutarea în forțele armate, pentru angajarea în munci periculoase, precum și pentru 

consumul și achiziționarea de tutun și alcool trebuie să fie de 18 ani, dar nu se face o precizare 

la fel de clară cu privire la vârstă atunci când se aduce vorba despre modul cum statele ar 

trebui să decidă o vârstă minimă pentru consimțământul sexual, și, de asemenea, se precizează 
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că „statele ar trebui să evite incriminarea adolescenților de aceeaşi vârstă pentru o activitate 

sexuală deplin consensuală și nonexploatatoare.” 

 

15. În ceea ce priveşte chestiunea libertății religioase, la paragraful 43, Comitetul precizează 

că statele trebuie să-şi retragă orice rezerve faţă de articolul 14 din Convenție care afirmă 

dreptul copilului la libertatea religioasă și recunoaște drepturile și obligațiile părinților și 

tutorilor de a oferi îndrumare copilului în mod corespunzător cu capacitățile sale în continuă 

dezvoltare. Comitetul argumentează că copilul este cel care îşi exercită dreptul la libertatea 

religioasă, și nu părintele, și că rolul părintelui se diminuează pe măsură ce copilul ajunge „să 

îşi exercite tot mai activ capacitatea de a alege în perioada adolescenței”. Deși este adevărat 

că libertatea religioasă este un drept al oamenilor și că, pe măsură ce copiii cresc, se dezvoltă 

şi capacitatea lor de a-și exercita în mod independent acest drept, este îngrijorător faptul că 

Comitetul dorește ca toate rezervele faţă de acest punct să fie retrase, în special având în 

vedere celelalte aspecte asupra cărora se pune accent în acest Comentariu general, întrucât din 

acest paragraf poate reieşi concepţia că părinții sunt incapabili să ofere vreo îndrumare 

religioasă, într-un mod legitim şi bazându-se pe autoritatea pe care o deţin, mai ales ţinând 

seama de chestiunile sociale controversate cum sunt cele la care s-a făcut deja referire. 

 

16. Paragraful 46 se referă la dreptul la viața privată al adolescenților, în special în ceea ce 

privește „consilierea medicală confidențială”. Având în vedere celelalte aspecte menţionate 

referitoare la abrogarea legilor privind consimţământul parental şi la accesul neîngrădit la 

serviciile de avort, acest fapt poate ridica probleme serioase. 

 

17. Paragraful 47 aduce în atenţie dreptul adolescenţilor de a avea acces în special la 

informații din „mediul digital“, inclusiv „acces la informaţii din mediul online privind 

sănătatea” și afirmă că „statele trebuie să adopte măsuri prin care să se asigure că toți 

adolescenții, fără discriminare, au acces la diferite mijloace media și forme de sprijin“. Din 

nou, deşi, în principiu, acesta nu este un fapt contestabil, totuşi este posibil ca informațiile 

medicale despre care se vorbește să includă informaţii despre avort și contracepție, informaţii 

la care adolescenţii să aibă acces neîngrădit și lipsit de supraveghere. 

 

18. La paragraful 48 se discută despre „discursul instigator la ură” și „discursul sexist” de pe 

reţelele de internet, îndreptate împotriva fetelor și a adolescenților LGBTI, și despre 

necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei și a mecanismelor de aplicare a legii pentru a fi contracarat 

un astfel de discurs. Este posibil însă ca existenţa unei astfel de legislaţii să contravină legilor 

privind libertatea de expresie din multe state. 

 

19. La paragraful 50 se recunoaşte rolul părinților și al îngrijitorilor de a asigura protecţia, 

stabilitatea emoțională, sprijinul şi securitatea copiilor pe întreaga perioadă a adolescenței, dar 

se subliniază că, oferind un astfel de sprijin, părinţii şi tutorii trebuie să le respecte drepturile 

și să le recunoască capacitățile care se dezvoltă tot mai mult fără a se face nicio referire la 

îndatoririle şi responsabilitățile pe care adolescenţii încep să le aibă. Comitetul mai precizează 

că „statele trebuie să garanteze că nu vor tolera, în numele valorilor tradiționale, violența, că 
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nu vor favoriza relațiile de putere bazate pe inegalitate în mediile familiale și că, astfel, nu-i 

vor lipsi pe adolescenți de oportunitatea de a-și exercita drepturile lor de bază”. 

 

20. La paragraful 52, unde se aduce în atenţie situaţia adolescenților care beneficiază de 

îngrijire alternativă, se precizează faptul că aceşti copii se confruntă, într-o măsură mai mare, 

cu „sarcini nedorite“. Este evident că, în cazul adolescenților, numărul de sarcini neplanificate 

trebuie redus, dar definirea acestora ca „nedorite“ are un efect dezumanizant, făcând 

acceptabilă uciderea pruncilor nenăscuţi, și, implicit, prezentându-se avortul ca fiind soluţia 

firească la această problemă. 

 

21. La paragraful 56 se face referire din nou la chestiuni precum „discriminarea“ și „lipsa de 

confidențialitate“ în ceea ce priveşte accesul adolescenţilor la asistența medicală. Într-adevăr, 

acestea sunt chestiuni care trebuie analizate, dar, având în vedere poziţia Comitetului cu 

privire la teme precum avortul și contracepția fără știrea sau consimțământului părinților, 

astfel de precizări precum acestea ridică semne de întrebare îngrijorătoare. 

 

22. Paragraful 59 include o solicitare adresată de Comitet „statelor pentru a adopta politici 

comprehensive privind sănătatea sexuală şi a reproducerii şi referitoare la gen, pentru 

adolescenți”, Comitetul subliniind că „accesul inegal al adolescenților la aceste informații, 

produse și servicii înseamnă discriminare“ și afirmând că „adolescenții trebuie să aibă acces la 

servicii, informaţii şi educaţie privind sănătatea sexuală şi a reproducerii care să fie gratuite, 

confidențiale, să răspundă nevoilor adolescenţilor și să fie oferite în mod nediscriminatoriu, 

disponibile atât online cât și prin intermediul unor cursuri pe care să le frecventeze, printre 

temele abordate fiind planificarea familială, contracepţia – inclusiv contracepția de urgență –, 

prevenirea și tratarea infecțiilor cu transmitere sexuală, consilierea, preconcepția, servicii 

pentru sănătatea mamei şi igiena în timpul menstruaţiei”. 

 

23. Paragraful 60 merge mai departe şi afirmă că nu ar trebui să existe „nicio oprelişte în 

calea accesului la produse, informaţii și consiliere legate de sănătatea şi drepturile sexuale şi 

de reproducere, o astfel de oprelişte fiind cerinţa de a exista consimţământul sau permisiunea 

din partea unor terți“, şi că trebuie anihilate reacţiile dezaprobatoare la adresa adolescentelor 

și a adolescenților LGBTI care accesează astfel de servicii. Apoi Comitetul solicită în mod 

explicit ca „statele să dezincrimineze avortul pentru a se asigura că fetele au acces la servicii 

de avort efectuat în condiții de siguranță și la servicii de îngrijire post-avort, să revizuiască 

legislaţia cu scopul garantării interesului superior al adolescentelor gravide și pentru a garanta 

că opiniile lor în privinţa avortului sunt întotdeauna ascultate și respectate când trebuie luate 

decizii în acest sens”. 

 

24. În paragraful 61 se continuă susţinerea educației sexuale comprehensive și îl putem cita 

în întregime: 

„Educaţia sexuală şi cu privire la sănătatea reproducerii, adecvată vârstei, comprehensivă și 

inclusivă, bazată pe dovezi științifice și pe principiile drepturilor omului și organizată cu 

adolescenții, trebuie să facă parte din programa școlară obligatorie și să fie inclusă şi în 

proiectele de educaţie extraşcolară dedicate adolescenţilor. O atenție deosebită trebuie 
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acordată egalității de gen, diversităţii sexuale, drepturilor la sănătate sexuală şi a reproducerii, 

ideii de a fi un părinte responsabil, comportamentului sexual responsabil și prevenirii 

violenței, precum și prevenirii sarcinilor precoce și a infecțiilor cu transmitere sexuală. 

Informațiile trebuie să fie disponibile în diferite formate pentru a se asigura accesul la acestea 

a tuturor adolescenţilor, în special adolescenților cu handicap.” 

 

25. Cu privire la bolile HIV/SIDA, la paragraful 62 se subliniază că adolescenții LGBT sunt 

o categorie mai expusă riscului de infectare cu HIV, iar la paragraful 63 se solicită statelor să 

includă [în serviciile de sănătate] „informații cu privire la contracepție și utilizarea 

prezervativelor“, ca mijloc de ameliorare a acestei probleme, în loc să se recomande începerea 

mai târziu şi în mod mai responsabil a vieţii sexuale sau înfrânarea. 

 

26. La paragraful 70, „adolescenții LGBTI“ sunt incluşi într-o lungă listă alături de 

adolescenții care sunt marginalizaţi sau care trăiesc în sărăcie, de persoanele cu handicap, de 

membrii minorităților, de imigranţi, de adolescenţii care trăiesc în situații de conflict armat 

sau de dezastre naturale, sau care locuiesc pe străzi sau muncesc. 

 

27. La paragraful 90, Comitetul recomandă ca statele să difuzeze pe scară largă comentariul 

general, la toate părțile interesate, și să creeze versiuni ale acestuia uşor de înţeles de către 

adolescenţi, probabil cu scopul ca adolescenții să poată citi, să asimileze şi să interiorizeze 

recomandările și politicile susţinute în acestea. 

 

 

Conținutul potențial pozitiv 
 

1. Paragraful 4 conține recunoaşterea din partea Comitetului că oferă recomandări statelor, 

aşadar, nu se afirmă că recomandările cuprinse în document sunt obligatorii. 

 

2. La paragraful 5 se precizează că „procesul trecerii de la copilărie la maturitate este 

influențat de context și de mediu, ceea ce se reflectă în modul foarte diferit în care sunt 

formulate aşteptările cu privire la adolescenți în legislațiile naționale, care stabilesc diferite 

praguri de vârstă de la care adolescenţii îşi pot asuma activități efectuate de adulți“, fiind un 

aspect oarecum pozitiv recunoaşterea faptului că există o varietate de perspective culturale cu 

privire la ceea ce este sau nu este potrivit pentru adolescenți. 

 

3. La paragraful 19, Comitetul subliniază obligația statului de a garanta protecție 

adolescenților în locul unităților familiale, afirmând că „dreptul [adolescenţilor] de a-și 

exercita o responsabilitate sporită nu înlătură obligația statelor de a garanta protecţie. Ieşirea 

graduală de sub protecția familiei sau a altui mediu de ocrotire, fapt la care se adaugă lipsa 

relativă de experiență și de putere, îi pot face pe adolescenți vulnerabili, astfel că drepturile lor 

pot fi încălcate“. 
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4. La paragraful 30, Comitetul solicită statelor să introducă măsuri prin care să se încurajeze 

combaterea concepţiilor negative despre băieți, măsuri care să promoveze o viziune pozitivă 

asupra masculinităţii, viziune care să combată valorile culturale bazate pe „machism” şi să 

încurajeze recunoaşterea, într-o măsură mai mare, a abuzurilor la care sunt supuşi în special 

băieţii. Nu este clar ce se înțelege prin acest lucru, mai ales având în vedere că, în altă parte, 

Comitetul dezaprobă normele de gen tradiționale, dar faptul că organizaţia recunoaște în 

special existența unei „masculinităţi pozitive”, în loc să promoveze ştergerea oricărei distincții 

dintre sexe, constituie un aspect potențial pozitiv. 

 

5. La paragraful 53, se recunoaște că instituționalizarea adolescenților prin plasarea lor în 

instituţii de ocrotire de stat sau în asistenţă maternală trebuie să fie o măsură la care să se 

recurgă numai în ultimă instanță, prin aceasta recunoscându-se în mod tacit că este important 

ca copiii să continue să trăiască, pe cât posibil, în unități familiale naturale. 

 

6. În paragraful 79 se recunoaște impactul negativ al erodării normelor sociale și a structurilor 

familiale și de sprijin comunitar ca urmare a unor situații de conflict armat sau de dezastre 

care cauzează un număr mare de victime umane. 

 

CONCLUZIE 
 

Acest comentariu general include o serie referințe la sexualizarea copiilor și încurajarea 

tacită a începerii precoce a vieţii sexuale, precum și solicitarea ca serviciile de avort şi 

contracepţie să fie pe deplin dezincriminate și puse la dispoziția tinerilor, inclusiv a 

adolescenţilor, chiar fără permisiunea şi consimțământul părinților. De asemenea, 

impune conceptele de orientare sexuală și identitate de gen ca fiind o categorie a 

drepturilor fundamentale ale copilului.  


