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Comisia pentru drepturile omului, culte           3 iulie  2014 
şi problemele minorităţilor naţionale   
                                               

Discurs susţinut cu cu ocazia lansării raportului special al instituţiei 
Avocatului Poporului, realizat cu sprijinul UNICEF România, privind 
”Respectarea drepturilor copiilor privaţi de libertate în România”şi a 
semnării  Memorandum-ului  de înţelegere pentru perioada 2014-2017 dintre 
Avocatul Poporului şi UNICEF România.  
  ( 3 iulie 2014, Palatul Parlamentului, România)   
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Stimată doamnă Sandie Blanchet, stimate domnule Avocat al Poporului, 
onorat auditoriu, 

 
Mă bucur mult că am prilejul să particip la o astfel de acţiune prilejuită 

de       lansarea raportului special al instituţiei Avocatului Poporului, realizat cu 
sprijinul UNICEF România, privind ”Respectarea drepturilor copiilor privaţi 
de libertate în România”. Totodată, salut şi iniţativa semnării de către 
reputatul jurist, Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a Memorandum-ului  de 
înţelegere pentru perioada 2014-2017 dintre Avocatul Poporului şi UNICEF 
România, a cărei reprezentantă,  doamna   Sandie Blanchet este o 
binecunoscută militantă pentru drepturile copilului şi promotoarea dialogului 
social dar şi a unor parteneriate instituţionale cu mare eficienţă. 
       Protejarea copilului şi asigurarea unui climat favorabil dezvoltării sale este 
obligaţia noastră, a tuturor. Fără garantarea drepturilor copilului nu putem vorbi 
despre garantarea drepturilor omului. Nivelul de dezvoltare al unei societăţi, al 
unei naţiuni, şi al unui stat, stă şi în capacitatea acestuia de a-şi proteja copiii, 
pentru că, în cele din urmă, vorbim despre protejarea viitorului nostru.  
       Avocatul Poporului, alături de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, prin Direcţia Protecţia Copilului, sunt garanţii drepturilor copilului în 
România. Totodată, la nivel parlamentar, Comisia pentru Drepturilor Omului, 
prin Subcomisia pentru egalitate de tratament şi nediscriminare a făcut 
demersuri pentru a documenta şi analiza modalitatea în care sistemul de 
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detenţie pentru minori din ţara noastră asigură respectarea drepturilor 
rezidenţilor săi.  
       Astfel, în luna octombrie a anului trecut, am reprezentat Comisia pentru 
Drepturile Omului în cadrul unei vizite de documentare la Penitenciarul Găeşti, 
Penitenciarul de minori şi tineri Craiova şi Centrul de Reeducare Buziaş. 
Consultările s-au axat pe nevoia reformării sistemului de detenţie pentru minori 
şi asupra necesităţii de a întâri prin mijloace instituţionale drepturile copiilor 
privaţi de libertate.  
      O serie de idei importante s-au desprins din consultările cu cei din 
conducerea centrelor de detenţie sunt: 
     1. Monitorizarea stării de sănătatea minorilor aflaţi în detenţie; 
      2.Monitorizarea minorilor post eliberare şi asigurarea succesului procesului 
de reeducare; 
       3.Identificarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor publice pentru un 
deţinut (de ex., munca în folosul comunităţii să fie mai larg folosită);  
      4. Posibilitatea redirecţionării indemnizaţiei de copii, care sunt adevăraţii 
beneficiari către instituţia de detenţie, şi nu folosirea de părinţi/tutori pentru 
nevoile lor. 
       Cred cu tărie că detenţia pentru minori este o şansă, nu un sfârşit de drum 
pentru cei care încalcă legea. Şansa la reeducare, reintregrare în societate este, 
în sine, un drept al copilului, ce trebuie apărat şi respectat de toate instituţiile 
statului.  
      Avocatul Poporului este principalul apărător al celor rămaşi undeva în afara 
sistemului, al celor care sunt vulnerabili nu doar în faţa societăţii ci şi în faţa 
instituţiilor. Vulnerabilitatea copiilor, nu doar a celor aflaţi în detenţie, porneşte 
de la imposibilitatea de reclamare a încălcării drepturilor lor, de la 
imposiblitatea de a-şi exprima opţiunea prin vot sau de a influenţa modul în 
care autorităţile publice îşi exercită puterea.  
       În calitatea de vicepreşedinte a Comisiei pentru drepturilor omului susţin 
eforturile societăţii civile internaţionale şi naţionale în eforturile de apărare a  
apărare a drepturile copilului care reprezintă, în fapt,  apărarea societăţii, a 
viitorului său şi a drepturilor universale a omului. Orice efort în această direcţie 
trebuie susţinut cu orice preţ. De aceea, ne oferim şi noi deputaţii să fim 
parteneri în acest grandios proiect. Uşa Comisiei pentru drepturile omului dar şi 
Subcomisiei pentru  egalitate de tratament şi nediscriminare va fi mereu 
deschisă! 
         Vă mulţumesc şi vă doresc mult succes! 

                        
                                  Deputat Tamara Dorina CIOFU, 
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Vicepreşedintă 
 

Preşedinta Subcomisiei pentru  egalitate 
de tratament şi nediscriminare 

                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


