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La 14 martie a.c., la Paris, a avut loc reuniunea Comisiei pentru 
probleme sociale, sănătate şi familie a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (A.P.C.E.), la care a participat, din partea Delegaţiei 
Parlamentului României la A.P.C.E., doamna deputată Minodora Cliveti, 
raportoare a Comisiei pe tema: „Promovarea participării copiiilor la 
procesul decizional ce le este destinat”. 

În prezentarea raportului „Promovarea participării copiiilor la 
procesul decizional ce le este destinat”, doamna deputată Minodora Cliveti 
a enumerat aspectele cheie în care copiii trebuie implicaţi, de la 
participarea la deciziile ce se iau în familie, în comunitate, în şcoli, la 
consimţământul la adopţie, accesul la justiţie şi la viaţa politică. Domnia sa 
a atras atenţia şi asupra drepturilor copiiilor la un mediu înconjurător 
curat şi la mijloace de informare care nu proliferează violenţa, 
amintinând, totodată, de pericolele ce se acund în spatele internetului.  

În cadrul reuniunii, membrii Comisiei au mai dezbătut rapoarte precum 
cel al parlamentarului din Monaco, domnul Bernard Marquet, privind 
„Suicidul la copiii şi tinerii din Europa: o gravă problemă de sănătate 
publică” şi cel al parlamentarului britanic, Michael Hancock, privind 
„Prevenirea primei forme de violenţe împotriva copiiilor – abandonul la 
naştere”.  

În ceea ce priveşte raportul paralmentarului britanic Michael Hancock, 
privind „Prevenirea primei forme de violenţă împotriva copiiilor – 
abandonul la naştere”, în care se făcea referire la România drept ţară încă 
influenţată de o lungă tradiţie a abandonării copiiilor în instituţiile 
statului, doamna deputată Minodora Cliveti a intervenit calificând ca 
nepotrivită folosirea sintagmei „tradiţie a abandonului”, amintind de 
faptul că numărul mare de copii instituţionalizaţi cu care s-a confruntat 
România înainte de 1989 s-a datorat legislaţiei care interzicea avortul şi 
condiţiilor economice precare, situaţia actuală fiind una total diferită. 
Raportorul britanic a afirmat că a efectuat personal mai multe vizite în 
România, convingându-se de situaţia mult îmbunătăţită şi a subliniat 
faptul că, în raport sunt enumerate  mai multe state unde există un număr 
mare de copiii instituţionalizaţi, urmând ca referirile inexacte să fie 
eliminate. 
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