
DREPTURILE ŞI 

OBLIGAŢIILE COPILULUI 

Articolul 1 
 

Copil înseamnă orice fiinţă umană sub vârsta 

de 18 ani. 

 

Articolul 2 

Drepturile tuturor copiilor trebuie 

respectat, indiferent de rasa, etnia sau 

naţionalitatea fiecăruia,de culoarea pielii, de 

limba vorbită,de religia practicată, indiferent 

dacă sunt fete sau băieţi.Copiii trebuie să fie 

protejaţi împotriva oricărei forme de 

discriminare. 

 

Articolele 3, 4 si 5 

 



Toate acţiunile care privesc copiii trebuie 

să ia în calcul interesele superioare ale 

acestora. 

 

Articolul 6 

  Orice copil are dreptul la o familie, 

supravieţuire, dezvoltare. 

 

Articolele 7, 8 

Orice copil are dreptul la un nume, la o 

naţionalitate, are dreptul, în măsura posibilului, 

să-şi cunoască părinţii şi să fie îngrijit de 

aceştia.Copiii au dreptul să-şi păstreze 

identitatea, inclusiv cetaţenia, numele şi 

relaţiile de familie. 

 

Articolele 9,10,11,18 

Părinţii sau, după caz, reprezentanţii săi 

legali, sunt principalii responsabili de creşterea 

şi dezvoltarea copilul. De aceea, nici un copil nu 

trebuie să fie separat de părinţii săi împotriva 

acestuia. 

 



Articolele 12,13,14,15 

Copilul capabil de discernământ are dreptul 

de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei 

probleme care il priveşte.Copiii au dreptul de a 

se informa, de a fi ascultaţi. 

Orice copil are dreptul la a gândi,de a avea 

o religie, de a participa la întruniri paşnice 

care nu încalcă drepturile celorlalţi. 

 

Articolul 16  

Orice copil are dreptul la protejarea vieţii 

personale, a familiei, a domiciliului ori a 

corespondenţei. 

 

Articolul 17 

Copiii au dreptul la informaţie şi la a găsi în 

presă sau în cărţi materiale folositoare sau 

educative.Nevoile copiilor care vorbesc o limbă 

minoritară trebuie respectate.Ei trebuie să 

aibă acces la educaţie şi la materiale educative 

în limba lor. 

 

 



Articolele 19,34,36,37,39 

Copiii trebuie protejaţi împotriva oricăror 

forme de exploatare, împotriva violenţei, 

abuzului, abandonului şi a altor tratamente 

dăunătoare.Nici un copil nu trebuie supus la 

tortură, la pedepse sau la tratamente crude, 

inumane sau degradante.Copiii nu trebuie să fie 

privaţi de libertate ilegal sau arbitrar. 

 

Articolele 20, 21 

Copilul care este separat de parinţi,  

temporar sau permanent, are dreptul la 

protecţie şi asistenţă specială din partea 

statului.Dacă nu are familie, un copil poate fi 

plasat într-o instituţie specială sau poate fi 

adoptat.Aceste acţiuni trebuie făcute în 

interesul copilului. 

 

Articolul 23 

Copiii cu nevoi fizice şi mentale speciale au 

dreptul la îngrijiri medicale adecvate; de 

asemenea au dreptul la educaţie, la  

dezvoltare, la activităţi recreative, la integrare 



socială şi pregătire pentru ocuparea unui loc de 

muncă. 

 

Articolul 24 

Copiilor trebuie să li se asigure condiţii 

pentru a se bucura de cea mai bună stare de 

sănătate posibilă şi de a beneficia de servicii 

medicale şi de recuperare.Părinţii lor vor fi 

informaţi cu privire la avantajele alăptării, ale 

igienei şi curăţeniei mediului înconjurător, 

despre modalităţile de prevenire a accidentelor 

şi a practicilor dăunătoare sănătăţii copiilor. 

 

Articolul 28, 29 

Copiii au dreptul la o  educaţie de calitate 

care să le asigure egalitatea de şanse şi 

dezvoltarea personalităţii lor.Ei au dreptul la 

învăţământ primar obligatoriu şi gratuit, la 

asigurarea accesului la liceu şi facultate, la 

servicii de informare şi orientare şcolară şi 

profesională. 

Disciplina şcolară va fi aplicată luând în 

calcul demnitatea şi toate drepturile copilului ca 



fiinţă umană. De asemenea, copiii vor fi 

încurajaţi să meargă cu regularitate la şcoală, 

să nu lipsească sau să părăsească şcoala. 

Orice copil va fi educat în spiritul 

respectului faţă de părinţii săi, faţă de limba 

sa, de identitatea şi valorile sale culturale,faţă 

de valorile naţionale ale ţării în care acesta 

locuieşte, ale tării în care s-a născut,precum şi 

faţă de civilizaţii diferite de a sa. 

 

Articolul 30 

Copilul care are altă etnie, religie,vorbeşte 

altă limbă decât majoritatea are dreptul la 

viaţă culturală proprie, are dreptul să îşi 

declare apartenenţa religioasă şi să practice 

propria religie. Are, de asemenea,dreptul de a 

folosi limba proprie. 

 

Articolul 31 

Dreptul copilului la odihnă şi la vacanţă, la 

activităţi recreative proprii vârstei sale trebuie 

respectat. Acestuia trebuie să i se pună la 

dispoziţie mijloacele adecvate de petrecere a 



timpului liber şi de desfăşurare a activităţilor 

recreative, artistice şi culturale. 

 

Articolul 32 

Copilul nu trebuie să fie constrâns la vreo 

muncă dăunatoare, care să-i compromită 

educaţia, sănătatea sau dezvoltarea. 

 

Articolul 33 

Pentru a feri copiii de droguri vor fi luate 

măsuri speciale.Copiii nu trebuie implicaţi în 

producerea sau distribuţia acestor substanţe. 

 

Articoul 35 

Răpirea, vânzarea şi traficul de copii în 

orice scop şi sub orice formă trebuie 

impiedicate. 

 

Articolul 38 

Copiii care nu au împlinit vârsta de 15 ani 

nu pot fi implicaţi  direct în conflicte armate. 

 

 



OBLIGAŢIILE COPILULUI 

 

Copilul este obligat: 

 

 să înţeleagă şi să respecte regulile de 

convieţuire socială; 

 să cunoască şi să respecte valorile 

general-umane şi tradiţiile naţionale; 

 să capete cunoştinţe, deprinderi, 

dexterităţi, 

  să se pregătească pentru o activitate 

utilă; 

 să aibă o atitudine grijulie faţă de 

părinţi, mediul înconjurător, pentru 

proprietatea privată şi publică. 

 
 


