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Stimate domnule preşedinte, 
 

Pe data de 1 iunie curent, în cadrul unei conferinţe de presă, am făcut publice constatările Raportului 
cu privire la utilizarea imaginii copilului în campaniile electorale făcute în baza monitorizării scrutinului 
prezidenţial din 2020 ̂  în Raport am semnalat existenţa acestui fenomen negativ în Republica Moldova, 
de rând cu exploatarea muncii copilului inclusiv în scopuri politice, şi l-am condamnat, invocând 
standardele naţionale şi internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

 
Astfel, pe parcursul perioadei de monitorizare 1 octombrie -1 noiembrie 2020 (I tur al alegerilor) şi 2 

noiembrie -15 noiembrie 2020 (al Il-lea tur de scrutin), au fost identificate 96 de cazuri de utilizare a 
imaginii minorilor în mediul on-line, 3 cazuri de utilizare a imaginii minorilor în afişe, pliante, spoturi 
video, 96 de cazuri când întrunirile electorale s-au desfăşurat cu participarea minorilor şi 6 cazuri de 
utilizare a forţei de muncă a copiilor pentru repartizarea materialelor publicitare electorale. 

 
Asta în condiţiile în care prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului ridică la rang 

de axiomă principiile de bază ale Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului: copiii au dreptul la 
opinie, informare, asociere, la viaţa privată, dreptul de a participa la activităţi publice şi politice, însă nu 
pot f i expuşi şi folosiţi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi 
îngrijirea lor şi instituţii publice sau private cu scopul de a obţine avantaje. 

 
Totodată art. 32 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului stipulează că toţi copiii au dreptul 

să fie protejaţi de orice muncă ce le pune în pericol sănătatea şi educaţia. Statele părţi vor lua măsurile 
legislative, administrative, sociale şi educative pentru a asigura aplicarea prezentului articol. 

 
De asemenea, prevederile art. 13 din Legea privind drepturile copilului prevede expres interzicerea 

implicării copiilor în activitate politică şi electorală. 
 

Standardele internaţionale interzic utilizarea imaginii copilului, dar nu şi participarea voluntară a lui la 
procesele decizionale ce-1 vizează. Comentariile nr. 12, 14 şi 20 al Comitetului ONU pentru Drepturile 
Copilului prevăd expres faptul că opinia copilului şi participarea acestuia urmează a fi luată în consideraţie 
în legătură cu orice segment, în orice domenii asupra cărora copilul manifestă interes în corespundere cu 
dezvoltarea şi cu maturitatea sa fiziologică şi psihologică. 

 
în raport se constată lipsa unor prevederi clare în vederea sancţionării actorilor electorali care folosesc 

copiii şi imaginile copiilor cu încălcarea standardelor internaţionale;  lipsa pregătirii  speciale pentru a 
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încuraja dezvoltarea de medii şi circumstanţe în care copiii pot dezvolta abilităţi în materie de politică. 
Cadrul legal nu stabileşte îndatorirea pentru deţinătorii de obligaţii de a implementa corespunzător, nu 
de a limita, implicarea copiilor sau antrenarea copiilor în procesul electoral. 

 
încă în anul 2017 am propus Guvernului iniţierea procedurii de completare a Legii nr.26-XVI privind 

întrunirile. Codului contravenţional cât şi Codului penal cu prevederi concrete care ar încrimina 
organizatorii întrunirilor pentru atragerea la manifestaţii cu caracter politic a minorilor sub 18 ani. Am 
mai propus completarea cadrului normativ, în special legislaţia electorală cu reglementări exprese cu 
privire la interzicerea utilizării imaginii copiilor (minorilor) în campaniile electorale, referendumuri, în 
acţiuni de agitaţie/propagandă politică şi care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea minorului sau 
lezează onoarea şi demnitatea minorului fără consimţământul părinţilor/reprezentantului legal; revizuirea 
Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului reieşind din realităţile sociale actuale, inclusiv în aspect de 
accesibilitate, previzibilitate şi claritate a prevederilor legale. 

 
în lipsa la etapa curentă a unui cadrul legal cu reglementări clare la acest subiect, mizez pe 

responsabilizarea actorilor politici pentru a nu se admite abateri ce ţin de utilizarea imaginii copiilor, 
exploatării muncii lor în campania electorală. 

 
Astfel, prin prezenta, îmi reafirm chemarea către toţi concurenţii electorali la corectitudine, 

inclusiv în ceea ce priveşte respectarea drepturilor copiilor. Vă îndemn ca să trataţi copiii cu 
respectarea demnităţii lor umane. Minorii, din cauza vulnerabilităţii lor, nu trebuie să fie folosiţi 
pe post de  instrumente pentru sensibilizarea alegătorilor şi atragerea simpatiilor electoratului. 

 
Avocatul Poporului şi reprezentanţii instituţiei monitorizează campania electorală pentru alegerile 

anticipate parlamentare, constatările privind respectarea normelor şi standardelor ce ţin de procesul 
electoral democratic urmând a fi reflectare în raportul anual al Ombudsmanului cu privire la respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în Republica Moldova în 2021. 

 
 
 

Cu respect. 
Maia BANARESCU, 

Avocat al Poporului pentru drepturilor copilului 
 
 
 
 
 
 
 

Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidenţă nr. 
0001694-001 înregistrat în  Registrul  de  evidenţă  al  operatorilor  de  date  cu  caracter 
personal www. resistru. dateversonale. md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poatefi efectuată 
numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu 
caracter personal. 
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