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Drepturile copilului sunt recunoscute de la 
concepțiune, însă numai dacă el se naște viu.

Minor = Care nu a împlinit încă vârsta majoratului



Am dreptul să
călătoresc

îţi trebuie permisiunea scrisă a

părinţilor şi trebuie să fii însoţit
de un adult desemnat.



AM DREPTUL 
LA UN 
PAȘAPORT 
SIMPLU-LA 
CEREREA 
PăRINțILOR

• Minorii cetățeni români, 
care nu au împlinit vârsta de 
14 ani, pot fi incluși în
pașapoartele ambilor
părinți sau, după caz, în
pașaportul unuia dintre
părinți.



Răspunderea pentru 
fapta proprie

• Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 nu
răspunde de prejudiciul cauzat, dacă nu se
dovedeşte discernământul său la data
săvârşirii faptei.



Mă plimb cu 
mașina

Copiii în vârstă de
până la 3 ani pot fi
transportați doar în
autovehicule echipate cu
sisteme de siguranță
(scaun special pentru
copii, omologat, împreuna
cu centurile acestuia),
excepție făcând
transportul public și
taxiurile.



10 ani



În orice procedură
judiciară sau administrativă

În orice procedură
judiciară sau administrativă care 
îl privește, copilul are dreptul de 
a fi ascultat. 

Este obligatorie ascultarea copilului care a 
împlinit vârsta de 10 ani.



Răspundere contravențională

Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.



Po
t 

d
o

n
a 

ce
lu

le
 s

te
m Pot dona celule stem pentru o rudă dar

numai cu acordul părintelui dat în fața
președintele de tribunal



12 ANI



Mă plimb cu mașina
Pe scaunul din față, dar să fiu mai înalt de 1,50 m.



Mă uit la TV
Pot urmări anumite programe TV



Nu se pot publica fotografii 
cu mine pe internet!

Atunci cineva publică pe
internet fotografii portret cu minori,
destinate publicului, trebuie să

obțină acordul părintelui!



13 ani 



Pot fi prezent pe 
rețelele de 
socializare!

• SA GESTIONEZ PROPRIUL

CONT GOOGLE;

• SA AM UN CONT

INSTAGRAM, SNAPCHAT

șI FACEBOOK



Sunt infracțiuni
care comise împotriva

unui minor sub 13 ani
sunt pedepsite mai
grav!



AM ÎMPLINIT 14 ANI!!!



TÂNăR=CETățEAN 
ÎNTRE 14 șI 35 DE 
ANI!



Am dreptul 
la cartea de 
identitate!



Pot face singur:

Acte de conservare (întrucât cheltuielile pe
care le implică actele de conservare sunt
restrânse, acestea pot fi îndeplinite şi de cei
fară capacitate de exerciţiu.), acte de
administrare(de ex.: încasarea veniturilor,
închirierea unor bunuri, contractarea reparării
lor etc.), precum şi acte de dispoziţie de mică
valoare, cu caracter curent şi care se execută la
data încheierii lor.



Exercită singur drepturile
şi execută tot astfel
obligaţiile izvorâte din acte
şi poate dispune singur de
veniturile dobândite.



Pot călători

• Cetăţenii români minori pot
călători în străinătate în
baza documentului de
călătorie individual valabil -
pașaport sau carte de
identitate (minori peste 14
ani) numai însoțiți, cu
acordul părinților ori al
reprezentanților legali.



14 ANI-AM DREPTUL LA 
UN PAȘAPORT SIMPLU

în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai

cu acordul ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a

fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și

irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.



Foto pe internet

Atunci cineva publică pe internet fotografii portret 
cu minori, destinate publicului, trebuie să obțină 
acordul copilului și al părintelui



Pot circula cu

bicicleta pe

drumurile publice



Pot avea cont
bancar pe numele meu,

dar împuternicit să fie
un părinte



POT PARTICIPA LA MARILE FESTIVALURI 
(NEVERSEA, ELECTRIC CASTLE, UNTOLD) SINGUR CU 
ACORDUL UNUI PăRINTE ÎN SCRIS.



Remunerația în 
muncă
Copiii mai mici de 15 ani pot să primească bani
exclusiv pentru următoarele activități:

�actor, figurant, cântăreț, muzician, dansator,
acrobat la manifestări cu caracter cultural,
educativ sau artistic, în teatru, operă, balet,
circ, concursuri de dans, de muzică sau
interpretare, dar și orice alte concursuri sau
activități de scenă și pentru filme artistice,
filmări, înregistrări sau emisiuni în direct
pentru radio și televiziune, cu sau fără scopuri
publicitare;

�model la sedințe foto, cu sau fără scopuri
publicitare;

� figurant sau model la prezentări de modă;

�sportiv profesionist în sportul de
performanță.

Copiii mai mici de 15 ani pot să primească bani
exclusiv pentru următoarele activități:

�actor, figurant, cântăreț, muzician, dansator,
acrobat la manifestări cu caracter cultural,
educativ sau artistic, în teatru, operă, balet,
circ, concursuri de dans, de muzică sau
interpretare, dar și orice alte concursuri sau
activități de scenă și pentru filme artistice,
filmări, înregistrări sau emisiuni în direct
pentru radio și televiziune, cu sau fără scopuri
publicitare;

�model la sedințe foto, cu sau fără scopuri
publicitare;

� figurant sau model la prezentări de modă;

�sportiv profesionist în sportul de
performanță.



Răspund penal

Minorii pot răspunde din punct de vedere penal doar

începând cu vârsta de 14 ani, înainte de aceasta
existând o prezumție absolută că sunt lipsiți de

discernământ.



Actul sexual

Actul sexual, de orice natură, cu o 
persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, care 
nu a împlinit vârsta de 15 ani, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi.



15 ani

.



Mă pot angaja
• Cu permisiunea părinţilor;

• este permisă angajarea
adolescenților cu vârsta de
minim 15 ani, dar numai cu
acordul părinților sau al
tutorelui legal, conform
articolului 49 din Constituția
României;



16 ani 



Pot conduce!
Pot opta pentru un permis de conducere categoria AM,
A1 sau B1 dacă au aproape sau au depăşit vârsta de 16
ani.

• Categoria AM este destinată vehiculelor, cu două sau
trei roţi, a căror viteză maximă prin construcţie este mai
mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h. Aceste
modele sunt echipate cu un motor cu ardere internă, cu
aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu
depaşeşte 50 cm3.

• Categoria A1 este destinată motocicletelor cu cilindree
de maximum 125 cm3, cu puterea maxima de 11 Kw,
raport putere/greutate de maxim 0,1 Kw/kg si triciclurile
cu motor cu puterea maxima de 15 Kw.

• Din categoria B1 fac parte autovehiculele cu trei sau
patru roţi, masa proprie intre 400 kg si 550 kg,
prevazute cu motor cu ardere interna cu capacitate
cilindrica de peste 45 cm3 sau cu motor cu o putere de
peste 50 km/h.



Mă POT CăSăTORI!

• Minorul dobândește, prin
căsătorie, capacitatea deplină de
exercițiu.

• În cazul în care căsătoria este
anulată, minorul care a fost de
bună-credință la încheierea
căsătoriei păstrează capacitatea
deplină de exercițiu.



Îmi pot cumpăra singur un animal de companie!



Răspund penal!

De la 16 ani minorii răspund penal potrivit legii.



Dacă comit o 
infracțiune gravă 
pot fi închis într-

un centru de 
detenţie!


