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ABSTRACT 
Patient’s consent is required for each medical consultation and therapeutic act because of his right 
to self-determination. For informed consent the person has to be capable of decision, so to be able 
to understand the data the doctor gives him. In medical practice not all patients have decision-
making capacity, as in the case of minors, for which the law prescribes to be represented in the 
therapeutic decision by parent or guardian. Children and teenagers, however, depending on every 
particular case and their level of development can perceive some information, and they also have 
the need to know what's happening to them. The doctor has the role to decide in which manner 
and how much can explain the steps that he will follow. Involving children in the process of 
making decision will increase his compliance at treatment and he will be also respected as a 
person. 
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CONSIMŢĂMÂNTUL INFORMAT ÎN CAZUL MINORILOR 

 
REZUMAT 
Pentru fiecare consult medical şi act terapeutic este nevoie de acordul pacientului, el având drept 
la autodeterminare. Consimţământul informat însă presupune ca persoana să fie capabilă de 
decizie, deci să înţeleagă datele pe care medicul i le comunică. În practica medicală nu toţi 
pacienţii au capacitate decizională, cum este şi cazul minorilor, pentru care legea prevede să fie 
reprezentaţi în procesul deciziei terapeutice de către părinte sau tutore. Copiii şi adolescenţii însă, 
în funcţie de cazul particular al fiecăruia şi gradul lor de dezvoltare pot percepe unele informaţii, 
simt nevoia să ştie ce li se întâmplă. Medicul trebuie să decidă cât şi cum le poate explica din 
paşii pe care îi va urma. Astfel va creşte complianţa coplilului/adolescentului la tratament şi va fi 
şi el respectat ca persoană. 
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