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Modulul I. 
Noțiuni introductive privind justiția juvenilă și delincvența 
juvenilă

Obiectivele modulului:
 ● cunoștințe:

 – să definească conceptele de justiție juvenilă și delincvență juvenilă;
 – să argumenteze necesitatea existenței justiției juvenile;
 – să identifice deosebirile între justiția juvenilă și delincvența juvenilă;

 ● deprinderi:
 – să explice, să consulte pe cei interesați în probleme ce țin de înfăp-

tuirea justiției juvenile;
 ● aplicații: 

 – să utilizeze regulile comune a cadrului legislativ cu privire la minori;
 – să explice, consulta pe cei interesați în probleme ce țin de înfăptui-

rea justiției juvenile;
 – să argumenteze rolul poliției în protecția și promovarea drepturilor 

copilului;

Conținut: 
§ 1. Noțiuni introductive privind justiția juvenilă
§ 2. Considerații generale privind delincvența juvenilă
§ 3. Scurtă analiză a delincvenței juvenile
§ 4. Cadrul legislativ intern cu privire la minori
§ 5. Rolul poliției în protecția și promovarea drepturilor copilului

§ 1. Noțiuni introductive privind justiția juvenilă
Tradițional, justiția este definită ca activitatea de soluționare a litigiilor de 

către instanțele de judecată. Justiția juvenilă nu se referă numai la înfăptuirea 
justiției în privința copiilor, ci cuprinde cu mult mai multe activități.

Termenul „justiție juvenilă”, așa cum este înțeles de obicei în Republica 
Moldova, se referă strict la copiii aflați în conflict cu legea. Acest termen însă 
poate manifesta sensuri diferite. Astfel, acesta, de exemplu, poate exclude 
copiii sub vârsta responsabilității penale sau, dimpotrivă, să-i includă, poate 
fi restrâns la statutul legal al copiilor în conflict cu legea sau folosit într-un 
sens mai larg, care include toate situațiile în care este nevoie de soluționat o 
problemă în legătură cu vreun copil, inclusiv situații ce nu au caracter penal.

Cu toate că termenii „justiție pentru copii” și „justiție juvenilă” sunt 
sinonime, într-un oarecare sens termenul „justiție juvenilă” tinde să indice la 
un sistem de justiție existent pentru copiii care sunt acuzați că au comis vreo 
infracțiune, în timp ce termenul „justiție pentru copii” poate fi privit mai larg – 
ca definind sferele de protecție și promovare a drepturilor copiilor la justiție la 
un mod mai general.
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În același timp nu trebuie de confundat justiția juvenilă cu sistemul de 
protecție socială.

De multe ori, autoritățile atrag în sistemul de justiție juvenilă copii care, 
de fapt, ar trebui să fie referiți sistemului de protecție socială. Cel mai des 
aceasta se întâmplă cu copiii străzii, care de cele mai multe ori sunt tratați la 
fel ca și copiii care au comis fapte condamnabile.

În sensul disciplinei date, justiția juvenilă este o activitate juridico-soci-
ală, care, pe lângă soluționarea conflictelor penale apărute cu participarea 
copiilor, include și activități de prevenire a delincvenței, reabilitarea socială și 
psihologică a copiilor în conflict cu legea. Astfel, justiția juvenilă nu privește 
numai modalitatea de tratare a copiilor aflați în conflict cu legea, dar la fel se 
ocupă și de cauzele săvârșirii infracțiunilor, de măsurile de prevenire a com-
portamentului deviant și de reintegrarea socială a acestor copii.

Din acest punct de vedere, justiția juvenilă poate fi divizată în trei părți 
componente:

 ● prevenirea delincvenței copiilor;
 ● examinarea și soluționarea cauzelor (procesual penal, așa cum îl 

înțelegem noi) sau represiunea;
 ● reintegrarea sau reabilitarea.

Aceste comportimente sunt interdependente și activitățile din cadrul lor 
pot avea loc concomitent. Astfel, reabilitarea sau reintegrarea în societate 
poate începe la momentul pornirii unui proces penal și continue în cadrul 
ispășirii sancțiunii și după aceasta. La fel, activități de prevenire pot avea loc 
atât până la comiterea unei fapte condamnabile, cât și după. De menționat, de 
asemenea, că uneori este foarte dificil a face o deosebire clară între prevenire 
și represiune. Astfel, aplicarea unor măsuri alternative detenției unii pot să le 
considere ca parte componentă  a prevenirii, iar alții – ca parte componentă 
a represiunii.

Elementele constitutive ale justiției juvenile sunt nu doar persoanele impli-
cate în proces, dar și modalitatea de acționare a acestora, procedurile și chiar 
clădirile sau încăperile folosite pentru proces. Astfel, sistemul justiției pentru 
minori este caracterizat și prin modul în care poliția reține sau audiază copiii, 
atitudinea avocaților și procurorilor, modalitatea în care judecătorii iau decizii 
despre vinovăție; comportamentul colaboratorilor sistemului penitenciar cu 
copiii; condițiile de educare și trai, odihnă și siguranță create în instituțiile 
penitenciare, programele de reabilitare și reintegrare.

Sarcinile de bază ale justiției juvenile sunt prevenirea și protecția.
Prevenirea constă în asigurarea faptului ca copiii să nu intre în conflict cu 

legea și, respectiv, să nu intre în contact cu sistemul formal de justiție penală.
Protecția vizează instituirea de măsuri care sunt necesare pentru a pro-

teja copiii care deja sunt în conflict cu legea pentru a preîntâmpina recidiva și 
pentru a promova reabilitarea și reintegrarea lină a acestora în societate. Ele-
mentele de protecție sunt prezentate în cadrul tuturor componentelor justiției 
juvenile și vor fi examinate pe parcursul disciplinei.

Crearea unui sistem de justiție juvenilă este determinată, în primul rând, 
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de vârsta categoriei de persoane cu care se ocupă acesta. Cu alte cuvinte, 
un prim motiv pentru care acest sistem este necesar este mandatat de faptul 
că, datorită particularităților de dezvoltare, copiii au nevoie de un tratament 
deosebit.

Copiii, spre deosebire de adulți, au o vulnerabilitate sporită și se află încă 
într-o perioadă de dezvoltare. În așa fel, sistemul de justiție juvenilă nu numai 
că trebuie să țină cont de interesul superior al copilului, dar și să corespun-
dă necesităților de dezvoltare a acestora pentru a le asigura reintegrarea în 
comunitățile lor.

Arestarea, judecarea și privarea de libertate a copiilor aflați în conflict cu 
legea, distrug copilăria lor și, ca rezultat, acești copii sunt lipsiți de dreptul la 
familie, educație, grijă și joacă. Mulți dintre acești copii au puține șanse la 
reabilitare și reintegrare în societate: discriminarea acestor copii împreună 
cu sărăcia limitează oportunitățile lor de a se dezvolta ca cetățeni activi și utili 
societății.

Justiția juvenilă are de a face cu copii de vârsta adolescenței. De regulă, 
vârsta adolescenței e cuprinsă între 12 și 18 ani. Este o perioadă de tranziție 
la vârsta adultă pe parcursul căreia persoanele de această vârstă trebuie să 
se stabilească pentru o viață independentă de familia lor.

Situația adolescentului în societate se caracterizează printr-o duplicitate. 
Pe de o parte, el nu mai este copil, iar, pe de altă parte, nici adult. Această du-
plicitate se alimentează de multe ori de la părinți, cât și de la alți adulți. Când 
lor le convine, ei pot spune adolescentului: nu te purta ca un copil, tu ești deja  
mare, bărbat. A doua zi pot cere de la el ascultare absolută, motivând aceasta 
prin faptul că ei sunt mai mari și știu mai bine ce este bine și ce este rău. Nu 
este de mirare că copilul trăiește un conflict intern cu privire la identitatea sa.

În perioada de trecere la viața de adult, adolescentul cunoaște o perioadă 
de neliniște și nesiguranță legată de pierderea statutului de copil și, totodată, 
de neștiința cum să se comporte în situația de matur.

Specificul dezvoltării în această perioadă se caracterizează printr-o inclu-
dere într-un sistem nou de relații și comunicare cu adulții și cu semenii.

Adolescenții cu vârsta superioară sunt foarte activi în comunicarea și în 
căutarea semenilor. Ei nu pot sta acasă, se trag spre semeni, având marea 
dorință de a-și trăi viața în grup. Pentru a-și face prieteni și pentru a atrage 
atenția semenilor, adolescentul este gata să facă tot posibilul și imposibilul, 
uneori mergând la încălcarea normelor sociale.

Principii generale internaționale rezultate din regulile adoptate de 
comunitatea internațională.

Există un număr de principii fundamentale care se aplică la fiecare dintre 
stadiile sistemului de justiție juvenilă. Numite principii generale internaționale, 
ele sunt extrase din instrumentele internaționale relevante și ar trebui să fie 
luate în considerare zilnic de fiecare persoană ori de câte ori se ia o decizie în 
legătură cu un minor. Acestea sunt următoarele:

1. Legislația cu privire la justiția juvenilă trebuie să se aplice tuturor per-
soanelor cu vârsta de până la 18 ani;
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2. Justiția juvenilă face parte din procesul de dezvoltare națională al unui 
stat și, din aceste considerente, trebuie să primească resurse suficiente 
pentru a permite organizarea ei în acord cu principiile internaționale;

3. Principiul non-discriminării și egalității se aplică în justiția juvenilă, 
acest lucru incluzând o interzicere a discriminării datorate copilului sau 
familiei copilului (art. 2, Convenția cu privire la Drepturile Copilului);

4. Principiul călăuzilor în orice politică de acțiune în justiția juvenilă este ca 
interesul copilului să fie scopul suprem (art. 3, alin. (1) din Convenție);

5. Întârzierile în luarea de decizii în legătură cu un copil duc la atingerea 
interesului copilului (art. 37 lit. d) și art. 40 alin. (2) lit. b)(ii) și alin. 2 lit. 
b) (iii) din Convenție);

6. Fiecare copil va fi tratat într-un mod uman și cu respect pentru demni-
tatea intrinsecă a persoanei, ținând seama de vârsta copilului (art. 37 
lit. c) din Convenție);

7. În toate stadiile, copiii trebuie să fie tratați într-o manieră care să faci-
liteze reintegrarea lor în societate și asumarea de către aceștia a unui 
rol constructiv în societate (art. 40 alin. (1) din Convenție);

8. Copiii au dreptul să-și exprime liber părerile în legătură cu justiția pe-
nală, păreri cărora trebuie să li se acorde importanța cuvenită în raport 
atât cu vârstă, cât și cu gradul de maturitate al copilului (art. 12 și 13 
din Convenție);

9. Copiii au dreptul de a căuta, primi și de a împărtăși informații des-
pre sistemul de justiție juvenilă într-o formă în care este deopotrivă 
accesibilă și corespunzătoare pentru copii (art. 13 din Convenție și 
îndrumarea 11 lit. b) din Directivele pentru Acțiune împotriva Copiilor 
în Sistemul de Justiție Penală);

10. Justiția juvenilă trebuie să fie organizată printr-o metodă compatibilă 
cu drepturile copiilor la viața privată, familie, locuință și corespondență 
(art. 16 din Convenție);

11. În cazul în care copiii sunt privați de mediul familial, ei au dreptul la 
protecție și asistență specială (art. 20 alin. (1) din Convenție);

12. Nici un copil nu va fi supus la tortură sau la altă formă de tratament 
sau pedeapsă crudă, inumană, degradantă sau aspră (art. 37 din 
Convenție și regula 87 lit. a) din Regulile Națiunilor Unite pentru Pro-
tejarea Minorilor Privați de Libertate);

13. În orice stadiu al procesului de justiție penală copiii nu trebuie să fie 
privați de libertate ilegal sau arbitrar (art. 37 lit. b) din Convenție);

14. Arestarea, încarcerarea sau reținerea copiilor trebuie folosite doar ca 
măsuri de ultimă instanță și pentru cel mai scurt timp posibil (art.  37 
lit. b) din Convenție);

15. Părinții trebuie să fie înștiințați de arestarea, reținerea, transferul, 
îmbolnăvirea, rănirea sau moartea copilului lor (art. 9 alin. (4) din 
Convenție și regula 56 din Regulile Națiunilor Unite pentru Protejarea 
Minorilor de Libertate).
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§ 2. Considerații generale privind delincvența juvenilă
Dacă o bună perioadă de timp devianța era tratată ca o componentă ce 

ținea exclusiv de buna educație, astăzi ea a devenit o problemă socială ma-
joră cu care se confruntă societățile contemporane. Ca problemă socială, ea 
nu mai este privită ca o problemă ce ține doar de educație, ci ca una strâns 
legată de modul în care funcționează societatea în ansamblul ei, incluzând 
aici familia, școala, mecanismele de socializare, de control, sancționare și 
reabilitare socială, cultura societății, percepția inechității sociale, sărăcia rela-
tivă, lipsa de resurse, privarea de șanse, marginalizarea, anomia. 

Fenomenul delincvenței juvenile a fost perceput ca exploziv după anul 
1990 nu numai datorită creșterii amplorii și intensității acestuia, cât și datorită 
aspectelor calitative noi pe care le-a cunoscut față de perioada anterioară, con-
cretizate în creșterea gravității infracțiunilor comise, în special a celor comise cu 
violență și agresivitate, precum și în tendința minorilor de a se asocia în grupuri 
mai mult sau mai puțin organizate în vederea săvârșirii de infracțiuni. 

În prevenirea și combaterea delincvenței juvenile sunt implicate într-o 
măsură mai mare sau mai mică diverse instituții ale statului de drept, fiecare 
dintre ele având obiective specifice, metode proprii și acționând în cadrul legal 
existent la un moment dat.

În societate exista concomitent mai multe sisteme de norme (morale, 
culturale, religioase, juridice etc.), consacrate prin reguli scrise sau nescrise, 
transmise, răspândite și sancționate prin legislație sau prin tradiții, obiceiuri și 
opinia publică, orice abatere sau atitudine contrar acestora se încadrează în 
fenomenul de devianță. 

Fenomenul delincvenței juvenile este larg dezbătut, antrenând cercetători 
din diverse domenii: medical, sociologic, psihologic, pedagogic, criminalistic, 
juridic etc., conferindu-i acestui fenomen o investigație interdisciplinară. Feno-
menul este etichetat sub diverse denumiri: copii cu tulburări de comportament 
tineri inadaptați; „copii - problema”; minori delincvenți etc. Toți acești termeni 
se refera la minori care, într-un fel sau altul, au ajuns în conflict cu normele 
morale și juridice, valabile pentru comunitatea în care trăiesc. Conduita nor-
mală este reprezentată de comportamentele socialmente acceptabile, com-
patibile cu modelele culturale ale societății din care face parte minorul.

Organizarea și funcționarea societății depinde de conformitatea indivizilor 
și grupurilor sociale ce o compun față de modelul său etic, normativ și cul-
tural. Acest model, alcătuit dintr-un ansamblu articulat și ierarhizat de valori, 
norme, reguli și îndatoriri asigură, în cele din urmă, stabilitatea, continuitatea 
și progresul societății. Normele sociale conțin reguli de comportament mai 
mult sau mai puțin obligatorii, în funcție de care își ghidează acțiunile indivi-
zii sau grupurile sociale. Astfel, pot apărea diferite tipuri de comportament, 
atât conformiste, inovatoare, cât și nonconformiste, evazioniste sau deviante. 
Societatea apreciază diferențiat comportamentele, stimulând pe unele și res-
pingând pe altele. 

Modalitatea concretă de apreciere (pozitivă sau negativă) a comporta-
mentelor se face prin intermediul “controlului social”, care reprezintă în esență, 
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un ansamblu de mijloace și mecanisme sociale și culturale, prin intermediul 
cărora: 

a) sunt impuse individului o serie de interdicții și constrângeri referitoare la 
necesitatea respectării normelor și valorilor dezirabile; 

b) sunt permise anumite acțiuni, fiind apreciate și recomandate conduitele 
care sunt conforme cu modelul normativ și cultural.

Controlul social pozitiv se fundamentează pe asimilarea și cunoașterea de 
către indivizi a valorilor, normelor și regulilor de conviețuire socială, cât și pe 
motivația acestora de a le respecta din convingere. În schimb, controlul social 
negativ se bazează, în special, pe temerile individului că va fi sancționat în ca-
zul nerespectării sau încălcării normelor și regulilor sociale. Incluzând o serie 
de tabuuri și interdicții de natura morală, culturală, religioasă, administrativă, 
juridică, această formă a controlului social constă în dezaprobarea și respinge-
rea comportamentelor indezirabile, prin utilizarea unor mijloace variate: ironi-
zare, ridiculizare, marginalizare, izolare, detenție etc. În acest caz, indivizii se 
vor conforma față de regulile de conduită nu din convingere, ci din teama de a 
nu fi sancționați. În mod obișnuit copilul dobândește propria personalitate prin 
învățarea și asimilarea treptată a modelului socio-cultural pe care societatea îl 
promovează. Socializarea devine pozitivă sau negativă ca urmare a influenței 
factorilor sociali, a interacțiunilor dintre individ și mediul social. 

Delincvența juvenilă reprezintă un fenomen ce include totalitatea încălcărilor 
de norme sociale săvârșite de către tineri sub 18 ani, încălcări sancționate penal.

Din perspectiva psihofiziologiei vârstelor se consideră că perioada mino-
ratului coincide cu copilăria și adolescența. Între aceste două perioade nu 
există granițe cronologice precis determinate. Adolescența cuprinde două 
etape, preadolescentă, de la 11-14 la 14-15 ani și adolescența propriu-zisă, 
de la 14-15 ani până la 18 ani, când de regulă s-au produs toate modificările 
psihofiziologice și biologice care marchează trecerea la maturitatea normală. 
Acest proces de transformare și evoluție a copilului însoțit adesea de momen-
te de criză, de îndoieli, de neliniște etc. se desfășoară în medii și contexte 
sociale diferite, cu propriile lor particularități, influențând dezvoltarea și forma-
rea personalității minorului. Odată cu vârsta adolescenței încep să apară con-
flictele de autoritate, conflictele de idei, conflictele afective etc. Adolescența 
este considerată „vârsta contestației” (Vincent, 1972). Adolescentul se revoltă 
împotriva atitudinii “protecționiste” și „paternaliste”. Preocuparea lui majoră 
în relația cu adultul este să stabilească raporturi de egalitate și nu raporturi 
de tipul celor dintre cel educat și educator. Contestarea reprezintă, de fapt, o 
etapă de maturizare psihologică. Nevoia de a contesta aproape totul nu este 
altceva decât reflectarea unui efort intelectual, absolut normal, de a regândi 
totul independent și de a nu accepta nici o idee “de-a gata”, fără ca mai întâi 
să o fi trecut printr-un raționament personal. 

Termenul de delincvență juvenilă este o creație a doctrinei penale și a 
teoriilor criminologice sau sociologice în încercările lor de a grupa infracțiunile 
în funcție de criteriul de vârstă a infractorului. 
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Definirea delincvenței juvenile a preocupat un număr mare de cercetători, 
pornind de la evidențierea caracteristicilor specifice personalității delincventu-
lui minor. Astfel, s-a ajuns la conturarea unui “profil psihologic” al acestuia, fie 
latentă, fie manifestă, ce este bazată pe un fond de ostilitate, de negare a va-
lorilor socialmente acceptate (munca, de exemplu); instabilitatea emoțională 
generată de carențe educaționale și, în ultimă instanță, de fragilitatea eului; 
inadaptarea socială, provenită din exacerbarea sentimentului de insecuritate, 
pe care minorul caută sa-l suprime prin schimbarea frecventă a domiciliului, 
vagabondaj ori prin evitarea formelor organizate de viață și muncă; duplici-
tatea conduitei, manifestată în discordanța dintre doua planuri: unul, cel al 
comportamentului tainic, intim, în care se pregătește infracțiunea și celălalt - 
nivelul comportamental de relație cu societatea, prin care își trădează de cele 
mai multe ori infracțiunea; dezechilibrul existențial, exprimat prin patimi, vicii, 
perversiuni etc.

§ 3. Scurtă analiză a delincvenței juvenile 
Cele mai frecvente infracțiuni comise de minori și tineri sunt furturile, 

care se disting prin varietatea modurilor de operare, mărimea grupurilor 
infracționale, valoarea diminuată a pagubelor etc. Marea majoritate a furtu-
rilor sunt comise în dauna avutului privat. De regulă, se sustrag obiecte de 
dimensiuni mici, ușor vandabile sau consumabile (dulciuri, băuturi, țigări) și, 
desigur, bani. 

În acțiunile lor (moduri de operare) ei (infractorii minori) manifestă multă fante-
zie și ingeniozitate, pătrund prin locuri inaccesibile infractorilor „adulți”, folosesc mai 
rar instrumente sau dispozitive specifice spărgătorilor profesioniști, improvizează și 
utilizează mijloace găsite întâmplător (la fața locului), nu manifestă prea multă grijă 
pentru protejarea urmelor, ceea ce permite descoperirea lor mai rapidă. 

În cazul depistărilor la locul faptei, de regulă folosesc fuga, mai puține fiind 
cazurile când sunt violenți. Acești infractori caută să se debaraseze urgent 
de bunurile furate, oferindu-le spre vânzare în apropierea locului furtului la 
prețuri mici. De obicei, comit furturile în grup, împreună cu infractori versați. 
S-a constatat și o recrudescență a infractorilor contra vieții și integrității cor-
porale a persoanelor (omor, tentative de omor, vătămări corporale grave etc.), 
săvârșite în grup, având ca mobil jaful și violul, mai puțin uciderea oamenilor. 
Sunt vizate persoanele lipsite de apărare (bătrâni, copii), în zone izolate, iar 
înainte de comiterea faptelor, consumă alcool și chiar substanțe halucinogene.

De asemenea, s-a constatat și o proliferare a numărului de tâlhării, multe 
pentru sume sau bunuri cu valoare derizorie, dar în schimb cu violențe ex-
treme, majoritatea în mediul urban, în locuri dosnice și în grup cu infractori 
experimentați (recidiviști).

Violurile comise de minori și tineri se caracterizează prin participarea în 
grup a mai multor indivizi tineri, mulți cu antecedente penale. În mare parte, 
făptuitorii nu cunoșteau dinainte victima, care adesea era foarte tânără sau 
vârstnică. În mare parte, faptele s-au săvârșit în imobile ale infractorilor sau 
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complicilor, dar și pe câmp, în parcuri, locuri izolate. Adesea au fost însoțite 
de perversiuni sexuale. Infractorii minori care acționează în mediul urban au 
posibilitatea de a recepționa experiența negativă mai repede, fiind și mai nu-
meroase locurile și mediile favorabile comiterii de infracțiuni. Minorii și tinerii 
frecventează barurile, sălile de jocuri mecanice și parcuri, locurile aglomerate, 
arenele sportive, practică jocuri de noroc. Își studiază victimele, comit furturi 
din buzunare, din bagaje, din autoturisme și tâlhării. În mediul urban mulți 
se cunosc între ei, se asociază în grupuri infracționale, se cazează la gazde 
de infractori, care-i și ajută la valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni. 
Această categorie de infractori face parte din familii dezorganizate, alcoolice, 
cu părinți infractori, foști sau actuali condamnați, locuiesc în condiții necores-
punzătoare, practică prostituția, constituindu-se în bandă pe baza „apucătu-
rilor” lor infracționale. Din aceste grupuri fac parte și tinere fete, cu vârste tot 
mai mici, care în mare parte ajung să fie exploatate sexual și vândute altor 
rețele infracționale din țară și străinătate, devenind astfel victime.

Analiza delincvenței juvenile în perioada de tranziție nu poate fi făcută în 
afara fenomenului infracțional global, aflat în plină și îngrijorătoare expansiu-
ne. Examinarea modurilor de operare arată multă ingeniozitate și îndrăzneală, 
fantezie, exuberanță și uneori inconștiență. Folosesc procedee periculoase de 
escaladare, coborâre de la înălțime, lasă urme și mijloace materiale de probă, 
manifestând mai multă preocupare pentru câștig decât a nu fi descoperiți. 
Adesea se inspiră din filmele pe care le văd la TV, având un veritabil cult 
pentru eroul negativ.

Vagabondajul, consumul de alcool și droguri, prostituția, traficul de per-
soane însoțesc de regulă furturile și tâlhăriile, cele mai frecvent întâlnite 
infracțiuni comise de minori și tineri. 

Delincvența (devianța) reprezintă un comportament uman sau colectiv 
prin care se încalcă normele juridice de conduită în societate. Iar dacă aceas-
ta este apanajul tinerilor și minorilor,delincvența juvenilă trebuie să dea serios 
de gândit autorităților abilitate s-o prevină și contracareze.

§ 4. Cadrul legislativ intern cu privire la minori
Sistemul nostru juridic diferențiază în cadrul categoriei largi de minori câ-

teva subcategorii.
Astfel, minorii din prima categorie (sub 14 ani) nu răspund penal, adică 

nu pot fi făcuți responsabili, considerându-se că nu au capacitatea deplină 
de a discerne între bine și rău sau de a conștientiza gravitatea faptei comise. 
Acesta este motivul că copiii din această categorie sunt considerați copii în di-
ficultate iar măsurile care se iau în cazul lor sunt exclusiv de natura asistenței 
sociale. 

Minorii din categoria a 2-a (14-16 ani) răspund penal într-un mod diferențiat. 
Minorul care are vârsta între 14-16 ani poartă răspundere penală numai pentru 
săvârșirea infracțiunilor indicate expres în art. 21 alin.(2) Cod penal și anume: 
art.145, 147, 151, 152 alin.(2), art.164, 166 alin.(2) și (3), art.171, 172, 175, 
186-188, 189 alin.(2), (3) și (4), art.190 alin.(2) și (3), art.192 alin. 2), art.195, 
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196 alin.(4), art.197 alin.(2), art.212 alin.(3), art.217 alin.(4) lit. b), art.217/1 
alin.(3) și alin.(4) lit. b) și d), art.217/3 alin.(3) lit. a) și b), art.217/4, art.217/6 
alin.(2), art.260, 268, 270, 271, 273 alin.(2) și (3), art.275, 280, 281, 283-286, 
287 alin.(2) și (3), art.288 alin.(2), art.290 alin.(2), art.292 alin.(2), art.305, 317 
alin.(2), art.342, 350.

Minorii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani răspund penal numai dacă, se 
dovedește că au fost în stare de responsabilitate în momentul săvârșirii faptei. 
În cazul când se constată că minorul suferă de debilitate mintală, care nu este 
legată de o boală psihică, trebuie să se stabilească, de asemenea, dacă el 
a fost pe deplin conștient de săvârșirea actului. Responsabilitatea constă în 
capacitatea autorului de a-și da seama de faptele sale și de consecințele pe 
care le produce săvârșirea lor. 

În cazul săvârșirii unei infracțiuni, toți minorii care răspund penal cad sub 
incidența legii penale, adică sunt sancționați dar în mod diferit față de adulți. 
Minorilor care au comis fapte penale li se pot aplica măsuri educative și pedep-
se. Acestea din urmă se aplică numai în cazul în care se consideră că măsurile 
educative nu sunt suficiente pentru îndreptarea minorului. Sancțiunile se stabi-
lesc de către instanța de judecată, în principal după vârsta și gravitatea faptei la 
care, pentru individualizarea pedepsei, trebuie să se mai țină cont de o serie de 
factori: gradul de pericol social al faptei, starea fizică și dezvoltarea intelectuală 
a minorului, dacă a mai săvârșit alte fapte, situația sa familială și orice alte date 
privind minorul și posibilitățile lui de îndreptare.

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal. Față de minorul 
care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o 
pedeapsă. La alegerea sancțiunii se ține seama de gradul de pericol social al 
faptei, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală și morală, de comportarea 
lui, de condițiile în care a fost crescut și în care a trăit și de orice alte elemente 
de natură să caracterizeze persoana minorului. Pedeapsa se aplică numai 
dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru 
îndreptarea minorului. 

În conformitate cu prevederile art. 54 Cod Penal, persoana în vârstă de 
până la 18 ani care a săvârșit pentru prima dată o infracțiune ușoară sau mai 
puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu preve-
derile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără 
a fi supusă răspunderii penale.

Liberarea de răspundere penală și aplicarea măsurilor de constrângere 
față de minori se promovează când se dovedește că: 

 ● infracțiunea prezintă un pericol social redus;
 ● corijarea infractorului este posibilă prin aplicarea măsurilor educative;
 ● aplicarea măsurii educative asigură preîntâmpinarea săvârșirii noilor 

infracțiuni. 
De aici devine evidentă legătura inseparabilă între aprecierea importanței 

material-juridice a circumstanțelor ce caracterizează infracțiunea și calificarea 
acesteia pentru individualizarea răspunderii penale.
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Persoanelor liberate de răspundere penală, li se pot aplica următoarele 
măsuri de constrângere cu caracter educativ, prevăzute la art.104 din Codul 
Penal:

a) avertismentul;
b) încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor 

care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei 

măsuri se ia în considerare starea materială a minorului; 
d) obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabi-

litare psihologică;
e) internarea minorului, de către instanța de judecată, într-o instituție 

specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă 
și de reeducare.

În cazul în care fapta nu prezintă un pericol social grav sau făptuitorul 
minor la momentul desfășurării urmăririi penale nu mai este social pericu-
los și a săvârșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă pentru prima dată 
(art.55 C.P.) procurorul hotărăște din oficiu sau la propunerea ofițerului de 
urmărire penală liberarea de răspundere penală, cu tragerea la răspundere 
administrativă.

Pedepsele ce se pot aplica minorului sunt conform art. 62 din Codul penal:
 ● amendă;
 ● munca neremunerată în folosul comunității;
 ● închisoare; 
 ● detențiunea pe viață nu poate fi aplicată minorilor.

La stabilirea pedepsei închisorii pentru persoana care, la data săvârșirii 
infracțiunii, nu a atins vârsta de 18 ani, termenul închisorii se stabilește din 
maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru infracțiunea săvârșită, 
reduse la jumătate.

Pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, pedeapsa 
se aplică minorului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter 
educativ nu este suficientă pentru corectarea minorului.

Persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani execută pedeapsa cu închi-
soare în penitenciare pentru minori, ținându-se cont de personalitatea condam-
natului, antecedentele penale și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite.

La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracțiuni, pedeap-
sa închisorii nu poate depăși 12 ani și 6 luni pentru minori, iar în caz de cumul 
de sentințe - 15 ani pentru minori.

§ 5. Rolul Poliției în protecția și promovarea drepturilor 
copilului 

Poliția are datoria de a crea un mediu sigur și protejat pentru toți, prin 
reducerea infracțiunilor, prin prevenirea acțiunilor care ar putea amenința 
siguranța indivizilor și comunitatea în ansamblu, prin investigarea delictelor și 
trimiterea în judecată a făptașilor. 
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Poliția trebuie să contribuie la scopurile și obiectivele protecției copilului 
prin contribuția la responsabilizarea copiilor, părinților și comunităților prin 
creșterea conștientizării și sprijinirea familiilor care necesită atenție. Copiii, 
părinții etc. trebuie să fie bine informați despre drepturile și obligațiile lor. 
Acest lucru se poate face prin participarea la campaniile de informare pu-
blică în mass-media, școli și în alte locuri publice pentru a crește gradul de 
conștientizare și sensibilizare a publicului în privința drepturilor copilului, a 
încălcării drepturilor omului și impactului acesteia asupra copiilor, pentru a 
aborda chestiunea delicată a acceptării culturale a violenței împotriva copiilor 
și pentru a promova ”toleranța zero” față de orice formă de violență împotriva 
copiilor. Poliția poate, de asemenea, ajuta la identificarea copiilor amenințați 
de violența familială și poate oferi servicii în vederea reducerii acestor riscuri. 
Persoanele și organizațiile care lucrează în mod regulat cu copiii pot primi 
informații din partea poliției privind abuzuri asupra copiilor și trebuie să fie ca-
pabile să sesizeze (posibile) cazuri de abuz către o persoană de contact sau o 
unitate din cadrul poliției. Prin campanii de informare și alte acțiuni preventive, 
poliția trebuie să contribuie la prevenirea participării copiilor la infracțiuni sau 
alte acțiuni interzise de lege.
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Modulul II.
Instrumente internaționale și naționale privind justiția 
juvenilă

Scopul modulului:
 ● cunoștințe:

 – să cunoască actele legislative și normative naționale și 
internaționale ce reglementează justiția juvenilă;

 ● deprinderi:
 – să identifice principiile fundamentale ale Convenției ONU cu privire 

la Drepturile Copilului;
 – să stabilească articolele privind justiția juvenilă;
 – să compare avantajele și dezavantajele unui sistem separat de 

justiție juvenilă;
 ● aplicații:

 – să utilizeze regulile comune internaționale aplicabile copiilor;
 – să stabilească articolele privind justiția juvenilă;
 – să poată aprecia eficiența mecanismelor internaționale de promo-

vare a justiției juvenile.

Conținut: 
§ 1. Norme și standarde internaționale în materie de justiție pentru copii
§ 2. Reflectarea legislației Internaționale în dreptul intern

§ 1. Norme și standarde internaționale în materie de justiție 
pentru copii

Organizația Națiunilor Unite a adoptat mai multe documente cu referință 
nemijlocită la drepturile copilului și la principiile justiției realizate la acest 
paragraf.

În prezent, există o tendință pe plan mondial potrivit căreia statele caută 
să se asigure că sistemele lor de justiție juvenilă sunt în concordanță cu drep-
tul internațional în domeniul drepturilor omului. Astfel, statele din toată lumea 
inclusiv și Republica Moldova au preluat principiile internaționale  în propriile 
legi și politici și, drept rezultat, legislațiile în domeniul justiției juvenile au fost 
refăcute.

Există o serie de reguli adoptate de comunitatea internațională ce detalia-
ză modalitățile de lucru de zi cu zi în justiția juvenilă. Acestea sunt următoarele:

1) Convenția cu privire la Drepturile Copilului adoptată prin rezoluția 
Adunării Generale a Națiunilor Unite 44/25 la 20 decembrie 1989, este princi-
palul tratat obligatoriu care definește drepturile Copilului.

Convenția cu privire la Drepturile Copilului a intrat în vigoare la 2 sep-
tembrie 1990. Sub incidența acestor prevederi se află 191 de state, ceea 
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ce înseamnă că statele-parte se angajează să adopte toate măsurile nece-
sare ca minorii să se bucure de toate drepturile menționate în prevederile 
Convenției.

Convenția protejează drepturile cetățenești, politice, economice, sociale 
și culturale pe timp de pace și de conflict armat.

Drepturile consfințite de aceasta vizează:
 ● participarea copiilor la decizii care le afectează propriul destin;
 ● protejarea copiilor împotriva discriminării și a tuturor formelor de ne-

glijare și exploatare;
 ● prevenirea abuzului și violenței față de copii;
 ● ajutor pentru satisfacerea nevoilor de bază ale copilului.

Aceste patru abordări se aplică în mod egal justiției juvenile. Nu se pune 
doar problema prevenției, protecției, participării sau prevederii: toate sunt la 
fel de necesare când sunt aplicate corespunzător.

Convenția pune accentul pe o abordare de ansamblu a drepturilor co-
pilului, toate drepturile acestuia fiind indivizibile și având legătură între ele. 
Acest aspect prezintă importante implicații în justiția juvenilă, întrucât toate 
drepturile copilului trebuie luate în considerare în sistemul de justiție penală, 
începând cu dreptul la libertatea de exprimare a copilului până la dreptul la cel 
mai înalt standard posibil de sănătate.

Convenția cu privire la Drepturile Copilului a introdus în legislația 
internațională noi drepturi care nu existau, incluzând dreptul copiilor de a-și 
păstra propria identitate, cetățenia, numele și relațiile familiare, precum și 
dreptul copiilor localnici de a-și practica propria cultură.

Convenția consfințește principiile  cu caracter general care se aplică tu-
turor copiilor referitoare la exercitarea de către aceștia a tuturor drepturilor și 
mai conține articole separate referindu-se la justiția juvenilă

2) Regulile Standard Minimale ale Națiunilor Unite în Administrarea 
Justiției Juvenile, denumite „Regulile de la Beijing” care au fost adopta-
te de Congresul al VII-lea al O.N.U. pentru prevenirea crimei și tratamentul 
delincvenților, care și-a ținut lucrările la Milano (Italia) între 26 august și 6 sep-
tembrie 1985. Regulile au fost aprobate apoi de către O.N.U. la 29 noiembrie 
1985 prin Rezoluția nr. 40/33. 

Acestea oferă un cadru general în care un sistem național de justiție juve-
nilă ar trebui să funcționeze și un model pentru toate țările al unui răspuns just 
și uman dat copiilor care s-ar putea găsi în conflict cu legea penală.

Ele prevăd că în soluționarea cauzelor cu infractori minori trebuie să se 
apeleze cât mai puțin la serviciile componente, mai des recurgându-se la mij-
loace extrajudiciare ca la un mijloc ce evită efectele negative ale procedurii 
judiciare asupra minorilor.

Regulile de la Beijing, care sunt împărțite în șase secțiuni, acoperă o în-
treagă serie de proceduri ale justiției juvenile, incluzând: principii generale, 
cercetare și rechizitoriu, judecare și soluționare; tratament instituționalizat și 
neinstituționalizat, cercetare și planificare; formularea de politici; evaluare.
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Chiar dacă Regulile de la Beijing nu au statut de tratat și deci nu sunt obli-
gatorii pentru state, având doar un caracter de recomandări, unele dintre ele 
au devenit obligatorii pentru statele-parte, prin încorporarea lor în Convenția 
asupra Drepturilor Copilului, iar altele pot fi interpretate nu neapărat ca stabi-
lind noi drepturi, ci ca detaliind conținutul celor deja existente.

3) Principiile Națiunilor Unite pentru Prevenirea Delincvenței Juvenile. 
Documentul mai este cunoscut și cu denumirea „Principiile de la 

Riyadh”, după numirea localității în care și-a desfășurat lucrările Uniunea 
Internațională de experți care a elaborat proiectul principiilor . Acest proiect 
a fost întocmit pentru prevenirea crimei și pentru tratamentul delincvenților, 
adoptat fiind la cel de-al VIII-lea Congres al O.N.U. cu lucrările în capitala 
Cubei (Havana) între 27 august și 7 septembrie 1990. Documentul conține 
recomandări pentru intervenții la diferite nivele de interes a tinerilor pentru a 
evita evoluțiile comportamentale nedorite.

Principiile de la Riyadh recomandă ca țările să acorde o atenție spe-
cială copiilor și familiilor afectate de schimbări economico-sociale rapide și 
uniforme. Astfel de schimbări pot să micșoreze capacitatea familiilor de a 
avea grijă de copii, iar țărilor recomandă să realizeze  metodele inovatoare și 
constructive din punct de vedere social pentru integrarea unor astfel de copii. 
În particular, îndrumările recomandă ca programele de prevenire să acorde 
prioritate copiilor care prezintă risc din cauza abandonului, neglijării, exploa-
tării și abuzului.

Principiile de la Riyadh încurajează dezvoltarea de măsuri aplicabile 
populației ca întreg, prin recomandarea dezvoltării de programe de protecție 
socială, în special în domeniul educației, muncii și sănătății; de aseme-
nea, încurajează adoptarea unei legislații specifice justiției juvenile; cer în 
mod excepțional o abordare multidisciplinară și intersectorială a prevenirii 
infracționalității juvenile.

Principiile de la Riyadh recomandă țărilor să facă în așa fel încât copiii să 
aibă un rol activ și o relație de parteneriat în cadrul societății, să fie acceptați 
ca parteneri egali și cu drepturi depline în procesul de integrare, și îndreptățiți 
să fie implicați în politica de prevenire a infracționalității.

Principiul de bază este acela ca prevenirea infracționalității juvenile să 
folosească atât familia copilului, cât și școala. Principalul scop al directivelor 
este de a ajuta la socializarea și integrarea copiilor prin intermediul familiei și 
prin implicarea activă și sprijinul comunității.

4) Regulile Națiunilor Unite pentru Protecția Minorilor Privați de 
Libertate. 

Documentul a fost adoptat la Congresul al VIII-lea al O.N.U. prin rezoluția 
45/113 din 14 decembrie 1990 și se aplică copiilor privați de libertate în orice 
situație, inclusiv în instituțiile copiilor. Acestea expun principii care definesc în 
mod universal circumstanțele specifice în care copiii pot fi privați de libertate, 
subliniind că privarea de libertate este o măsură la care se recurge în ultimă 
instanță. Regulile specifică condițiile în care un copil poate fi reținut și care țin 
seamă de drepturile lui.
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Regulile Națiunilor Unite pentru Protecția Minorilor Privați de Libertate sunt 
menite să contracareze efectele negative ale privării de libertate asigurând 
respectarea drepturilor copilului și reprezintă un cadru cuprinzător, acceptat 
internațional, în care țările pot reglementa privarea de libertate a tuturor per-
soanelor sub vârsta de 18 ani. Regulile sunt valabile pentru orice persoană 
de până la 18 ani, indiferent de metoda procesului sau a audierii. Ca urmare, 
acestea prezintă avantajul de a se aplica tuturor persoanelor cu vârsta de până 
la 18 ani, care sunt privați de libertate, fără a face referire la definiri naționale ale 
vârstei minoratului, și fără a depinde de jurisdicția procedurilor speciale.

Regulile Națiunilor Unite pentru Protecția Minorilor Privați de Libertate în 
sine sunt recomandări fără caracter de obligativitate. Dar, ca și în cazul multo-
ra dintre Regulile de la Beijing, un mare număr dintre ele au devenit obligatorii 
fie prin faptul că se regăsesc în Convenția cu privire la Drepturile Copilului, fie 
că sunt implicații ale drepturilor consfințite prin Convenție.

Cerințele formulate în documentele respective au menirea de a acorda 
ajutorul necesar organizațiilor de stat și obștești în elaborarea unui sistem 
uman de comportare față de prematurii aflați în conflict cu legea. Prevederile 
pot fi de folos la soluționarea multor probleme legate de infracționalitatea mi-
norilor și de aprecierea practicii de lucru în domeniu. 

Normele în cauză conțin numai cerințe obligatorii minime de aceea ar fi bi-
nevenite eforturile comune din partea statelor în scopul desăvârșirii acestora. 

Aici enumerăm: Irlanda – 1904; Ungaria – 1908; Canada – iulie 1908; Ita-
lia – mai 1908; Austria – octombrie 1908; Portugalia, Russia – 1911; Belgia – 
mai 1912; Spania – 1918; Polonia – 1919; Columbia – 1920; Grecia – 1924; 
Japonia – 1923; Jugoslavia  1929; ș.a.  Sec. XX marchează în toate statele 
civilizate formarea unui sistem judiciar specializat la examinarea cauzelor cu 
persoane minore. 

Abordarea la nivel internațional a problemei ce ține de realizarea justiției 
în privința nevârstnicilor își are începutul în anii 30 ai sec. XX, odată cu crea-
rea Asociației Internaționale a Magistraților pe cauzele minorilor. Primul Con-
gres al acestei Asociații, cu titlul „Asociația judecătorilor pe cauzele minorilor”, 
a avut loc la 29 iulie 1930 la Bruxelles. Asociației i s-a acordat denumirea 
actuală abia la Congresul al V-lea, care a avut loc la Bruxelles în iulie 1958.

§ 2. Reflectarea legislației Internaționale în dreptul intern

2.1. Protecția tinerilor în legislația Republicii Moldova
Constituția Republicii Moldova consacră un articol protecției copiilor și 

tinerilor, din care aflăm că tinerii și copiii constituie potențialul uman, viitorul 
și perspectiva societății. Acest potențial are dreptul la o protecție socială, de 
unde și obligația autorităților de a asigura copiilor și tinerilor condiții pentru 
dezvoltare armonioasă. Aceste prevederi se conțin în art. 50, care stipulea-
ză în alin. (2): „Copiii și tinerii se bucură de un regim special de asistență 
în realizarea drepturilor lor”. Acest text reprezintă, de altfel, o completare a 
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principiului constituțional prevăzut la art. 49 alin. (2), conform căruia „Statul 
ocrotește maternitatea, copiii și tinerii”.

În alin. (3) din art. 50 al Constituției Republicii Moldova sunt prevăzute 
expres cele mai importante măsuri pe care Statul trebuie să le întreprindă. 
Acestea preconizează că „Statul acordă alocații necesare pentru copii și aju-
toare pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori handicapați. Alte forme de asistență 
socială pentru copii și tineri se stabilesc prin lege.” Alin. (4) al aceluiași articol 
enumeră și acțiunile care sunt interzise: „Exploatarea minorilor, folosirea lor în 
activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie 
viața ori dezvoltarea lor normală.”

Alin. (5) presupune o serie de acțiuni ce trebuie întreprinse de către 
autorități pentru asigurarea participării depline a tineretului la viața socială a 
comunității. Așadar, „autoritățile publice asigură condiții pentru participarea 
liberă a tinerilor la viața socială, economică, culturală și sportivă a țării”.

În context internațional, cadrul legal, precum și standardele internaționale 
și regionale care se referă la protecția tinerilor, sunt, înainte de toate, actele 
Organizației Națiunilor Unite (ONU), inclusiv Pactul Internațional cu privire la 
Drepturile Economice, Sociale și Culturale (1966), ce prevede, în  art. 10 pct. 
3, următoarele: „Măsurile speciale de ocrotire și de asistență trebuie luate în 
favoarea tuturor copiilor și adolescenților, fără nici o discriminare din motive 
de filiațiune sau din alte motive. Copiii și adolescenții trebuie ocrotiți împotri-
va exploatării economice și sociale. Folosirea lor la lucrări care aduc daună 
moralității, sănătății dezvoltării lor normale sau le pune viața în primejdie, tre-
buie sancționată prin lege.

Statele trebuie, de asemenea, să stabilească limita de vârstă sub care 
folosirea muncii salariate a copiilor va fi interzisă și sancționată prin lege.”

La nivel european, Carta Socială Europeană Revizuită (1996), adoptată 
la Strasbourg pe 3 mai 1996, stipulează că părțile contractate recunosc ca 
obiectiv al politicii lor, a cărui realizare o vor urmări prin toate mijloace utile pe 
plan național și internațional, atingerea condițiilor specifice pentru asigurarea 
exercitării efective a drepturilor și principiilor prevăzute de aceasta, și anume 
faptul că și copiii, și tinerii au dreptul la protecție specială împotriva pericolelor 
fizice și morale la care sunt expuși.

Astfel, Carta prevede un șir de angajamente ale statului în vederea asi-
gurării exercitării efective a dreptului copiilor și al tinerilor la protecție (art. 7), 
Legea pentru ratificarea parțială a Cartei sociale europene revizuite, la ori-
entare profesională (art. 9), la protecție socială, juridică și economică (art. 
179. Ținând cont de faptul că legislația națională și internațională definește 
noțiunea de tineri cu privire la toate persoanele, începând de la vârsta de 
16 ani, trebuie să facem trimitere și la art. 17 al Cartei – „Dreptul copiilor și 
al adolescenților la protecție”. În acest articol, Carta stipulează că „în vede-
rea asigurării exercitării efective a drepturilor copiilor și al adolescenților de 
a crește într-un mediu favorabil dezvoltării personalității lor și a aptitudinilor 
lor fizice și mintale, părțile se angajează să ia fie direct, fie în cooperare cu 
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organizațiile publice sau private, toate măsurile necesare și corespunzătoare, 
care: să asigure copiilor și adolescenților, ținând seama de drepturile și de 
obligațiile părinților, îngrijirile, asistența, educația și pregătirea de care au ne-
voie, în special prin crearea sau menținerea unor instituții ori servicii adecvate 
și suficiente în acest scop”.

Printre angajamentele cele mai importante ale statului trebuie menționate 
măsurile de elaborare și adoptare al unui cadru normativ adecvat.

Prevederile legii cu privire la tineret nr. 279 din 11.02.1999 definește 
politica de stat în domeniul tineretului și reglementează crearea de condiții 
sociale, economice și organizatorice pentru dezvoltarea tineretului în interesul 
persoanei și al societății în ansamblu. Legea stabilește direcțiile prioritare de 
promovare a politicii de stat în domeniul tineretului în temeiul Constituției și 
al actelor juridice internaționale la care Republica Moldova este parte, consti-
tuind baza juridică pentru elaborarea și adoptarea unor alte acte normative în 
domeniul tineretului. Conform legii cu privire la tineret, subiecții prezentei legi 
sunt următoarele categorii de persoane în vârstă de la 16 până la 30 ani, fie 
cetățeni ai Republicii Moldova, fie cetățeni străini și apatrizi de această vâr-
stă, domiciliați în Republica Moldova. Conform art. 5 al acestei legi organice, 
subiecți direcți mai sunt și familiile tinere, fie reprezentate de un cuplu format 
prin căsătorie, în care nici unul dintre soți nu a atins vârsta de 30 ani, sau 
familiile formate dintr-un singur părinte de până la 30 ani și un copil (copii), 
precum și organizațiile și mișcările de tineret.

Pe legislația în vigoare este bazată politica de stat în domeniul tineretului, 
ce reprezintă sistemul de măsuri menite să asigure condiții și garanții social-
economice, politico-juridice și organizatorice pentru formarea socială a unei 
personalități multilateral dezvoltate. Printre principalele structuri specializate, 
vom menționa serviciul social pentru tineri – instituție specială prestatoare de 
servicii informaționale și de consultanță, de asistență socială pentru tineri -, 
precum și instituțiile de lucru cu tineretul, asociațiile de tineret – cu statut de 
organizații obștești, formate din persoane de 16 – 30 ani -, ce au drept obiectiv 
activități în domeniul educației și dezvoltării tinerei generații și al soluționării 
problemelor cu care se confruntă aceasta.

În scopul asigurării unor oportunități egale și condiții adecvate pentru 
tineri și în vederea participării active  a acestora la toate aspectele vieții prin 
integrare și implicare deplină, prin acces la informare și servicii de calitate în 
educație, sănătate și petrecerea timpului liber, în Strategia Națională pentru 
tineret pentru anii 2009 – 2013 sunt prevăzute un șir de acțiuni care trebuie 
întreprinse de către autorități.

Tinerii specialiști cu studii medicale și farmaceutice plasați în câmpul mun-
cii în mediul rural beneficiază de facilități în temeiul Hotărârii Guvernului cu 
privire la acordarea facilităților nr. 1345 din 30.11.2007 astfel, în temeiul de-
mersului angajatorului administrației publice locale acordă tânărului specialist 
locuință gratuită.

De asemenea, tinerii specialiști cu studii superioare și postuniversitare 
de rezidențiat, repartizați și angajați în câmpul muncii în instituțiile publice 
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(bugetare) din sate (comune) beneficiază de locuință gratuită în temeiul hotă-
rârii Guvernului nr. 1259 din 12.11.2008.

Autoritățile administrației publice care desfășoară activități pentru tineret 
vor elabora anual un plan de acțiuni în domeniul vizat, în limita alocațiilor 
bugetare prevăzute pe anul respectiv. Autoritățile respective vor organiza con-
cursuri în conformitate cu metodologia cadru privind finanțarea programelor 
și/sau proiectelor pentru tineret, elaborată de către autoritatea publică cen-
trală în domeniul tineretului. Astfel, autoritățile administrației publice centrale 
și locale, în limita alocațiilor bugetare aprobate, pot asigura până la 80% din 
finanțarea programelor și/sau proiectelor pentru tineret.

2.2. Protecția familiei și copilului
Protecția copilului la nivel național, este asigurată de un șir de acte 

legislative.
Astfel, Codul Familiei stabilește o parte din cadrul legal privitor la protecția 

copiilor rămași fără ocrotire părintească. Actul respectiv prevede situațiile în 
care drepturile și interesele legitime ale copiilor necesită a fi apărate de către 
autorități, stabilește autoritățile responsabile și formele de protecție.

Familia este considerată celula societății, iar copiii – viitorul acesteia. 
Două sintagme, probabil, foarte cunoscute tuturor celor care își consacră 
activitatea acestui domeniu. Constituția Republicii Moldova recunoaște 
instituțiile familiei și copilului și le oferă protecție, acordându-le suficient de 
multă atenție, în comparație cu alte drepturi sau domenii, ceea ce sugerează 
din start importanța lor pentru societate. Acest fapt este evident atât la nivel 
de acte internaționale, la care  țara noastră este parte, cât și atunci când ana-
lizăm politica statului în domeniu. Un vast și complex sistem a fost conceput 
pentru a oferi instituției familiei și copilului protecția adecvată. Acest sistem 
are menirea de a asigura viitorul țării.

Prevederile alin. (1) din art. 48, alin. (1) art. 49 și ale art. 50 stipulează 
următoarele:

Articolul 48
„Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are 

dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.”
Articolul 49
„Statul facilitează, prin măsuri economice și prin alte măsuri, formarea 

familiei și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin.”
Articolul 50
„Ocrotirea mamei, copiilor și a tinerilor:
(1) Mama și copilul au dreptul la ajutor și ocrotire specială. Toți copiii, 

inclusiv cei născuți în afara căsătoriei, se bucură de aceeași ocrotire socială.
(2) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de asistență în realizarea 

drepturilor lor.
(3) Statul acordă alocațiile necesare pentru copii și ajutoare pentru îngri-

jirea copiilor bolnavi ori handicapați. Alte forme de asistență socială pentru 
copii și tineret se stabilesc prin lege.
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(4) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna 
sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea nor-
mală sunt interzise.

(5) Autoritățile publice asigură condiții pentru participarea liberă a tinerilor 
la viața socială, economică, culturală și sportivă a țării”.

Totodată, instituția familiei este recunoscută și protejată și de actele 
internaționale la care Republica Moldova este parte.

Pactul internațional din 16.12.1966 cu  privire la drepturile economice, 
sociale și culturale conține mai multe prevederi prin care se menționează 
eforturile ce trebuiesc depuse de către statele-părți pentru a garanta famili-
ei și copilului protecția necesară. Astfel, prevederile acestuia stipulează că 
statele-părți recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de 
condiții de muncă juste și prielnice, asigurând îndeosebi remunerarea care să 
permită tuturor muncitorilor o existență cel puțin decentă pentru ei și familia 
lor. Art. 10 din Pact vizează în modul cel mai direct ocrotirea și asistența fa-
miliei și copilului, obligații asumate de statele-părți. Totodată, se menționează 
că, recunoscând dreptul fiecărei persoane la un nivel de trai suficient pentru 
ea însăși și familia sa, inclusiv la hrană, îmbrăcăminte și locuință, precum și 
la o îmbunătățire continuă a condițiilor sale de existență, statele-părți vor lua 
măsuri potrivite pentru a asigura realizarea acestui drept atât de important și 
esențial în cadrul unei cooperări internaționale liber consimțite.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului este, probabil, cel mai 
important act internațional în domeniul drepturilor la care Republica Moldova 
este parte. Convenția, ca un tot întreg, reprezintă un document referitor la 
protecția drepturilor copilului. La nivel național, politica statului în domeniul 
protecției familiei este reglementată de mai multe acte normative. Unul dintre 
aceste acte este Codul Familiei, care prevede că familia și relațiile familiale 
în Republica Moldova sunt ocrotite de către stat. Protecția familiei este parte 
integrantă a sistemului național de protecție socială și este asigurată prin pre-
starea serviciilor de asistență socială. Principiile și obiectivele asistenței soci-
ale sunt reglementate de Legea asistenței sociale, nr. 547-XV din 25.12.2003, 
care prevede că asistența socială este componentă a sistemului național de 
protecție socială, în cadrul căreia statul și societatea civilă se angajează să 
prevină, să limiteze sau înlăture efectele temporare sau permanente ale unor 
evenimente considerate drept riscuri sociale și care pot genera marginalizarea 
ori excluderea socială a persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Asistența 
socială se acordă sub formă de servicii sociale și prestații sociale.

Astfel, statul oferă suport pentru familiile defavorizate: în scopul asigurării 
unui venit lunar minim garantat, se acordă un ajutor social stabilit în confor-
mitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii și cu nevo-
ia acesteia de asistență socială. Totodată, familiile cu copii beneficiază de 
indemnizație unică la nașterea copilului; indemnizația lunară pentru creșterea/
îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, în cazul persoanelor 
asigurate; indemnizația lunară până la vârsta de 1,5 ani, în cazul persoanelor 
neasigurate; indemnizația lunară pentru întreținerea copilului cu vârste între 3 
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și 16 ani, în cazul persoanelor asigurate, inclusiv pentru copilul aflat sub tutelă 
sau curatelă (în cazul elevilor școlilor, gimnaziilor, liceelor – până la absolvirea 
instituției respective).

Formele prioritare de protecție a copiilor rămași fără îngrijire părintească 
sunt familia biologică (familia în care s-a născut) sau familia extinsă – rudele 
acestora de până la gradul IV inclusiv (în cazul când nu este posibil plasamentul 
în familia biologică). În cazul imposibilității de aplicare a măsurilor menționate 
mai sus, copilul rămas fără ocrotire părintească va beneficia de următoarele 
forme de protecție, acordându-se prioritate formelor de protecție de tip familial 
față de cele rezidențiale: adopția, tutela (curatela), asistența parentală profe-
sionistă, plasamentul în casa de copii de tip familial, plasamentul în instituția 
rezidențială de orice tip, alte forme de protecție, în condițiile legii. La alegerea 
formei de protecție se va lua în considerare cu prioritate interesul superior 
al copilului, de asemenea, se va ține cont în mod obligatoriu de proveniența 
etnică, de apartenență la o anumită cultură, de religia, limba vorbită, starea 
de sănătate și dezvoltare a copilului, în vederea creării unor condiții de viață 
care să asigure continuitatea în educația lui. Autoritatea tutelară trebuie să 
monitorizeze și să evalueze situația copilului rămas fără ocrotire părintească, 
căruia i s-a aplicat o formă de protecție, dar nu mai rar decât o dată în șase 
luni. Până la determinarea formei adecvate de protecție a copilului rămas fără 
ocrotire părintească , responsabilă de acesta este autoritatea tutelară.

Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială sunt asigu-
rate de organele de specialitate ale administrației publice. Organul central 
de specialitate al administrației publice, subordonat Guvernului și abilitat să 
elaboreze, să promoveze și să asigure realizarea politicii statului în domeniul 
protecției familiei, este Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea sunt reprezen-
tate în structura teritorială de asistență socială, subordonată în plan adminis-
trativ Consiliului raional/municipal și în plan metodologic Ministerului Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei, care, împreună cu autoritățile administrației 
publice locale de nivelul întâi și în colaborare cu reprezentanții societății civile, 
realizează politica de asistență socială și asigură aplicarea legislației la nivel 
teritorial. Această structură joacă un rol-cheie în unitatea administrativ-teritori-
ală, asigurând planificarea strategică a activităților, administrarea și prestarea 
serviciilor de asistență, coordonarea unităților de asistență socială din cadrul 
administrației publice locale de nivelul întâi din raza administrativ-teritoria-
lă, dar și colaborarea dintre serviciile publice centrale și locale în domeniul 
asistenței sociale.

Autoritățile administrației publice locale de nivel întâi își exercită atribuțiile 
în domeniul asistenței sociale prin intermediul Serviciului de asistență socială 
comunitară, care este creat pe lângă structura teritorială de asistență socială 
și își desfășoară activitatea la nivel de comunitate. Scopul acestui serviciu 
este prestarea asistenței sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea și 
depășirea situațiilor de dificultate la nivel de comunitate. Obiectivele sale 
constau în identificarea persoanelor în situație de dificultate, în facilitarea 



24

accesului acestora la prestația de servicii sociale și în susținerea și mobili-
zarea comunității în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate.

Beneficiarii serviciilor prestate sunt: comunitatea ca un tot întreg, persoa-
nele, familiile și grupurile sociale din comunitate aflate în dificultate, copiii și 
familiile, persoanele tinere, persoanele vârstnice, grupurile de persoane cu 
probleme sociale, persoanele aflate în situații de dificultate.

Revenind la ideea de la începutul capitolului, observăm că, pentru a-și 
atinge obiectivele, acest vast și complex sistem de protecție a familiei și 
copilului este implementat de foarte mulți actori la diferite niveluri. Pentru 
implementarea cu succes este important ca rolurile să fie clar definite și înde-
plinite corespunzător cerințelor; aceste responsabilități revin, în mare parte, 
autorităților administrației publice locale, de unde și responsabilitatea directă 
a acestora pentru protecția familiei, care este celula societății, și pentru viitorul 
țării, care sunt copiii. O misiune destul de dificilă, dar prin care este accentu-
ată importanța rolului celor care o realizează. Ratarea acestei misiuni ar fi un 
adevărat dezastru pentru societate.
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Modulul III.
Specificul probațiunii în pricinile minorilor

Obiectivele modulului:
 ● cunoștințe:

 – să cunoască fenomenul infracțional în rândul minorilor;
 – să descrie procedura pornirii procesului penal în privința minorilor;
 – să cunoască circumstanțele care urmează a fi dovedite în cauzele 

penale cu minori;
 – să cunoască sarcinile anchetei sociale;

 ● deprinderi:
 – să aibă abilități de disjungere a materialelor în privința minorilor;
 – să aibă abilități de a efectua anumite acțiuni de urmărire penală cu 

implicarea minorilor;
 ● aplicații:

 – să poată justifica necesitatea particularităților metodologice privind 
investigarea faptelor comise de minori;

Conținut: 
§ 1. Particularități metodologice privind investigarea faptelor comise de 

minori și tineri
§ 2. Pornirea procesului penal în cauzele cu minori
§ 3. Circumstanțele care urmează a fi dovedite în cauzele penale cu 

minori
§ 4. Disjungerea cauzei cu minori
§ 5. Ancheta socială

§ 1. Particularități metodologice privind investigarea 
faptelor comise de minori și tineri

Cunoașterea fenomenului infracțional în rândul minorilor și tinerilor este 
de maximă importanță pentru prevenirea și combaterea lui, pericolul social al 
faptelor comise de această categorie fiind amplificat, delincvenții, prin tinerețea 
și exuberanța lor dar mai ales prin posibilitățile de recidivare, pot produce pe 
termen lung consecințe grave, ireparabile. De aceea în numeroase țări ale 
lumii civilizate, criminalitatea juvenilă constituie domeniul de preocupare de 
prim ordin, lupta împotriva acestui fenomen fiind ridicată la rangul de politică 
de stat, apreciindu-se că nici un efort sau cheltuială în acest sens nu este 
prea mare și de prisos. De altfel, de modul cum fiecare guvern înțelege să 
trateze problema tineretului și reușește să contracareze faptele ilegale în 
rândul acestuia, depinde dezvoltarea societății și stabilitatea socială. Analiza 
evoluției delincvenței juvenile în perioada de tranziție a scos la iveală creșteri 
alarmante la toate reperele și indicatorii. 
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De mare îngrijorare este amplificarea numărului faptelor grave comise de 
minorii nejustițiabili (sub 14 ani) și scăderea debutului infracțional. Dacă în 
trecut predominau furturile, în prezent, pe lângă acestea a sporit substanțial 
numărul și gravitatea actelor de violență (loviri, vătămări corporale, violuri, 
tâlhării). Dintre genurile de infracțiuni în care sunt prezenți minorii și tinerii se 
detașează furturile din buzunare, din auto, spargerile din locuințe, magazine și 
alte unități publice, agresiunile asupra bătrânilor, copiilor și femeilor, prostituția, 
traficul și consumul de droguri și mai nou fraudele informatice. Aceasta este 
doar fața văzută a delincvenței juvenile, adică cea reclamată, cercetată și 
sancționată, dar pe lângă aceasta există și o considerabilă “zona neagră”, 
necunoscută și neinvestigată (resimțită însă), de mare pericol și cu urmări 
nefaste. Cercetarea faptelor minorilor și tinerilor este foarte dificilă, atât din 
cauza împrejurărilor specifice cât și datorită responsabilității imense pe care 
o reclamă investigarea, decizia și reeducarea minorului (tânărului) delincvent. 
Munca ofițerilor de poliție cu minorul (tânărul) implicat în fapte antisociale este 
direcționată de trăsăturile psiho-morale și comportamentale ale persoanei în 
cauză, caracterizată de cele mai multe ori prin fantezie, inventivitate, teamă 
de părinți sau de complici, pudoare, lipsa experienței de viață, spirit de fron-
dă, bravadă, nesocotirea riscurilor, influențabilitate, vulnerabilități, minciună 
gratuită, putere de improvizație, spontaneitate și adesea printr-o agresivitate, 
neobservată la prima vedere. Vârsta, pregătirea școlară, dezvoltarea fizică și 
intelectuală, trăsăturile de personalitate, relațiile cu părinții (familia) și școala, 
anturajul, influențează determinant comportarea minorilor și tinerilor în socie-
tate, reflectându-se din plin cu prilejul anchetei. Cercetarea penală a minorilor 
și tinerilor presupune imperios cunoașterea aprofundată a personalității aces-
tora, prin obținerea de date și informații cât mai exacte despre comportamen-
tul lor, prin toate mijloacele legale posibile - relații de familie, vecini, prieteni, 
colegi, profesori, medici curanți, autorități etc. – toate făcând obiectul anchetei 
sociale (obligatorii) solicitată. În ultimul timp, o influență negativă aparte o 
are „mirajul video”, înțelegând prin aceasta televiziunile oficiale și mai ales 
sursele private de vizionare a unor filme (și alte programe) care fac apolo-
gia violenței, furtului, sexului, pornografiei, banului, „șmecheriei”, mulți tineri, 
autori de fapte grave având ca sursă de inspirație tocmai astfel de „modele”, 
oferite extrem de ușor. Fenomenul social „copiii străzii” a luat de asemenea 
o amploare nemaiîntâlnită (și în trecut a existat, dar mai puțin vizibil, evident 
nerecunoscut oficial și nemediatizat), aurolacii, vagabonzii, cerșetorii - cu vârste 
tot mai mici – înmulțându-se în ritm alert; modul de operare s-a diversificat, de 
la simplul apel la milă sau „spălat parbrize”, la forme de agresiune (tâlhărie) 
îndeosebi în zonele favorabile, totul însă și pe fondul acțiunii ineficiente a 
autorităților. 

În afara cauzelor economice și sociale caracteristice perioadei de tranziție, 
trebuie evidențiate și cele de ordin psiho-moral, mai greu de explorat și prefigu-
rat, care împing tinerii la fapte antisociale. O atenție deosebită trebuie acordată 
și copiilor exploatați fizic sau sexual, întâlniți la tot pasul, de la cerșetori, vân-
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zători de bunuri și până la cei trimiși la furat ori folosiți la satisfacerea poftelor 
sexuale ale pedofililor. Nu în cele din urmă, trebuie acordată atenție mărită con-
sumatorilor de băuturi alcoolice, tutun și mai ales de droguri, din rândul minorilor 
și tinerilor, aceștia reprezentând un factor social de risc major, față de care se 
impun măsuri speciale. În condițiile creșterii costului vieții și a goanei după bani, 
ce caracterizează societatea actuală; educația și instruirea au trecut pe plan 
secundar, prioritare devenind activitățile aducătoare de profituri, indiferent prin 
ce mijloace și cu ce consecințe, astfel mulți copii au fost lăsați să crească sin-
guri, într-un climat nefavorabil. Astfel, pe fondul educației precare și a libertății 
prost înțelese, a fost posibilă în rândul tinerei generații evoluția rapidă de la al-
cool, tutun și trai indecent la furt, violență, drog, trecându-se de la fapta izolată, 
ocazională, la infracțiuni de grup, chiar din segmentul crimei organizate. Iar din 
rândul tinerilor și minorilor se aleg nu doar infractorii, ci și victimele, aceeași per-
soană fiind adesea concomitent și făptuitor și victimă (cazul drogurilor, actelor 
de violență colectiv, prostituția etc.). 

Problema delincvenței juvenile nu este doar a unui singur organ sau 
instituție, ci a statului, fiind un factor major de risc, tinerii delincvenți de azi 
putând fi criminalii înrăiți de mâine. De aceea se impun măsuri practice fer-
me, aplicate concertat de către toate instituțiile abilitate pentru prevenirea și 
combaterea criminalității juvenile, începând cu identificarea celor predispuși, 
sprijinirea și reintegrarea lor în societate.

§ 2. Pornirea procesului penal în cauzele cu minori
Realizarea obiectivelor ce vizează cauzele minorilor depind, în cea mai 

mare parte de justificarea și oportunitatea pornirii procesului penal. 
Pentru infractorii minori care răspund penal, datorită specificului acestora, 

s-a adoptat un tratament juridic deosebit de cel al infractorilor majori și o re-
glementare deosebită pe plan procesual. Se poate afirma că fără o reglemen-
tare adecvată pe plan procesual, conținutul dispozițiilor aflate în codul penal 
cu privire la infractorii minori nu și-ar putea îndeplini funcțiunea și fidelitatea 
urmărită de legiuitor.

Procedura specială instituită în cauză cu infractorii minori, pe lângă faptul  
că asigură un plus de garanții procesuale, realizează și o deplină cunoaștere 
a minorului, sondându-se mai mult personalitatea acestuia, mediul în care 
s-a dezvoltat, aptitudinile, cauzele și condițiile favorizatoare care l-au impus 
la comiterea infracțiunii în vederea luării măsurii cele mai potrivite pentru a se 
realiza reeducarea și resocializarea condamnatului. „Urmărirea și judecarea 
infracțiunilor săvârșite de minori, precum și punerea în executare a hotărârilor 
privitoare la aceștia, se fac potrivit procedurii obișnuite cu completările și de-
rogările din capitolul dat” (art.474 C.P.P.).

Prima condiție pentru aplicarea procedurii speciale este ca infractorul să 
fie minor. Minoratul se referă la limitele prevăzute de codul penal, adică care 
nu au împlinit 18 ani.  A doua condiție este ca minoratul să existe în momentul 
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sesizării instanței. În cazul în care din momentul sesizării instanței, persoana 
devine majoră, se trece la procedura comună. Dacă majoratul s-a dobândit în 
timpul judecății aceasta se continuă după procedura specială. 

Circumstanțele suplimentare care sunt incluse în obiectul probațiunii în 
cazurile cu minori au sarcina de a asigura ocrotirea acestor persoane de un 
eventual abuz al statului și o învinuire neîntemeiată cât și de a asigura ca 
orice măsură aplicată față de minor să fie proporțională faptei comise de către 
acesta. Circumstanțele stabilite vor asigura cercetarea multilaterală sub toate 
aspectele a cauzei penale pentru o hotărâre pe cât de posibil de echitabilă.

Pentru începerea cercetării nu este suficientă numai informarea organului 
de urmărire penală, acesta trebuind să fie sesizat în condițiile prevăzute de lege.

Ținând cont de importanța acestui moment și pentru a cunoaște că ur-
mărirea penală a fost începută, legea procesual-penală prevede necesitatea 
fixării acesteia în anumite forme scrise.

Organul de urmărire penală sesizat despre comiterea unei infracțiuni sau 
pregătirea pentru săvârșirea infracțiunii, dispune începerea urmăririi penale, 
în cazul în care din cuprinsul actului de sesizare sau a actelor de constatare 
rezultă elementele infracțiunii și nu există vreo circumstanță care ar exclude 
urmărirea penală.

Drept temei de pornire a urmăririi penale îl constituie actul de sesiza-
re a organului de urmărire penală despre săvârșirea sau pregătirea pentru 
săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de legea penală și anume :

 ● plângere;
 ● denunț;
 ● autodenunț;
 ● depistarea nemijlocită de către organul de urmărire penală sau procu-

ror a bănuielii rezonabile cu privire la săvârșirea unei infracțiuni;
 ● pornirea urmăririi penale în baza plângerii prealabile a victimei. 

Existența doar a unor temeiuri legale, privind pornirea urmăririi penale, 
nu sunt suficiente pentru pornirea urmăririi penale. Plângerea și denunțul ca 
act de sesizare a organelor de urmărire penală, poate să corespundă tuturor 
cerințelor formale și cu toate acestea ele pot fi insuficiente ca temei de pornire 
a urmăririi penale.

Drept motiv de pornire a urmăririi penale îl poate constitui împrejurările 
ce indică săvârșirea infracțiunii de către făptuitorul minor. Aceasta presupu-
ne existența elementelor constitutive ale infracțiunii. În cazul existenței unor 
circumstanțe sau împrejurări ce înlătură caracterul penal al faptei, eliberarea 
de răspundere sau de pedeapsa penală, urmărirea penală nu poate fi pornită, 
iar dacă a fost pornită nu mai poate fi continuată și se va dispune încetarea ei.

Limita de vârstă de la care începe răspunderea penală a persoanei fizice 
este de 16 ani. Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani poartă răspundere 
penală numai pentru săvârșirea infracțiunilor indicate expres în art.21 alin.
(2) Cod penal și anume: art.145, 147, 151, 152 alin.(2), art.164, 166 alin.(2) 
și (3), art.171, 172, 175, 186-188, 189 alin.(2), (3) și (4), art.190 alin.(2) și (3), 
art.192 alin.(2), art.195, 196 alin.(4), art.197 alin.(2), art.212 alin.(3), art.217 
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alin.(4) lit.b), art.2171 alin.(3) și alin.(4) lit.b) și d), art.2173 alin.(3) lit.a) și b), 
art.2174, art.2176 alin.(2), art.260, 268, 270, 271, 273 alin.(2) și (3), art.275, 
280, 281, 283-286, 287 alin.(2) și (3), art.288 alin.(2), art.290 alin.(2), art.292 
alin.(2), art.305, 317 alin.(2), art.342, 350.

La etapa inițială de începere a urmăririi penale, reprezentanții organelor 
de urmărire penală (poliția) acumulează date și informații pentru a elucida 
personalitatea copilului. 

Pentru aceasta se recurge la convorbiri cu însuși făptuitorul minor. Bine 
venit e și dialogul cu părinții, înfietorii, sau tutorii ca persoane versate în 
cunoștință de cauză. În rândul acestora se aliniază și grupul de persoane care 
datorită funcțiilor sunt implicate în procesul de educare a copilului: pedagogii, 
educatorii, maiștrii ș.a. 

Datele selectate se referă nemijlocit la vârsta puberului, la dezvoltarea 
sa intelectuală și volitivă, la particularitățile caracterului și temperamentului 
său, iar aceasta contribuie la soluționarea mai adecvată a laturilor legate, în 
principiu, de începerea sau neînceperea procesului penal.

Adesea investigarea faptelor săvârșite de minori trebuie realizată în baza 
unei corelări strânse a mai multor organe competente, de aceea la verificarea 
declarațiilor sau sesizărilor despre infracțiunile respective sunt atrase Inspec-
toratele pentru minori, Comisiile pentru minori și organele de urmărire penală. 
Este necesar ca toate serviciile ce lucrează cu „minorii certați cu legea” să 
acționeze în mod coordonat, constituind un sistem unic de ajutorare și prote-
jare a copiilor. Membrii familiei, factorii responsabili din administrația publică 
trebuie să-și unească eforturile pentru ai feri pe minori de încadrarea în faptele 
antisociale. Cu acest scop au fost create și comisii pentru protecția drepturilor 
copilului. Menirea acestora este destul de amplă, începând cu depistarea co-
piilor rămași fără îngrijire părintească și care denotă caracteristici infracționale, 
până la referirea lor, în caz de necesitate, la instituții educaționale. Pasivitatea 
și neimplicarea instituțiilor statale, dar și a societății civile, în eradicarea feno-
menului, pot conduce, pe viitor, la stabilirea unui „scor” egal între delincvența 
juvenilă și infracționalitatea adultă. Un punct aparte în lucrul cu minorii i-ar re-
veni propagandei legislației, desfășurării conferințelor și a altor măsuri menite 
să combată criminalitatea în rândul minorilor.

§ 3. Circumstanțele care urmează a fi stabilite în cauzele 
penale cu minori

Orice caz de urmărire penală obligă organul competent să acumuleze 
probe, să le cerceteze obiectiv și deplin, să statueze asupra împrejurărilor 
infracțiunii concrete.

Dacă e să vorbim despre minori, pe lângă împrejurările care urmează a fi 
dovedite într-un proces penal (art. 96 din C.P.P. al R. Moldova), urmează a fi 
examinate și careva circumstanțe specifice numai pentru minori (art. 475 din 
C.P.P. al R. Moldova).
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În privința circumstanțelor care urmează a fi dovedite în cauzele cu minori 
Codul de procedură penală (C.P.P.) al R. Moldova menține, în fond, aceeași 
direcție incluzând: 

a) vârsta minorului (ziua, luna, anul nașterii); 
b) condițiile în care trăiește și este educat minorul, gradul său de 

dezvoltare intelectuală, volitivă și psihologică, particularitățile 
caracterului și temperamentul, interesele și necesitățile lui; 

c) dacă asupra minorului au influențat adulți sau alți minori; 
d) cauzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii;
e) vinovăția minorului.
Circumstanțele suplimentare care sunt incluse în obiectul probațiunii în 

cazurile cu minori au sarcina de a asigura ocrotirea acestor persoane de un 
eventual abuz al statului și o învinuire neîntemeiată cât și de a asigura ca 
orice măsură aplicată față de minor să fie proporțională faptei comise de către 
acesta. Circumstanțele stabilite vor asigura cercetarea multilaterală sub toate 
aspectele a cauzei penale pentru o hotărâre pe cât de posibil de echitabilă.

În art.475 C.P.P. stipulează circumstanțele care urmează a fi stabilite în 
cauzele cu minorii și anume: 

a) Vârsta minorului (ziua, luna anul nașterii). 
După cum se vede la punctul 1 al articolului 475 C.P.P. o deosebită 

importanță se acordă constatării vârstei delincventului minor. 
Aceasta este important pentru a stabili: 

 ● personalitatea bănuitului și învinuitului, pentru a constata dacă este 
persoana pasibilă de atragere la răspundere penală la momentul co-
miterii infracțiunii, adică dacă a împlinit vârsta de 14 sau 16 ani; 

 ● de a aplica corect legislația procesual-penală reieșind din necesitatea 
aplicării unei proceduri speciale în cauzele cu minori; 

 ● de a lua în considerație calitățile social-psihologice ale personalității la 
efectuarea anumitor acțiuni procesuale, inclusiv asigurarea participării 
pedagogului, reprezentantului legal și alte particularități. 

Organul competent este obligat să ia măsuri pentru constatarea exactă 
a vârstei, luna, anul, nașterii minorului. Se consideră că persoana a atins 
vârsta anumită nu în ziua nașterii ci începând cu ziua următoare. Documentul 
oficial prin care se constată vârsta, este certificatul de naștere, pașaportul 
străin care se poate înmâna de la naștere, sau buletinul care poate fi obținut 
începând cu 16 ani.

Atunci când nu există alte posibilități de confirmare documentară a vârstei 
minorului, se recurge și la efectuarea expertizei medico-legale în acest scop.

În practică se atrage o atenție deosebită verificării vârstei minorului. În 
fond, necesitatea este condiționată de mai multe motive: 

1. Lipsa documentelor care confirmă vârsta minorului; 
2. Denaturarea vârstei, cel mai des spre reducerea anilor în scopul evi-

tării răspunderii; 
3. Dubiile apărute în privința corectitudinii vârstei indicate în document 

sau referitor la veridicitatea documentului. 
Stabilirea cu certitudine a vârstei este necesară, în primul rând, pentru 

soluționarea întrebării ce ține de atragerea minorului la răspundere penală. 
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În general, se consideră că persoana atinge anumita vârstă începând cu ora 
00.00 a zilei următoare. Legal, vârsta de sub 14 ani uneori, de sub 16 ani con-
stituie drept temei pentru neînceperea urmăririi penale sau pentru încetarea 
procesului penal deja pornit. 

Vârsta este stabilită în baza adeverinței de naștere, a pașaportului sau a 
buletinului de identitate. În cazurile în care nu există documente care ar con-
firma vârsta bănuitului sau învinuitului se purcede la efectuarea unei expertize 
pentru stabilirea acesteia. La dosarul penal trebuie anexată copia adeverinței 
de naștere sau procesul-verbal întocmit ca rezultat al examinării buletinului 
de identitate. În cazul nesiguranței privitor la timpul nașterii este necesar de a 
adresa interpelări organelor de înregistrare a actelor de stare civilă cu scopul 
de a primi extrasele de pe aceste documente. Lipsa documentelor ce confir-
mă vârsta minorului și imposibilitatea parvenirii acestora din partea organelor 
de stare civilă constituie un temei propice pentru dispunerea unei expertize 
medico-legale pentru stabilirea vârstei. În baza concluziei din această parte, 
ziua de naștere a bănuitului sau învinuitului minor este considerată ultima zi a 
acelui  an care este indicat de experți, iar în cazul stabilirii vârstei prin numărul 
minimal și maximal de ani, urmează să se reiasă din vârsta minimală a acestei 
persoane presupusă de expertiză.

b) Condițiile în care trăiește și este educat minorul, gradul de dezvol
tare intelectuală, volitivă și psihologică a lui, particularitățile caracteru
lui și temperamentului, interesele și necesitățile lui.

Constatarea datelor ce țin de condițiile în care trăiește și se educă mi-
norul, nivelul psihic de dezvoltare și alte circumstanțe care caracterizează 
personalitatea sunt necesare pentru cercetarea sub toate aspectele a stării 
fizice și psihice a minorului, a nivelului dezvoltării intelectuale și morale, a ca-
racterului lui etc. Datele privitor la condițiile în care s-a format personalitatea 
minorului sunt necesare pentru a constata motivul infracțiunii, circumstanțele 
care au contribuit la comiterea infracțiunii, cât și pentru a asigura reintegrarea 
lui în societate și evitarea comiterii altor infracțiuni.

Clarificarea condițiilor în care cantonează și este educat minorul este 
necesară pentru soluționarea întrebărilor legate de răspunderea persoanelor 
care veghează comportamentul copilului fie pentru alegerea și aplicarea unei 
măsuri preventive, fie pentru determinarea tacticii de efectuare a actelor de 
urmărire.

c) Influența adulților și a altor minori asupra minorului. 
La examinarea cauzelor privind infracțiunile săvârșite în grup să se con-

state rolul și gradul de participare la fapta antisocială a fiecărui inculpat minor 
și în sentință să se expună clar de săvârșirea căror acțiuni criminale este 
recunoscut vinovat. 

Ținând cont de pericolul social sporit al acțiunilor persoanelor adulte care 
au atras minorul la activitatea criminală și altă activitate antisocială este ne-
cesar ca organele competente să cerceteze minuțios materialele cauzei nu 
numai referitor la învinuirea înaintată minorului, dar și la rolul persoanei adulte 
în atragerea minorului în activitatea criminală sau la săvârșirea altor acțiuni 
antisociale. 



32

La examinarea cauzei este necesar de a analiza și caracterul relațiilor 
între maturi și minori, deoarece aceste date pot avea o importanță esențială 
în constatarea rolului maturului în infracțiune și influența acestuia asupra 
minorului.

Atunci când acțiunile antisociale ale minorului sunt canalizate pe terenul 
intenției străine a antrenorului adult este necesară verificarea minuțioasă a 
gradului de activitate a fiecărei părți coparticipante a motivelor și imboldurilor, 
a gradului de provocare care l-au adus pe nevârstnic în pragul hotărârii de a 
săvârși fapta social periculoasă. De înțeles și aceea că nu întotdeauna parti-
ciparea la săvârșirea infracțiunilor a adulților determină un grad mai redus de 
răspundere a minorului, deoarece pericolul social produs de persoana vino-
vată este determinat nu în baza vârstei ci în dependență de gravitatea acțiunii 
realizate. Minorii comit crime bine organizate, inspirate de scopuri mercantile 
clare, ce sunt realizate cu aplicarea actelor de violență, inclusiv torturarea 
victimelor. Și această situație este în mare măsură determinată de factori noi: 
accesul la televiziunea prin cablu cu filmele ce propagă violența și cruzimea, 
sărăcia ce a afectat multe familii, precaritatea posibilităților minorilor de a avea 
un venit legal pentru a-și satisface astfel necesitățile materiale și spirituale1.

d) Cauzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii 
În cauzele din această categorie, urmează să fie minuțios cercetate mo-

tivele și scopul săvârșirii infracțiunilor de către minor, urmând să fie indica-
te în sentință în mod obligator. La examinarea cauzelor privind infracțiunile 
săvârșite în grup este necesar să se constate rolul și gradul de participare la 
crimă a fiecărui inculpat minor și în sentință să se expună clar de săvârșirea 
căror acțiuni criminale este recunoscut vinovat.

Clarificarea condițiilor instigatoare de infracțiuni acordă posibilitatea efec-
tuării profunde a profilaxiei și lichidării laturilor care au contribuit la comiterea 
faptei neadmise de lege. Verificarea cu succes a circumstanțelor faptei penale 
de care se leagă minorul contribuie la cunoașterea celor mai tipice și răspân-
dite cauze și condiții care generează delincvența juvenilă2. 

Practica organelor de urmărire penală le-a stabilit și le-a grupat găsindu-le 
determinate de sferele afectate ale vieții minorilor. Facem loc câtorva dintre 
ele: 1) educația incorectă în familie; 2) familia incompletă; 3) nivelul scăzut 
și condițiile nefavorabile ale educației în școală; 4) nivelul scăzut de petre-
cere a răgazului, a timpului liber, a odihnei; 5) nivelul scăzut de organizare a 
ocupației; 6) ebrietatea și narcomania; 7) incitarea și antrenarea în infracțiuni 
a minorilor de către maturi, influența din partea recidiviștilor și a persoane-
lor cu antecedente penale; 8) încălcarea normelor de drept în colectivele de 
muncă; 9) prezența delictului între minori în școală și în colectivul de muncă; 
10) lucrul imperfect al organelor de drept  în combaterea antrenării minorilor 

1  A. Manoil. Problemele minorilor rămân...probleme.  „Moldova Suverană”. Nr. 155 (19121), 
din 11 septembrie 1997, p.3. 
2  Din punct de vedere al criteriului normativului penal, delincvența juvenilă include ansamblul 
actelor și faptelor cu caracter penal comise de tineri înainte de a ajunge la vârsta majoratului. 
Dan Banciu. Tendințe ale evoluției sistemului de sancțiuni aplicate minorilor delincvenți din 
România în perioada de tranziție.  „Revista română de Sociologie” // Nr.3-4, 1996, p.p.185-197.
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în infracțiuni; 11) comercializarea băuturilor spirtoase de către copii și copiilor; 
12) incitarea în jocurile de noroc; 13) prostituția și amoralitatea.

Într-o lucrare mai recentă găsim și altă grupare a factorilor care determină 
minorii să comită acte antisociale:

a) lipsa autorității părinților; b) insatisfacția emoțională a copiilor în comu-
nicarea lor cu părinții; c) relațiile interpersonale nesatisfăcătoare între părinți și 
copii; d) degradarea unuia din părinți (în special a mamei); e) pierderea unuia 
din părinți care avea influență asupra copilului (în urma decesului, divorțului 
etc.);  f) tulburările psihice a unuia din părți (nevroză, psihopatie, psihoză etc.); 
g) respingerea emoțională a copilului; h) modul de aplicare a sancțiunilor, de 
efectuare a controlului, măsurile de susținere, stimulare etc.3

Pentru clarificarea acestor cauze și condiții sunt, de obicei, efectuate 
anumite acte de urmărire: ascultarea educatorilor și pedagogilor; examinarea 
documentației parvenite de la instituțiile medicale și alte instituții.

e) Vinovăția minorului.
Circumstanțele pe care le-am urmărit (art. 475 din C.P.P. al R. Moldova) 

pot fi divizate în două categorii:
 ● cele ce țin de persoana făptuitorului minor și utile pentru caracteriza-

rea psihologică și psihofizică a acestui: vârsta; gradul de dezvoltare 
intelectuală, volitivă și psihologică; particularitățile caracterului și tem-
peramentului; interesele și necesitățile.

 ● cele ce se referă la caracteristica criminologică a infracțiunii și a mi-
norului bănuit sau învinuit: condițiile de viață; nivelul de educație; ca-
uzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii; influența 
asupra copilului din partea adulților sau a altor minori.

Din analiza factorilor semnificativi mai desprindem o delimitare destul de 
clară prin faptul că „de cele mai multe ori infractorii minori fac parte din familii 
cu o slabă coeziune morală, în care veniturile sunt utilizate pentru consum 
exagerat de alcool, jocuri de noroc etc. Aceste familii încurajează direct sau 
tăcit opțiunea tinerilor pentru infracționalitate”4.  

Alegerea tehnicilor de investigație a cauzelor în care figurează minorii pre-
zintă o serie de particularități adică acțiunile minorului trebuie investigate în 
corelație cu fapta săvârșită, adică recunoașterea minorului în statut de bănuit 
are o importanță deosebită, deoarece gradul și caracterul pericolului social al 
infracțiunii mărturisesc alăturat despre nivelul de pericol social al făptuitorului. 
În cazurile minorilor este necesar a verifica stabilitatea nodului de legături 
sociale și psihologice a acestora cu infracțiunea, gradul de îmbinare a vieții lor 
și a caracterului, desigur, cu fapta social-periculoasă.

Caracteristica socială a copilului infractor include date despre subiect ca 
membru al colectivului sau al familiei evidențiind atitudinea față de muncă sau 
față de studii, prezența sau lipsa sancțiunilor administrative și antecedentelor 

3  Lucia Savca. Geneza comportamentului delincvent la minori.  Câmpul social – intervenții 
psihopedagogice. Volum proiectat și coordonat de Mihai Șleahtițchi. Chișinău, „Știința”, 1996, 
p.140.
4   Aliona Corcenco. Considerații  generale privind personalitatea infractorului minor. Revista 
Națională de Drept, Aprilie, 2002 // Nr. 4, p.52.
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penale ș.a. Aprecierea (caracteristica) psihologică a subiectului minor ține 
preponderent de particularitățile caracterului ce se manifestă în anumite 
împrejurări (orientări, obiective, tendințe). Particularitățile psihofizice ale per-
soanei (dizabilitatea, dereglările psihice) se iau în considerație în calitate de 
circumstanțe ce atenuează răspunderea penală.

§ 4. Disjungerea cauzei în privința minorilor
Dacă la momentul pornirii procesului penal sau mai apoi, se constată că 

la săvârșirea infracțiunii alături de minori au participat și adulți, atunci cauza 
se disjunge, formând dosare aparte (art. 476 al.1 din C.P.P: al R. Moldova). 

În acest sens art.476 C.P.P., stipulează, că dacă la săvârșirea infracțiunii 
împreună cu minorul au participat și adulți, cauza în privința minorului se dis-
junge pe cât este posibil, formând un dosar separat. Separarea cauzei în 
privința minorului se face în baza unei ordonanțe în care sunt expuse esența 
infracțiunii, temeiul aplicării disjungerii și materialele cauzei asupra cărora 
aceasta produce efecte. Din dosarul de bază urmează să fie extrase toate 
materialele ce au atribuție la cauza separată. Tot odată sunt efectuate copii 
de pe documentele ce au importanță pentru ambele cazuri. Documentele ce 
confirmă vârsta minorului și cele ce au contribuție nemijlocită la persoana 
acestuia se anexează la această cauză în mod obligator și numai în original. 
Întrebarea despre anexarea originalului sau a copiilor de pe materialele la 
una din cele două cauze este soluționată în dependență de importanța ce o 
reprezintă respectivele pentru dosarul de bază sau cel separat5.

Separarea cauzei minor - adult, ca rezultat al coparticipării la infracțiune 
urmărește astfel de obiective întemeiate: 

1. Crearea condițiilor favorabile pentru verificarea „pe sectoare” a împre-
jurărilor care necesită o atenție aparte; 

2. Examinarea minuțioasă a tuturor circumstanțelor și utilizarea bine 
proporționată a posibilităților de influență educativă asupra minorului; 

3. Înlăturarea influențării negative a prematurului din partea 
coparticipanților adulți; 

4. Accelerarea cercetării cauzei.
Separarea acestei cauze într-un dosar aparte se realizează în baza unei 

ordonanțe în care sunt expuse esența infracțiunii, temeiul aplicării disjungerii 
și materialele cauzei asupra cărora aceasta produce efecte. Din dosarul de 
bază urmează a fi extrase în original toate materialele ce au atribuție la cauza 
separată. Totodată, sunt efectuate copii de pe documentele ce au importanță 
pentru ambele cauze (cea a adulților și cea  a prematurilor). Documentele 
ce confirmă vârsta minorului și cele ce au atribuție nemijlocită la persoana 
acestuia se anexează la cauza cu pricina în mod obligator și numai în origi-
nal. Întrebarea despre anexarea originalului sau a copiilor de pe materiale la 
una din cele două cauze este soluționată în dependență de importanța ce o 
prezintă respectivele pentru dosarul de bază sau cel separat. 

5  V. Rusu Particularități de procedură penală în privința minorilor” Ed. Pontos, Chișinău 2001, 
pag.31
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Criteriul care determină necesitatea de a disjunge cauza penală este de-
terminat de două împrejurări: neatingerea majoratului la momentul comiterii 
infracțiunii și existența datelor referitor la participarea majorilor la săvârșirea 
infracțiunii de care este învinuit.

După regula generală disjungerea cauzei penale poate avea loc în anumi-
te condiții care sunt obligatorii pentru toate cauzele penale, inclusiv și pentru 
cauzele cu infractorii minori. Pentru a disjunge o cauză penală este necesar 
ca acest fapt să nu influențeze asupra cercetării sub toate aspectele, com-
plete și obiective a cauzei, cât și asupra posibilității de examinare obiectivă 
și pronunțare a unei hotărâri motivate și temeinice. Disjungerea poate avea 
loc și în cazul când cauza este deosebit de complexă și impune un număr 
mare de acțiuni în diferite localități cât și în alte cazuri când necesitatea este 
constatată de către  procuror. Din aceste considerente articolul 476 din C.P.P. 
determină că disjungerea cauzei poate avea loc pe cât e posibil.

Momentul disjungerii cauzei are o deosebită importanță reieșind din faptul 
că aceasta poate avea loc atunci când s-a constatat cu certitudine că persoa-
na implicată în infracțiune este minoră, s-au constatat datele personale ale 
acestuia, inclusiv date care confirmă faptul participării la infracțiune, împreună 
cu majorul, inclusiv dacă aceasta nu va influența asupra urmăririi și judecării 
sub toate aspectele și completă a cauzei penale. Disjungerea grăbită poate 
duce la unele erori în urmărire și judecare. În același moment, disjungerea 
tergiversată poate duce la prejudicierea drepturilor minorului, inclusiv la afec-
tarea psihicului acestuia. 

Disjungerea cauzelor penale are loc în toate cazurile când: minorul a 
comis o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă; minorul este autor la comi-
terea infracțiunii sau a participat doar la anumite fapte, la anumite etape ale 
infracțiunii etc., este atras la răspundere penală pentru nedenunțarea unor 
infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave; în cazul când este re-
cunoscut iresponsabil sau dacă după comiterea infracțiunii a survenit boala 
psihică va fi necesară aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter me-
dical; persoana care a comis infracțiunea s-a îmbolnăvit grav sau nu este 
identificată; sau se ascunde de urmărire penală.

Nu poate fi disjunsă cauza penală în cazul când minorul a participat îm-
preună cu majorul la comiterea unor infracțiuni grave și deosebit de grave 
participând la majoritatea faptelor social-periculoase. 

De regulă, disjungerea se efectuează în faza de urmărire penală pentru efec-
tuarea unei urmăriri calitative, aceasta însă nu exclude posibilitatea disjungerii și 
în faza de judecată a cauzei penale. Când este constatată necesitatea disjungerii 
cauzei penale procurorul emite o ordonanță de disjungere a cauzei penale, iar 
instanța o încheiere. În ordonanță sau încheiere sunt expuse motivele care au 
determinat necesitatea disjungerii cauzei penale în privința minorului, cât și toate 
materialele cauzei care sunt anexate la dosarul respectiv. Actele procesuale care 
formează noul dosar sunt incluse în original, fie în copii autentificate de către 
procurori, care au importanță în cauza penală referitoare la minori, care vor fi 
recunoscute ca mijloc de probă la examinarea cauzei în instanță.  În original, 
în toate cazurile sunt incluse actele personale, care confirmă vârsta persoanei, 
raportul serviciului de resocializare; actele privind studiile și altele.
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§ 5. Ancheta socială
Așa cum s-a arătat în literatura de specialitate referitor la ancheta socială 

ea nu trebuie interpretată în sensul că în mod alternativ, unul din cele două 
organe judiciare va dispune de efectuarea anchetei sociale (organele de ur-
mărire penală sau instanța de judecată).

Pentru organele de urmărire penală obligația de dispunere a anchetei 
sociale există întotdeauna în procesul penal ce efectuează urmărirea penală 
în privința minorilor.

Ancheta socială constă în strângerea de date cu privire la purtarea pe 
care minorul o are în mod obișnuit, la starea fizică și mintală a acestuia, la 
antecedentele penale, la condițiile în care a fost crescut și în care a trăit, la 
modul în care părinții, tutorele sau persoana în îngrijirea căreia se află minorul 
își îndeplinește îndatoririle față de acesta și, în general, cu privire la orice 
elemente care pot servi la luarea unor măsuri sau la aplicarea unei sancțiuni 
față de minori. 

Efectuarea anchetei sociale urmărește stabilirea cauzei și condițiilor care 
au favorizat comportamentul antisocial al minorului, cunoașterea mediului în 
care trăiește acesta, în scopul aplicării celei mai potrivite măsuri sau sancțiuni. 
Ancheta socială se efectuează de persoanele care au experiență și pregătire 
profesională necesară întru efectuarea ei eficientă, care să ajute la realizarea 
scopului procesului penal.

În practica judiciară s-a apreciat că obligația anchetei sociale se menține 
și în cazurile în care până la sesizarea instanței inculpatul a devenit major, de-
oarece cunoașterea datelor respective este necesară în vederea unei corecte 
individualizări a sancțiunii care se va aplica pentru o infracțiune săvârșită în 
timpul minoratului.

Punctul 16 al Regulilor de la Beijing stabilește că în toate cazurile, cu 
excepția micilor infracțiuni, înainte ca autoritatea competentă să ia o decizie 
definitivă, prealabilă condamnării, antecedentele minorului, condițiile în care 
el trăiește și circumstanțele în care a fost comis delictul, fac obiectul unei an-
chete mai temeinice, astfel încât să fie ușurată sarcina autorității competente 
de a judeca chestiunea în cauză. 

Rapoartele de anchetă socială sunt prevăzute de articolul 385, alineatul 
1, punctul 7 pentru toate cauzele penale inclusiv și pentru adulți. Cu atât mai 
mult, în cauzele cu privire la minori, acestea constituie un ajutor în cea mai 
mare parte indispensabil. 

Constatarea datelor ce țin de condițiile în care trăiește și se educă mi-
norul, nivelul psihic de dezvoltare și alte circumstanțe care caracterizează 
personalitatea sunt necesare pentru cercetarea sub toate aspectele a stării 
fizice și psihice a minorului, a nivelului dezvoltării intelectuale și morale, a ca-
racterului lui etc. Datele privitor la condițiile în care s-a format personalitatea 
minorului sunt necesare pentru a constata motivul infracțiunii, circumstanțele 
care au contribuit la comiterea infracțiunii, cât și pentru a asigura reintegrarea 
lui în societate și evitarea comiterii altor infracțiuni.
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La constatarea condițiilor în care trăiește și este educat minorul trebuie de 
luat în considerație și împrejurările de educare sau circumstanțele de educare 
din familie, locul de muncă  al părinților, dacă are învinuitul o oarecare propri-
etate, salariul, relațiile între părinți și membrii familiei. În același moment sunt 
stabilite și condițiile și locul de învățătură a minorului, reușita, comportamen-
tul, prietenii, aplicarea sau nu a unor măsuri educaționale și motivul aplicării. 
Dacă minorul a părăsit locul de muncă sau a fost eliberat sau a fost exmatri-
culat din școală, este necesar de stabilit  motivele unor asemenea măsuri ale 
administrației, inclusiv dacă s-au respectat drepturile minorului la eliberare. 
În cazul când minorul este angajat într-o instituție privată este necesar de a 
stabili și faptul dacă activitatea pe care o prestează minorul este legală, spre 
exemplu, dacă minorul nu este implicat în comercializarea băuturilor spirtoa-
se, a confecțiilor din tutunărit. În același moment este necesar de a stabili 
care este cercul prietenilor sau cunoscuților și care ar putea din aceștia să 
influențeze negativ asupra comportamentului minorului. În cazul când se va 
constata că minorul consumă băuturi alcoolice sau psihotrope este necesar 
de stabilit momentul în care a început consumul, care  sunt dozele de con-
sum, cine l-a implicat în consumarea acestor substanțe, din ce surse minorul 
procură aceste substanțe etc.

Este necesar de a analiza minuțios comportamentul minorului în trecut. În 
acest sens o deosebită importanță o are constatarea faptului dacă minorul a 
comis mai multe infracțiuni, care infracțiuni și când, la ce vârstă, de câte ori 
a fost condamnat și care pedepse i-au fost aplicate, în cazul când a fost con-
damnat la închisoare este necesar de constatat care a fost comportamentul 
minorului în locul de detenție, dacă a fost eliberat înainte de termen. Dacă 
minorul a fost atras la răspundere administrativă, este necesar de constatat 
motivul și contravenția concretă. Dacă minorul și-a ispășit pedeapsa într-o 
închisoare este necesar de constatat dacă la eliberare au fost luate măsuri 
pentru reintegrarea lui în societate și din ce motive aceste măsuri nu au avut 
rezultate pozitive.

În scopul determinării gradului de dezvoltare intelectuală volitivă și psi-
hologică, apoi și a particularităților caracterului și temperamentului minorului 
pot fi ascultați părinții, profesorii, educatorii. Pot fi cerute și careva documente 
pentru efectuarea actelor de urmărire. Atât că prin intermediul unor așa date 
este posibilă doar acumularea informațiilor prealabile (preventive) în direcția 
prevăzută. Documentele medicale despre starea sănătății, de asemenea, nu 
pot servi ca temei pentru formularea concluziilor de importanță juridico-pro-
cesuală. De această dată sunt necesare cunoștințe speciale din domeniul 
psihologiei și psihiatriei, obligatorie este dispunerea și efectuarea în procedu-
ra penală a expertizei judiciare psihologice și psihiatrice anume pentru con-
statarea stării bănuitului sau învinuitului. Efectuarea expertizei judiciare ca 
necesitate constatată de lege se dispune prin  responsabilitatea persoanelor 
implicate în procesul penal.
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Modulul IV.
Audierea minorului în procesul penal

Obiectivele modulului:
 ● cunoștințe:

 – să cunoască noțiunea de martor în procesul penal;
 – să cunoască cazurile speciale de audiere a martorului minor;
 – să cunoască drepturile minorului în cadrul procesului penal;

 ● deprinderi:
 – de a argumenta necesitatea audierii speciale a minorilor;
 – de a caracteriza rolul apărătorului, pedagogului sau psihologului și 

al reprezentantului legal la audierea minorului;
 ● aplicații:

 – a formula un set de reguli care sunt necesare la audierea minorului;

Conținut: 
§ 1. Declarațiile martorului ca mijloc de probă în procesul penal
§ 2. Cazurile speciale de audiere a martorului minor.
§ 3. Specificul audierii minorilor
§ 4. Pregătirea în vederea audierii minorilor
§ 5. Participarea apărătorului, pedagogului sau psihologului și a repre-

zentantului legal la audierea minorului 

§ 1. Declarațiile martorului ca mijloc de probă în procesul 
penal

Urmărirea penală are ca obiect acumularea probelor necesare cu privire 
la existența infracțiunilor, la identificarea făptuitorilor și la stabilirea răspunderii 
acestora, pentru a se constata dacă este oportună sau nu trimiterea în jude-
cată. Limita finală a urmăririi penale și atingerea obiectivelor sale principale, 
respectiv aflarea adevărului, stabilirea vinovăției și a răspunderilor, nu se pot 
împlini fără contribuția unui subiect important - martorul. 

Referindu-se la acest mijloc de probă savanții folosesc diferite denumiri: 
martori, declarații de martori, mărturii, probă cu martori. Declarațiile martorului 
constituie mijlocul de probă cel mai frecvent folosit în procesul penal.

Prin declarațiile martorului se înțeleg relatările făcute în fața organelor 
judiciare de către persoanele care au cunoștințe de natură să servească la 
aflarea adevărului într-un proces penal.

Legea procesuală penală folosește expresia „declarațiile martorului” pen-
tru denumirea mijlocului de probă, tocmai pentru a evita confuzia cu elemen-
tele probatorii, deci cu probele rezultate din acest mijloc de probă.

Pentru determinarea conceptului exact al acestui mijloc de probă, este ne-
cesar să se aibă în vedere noțiunea de martori. Dacă în vorbirea curentă prin 
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martor se înțelege acea persoană care a fost de față, a perceput cu propriile 
simțuri un anumit eveniment sau a căpătat direct anumite cunoștințe legate de 
evenimentul în cauză, în accepțiunea legii procesuale penale martorul este per-
soana citată în această calitate de organul de urmărire penală sau de instanță, 
precum și persoana care face declarații, în modul prevăzut, de prezentul cod, în 
calitate de martor.6 Ca martori pot fi citate persoanele care posedă informații cu 
privire la vreo circumstanță care urmează să fie inclusă în cauză.

Pentru ca o persoană să dobândească calitatea procesuală de martor, 
trebuie să fie întrunite cumulativ următoarele condiții:

 ● existența unui proces penal în curs de desfășurare în fața organelor 
judiciare;

 ● existența unei persoane fizice care are cunoștință despre fapte și îm-
prejurări menite să contribuie la aflarea adevărului în procesul penal 
respectiv;

 ● persoana fizică să fie ascultată de către organele judiciare cu privire la 
faptele și împrejurările pe care le cunoaște.

Lipsa oricăreia dintre condițiile arătate exclude existența mijlocului de 
probă al declarațiilor de martor, iar în situația în care se constată că aparent a 
fost considerată ca existentă vreuna din aceste condiții se va obține formal o 
declarație, dar lipsită de valoare probatorie procesuală.

Cum s-a mai arătat, declarațiile martorilor prezintă cel mai frecvent mijloc 
de probă, fiind folosit aproape în orice cauză penală. Indiferent de natura 
infracțiunii săvârșite, rolul martorului în aflarea adevărului este deosebit, tocmai 
datorită faptelor și împrejurărilor pe care acestea le pot lămuri prin depozițiile 
ce le fac, mai ales dacă cele relatate sunt percepute în mod nemijlocit. Astfel, 
cu ajutorul martorilor pot fi stabilite împrejurările săvârșirii infracțiunilor, me-
todele și mijloacele folosite în acest scop, este posibilă obținerea unor date 
referitoare la făptuitori ori care sunt menite să contribuie la identificarea aces-
tora. După cum, de multe ori, cu ajutorul martorilor pot fi stabilite condițiile și 
împrejurările care au înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii și măsurile 
luate pentru prevenirea comiterii unor astfel de fapte în viitor.

Audierea martorilor minori este o activitate complexă, care se desfășoară în 
conformitate cu prevederile legii si cu regulile de tactică criminalistică și necesită 
din partea organului judiciar atenție deosebită, calm, perseverență, obiectivitate 
maximă, atât în verificarea cât și în aprecierea declarațiilor obținute. 

Dificultatea audierii martorilor minori rezidă și în aceea că în fața organe-
lor judiciare se prezintă persoane cu calitățile și defectele lor, cu posibilități 
mai mari sau mai reduse de a percepe, memora și reproduce faptele sau 
fenomenele în legătură cu care sunt chemate să facă declarații, cu niveluri 
de cunoștințe diferite despre cele petrecute. De aceea, organul judiciar, 
cunoscând dispozițiile legale și procedeele tactice de ascultare, trebuie să 
determine, să ajute martorii minori să declare tot ceea ce cunosc și prezintă 
importanță pentru cauză, să selecteze din multitudinea de informații numai pe 
acelea care realmente pot contribui la aflarea adevărului.7

6  Codul de procedură penală a R.M. art. 90.
7  E. Stancu. Tratat de tactică criminalistică. Editura Universitatea, București, I988, pag. 61.
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Modul de citare și audiere a martorului minor se efectuează în condițiile 
prevăzute în art. 105, 109 și 478-480 C.P.P., care se aplică în mod corespun-
zător. Martorului minor înainte de începerea audierii i se explică drepturile și 
obligațiile prevăzute în art. 90 C.P.P., inclusiv de a face declarații veridice. 
Martorul minor nu depune jurământ.

§ 2. Cazurile speciale de audiere a martorului minor
În cazul în care martorul minor în vârstă de până la 14 ani urmează să 

fie audiat în cauzele penale privind infracțiunile cu caracter sexual, privind 
traficul de copii sau violența în familie, precum și în alte cazuri în care inte-
resele justiției sau ale minorului o cer, procurorul, solicită audierea acestuia 
în condițiile art. 1101 din C.P.P., care prevede cazurile speciale de audiere a 
martorului minor.

În conformitate cu prevederile art. 1101 C.P.P., audierea martorului minor 
în vârstă de până la 14 ani în cauzele penale privind infracțiunile cu caracter 
sexual, privind traficul de copii sau violența în familie în condițiile art. 109 alin. 
(5) C.P.P., se va efectua de către judecătorul de instrucție în spații special 
amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audio-video, prin intermediul 
unui psihopedagog.

Martorul minor și psihopedagogul se află într-o cameră separată de 
judecătorul de instrucție și celelalte părți care participă la această acțiune 
procesuală. 

Bănuitul, învinuitul, apărătorul acestora, partea vătămată și procurorul 
adresează întrebările judecătorului de instrucție, care, prin intermediul mijloa-
celor audio-video, le transmite psihopedagogului.

În caz de necesitate, psihopedagogul își rezervă dreptul de a reformula 
întrebările, dacă acestea au fost formulate în felul în care pot traumatiza mar-
torul minor.

Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect nega-
tiv asupra stării psihice a acestuia.

Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vârsta de 14 ani i se 
atrage atenția că urmează să spună adevărul.

Declarațiile martorului minor audiat se înregistrează prin mijloace audio- vi-
deo și se consemnează integral într-un proces-verbal întocmit în conformitate 
cu art. 260 și 261 C.P.P. Instanța de judecată sigilează suportul informațional 
pe care a fost înregistrată declarația martorului și îl păstrează în original îm-
preună cu copia de pe procesul-verbal al declarației.

§3. Specificul audierii minorilor
Legea procesual-penală în vigoare nu stabilește vârsta minimă potrivit 

căreia minorii pot fi ascultați ca martori. Minorii sub 14 ani nu poartă răspun-
dere penală pentru mărturii mincinoase, însă înainte de a fi ascultați asupra 
problemelor de fond a cauzei, într-o forma accesibilă vor fi avizați asupra 
necesitații de a depune mărturii numai despre ceea ce le este cunoscut.
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Tactica ascultării minorilor, va fi stabilită în funcție de nivelul lor de dez-
voltare, de capacitățile perceptive și de înțelegere a faptelor și evenimentelor 
la care au asistat. Astfel, la vârsta de 7-10 ani copiilor le este caracteristică o 
dezvoltare psihică mai intensivă, o creștere accentuată sporită a potențialului 
perceptiv și de cunoaștere. Datorită noilor cunoștințe lingvistice acumulate 
crește mult capacitatea de redare a realității înconjurătoare, primele elemente 
ale gândirii abstracte.

Reușita audierii martorilor din această categorie de minori depinde în 
mare măsură de gradul de pregătire și ordinea în care ea se desfășoară. Este 
indicat ca ascultarea să fie efectuată la scoală sau în alte locuri bine cunos-
cute minorilor și firește cu participarea pedagogului din instituția respectivă. 

Accentul se va pune pe relatarea liberă a faptelor cunoscute martorului 
minor. La precizarea depozițiilor prin intermediul întrebărilor se va proceda 
doar în situațiile în care aceasta se impune în mod deosebit. Deoarece copiii 
la această vârstă pot fi ușor sugestionați, întrebările trebuie să fie formulate 
clar, direct și intr-un limbaj accesibil lor. Daca minorul încearcă să depună 
mărturii mincinoase, organul de urmărire penală trebuie să determine și să 
înlăture motivația comportării lui. 

După cum demonstrează practica, în majoritatea cazurilor martorii în vâr-
stă de până la 10 ani falsifică informațiile fiind influențați de prieteni, rude și 
alte persoane cointeresate în cauză.

Mai dificile sunt problemele privind audierea minorilor în vârstă de 11-
14 ani. Pe parcursul acestor ani majoritatea copiilor traversează o perioadă 
plină de transformări biofiziologice care influențează esențial psihicul, întrea-
ga structură psihologică a individului. Datorită elementelor de gândire logi-
că, tendinței de interpretare a celor percepute în baza propriei experiențe, 
recepția devine echilibrată, memoria mai cuprinzătoare și stabilă. La această 
vârstă minorii se caracterizează printr-o comportare mai puțin stabilă, sunt 
iritabili, predispuși spre fantezie și exagerarea faptelor percepute. Nu sunt 
excluse nici declarațiile mincinoase, comportarea agresivă și chiar obraznică.

Cele menționate impun, pe de o parte, ascultarea fără întârziere a marto-
rilor de această vârstă, iar, pe de altă parte, crearea unor condiții psihologice 
favorabile desfășurării dialogului. Organul de urmărire penală care conduce 
audierea trebuie să manifeste multă răbdare și calm, astfel ca audierea să se 
desfășoare într-o manieră serioasă, dar încurajatoare. 

Relatarea liberă rămâne și aici faza de bază a procesului de audiere. Ca 
și în cazul martorilor maturi, declarațiile minorilor în vârstă de 11-14 ani pot 
fi precizate și completate prin adresarea de întrebări, la formularea cărora își 
vor da concursul specialiștii-pedagogi.

În situația adolescenților, adică a persoanelor de 14-16 ani, vârsta care 
se caracterizează printr-o stabilitate a psihicului, se vor aplica măsuri tactice 
prevăzute pentru ascultarea martorilor maturi. Totodată, organul de urmărire 
penală va ține cont de nivelul de cunoștințe și de experiența de viață ale 
adolescentului pentru a alege cele mai adecvate modalități de discuție.

La particularitățile care determină specificul audierii minorului se referă: 
volumul mai mic de cunoștințe și experiență comparativ cu cei maturi, capaci-
tatea mai mică de concentrare a atenției, sugestivitatea ridicată, dezvoltarea 



42

redusă a capacității analitice la perceperea și aprecierea celor percepute, 
tendința de a amesteca cele percepute real cu fapte inventate, imaginare, 
emotivitatea gândirii și acțiunilor.

Minorii cedează celor maturi și în capacitatea de a conștientiza deplin 
evenimentul și nu întotdeauna pot să evidențieze principalul, atrăgând atenție 
doar la acele fapte care le sunt interesante sau au provocat o puternică im-
presie emoțională.

Minorii, mai des decât maturii, greșesc atunci când determină distanțele, 
perioadele de timp, consecutivitatea acțiunilor și evenimentelor.

Minorii mai rapid uită faptele percepute și în același timp cu exactitate 
percep și mențin în memorie evenimentele care le-au trezit interesul.

Minorii dispun de o excitare emoțională mai pronunțată, de un caracter 
dezechilibrat, lor le sunt caracteristice schimbări rapide ale comportamentului 
și ale dispoziției, ceea ce se răsfrânge asupra declarațiilor lor.

Comportamentul minorului în timpul audierii nu rareori este condiționat 
de tendința de a demonstra și a apăra maturitatea și independența sa, de 
închipuiri hipertrofiate cu privire la prietenie, de teama unei aprecieri negative 
din partea celor apropiați. 

Deoarece cele expuse și alte particularități ale dezvoltării fizice și psihice 
a minorului își găsesc aceeași expresie în comportamentul lor în cadrul audi-
erii, audierea lor are semne comune, indiferent de calitatea procesuală.

Chemarea la audiere a minorului se face prin părinții acestuia sau prin alți 
reprezentanți legali, iar în cazul în care se găsește într-o instituție specială 
pentru minori – prin administrația acestei instituții.

Audierea martorului minor presupune un proces din mai multe etape: pla-
nificarea, conducerea, finalizarea și evaluarea audierii. La audierea minorilor, 
vom ajusta locul și timpul desfășurării audierii la particularitățile de vârstă și la 
manifestarea traumei suportate de copil.

§ 4. Pregătirea în vederea audierii minorilor
Obținerea unor declarații veridice și complete, menite să ducă la aflarea 

adevărului, este influențată în mod hotărâtor și de modul în care se face pre-
gătirea ascultării. Nu de puține ori, lipsa de pregătire sau superficialitatea în 
efectuarea acestei activități are drept consecință obținerea unor declarații de 
slabă calitate, repetarea ascultării, cheltuieli inutile de timp și forțe și, în ulti-
mă analiză, tergiversarea cercetărilor, cu urmări deosebite asupra finalității 
judiciare.

Activitățile pregătitoare în vederea ascultării martorilor sunt:
 ● studierea cauzei penale;
 ● cunoașterea persoanelor care urmează a fi ascultate;
 ● alcătuirea planului de ascultare;
 ● asigurarea prezenței martorilor;
 ● asigurarea prezenței pedagogului sau psihologului;
 ● asigurarea prezenței reprezentantului legal;
 ● acumularea informației cu privire la personalitatea minorului;
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 ● petrecerea discuțiilor cu participanții la audiere;
 ● stabilirea locului audierii;
 ● determinarea zilei și timpului audierii;
 ● asigurarea condițiilor în care se va desfășura ascultarea;
 ● pregătirea mijloacelor pentru fixarea declarațiilor.

În cadrul pregătirii pentru audierea minorului, procurorul trebuie să înde-
plinească un complex de măsuri cu scopul de a asigura condiții optime de 
efectuare a audierii. Dintre acestea putem menționa:

1) Stabilirea locului audierii. La determinarea locului audierii martoru-
lui minor, a părții vătămate minore trebuie de reieșit din faptul că minorul cu 
vârsta de 14 - 18 ani poate fi audiat la sediul organului de urmărire penală, 
în biroul de serviciu, dat fiind că atmosfera de lucru, combinată cu explicațiile 
procurorului de a relata tot ce cunoaște privitor la cauză, subliniază importanța 
celor petrecute și motivează minorul pentru prezentarea declarațiilor comple-
te și veridice. Pentru audierea martorilor și părților vătămate în vârstă de până 
la 14 ani trebuie ales un alt loc care este mai familiar, exemplu, școală, casă, 
instituția educațională preșcolară. Uneori este indicat de a efectua audierea la 
locul în care minorul a urmărit evenimentul.

Bănuitul, învinuitul minor se audiază la sediul organului de urmărire, în 
biroul de serviciu sau în izolatorul de detenție, dacă minorul este reținut ori 
arestat preventiv.

Audierea într-o atmosferă oficială este necesară pentru ca minorul să nu 
considere audierea drept o discuție de povățuire.

2) Determinarea zilei și timpului audierii. Audierea martorului sau a 
părții vătămate minore trebuie efectuată cât mai rapid după perceperea de că-
tre ei a circumstanțelor legate de faptul infracțiunii. Asta deoarece perceperea 
minorului, dacă cele urmărite nu au avut un impact emotiv, este superficială 
și, din aceste cauze, imaginile formate în memoria lui se șterg repede sub 
influența noilor percepții. În afară de aceasta, actualitatea efectuării la timp a 
unei audieri este dictată și de faptul că minorii sunt ușor expuși influențării și 
fără a-și da seama, pot să-și schimbe propriile perceperi cu cele expuse de 
către alte persoane cu care au comunicat înainte de audiere. Dacă în rezulta-
tul celor văzute sau auzite s-a format o inhibiție psihologică a minorului, atunci 
audierea va fi amânată până la momentul în care minorul va putea fi audiat.

Stabilind timpul prezentării pentru audiere a minorului, procurorul, ofițerul 
de urmărire penală trebuie să ia în considerație particularitățile psihicului mi-
norului și să-și planifice ziua de muncă în așa fel încât minorul să nu aștepte 
în coridor invitația pentru a fi audiat. Timpul pentru audierea minorului trebuie 
planificat luându-se în considerație prescripțiile art. 479 și 481 C.P.P, potrivit 
cărora audierea minorului nu poate dura mai mult de 2 ore fără întrerupere, iar 
în total nu poate depăși 4 ore pe zi.

3) Acumularea informației cu privire la personalitatea minorului. Pentru 
stabilirea contactului psihologic și determinarea tacticii audierii minorului este 
necesar de a constata: relațiile cu minorii de aceeași vârstă (simțul prieteniei, 
indiferenței, relațiile de conflict etc.), semnele de caracter (conformism, tendința 
de a spune minciuni, încăpățânare etc.), cercul de interese, precum și alte date 
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care se referă la particularitățile social demografice și moral-psihologice ale 
minorului. În acest scop este necesar de a studia minuțios materialele cauzei 
penale pentru a scoate în evidență asemenea informații, precum și de a audia 
reprezentanții legali ai minorului, pedagogii și alte persoane.

4) Determinarea cercului participanților la audiere. Conform dispozițiilor 
art. 60, 90, 91, 479, 481 C.P.P., audierea minorului se efectuează cu partici-
parea apărătorului, pedagogului sau psihologului și a reprezentantului legal. 
Toți participanții sunt în drept, cu consimțământul persoanei, care efectuează 
audierea, de a adresa întrebări minorului, iar la finele audierii să ia cunoștință 
de procesul-verbal al audierii și să facă observații în scris referitor la plenitudi-
nea și corectitudinea înscrierii lor. Aceste drepturi sunt explicate participanților 
înainte de începerea audierii minorului, despre ce se face mențiune în proce-
sul-verbal respectiv.

În fiecare caz concret, procurorul trebuie să decidă care pedagog sau 
psiholog va fi chemat să participe la audiere. Dacă este unul care vine din 
instituția în care își face studiile minorul și cu care minorul audiat se află în 
relații de conflict, atunci participarea acestuia va genera piedici în stabilirea 
contactului psihologic cu cel audiat. S-ar putea ca înainte de audiere să-i fie 
solicitată minorului părerea privind care pedagog sau psiholog să participe la 
acțiunea de urmărire penală – unul cunoscut sau unul necunoscut.

În cazul infracțiunilor privind viața sexuală, pedagogul sau psihologul tre-
buie să fie de același sex ca și minorul audiat; or inhibiția pe care o manifestă 
minorii în prezența persoanelor de sex opus poate să se răsfrângă asupra 
plenitudinii declarațiilor, precum și să-i provoace minorului audiat o traumă 
psihologică.

5) Perceperea discuțiilor cu participanții la audiere. În cadrul discuțiilor 
este necesar: de a explica participanților la audiere rolul lor în acțiunea  efec-
tuată și drepturile pe care le au conform legii, de a stabili particularitățile psiho-
logiei celui audiat, de a stabili caracterul relațiilor învinuitului cu alte persoane 
care figurează în cauza penală, de a preîntâmpina participanții la audiere să 
nu pună întrebări care sugerează un anumit răspuns și să nu adreseze mino-
rului reproșuri, observații critice  cu privire la comportamentul lui și cu privire 
la declarațiile pe care le face, să nu intre în discuții cu alți participanți, precum 
și să nu întreprindă alte acțiuni care ar complica atmosfera audierii.

6) Întocmirea planului discuției cu minorul audiat în faza de pregătire 
a audierii. Procurorul trebuie să aibă o atitudine serioasă vis-a-vis de faza 
pregătitoare a audierii, deoarece în cadrul acesteia ia naștere contactul psi-
hologic cu minorul audiat. Cu toate că nu sunt experimentați, minorii simt bine 
cazurile de atitudine denaturată. Luând în considerație acest fapt, persoana 
care efectuează audierea în procesul pregătirii audierii trebuie să determine 
cercul de interese ale minorului și să manifeste față de acesta un interes 
sincer pentru ca discuția să nu fie chinuită, monotonă și să nu împiedice sta-
bilirea contactului psihologic.

7) Întocmirea planului audierii minorului. În cadrul întocmirii planului de 
audiere a minorului este necesar de a gândi minuțios formulările întrebărilor. 
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Acestea trebuie să fie formulate corect și clar. Nu se admite adresarea de 
întrebări sugestive. Pentru a exclude influența asupra minorului, întrebările 
care îl interesează pe procuror, ofițerul de urmărire penală, în special, nu tre-
buie să fie însoțite, spre deosebire de cele ordinare de schimbarea intonației, 
ridicarea tonului vocii, de gesturi etc.

8) Pregătirea mijloacelor pentru fixarea declarațiilor. Mijloacele pentru 
fixarea declarațiilor trebuie să fie pregătite până la începerea audierii ca să 
nu se ajungă în situația când va fi necesară intervenția respectivă în procesul 
audierii.

Ordinea procesuală a audierii minorului în general nu se deosebește de 
ordinea audierii celor maturi, cu excepția faptului că martorul minor și partea 
vătămată minoră, care nu a împlinit vârsta de 16 ani, nu se previn asupra răs-
punderii ce o poartă în caz de refuz de a depune declarații, precum și pentru 
declarații mincinoase făcute cu bună-știință. Odată cu explicarea drepturilor și 
obligațiilor lor, li se explică necesitatea de a face declarații veridice.

În faza pregătitoare a audierii, după cum s-a menționat mai sus, trebuie 
stabilit contactul psihologic.

Unele particularități prezintă următoarele faze: relatarea liberă și răspun-
derea la întrebări.

Este de dorit ca minorul să facă declarații sub formă de relatare liberă. Dar 
se va lua în considerație faptul că, de obicei, relatările minorilor sunt fragmen-
tate, cu elemente de abatere și neconsecutive. Persoana care efectuează 
audierea trebuie să facă tot posibilul ca minorul audiat să fie ajutat să nu 
piardă firul relatării. Pentru aceasta procurorul, ofițerul de urmărire penală cu 
o deosebită atenție, fără a admite adresarea de întrebări sugestive, trebuie 
să orienteze relatarea minorului în direcția necesară. Punând întrebări, este 
necesar de a se convinge că cel audiat a înțeles corect conținutul întrebării 
sau să o descompună în mai multe întrebări, mai concrete și mai simple.

Este importantă faza răspunsurilor la întrebări în cadrul căreia persoa-
na care efectuează audierea, prin adresarea întrebărilor de concretizare, de 
amintire și de completare, obține informația necesară. Conținutul întrebărilor 
în această fază depinde de caracterul declarațiilor obținute și de calitatea pro-
cesuală a celui audiat.

Întrebările adresate unui minor care a făcut declarații adevărate, deși in-
complete și inexacte, trebuie să fie simple, pe înțelesul minorului, concrete 
și să nu conțină termeni care nu-i sunt accesibili. Într-un șir de cazuri asupra 
declarațiilor minorului influențează intonația cu care este formulată întreba-
rea. Dacă persoana care intervievează formulează întrebarea cu certitudine 
pronunțată asupra unor fapte, atunci are loc o influență psihică asupra mino-
rului care poate aduce în consecință la prezentarea unor declarații neveridice, 
care nu corespund realității. În cazul adresării întrebărilor de detaliere, trebuie 
să se țină cont de faptul că minorii memorizează selectiv evenimentele și de 
aceea a înlătura complet lacunele din declarațiile lor uneori este absolut im-
posibil. Încercările foarte insistente de a obține un anumit rezultat, bazate pe 
punerea de întrebări care cer de la el să-și aducă aminte de careva momente, 
pot rezulta cu faptul că detaliile lipsă din declarații se vor dovedi a fi inventate.
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În procesul audierii martorului minor sau a părții vătămate minore trebuie 
atrasă atenția asupra corespunderii declarațiilor expuse nivelului de dezvolta-
re psihică a celui audiat. Influența, utilizarea unor formulări și construcții care 
nu sunt caracteristice vârstei minorului, contradicțiile dintre declarațiile făcute 
în faza relatării libere și cele făcute în faza răspunsurilor la întrebări, precum 
și alte semne pot mărturisi că minorul face declarații sub influența cuiva. În 
asemenea cazuri, procurorul trebuie să constate cine l-a întrebat pe minor 
sau cu cine a discutat circumstanțele cu privire la care a făcut declarații, au 
fost oare puse în discuție aceste circumstanțe în prezența lui de către alte 
persoane, dacă nu i-a insuflat cineva răspunsuri pe care trebuia să le dea în 
cadrul audierii etc.

Dacă minorul refuză să facă declarații sau face declarații mincinoase, per-
soana care efectuează audierea trebuie să constate cauzele: prietenia, frica, 
rușinea, amenințare etc., și să întreprindă măsuri pentru a schimba poziția 
minorului, iar procedeele tactice aplicate urmează să fie bazate numai pe 
convingere.

Trebuie să se țină cont de faptul că procesul de formare a declarațiilor 
minorilor este la fel influențat de factori obiectivi și subiectivi, care au fost 
reflectați mai sus (aspecte procesuale și tactice privind audierea martorului și 
a părții vătămate). În cazurile în care rezultatul unor dereglări, al unei căderi 
nervoase sau al altor factori care au putut să influențeze negativ asupra per-
ceperii și memorizării.

În procesul audierii bănuitului, învinuitului minor care a comis pentru prima 
dată o infracțiune, cel mai mare efect îl are folosirea caracteristicilor pozitive 
ale celui audiat. Accentuarea atenției, fără orice necesitate, asupra părților 
negative ale vieții minorului, de regulă, are drept consecință faptul că minorul 
se închide în sine și refuză să facă declarații.

§ 5. Participarea apărătorului, pedagogului sau psihologului 
și al reprezentantului legal la audierea minorului

Apărătorul participă în mod obligatoriu la procesul penal dacă se stabilește 
că, la momentul săvârșirii delictului, cel bănuit sau învinuit nu a pășit dinco-
lo de perioada minoră de viață. Minoratul din momentul săvârșirii infracțiunii 
este irelevant sub aspectul asistenței juridice obligatorii. Minorii beneficiază 
de asistență juridică garantată de stat dacă această stare a învinuitului sau 
inculpatului există în cursul procesului penal. 

Participarea apărătorului creează un șir de condiții necesare excluderii 
cazurilor de atragere neîntemeiată a copilului la răspundere penală sau de 
condamnare neargumentată a acestuia. Pe parcursul desfășurării urmăririi 
penale, apărătorul apără interesele minorului, îi acordă asistență juridică prin 
toate mijloacele legale. În dependență de ipoteza procesuală și de calitatea 
faptei celui apărat în proces, avocatul dispune de un șir de împuterniciri a 
căror realizare ține de deslușirea și de protejarea drepturilor și intereselor 
minorilor. Persoana care efectuează urmărire penală este obligată să creeze 
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condiții necesare avocatului întru realizarea adecvată a apărării minorului, în 
întrevederile, nemărginite în număr și durată, dintre apărător și minor.

Dacă minorul împlinește vârsta de 18 ani, el își poate exercita drepturile 
procesuale și fără apărător, dar procedura în care se desfășoară procesul 
penal va fi aceeași pentru el. 

Alin. (2) art. 479 C.P.P. al R. Moldova prevede că, la audierea bănuitului, 
învinuitului, inculpatului minor, participarea apărătorului și a pedagogului sau 
a psihologului este obligatorie. Prin termenul „obligatoriu” legea procesual 
penală scoate în evidență faptul că prezența acestor persoane este oportună 
în orice stadiu al urmăririi penale și al judecății, deoarece bănuitul, învinuitul, 
inculpatul minor nu au atins majoratul (18 ani) și nu au capacitate deplină 
de exercițiu, fiind imaturi din punct de vedere fizic și psihic. Referitor la pro-
blemele actuale privind statutul psihologului și al pedagogului la examinarea 
cauzelor cu infractori minori, rolul pe care îl au acești doi specialiști, acțiunile 
pe care aceștia le săvârșesc în beneficiul minorilor etc., s-a constatat că pe 
lângă faptul că drepturile și obligațiile procesuale ale pedagogului și psiholo-
gului sunt stabilite de legea procesual penală și că participarea acestora la 
orice stadiu al procesului penal este obligatoriu, rolul acestora este important 
datorită faptului că ei ajută la stabilirea contactului psihologic cu minorii, aplică 
cunoștințele speciale din domeniul pedagogiei și psihologiei în determinarea 
temperamentului și comportamentului învinuitului minor, participă activ împre-
ună cu procurorul la obținerea informațiilor cu privire la condițiile și cauzele 
care au dus la săvârșirea faptei ilegale de către minor.

Participarea pedagogului sau a psihologului este necesară atunci când:
 ● bănuitul, învinuitul minor nu are vârsta de 18 ani;
 ● el are această vârstă, dar este limitat în capacitate de exercițiu;
 ● minorul este incapabil din punct de vedere psihic.

Pedagogul sau psihologul nu înlocuiește apărătorul, ci acționează în 
același timp cu acesta. Includerea pedagogului/psihologului în procesul penal 
cu minori se face la inițiativa procurorului sau a organului  de urmărire penală 
și este necesară verificarea dacă aceștia dispun de cunoștințe specializate în 
domeniul pedagogiei sau psihologiei și nu se află în stare de compatibilitate.

Există cazuri când participarea pedagogului sau psihologului este imposi-
bilă din cauza prezenței anumitor circumstanțe, cum ar fi:

a) pedagogul sau psihologul se află în conflict cu minorul sau cu familia 
acestuia;

b) pedagogul sau psihologul trebuie, potrivit specificului activității sale, să 
presteze o muncă de educare sau de instruire a minorilor de aceeași 
vârstă ca și cel audiat;

c) nu se admite atragerea în calitate de pedagog a persoanelor care au 
studii în pedagogie, dar nu activează în domeniu;

d) este inadmisibilă participarea în calitate de pedagog sau psiholog a 
reprezentantului organului de urmărire penală sau a unei persoane 
care lucrează în sistemul organelor de urmărire penală sau în cel ju-
decătoresc, cu toate că are studii pedagogice sau psihologice.



48

La efectuarea unei audieri suplimentare sau repetate este necesar să se 
asigure participarea aceluiași pedagog sau psiholog care a asistat la audierea 
inițială. Până la audierea ofițerului de urmărire penală se aduce la cunoștința 
pedagogului circumstanțele cauzei în legătură cu care se audiază minorul, 
datele privind personalitatea minorului. Pedagogului sau psihologului i se 
explică că acesta trebuie să contribuie la asigurarea unei audieri corecte, 
despre necesitatea de a stabili un contact psihologic cu minorul, de a lua 
cunoștință, după audiere, de procesul-verbal, iar, după caz, de declarațiile 
scrise ale minorului. Pedagogului sau psihologului li se aduc la cunoștință 
obligațiile acestora, conform art. 87 C.P.P. al R. Moldova, atenționându-se 
referitor la inadmisibilitatea unei replici, a unor întrebări sugestive etc., care 
ar putea aduce un prejudiciu educării celui audiat sau constatării adevărului. 
Toate cele menționate mai sus se înscriu într-un proces-verbal de rând cu 
datele  pedagogului sau psihologului.

Ca urmare, la audiere pedagogul sau psihologul are următoarele drepturi: 
de a adresa întrebări minorului, de a lua cunoștință de datele și informațiile 
selectate de organul de urmărire penală în privința minorului, de a-și expune 
opinia și observațiile privind modalitatea de efectuare a audierii și de consem-
nare a declarației, semnând procesul-verbal.

Participarea pedagogului la ascultarea minorului suspectat de comiterea 
infracțiunii poate fi eficace, fiind recunoscută ca procedeu care atinge mai 
multe momente:

 ● în procedeul audierii bănuitului, anume pedagogul deține funcții 
educative;

 ● pedagogul figurează în calitate de ajutor al persoanei care interoghea-
ză la stabilirea contactului psihologic cu minorul, deoarece dispune de 
cunoștințe în domeniul pedagogiei;

 ● vocația de pedagog contribuie plenar la apărarea drepturilor și intere-
selor legale ale minorilor, fapt urmărit și de către reprezentantul legal.

Alt subiect procesual important care participă în cauzele cu minorii este 
reprezentantul legal al bănuitului, învinuitului minor a cărei prezență este obli-
gatorie (art. 480 alin. (1) C.P.P. al R. Moldova). Potrivit art. 6 pct. 39 C.P.P. 
al R. Moldova, prin „reprezentanți legali” se înțeleg părinții, înfietorii, tutorii, 
curatorii bănuitului, învinuitului, inculpatului minor, precum și reprezentanți ai 
instituțiilor sub a căror supraveghere se află acesta.

S-a constatat că prin prezența acestor persoane la ascultarea minorului 
se urmărește evitarea unor dificultăți care ar putea să apară în cursul audierii, 
datorită emotivității excesive sau tendinței specifice acestei vârste de a exa-
gera, de a denatura realitatea.

Participarea reprezentantului legal la audiere nu limitează drepturile bă-
nuitului, învinuitului minor, precum și ale apărătorului, având scopul apărării 
intereselor copilului.

Reprezentantul legal al bănuitului, învinuitului minor se admite în procesul 
penal din momentul reținerii sau arestării preventive sau al primei audieri a 
minorului, care nu este reținut sau arestat, prin ordonanța procurorului. La 
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momentul admiterii reprezentantului legal al minorului la proces, acestuia i se 
înmânează informația în scris despre drepturile și obligațiile prevăzute în art. 
7 și despre aceasta se face mențiune în ordonanță (art.480 alin.(2) C.P.P. al 
R. Moldova).

Reprezentantul legal mai dispune și de alte drepturi decât cele specificate 
la art. 78 și la art. 280 C.P.P. al R. Moldova:

 ● de a dispune de toate informațiile legate de copilul său infractor în 
limba maternă sau în limba pe care o înțelege;

 ● de a beneficia de translator în mod gratuit;
 ● de a discuta cu apărătorul, în mod confidențial, în problemele ce țin 

de soarta copilului;
 ● de a lua cunoștință de rezultatele expertizei și de a adresa întrebări 

expertului;
 ● de a cere copii la materialele dosarului penal care au tangență cu 

reprezentantul legal;
 ● de a depune cauțiune pe numele minorului;
 ● de a apăra interesele minorului prin orice mijloc legal.

Dacă există date sau informații care permit a constata că acțiunile re-
prezentantului legal aduc un prejudiciu intereselor minorului, procurorul sau 
instanța de judecată pot emite o hotărâre privind înlăturarea reprezentantului 
legal din procesul penal și înlocuirea acestuia cu alt reprezentant demn de 
încredere.

Dacă minorul bănuit, învinuit nu are părinți sau alte rude apropiate, în 
calitate de reprezentant legal poate fi administrația instituției de învățământ 
în care învață minorul sau autoritatea tutelară. Totodată, în cazul când per-
soanele minore au împlinit vârsta de 18 ani, funcția de reprezentant legal se 
sistează, iar organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate să se 
limiteze la audierea părinților ori a persoanelor care îi înlocuiesc, în calitate 
de martori.

Dacă reprezentantul legal este în același moment și parte civilmente res-
ponsabilă, el se bucură și de drepturile de care beneficiază aceasta. Repre-
zentantul legal, implicat în proces ca parte civilmente responsabilă, care a 
recuperat partea sa de prejudiciu, nu poate fi recunoscută în calitate de parte 
civilmente responsabilă din moment ce alți reprezentanți legali ai altor minori 
nu au recuperat prejudiciul. Este incompatibilă funcția de parte vătămată și 
de reprezentant legal. De asemenea, nu este rațional de a se  admite în cali-
tate de reprezentant legal al minorului persoane care împreună cu acesta au 
participat la comiterea infracțiunii, precum și persoanele care au fost martori 
oculari ai infracțiunii.
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Modulul V
Aplicarea măsurii procesuale de constrângere – reținerea 
față de minori

Obiectivele modulului:
 ● cunoștințe:

 – să cunoască particularitățile aplicării măsurilor procesuale de con-
strângere și în deosebi a reținerii față de minori;

 – să cunoască modalitatea aplicării măsurii procesuale de constrân-
gere – reținerea;

 – să cunoască condițiile aplicării măsurilor procesuale de constrânge-
re și preventive;

 ● deprinderi:
 – a argumenta necesitatea aplicării măsurilor procesuale de con-

strângere și preventive față de minori;
 – a analiza posibilitatea  înlocuirii, revocării și încetării de drept a 

măsurilor de constrângere și măsurilor preventive;
 ● aplicații:

 – de a estima impactul asupra minorului în cazul aplicării măsurilor 
procesuale de constrângere și măsurilor preventive;

Conținut: 
§ 1. Respectarea garanțiilor procesuale în cazul aplicării măsurilor pro-

cesuale
§ 2. Reținerea minorilor
§ 3. Acordarea asistenței juridice minorilor reținuți
§ 4. Măsuri procesuale de constrângere aplicate față de minori
§ 5. Particularitățile aplicării măsurilor preventive în privința minorilor
§ 6. Aplicarea masurilor de constrângere cu caracter educativ față de 

minori

§ 1. Respectarea garanțiilor procesuale în cazul aplicării 
măsurilor procesuale

O societate contemporană, democratică este astăzi de neconceput în 
afara problemei drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Gradul de 
maturitate democratică se măsoară prin grija statului respectiv de a proteja 
ceea ce are mai sfânt orice individ, și anume drepturile lui naturale, legate de 
viața și libertatea personală. 

Pentru prima dată în istoria legislației europene, problema reglemen-
tării măsurilor procesuale, legate de privarea persoanei de libertate, a fost 
soluționată de Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului 
și Libertăților Fundamentale. 
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Articolul 5 al acestui act european, stipulează că orice persoană are 
dreptul la libertate și siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu 
excepția unor anumite cazuri strict determinate. Potrivit art. 5 alin.(l) lit.c), 
persoana poate fi reținută în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare 
competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o 
infracțiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a o 
împiedica să săvârșească o infracțiune sau să fugă după săvârșirea acesteia.

Mai mult, alin.(2) al aceluiași articol cere ca orice persoană deținută să 
fie informată, în termenul cel mai scurt și într-o limbă pe care o înțelege, 
asupra temeiurilor și motivelor privării sale de libertate și asupra oricărei 
acuzații aduse împotriva sa.

De asemenea, Convenția stabilește că orice persoană arestată sau 
deținută trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat 
împuternicit prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare, într-un termen rezo-
nabil sau eliberată în cursul procedurii. Este semnificativ și faptul că art.5 al.(5) 
al Convenției stabilește că orice persoană care este victima unei dețineri 
contrare acestui articol are dreptul la reparația prejudiciului cauzat.

Aceste indicații ale legislației europene au fost preluate de legislația 
Republicii Moldova, și anume de art. 25 al Constituției RM și de Codul de 
procedură penală în art. 165 – 167 și de alte acte normative.

Limitările aduse libertății individuale sunt strict prevăzute de lege și au 
un caracter de excepție, adică sunt folosite în cazuri de extremă necesitate, 
adică măsurile de constrângere nu sunt obligatorii, ele pot fi luate numai 
atunci când sunt oportune, în raport de criteriile legale.

Legislația Republicii Moldova admite restrângerea libertății individuale, 
asigurând, totodată, un ansamblu de garanții care protejează persoana 
împotriva aplicării ilegale a măsurilor restrictive sau private de libertate.

Sunt cazuri când legea prevede restrângerea libertății individuale în 
scopul unei bune desfășurări a procesului penal. Pentru aceasta se dispune 
luarea unor măsuri de constrângere față de persoana bănuită de săvârșirea 
unei infracțiuni, cum ar fi reținerea.

În linii generale, reținerea este o măsură procesuală de constrângere apli-
cată în cadrul procesului penal după începerea urmăririi penale și care se ma-
nifestă prin izolarea provizorie de societate a persoanei bănuite sau învinuite 
dacă există o bănuială rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni pentru 
care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an.

Așadar, măsura procesuală de constrângere - reținerea - este regle-
mentată de prevederile art. 25 al Constituției R. Moldova, care determină 
garanțiile constituționale cu privire la libertatea individuală și siguranța per-
soanei. Prevederile legale referitoare la reținere au o importanță deosebită 
pentru drepturile persoanei, indiferent de faptul că este cetățean al Republicii 
Moldova sau este un cetățean străin.

La aplicarea măsurilor procesuale de constrângere față de minori, pe tim-
pul desfășurării urmăririi penale este deosebit de important ca organele de 
stat abilitate cu împuterniciri speciale să nu aibă posibilitatea folosirii unor 
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abuzuri, iar persoanele participante să-și realizeze drepturile și interesele 
legitime fără nici o îngrădire. 

Procedura reținerii minorului bănuit de săvârșirea unei infracțiuni și 
deținută în locurile prevăzute de lege, se bazează pe o serie de principii cu 
caracter internațional.

Este necesar a se cunoaște că la 9 decembrie 1988 Adunarea Genera
lă a ONU a adoptat Codul de principii privind protecția tuturor persoa
nelor supuse reținerii sau încarcerării sub orice formă. Potrivit Codului 
menționat, Adunarea Generală a ONU a stabilit 39 de principii în apărarea 
persoanelor reținute sau încarcerate. 

Să expunem câteva dintre ele:
1. toate persoanele supuse reținerii sau încarcerării sub orice formă se 

bucură de dreptul la o atitudine umană și de respectarea demnității 
umane;

2. în interesul persoanei supuse reținerii sau încarcerării sub orice formă, 
nu se permite vreo limitare sau înjosire a drepturilor omului, drepturi 
recunoscute de Codul de principii respectiv;

3. reținerea sau încarcerarea persoanei în orice formă trebuie să fie în-
făptuite în temeiul unei ordonanțe sau supuse unui control efectiv din 
partea judecății sau a altui organ;

4.  nici o persoană reținută sau deținută nu trebuie să fie supusă torturii 
sau tratamentelor cu cruzime, inumane sau degradante, sau altor pe-
depse de acest fel.

5. arestarea, reținerea sau încarcerarea persoanei se efectuează în stric-
tă corespundere cu prevederile legii și de către persoanele responsa-
bile competente sau de către persoanele împuternicite de lege pentru 
asemenea scopuri.

În acest sens Regulile ONU privind protecția minorilor privați de liberta-
te (Regulile de la Havana) care au fost adoptate în 1990, oferă un set de 
standarde în ceea ce privește tratamentul, protecția și îngrijirea copiilor în 
centrele de deținere. Aceste reguli se aplică tuturor instituțiilor în care este 
plasat copilul în  baza unei încheieri judecătorești, administrative pe temeiuri 
penale corecționale, educaționale sau de protecție. Aceasta, indiferent de 
faptul, dacă deținerea are loc din cauza unei bănuieli, acuzații, condamnări 
penale sau din motiv că copilul se află în situație de risc. Aceste reguli mai 
stabilesc separarea copiilor de adulți și a copiilor în dependență de vârstă și 
sex. Suplimentar, Regulile includ principii care definesc situațiile în care copiii 
pot fi privați de libertate, subliniind că privarea de libertate trebuie să fie ca 
un ultim mijloc, pentru o perioadă cât mai scurtă de timp. Există prevederi 
speciale în ceea ce privește diferite aspecte ale privării de libertate, cum ar fi: 
educația, religia, îngrijirea medicală etc. 

Capitolul final al Regulilor se referă la lucrătorii din instituțiile relevante și 
conțin standarde referitoare la calificarea și comportamentul acestora.

Măsurile procesuale de constrângere sunt instituții de drept procesual-pe-
nal folosite de organele judiciare în vederea desfășurării normale și eficace a 
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urmăririi penale și judecății. Funcționalitatea lor constă în a preveni sau înlă-
tura împrejurările care împiedică realizarea în bune condiții a procesului penal. 

Măsurile procesuale sunt mijloace prevăzute de lege de care se folosesc 
organele judiciare pentru a asigura desfășurarea normală a procesului penal, 
executarea pedepsei, repararea pagubei produse prin săvârșirea infracțiunii 
și pentru a preveni săvârșirea de noi fapte antisociale. Măsurile procesuale se 
dispun numai în cazul în care, din probele administrate rezultă că s-a comis 
o anumită infracțiune și făptuitorul urmează să fie tras la răspundere penală. 

Pentru înlăturarea ori prevenirea unor obstacole în calea desfășurării pro-
cesului penal, legea procesual-penală a creat un sistem de măsuri procesua-
le ca mijloace prin care se asigură eficiența procesului penal. 

Majoritatea măsurilor procesuale se manifestă sub forma unor constrân-
geri cu privire la persoană sau indisponibilizări cu privire la bunurile aceste-
ia. Cu toate discuțiile care sunt în literatură, plecându-se de la drepturile și 
libertățile individului recunoscute de tratate internaționale și de la afirmarea 
prezumției de nevinovăție, nevoile apărării sociale confirmă necesitatea 
înscrierii măsurilor preventive, cu tot caracterul lor restrictiv în legislațiile pro-
cesual penale, pentru a se asigura tragerea la răspundere penală și a celor 
care au încălcat legea. 

Garanțiile care trebuie să însoțească persoana împotriva căreia sunt în-
dreptate trebuie reglementate și cu grijă respectate pentru a nu se comite 
abuzuri în numele interesului procesului penal. Măsurile de constrângere nu 
sunt obligatorii, ele pot fi luate când sunt oportune, în raport de criteriile legale.

§ 2. Reținerea minorilor
Pe parcursul urmăririi penale și în faza dezbaterilor judiciare apar dife

rite impedimente de natură să pericliteze buna desfășurare a urmăririi 
penale și cercetării judecătorești. Practica judiciară a demonstrat că bănuitul, 
învinuitul sau inculpatul fiind lăsat uneori în libertate poate încurca la stabilirea 
adevărului prin distrugerea urmelor infracțiunii, falsificarea unor documen-
te sau mijloace de probă sau poate să dispară, încercând să evite aplicarea 
sancțiunii penale.

Pentru a se evita astfel de obstacole, legislatorul a constituit un sistem de 
măsuri procesuale de constrângere. 

Diversitatea acestui sistem a și dictat clasificarea măsurilor de constrânge-
re. O primă clasificare a măsurilor procesuale de constrângere a efectuat-o 
însuși legislatorul în titlul V al Codului de procedură penală pe care l-a înti-
tulat „Măsurile procesuale de constrângere”.

Așa dar, relevând care sunt măsurile procesuale de constrângere, 
care este clasificarea și funcția acestora în procesul penal propun să ne oprim 
la analiza amănunțită a măsurii procesuale de constrângere „Reținerea”.

Reținerea conform Codului de procedură penală, constituie o măsură 
procesuală de constrângere aplicată în cadrul procesului penal și constă în 
privarea de libertate pe o perioadă de timp stabilită de lege. 
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Reținerea este definită de legislator, drept măsură luată de organul com-
petent de a priva de libertate o persoană pe un termen de până la 72 de 
ore (art.6 alin.(1) pct. 40 C.P.P.). Potrivit art. 165 C.P.P. constituie reținere 
privarea persoanei de libertate, pe o perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult 
de 72 de ore, în locurile și în condițiile stabilite prin lege.

Între măsurile procesuale de constrângere privative de libertate, 
reținerea se înscrie ca cea mai ușoară.

Măsura de constrângere „Reținerea” nu poate fi aplicată oricărei per-
soane. Din conținutul alin. (2) art. 165 C.P.P. rezultă că acestei măsuri de 
constrângere pot fi supuse:

1. persoanele bănuite de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea 
prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an;

2. învinuitul, inculpatul care încalcă condițiile măsurilor preventive 
neprivative de libertate, luate în privința lui dacă infracțiunea se 
pedepsește cu închisoare;

3. condamnații în privința cărora au fost adoptate hotărâri de anulare a 
condamnării cu suspendarea condiționată a executări pedepsei sau 
de anulare a liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen.

Deci, reținerea se poate aplica față de bănuit, învinuit, inculpat sau 
condamnat.

În contextul alin. (1) art. 63 C.P.P. prin noțiunea de bănuit se înțelege 
persoana fizică față de care există anumite probe că a săvârșit o infracțiune 
până la punerea ei sub învinuire.

Persoana poate fi recunoscută în calitate de bănuit prin unul din urmă-
toarele acte procedurale, după caz:

1. Procesul verbal de reținere;
2. Ordonanța sau încheierea de aplicare a unei măsuri preventive 

neprivative de libertate;
3. Ordonanța de recunoaștere a persoanei în calitate de bănuit. 
De aici rezultă că, dacă organul de urmărire penală nu întocmește 

unul din actele procedurale enumerate, persoana nu poate avea calitatea 
procesuală de bănuit. 

Respectiv, audierea făptuitorului până la întocmirea acestor acte în ca-
litate de bănuit se interzice. Din acest conținut normativ și din dispoziția 
art.168 alin. 1 C.P.P. rezultă că autorul infracțiunii până la întocmirea actelor 
procedurale prin care îl recunoaștem ca bănuit poate avea calitatea de per-
soană prinsă asupra faptului infracțiunii, suspect, făptuitor, numai nu bănuit în 
sensul art. 63 C.P.P. alin. 1

Învinuit este persoana fizică față de care s-a emis in conformitate 
cu prevederile legale ordonanța de punere sub învinuire (art. 65 C.P.P. alin. 
1). Învinuitul în privința căruia cauza a fost trimisă în judecată se numește in
culpat (art. 65 C.P.P alin. 2). Persoana în privința căreia sentința a devenit 
definitivă se numește condamnat (art. 65 C.P.P. pct. 1 alin. 3). 

În conformitate cu art.165 alin.(l) C.P.P., „constituie reținere privarea per-
soanei de libertate, pe o perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult de 72 de 
ore, în locurile și în condițiile stabilite de lege”.
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Reieșind din dispoziția legală menționată în art. 63 alin. 1 C.P.P. con-
cluzionăm, că pentru luarea măsurii reținerii trebuie să persiste anumite 
temeiuri, adică trebuie să se îndeplinească condiția generală a existenței unor 
probe sau indici temeinici că persoana a săvârșit o infracțiune.

Conform reglementării art. 166 alin. (6) din C.P.P. al R. Moldova, durata 
măsurii de reținere a minorului bănuit de încălcare „nu poate depăși 24 de 
ore din momentul privării de libertate”.

În cazul în care reținerea persoanei se efectuează pentru stabilirea 
identității ei, perioada de reținere nu poate depăși 6 ore.

Potrivit doctrinei procesual-penale, reținerea constituie o măsură proce-
suală de constrângere care este definită de legislator drept „măsură luată de 
organul competent de a priva de libertate o persoană pe un termen de până 
la 72 de ore.(art.6 alin.(l) pct.40 C.P.P.), pentru care legea prevede pedeapsa 
cu închisoare pe un termen mai mare de un an numai în cazurile:

1. dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict;
2. dacă martorul ocular, inclusiv partea vătămată, vor indica direct că 

anume această persoană a săvârșit infracțiunea:
3. dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unita-

tea ei de transport vor fi descoperite urme evidente ale infracțiunii.
Analizând punctele enumerate conchidem că persoana nu poate fi 

reținută, în baza unor simple presupuneri, dar trebuie să existe anumite 
probe ce demonstrează că o anumită persoană a comis infracțiunea.

În alin. 2 art. 166 C.P.P. legislatorul a prevăzut, că în alte circumstanțe 
care servesc temei pentru a bănui că persoana a săvârșit infracțiunea, ea 
poate fi reținută numai dacă a încercat să se ascundă ori nu i s-a putut 
constata identitatea.

Prin alte circumstanțe ce servesc temei pentru a bănui că persoana a 
săvârșit infracțiunea, în contextul acestui aliniat, se poate înțelege de exemplu 
surprinderea persoanei în apropierea locului infracțiunii, unde la apariția poliției 
aceasta încearcă să se ascundă.

Reținerea persoanei bănuite în temeiul alin. 4 art. 166 C.P.P., poate avea 
loc și până la înregistrarea infracțiunii în modul stabilit de lege. Aceasta 
rezultă din alin (4) art. 166 C.P.P. În acest caz înregistrarea infracțiunii tre
buie să se efectueze imediat, dar nu mai târziu de 3 ore de la momentul 
aducerii persoanei reținute la organul de urmărire penală. În cazul în care fapta 
pentru care persoana a fost reținută nu este înregistrată în modul corespun-
zător, persoana se eliberează imediat.

Potrivit viziunii noastre legislatorul prin această normă reglementează 
procedura de reținere a bănuitului într-o localitate îndepărtată de sediul or-
ganului de urmărire penală, unde infracțiunea nu poate fi înregistrată 
la timp și în modul corespunzător. Pentru reținerea persoanei în aceste cazuri 
trebuie să existe temeiuri și motive ale reținerii. Înregistrarea infracțiunii mai 
târziu de 3 ore de la aducerea bănuitului la sediul organului de urmărire pro-
duce anumite consecințe de drept și anume, eliberarea imediată a bănuitu-
lui, de aceea infracțiunea trebuie să se înregistreze în termenul prevăzut.
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În cazurile acestea este necesar ca o dată cu aducerea bănuitului la 
organul de urmărire să se fixeze în registrul persoanelor reținute ora aducerii 
bănuitului și ora înregistrării infracțiunii.

Rezultând din cele menționate ajungem la concluzia că normele drep-
tului procesual prevăd două forme de rețineri: reținerea de fapt și reținerea 
de drept.

Reținerea de fapt a persoanei are loc atunci când persoana este surprinsă 
nemijlocit în timpul comiterii infracțiunii sau după săvârșirea acesteia, adică 
până la întocmirea procesului verbal de reținere.

Reținerea de drept se consideră de la momentul întocmirii procesului ver-
bal de reținere. În procesul verbal de reținere în mod obligatoriu se indică ora 
reținerii de fapt și ora reținerii de drept. Termenul reținerii începe să curgă nu 
de la momentul reținerii de drept, ci de la momentul reținerii de fapt.

Reținerea ca acțiune procesuală nu poate fi efectuată de către organul de 
urmărire penală diferit, legislatorul a prevăzut o procedură specială pentru 
toți subiecții care sunt în drept s-o aplice.

Așa dar, conform alin. (1) art. 167 C.P.P. în fiecare caz de reținere a 
unei persoane bănuite de săvârșirea unei infracțiuni organul de urmărire 
penală, în termen de până la 3 ore de la momentul privării ei de libertate, 
întocmește un proces-verbal de reținere, în care se indică temeiurile, motivele, 
locul, anul, luna, ziua și ora reținerii, fapta săvârșită de persoana respectivă, 
rezultatele percheziției corporale a persoanei reținute, precum și data și ora 
întocmirii procesului verbal. 

Procesul verbal se aduce la cunoștință persoanei reținute, totodată ei 
i se înmânează în scris informația despre drepturile prevăzute la art. 64 
C.P.P., inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi împotriva sa, de a da 
explicații care se includ în procesul verbal, de a beneficia de asistența unui 
apărător și de a face declarații în prezența acestuia, fapt care se menționează 
în procesul verbal. Procesul verbal de reținere se semnează de persoana 
care l-a întocmit și de persoana reținută. În decurs de până la 3 ore de la în-
tocmirea procesului verbal, persoana care l-a întocmit prezintă procurorului 
o comunicare în scris, privitor la reținere.

Organul de urmărire penală, în timp de o oră după reținerea persoanei, 
solicită oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Ga-
rantată de Stat sau unor alte persoane împuternicite de acesta desemnarea 
unui avocat de serviciu pentru acordarea asistenței juridice de urgență. Soli-
citarea de a desemna un avocat de serviciu este prezentată în scris, inclusiv 
prin fax, sau la telefon.

În cazul reținerii minorului, persoana care efectuează urmărirea penală 
este obligată să comunice imediat aceasta procurorului și părinților minorului 
sau persoanelor care îi înlocuiesc. 

Să încercăm a analiza unele aspecte practice ale procedurii reținerii.
Întocmirea procesului verbal de reținere mai târziu de 3 ore de la privarea 

de libertate a bănuitului fără indicarea temeiurilor, motivelor și încadrarea 
juridică a faptei comise de bănuitul minor și altei informații necesare, se 
consideră ca încălcare la întocmirea actelor procedurale.
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Rezultând din conținutul alin. (1) art. 167 C.P.P. precizăm că prima acțiune 
procesuală până la reținerea persoanei bănuite de comiterea infracțiunii tre
buie să fie efectuată percheziția corporală. În cazul acesta percheziția 
corporală poate fi efectuată fără întocmirea ordonanței respective și fără 
autorizația judecătorului de instrucție (art. 130 C.P.P.). La această concluzie s-a 
ajuns deoarece conform procedurii de reținere în procesul verbal de reținere 
a bănuitului trebuie să se indice în mod obligatoriu rezultatele percheziției 
corporale și alte date despre aceasta (data, ora etc.).

Întocmirea procesului verbal de reținere de asemenea trebuie să fie anti-
cipată și de înmânarea bănuitului în scris a informației despre drepturile 
și obligațiile prevăzute în art. 64 C.P.P., inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu 
mărturisi împotriva sa, de a da explicații care se includ în procesul verbal, de a 
beneficia de asistența unui apărător și de a face declarații în prezența acestuia.

Informația cu privire la drepturile și obligațiile bănuitului se va înmâna bă-
nuitului până la întocmirea procesului verbal de reținere sau pe parcursul 
întocmirii lui, deoarece acest fapt necesită a fi consemnat și în procesul verbal 
de reținere. Informația cu privire la drepturi și obligații, la părerea noastră 
trebuie să se prezinte bănuitului în două exemplare. Pe exemplarul care 
va rămâne în dosarul penal, bănuitul minor va consemna că i s-a înmânat 
informația cu privire la drepturile și obligațiile sale și va da explicații asupra 
acestora, după cum este scris în alin. 2 art. 277 C.P.P. (obligativitatea de a 
explica drepturile și obligațiile participanților la urmărirea penală. Astfel bănui-
tul nu va putea nega faptul înmânării informației complete cu privire la drepturi 
și obligații.

Tot în alin. 1 art. 167 C.P.P. se prevede că persoana care a efectuat 
reținerea în decurs de 3 ore de la întocmirea procesului verbal prezintă 
procurorului o comunicare în scris privitor la reținere.

Referitor la prevederile legale menționate se poate de discutat deoarece 
în anumite cazuri executarea acestora este imposibilă. De exemplu, măsura 
de reținere conform legii procesual-penale poate fi efectuată și pe timp de 
noapte, în afara orelor de lucru și in zilele de odihnă, de aceea uneori prezen-
tarea informației procurorului în termenul menționat este imposibilă.

De asemenea, în practică apar probleme în ce privește și aplicarea pre-
vederilor alin. (5) art. 11 și alin. (2) art. 167 C.P.P. din care rezultă că motivele 
reținerii, drepturile, circumstanțele faptei precum și încadrarea juridică a faptelor 
se aduc imediat la cunoștință persoanei reținute numai în prezența unui apă-
rător ales sau al unui avocat care acordă asistență juridică garantată de stat. 

Prin termenul „imediat” conform dicționarului explicativ român se 
subînțelege: fără întârziere, numaidecât, îndată, acum, îndeplinirea imediată 
a acestor prevederi legale, în timp de noapte, în afara orelor de serviciu sau 
în zilele de odihnă, în multe cazuri este imposibilă, din simplul motiv că nu se 
poate pune la dispoziție un apărător ales de bănuit sau al unui avocat care 
acordă asistență juridică garantată de stat.

Din aceste motive nu pot fi îndeplinite nici cerințele art. 104 C.P.P. din 
care rezultă că bănuitul care dorește să facă declarații se audiază imediat după 
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reținerea lui și numai în prezența unui apărător ales sau al unui avocat care 
acordă asistență juridică garantată de stat.

Pentru a se exclude pe viitor astfel de încălcări de procedură ar fi bine-
venit să se conlucreze în acest sens cu procurorul și coordonatorul oficiului 
teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat în 
vederea constituirii unui grafic de lucru.

Ca exemplu de greșeli de procedură la întocmirea procesului verbal de 
reținere a bănuitului putem menționa următoarele: nu se indică motivele 
și temeiurile reținerii, rezultatele percheziției corporale și ora petrecerii ei, 
nu se înscrie corect ora reținerii de fapt, nu se face mențiune cu privire la 
prezentarea informației cu privire la drepturile și obligațiile bănuitului.

Reținerea minorului se poate efectua și în baza ordonanței organului de 
urmărire penală pentru a fi pusă sub învinuire (art. 169 C.P.P.). Reținerea în 
acest caz poate avea loc, când probele administrate în cauza penală dau 
temei de a presupune că o persoană a comis infracțiunea, iar aceasta nu se 
află în localitatea dată sau locul ei de aflare nu este cunoscut. Ordonanța de 
reținere este obligatorie pentru orice colaborator al organului de urmărire pe-
nala sau poliției care va găsi bănuitul. În acest caz reținerea se efectuează con-
form regulilor generale ale reținerii, prevăzute în art. 166 și 167 C.P.P. Despre 
reținerea persoanei se informează imediat organul care a adoptat ordonanța.

În viziunea noastră reținerea persoanei în aceste cazuri trebuie efectuată 
de către reprezentantul organului de urmărire penală care a reținut persoana. 
Excepție de la regulă poate avea loc atunci când în intervalul de 3 ore de la 
privarea persoanei de libertate va fi posibilă aducerea acesteia la persoana ce 
a dispus reținerea și întocmirea procesului verbal.

Altă modalitate de reținere este și reținerea învinuitului minor în baza 
ordonanței procurorului până la arestare, când acesta încalcă condițiile 
măsurilor preventive aplicate anterior (art. 170 C.P.P.) Reținerea efectuată în 
condițiile acestui articol nu poate depăși termenul de 24 de ore și se va efec-
tua atunci când, conform legii, persoana poate fi supusă arestării preventive. 
Despre reținerea învinuitului se informează imediat procurorul ce-a dispus 
reținerea acestuia.

Din conținutul legal rezultă că persoana reținută în calitate de bănuit nu 
se poate afla în această calitate mai mult decât o anumită perioadă, astfel 
potrivit alin. (2) art. 63 C. P. P. organul de urmărire penală nu este în drept să-l 
mențină în calitate de bănuit:

Minorul reținut poate fi eliberat în următoarele cazuri: 
 ● când nu este dovedită participarea acestuia la săvârșirea infracțiunii; 
 ● când nu poate fi privat de libertate lipsind temeiurile legale în această 

privință; 
 ● când se constată o încălcare a legii în procesul reținerii; 
 ● când s-a epuizat termenul și nu s-a prelungit din nou; 
 ● când termenul de reținere a expirat și instanța nu a autorizat arestarea. 

Persoana eliberată după reținere nu poate fi reținută din nou pentru 
aceleași temeiuri. La eliberare, persoanei reținute i se înmânează un certi-
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ficat în care se menționează de către cine a fost reținută, temeiul, locul și 
timpul reținerii, temeiul și timpul eliberării.

La momentul expirării, după caz, a unui termen indicat mai sus organul 
de urmărire penală este obligat să elibereze bănuitul minor care a fost reținut 
ori să revoce, în modul stabilit de lege, măsura preventivă aplicată în privința 
lui, dispunând scoaterea lui de sub urmărire sau punerea lui sub învinuire.

Astfel conchidem că în cazul reținerii persoanei bănuite până la expirarea 
termenului de 24 ore aceasta trebuie să fie pus sub învinuire.

Legea procesual-penală în art. 173 C.P.P. prevede obligația persoanei 
care a întocmit procesul-verbal de reținere, imediat, dar nu mai târziu de 
6 ore, să ofere posibilitate persoanei reținute de a anunța una din rudele apro-
piate sau o altă persoană, la propunerea reținutului, despre locul deținerii. 

În cazul reținerii minorului, persoana care efectuează urmărirea pena-
lă este obligată să comunice imediat aceasta părinților minorului sau alți 
reprezentanți legali ai minorului (persoane care îi înlocuiesc).

§ 3. Acordarea asistenței juridice minorilor reținuți
Reținerea minorului nu poate depăși 24 de ore. Imediat după reținere, 

minorul trebuie să aibă acces la o examinare și la asistență medicală inde-
pendentă, inclusiv pe cont propriu. La etapa reținerii bănuitului minor, precum 
și pe parcursul întregului proces de urmărire penală, persoana responsabilă 
este obligată să-i asigure minorului posibilitatea de a-și exercita dreptul la apă-
rare prin toate mijloacele și metodele care nu sunt interzise de lege. 

În cazul reținerii minorului, persoana care efectuează urmărirea penală 
este obligată să comunice imediat aceasta procurorului și părinților minorului 
sau persoanelor care îi înlocuiesc.

Apărarea trebuie să fie reală și efectivă. Bănuitul minor personal, prin 
intermediul organului de urmărire penală, al părinților, al rudelor sau al 
cunoscuților, are dreptul să-și cheme un avocat ales de el, de către rude sau 
de către prieteni.

Din momentul când i s-a adus la cunoștință actul procedural de 
recunoaștere în calitate de bănuit (procesul verbal de reținere), să aibă 
asistența unui apărător ales de el, iar dacă nu are mijloace de a plăti apără-
torul, să fie asistat în mod gratuit de către un avocat care acordă asistență 
juridică garantată de stat, precum și, în cazurile admise de lege, să renunțe la 
apărător și să se apere el însuși. 

Comunicarea bănuitului cu avocatul, care va fi solicitat pe viitor în calitate 
de apărător, cu rudele sau prietenii care vor alege apărătorul se face prin di-
ferite canale și mijloace tehnice, inclusiv prin intermediul legăturii telefonice.

Avocatul care acordă asistență juridică garantată de stat dobândește 
calitatea de apărător în momentul în care coordonatorul oficiului teritorial al 
Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat emite deci-
zie privind acordarea asistenței juridice calificate. Decizia privind acordarea 
asistenței juridice calificate se aduce la cunoștință, după caz, solicitantului, 
organului de urmărire penală sau instanței de judecată.
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Avocatul care va participa în calitate de apărător este obligat să prezinte or-
ganului de urmărire penală mandatul semnat de șeful oficiului teritorial al Con-
siliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat în care lucrează.

O problemă serioasă poate să apară atunci când bănuitul, din diferite 
motive, inclusiv materiale, nu-și poate angaja un avocat plătit. În asemenea 
cazuri, reprezentantul organului de urmărire penală este obligat ca în timp 
de o oră după reținerea persoanei, să solicite oficiului teritorial al Consiliului 
Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat sau unor alte persoane 
împuternicite de acesta desemnarea unui avocat de serviciu pentru acordarea 
asistenței juridice de urgență. Solicitarea de a desemna un avocat de serviciu 
este prezentată în scris, inclusiv prin fax, sau la telefon

Reprezentanții organului de urmărire penală sunt obligați ca, în cazul în 
care vor avea anumite îndoieli în privința persoanei care va executa apărarea, 
să verifice dacă avocatul dispune de licența eliberată de Ministerul Justiției. Nu 
pot fi admiși în calitate de apărători în cauza penală avocații stagiari și alți juriști 
care nu dispun de licența de avocat sau licența de avocat le-a fost retrasă de 
Ministerul Justiției la propunerea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. 
Ofițerii de urmărire penală sau procurorii nu vor admite în calitate de apărători 
avocați care, din diferite motive, la momentul dat, nu își pot exercita pe deplin 
și efectiv profesia de avocat și nu vor putea acorda bănuitului asistența juridică 
calificată și reală.

Persoana reținută în calitate de bănuit de săvârșirea infracțiunii are dreptul 
să primească consultație juridică calificată, în condiții confidențiale, din partea 
apărătorului până la începutul primei audieri în calitate de bănuit. Numărul în-
trevederilor și durata lor nu sunt limitate de lege. De aceea organul de urmărire 
penală este obligat să creeze condiții optime pentru desfășurarea întrevederi-
lor apărătorului cu bănuitul anume în condiții confidențiale.

Este necesar de menționat că reprezentanții organului de urmărire pena-
lă sunt obligați să asigure persoanei bănuite asistență din partea unui apărător 
în cazurile prevăzute la art.69 al C.P.P. Potrivit acestei norme, participarea 
apărătorului la procesul penal este obligatorie în cazul în care:

1. Aceasta o cere bănuitul;
2. Bănuitul întâmpină dificultăți pentru a se apăra el însuși, fiind mut, 

surd, orb sau având alte dereglări esențiale ale vorbirii, auzului, vederii, 
precum și defecte fizice sau mintale;

3. Bănuitul nu posedă sau posedă în măsură insuficientă limba în care 
se desfă șoară procesul;

4. Bănuitul este minor;
5. Bănuitul este militar în termen;
6. Bănuitului i se incriminează o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau 

excep țional de gravă;
7. Bănuitul este ținut în stare de arest ca măsură preventivă sau este 

trimis la expertiză judiciară psihiatrică în condiții de staționar;
8. Interesele bănuiților sunt contradictorii și cel puțin unul din ei este 

asistat de apărător;
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9. În cauza respectivă participă apărătorul părții vătămate sau al părții 
civile;

10. În alte situații prevăzute de lege.
Din momentul încarcerării bănuitului minor în izolatorul de detenție provi-

zorie, ei continuă să se bucure de toate drepturile legate de protecția vieții și 
integrității fizice și psihice și de alte drepturi prevăzute de legislația de proce-
dură penală.

Organul de urmărire penală și organul de poliție în supunerea căruia se 
află izolatorul de detenție provizorie sunt obligați să creeze condiții favorabile 
pentru persoana reținută, pentru ca ea să nu fie agresată sau supusă violenței 
fizice sau psihice din partea altor persoane deținute în locurile de detenție 
provizorie. În cazul în care bănuitului reținut i se vor cauza prejudicii fizice 
sau psihice din partea unor persoane, inclusiv a celor reținute sau arestate, în 
cele din urmă, răspunderea juridică o poartă organele de stat, care au permis 
comiterea violării integrității fizice sau psihice a persoanei reținute. Acest fapt 
este prevăzut la art.187 al C.P.P., în care sunt stipulate obligațiile administrației 
instituțiilor de detenție a persoanelor reținute sau arestate. 

Potrivit acestei norme, administrația izolatorului de detenție provizorie 
este obligată:

 ● să asigure securitatea persoanelor deținute, să le acorde protecția și 
ajutorul necesar;

 ● să asigure persoanelor deținute accesul la asistența medicală 
independentă;

 ● să înmâneze, în aceeași zi, persoanelor deținute copii de pe docu-
mentele procesuale parvenite în adresa lor;

 ● să asigure înregistrarea plângerilor și a cererilor persoanelor deținute;
 ● să trimită, în aceeași zi, plângerile și cererile persoanelor deținute 

adresate instanței de judecată, procurorului sau altor colaboratori ai 
organului de urmărire penală, fără a fi supuse controlului și cenzurii;

 ● să admită întrevederi libere ale persoanelor deținute cu apărătorul, re-
prezentantul lor legal, mediatorul, în condiții confidențiale, fără a limita 
numărul și durata întrevederilor;

 ● să înmâneze persoanei eliberate un certificat în care să se menționeze 
de către cine a fost reținută, temeiul, locul și timpul reținerii, temeiul și 
timpul eliberării.

§ 4. Măsuri procesuale de constrângere aplicate față de 
minori

Obligarea de a se prezenta la organul de urmărire penală sau la 
instanță și aducerea silită.

Obligarea de a se prezenta. Art. 198 C.P.P. prevede că în cazurile în 
care aplicarea măsurilor preventive față de bănuit, învinuit, inculpat nu este 
rațională, organul de urmărire penală sau instanța poate obliga în scris bă-
nuitul, învinuitul, inculpatul a se prezenta la data și ora fixată, iar în caz de 
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schimbare a domiciliului, imediat să informeze despre acest fapt. În obligarea 
în scris vor fi indicate consecințele nerespectării acesteia. Obligația în scris 
de a se prezenta la organul de urmărire penală sau la instanță poate fi luată 
și de la partea vătămată, martor, precum și de la alte persoane participante în 
proces, pentru asigurarea prezentării.

Aducerea silită. Altă măsură procesuală prevăzută de art.199 C.P.P., 
este aducerea silită, care constă în aducerea forțată a persoanei la organul 
de urmărire penală sau la instanță în cazul în care aceasta, fiind citată, în 
modul stabilit de lege, nu s-a prezentat fără motive întemeiate și nu a informat 
organul care a citat-o despre imposibilitatea prezentării sale, iar prezența ei 
era necesară.

Conform art.199 alin. (2) C.P.P. poate fi supusă aducerii silite numai 
persoana participantă în proces, pentru care este obligatorie citarea organului 
de urmărire  penală sau instanței, și care:

1. Se eschivează de la primirea citației;
2. Se ascunde de organul de urmărire penală sau de instanță;
3. Nu are loc permanent de trai.
Aducerea silită se dispune numai după citarea prealabilă a persoanelor, 

cu excepția cazurilor când persoana se ascunde de organul de urmărire pe-
nală sau nu are loc permanent de trai.

Citația este actul procedural prin care participanții la procesul penal sunt 
chemați în față ofițerului de urmărire penală, procurorului, judecătorului de 
instrucție și instanței de judecată. Citarea făcută prin notă telefonică, tele-
grafică, ori prin mijloace electronice urmează să fie însoțite cu măsuri ce 
asigură respectarea dispozițiilor articolelor 239, 240 C.P.P. Astfel citarea prin 
notă telefonică se face prin intermediul organelor de poliție municipală sau 
administrației publice locale iar prin nota telegrafică prin intermediul serviciului 
poștal. Citarea poate fi făcută prin poșta electronică. Citarea în formă scrisă 
poate fi dublată prin nota telefonică.

Termenul de cel puțin 5 zile este un termen de recomandare și nerespec-
tarea acestuia nu constituie un motiv întemeiat pentru persoană de a nu se 
prezenta la timpul indicat în citație. Astfel în cazuri care nu suferă amânare 
sau pentru a preveni împiedicarea aflării adevărului citarea bănuitului, învinui-
tului părții vătămate sau martorului se face în aceeași zi la ora respectivă fiind 
însoțite persoanele citate de agenții organelor de poliție.

În cazul în care persoana nu s-a prezentat la citație, dar a informat la timp 
organul de urmărire penală sau instanța, despre motivele neprezentării nu 
constituie temei de aducere silită.

Partea vătămată sau martorul este adus silit, de regulă, după citarea și 
neprezentarea repetată, cu excepția cazului când nu are loc permanent de 
trai și în cazul când procedura citației nu poate fi realizată în legătură cu es-
chivarea persoanei de la primirea citației.

Constituie motive întemeiate, circumstanțele care împiedică prezenta-
rea la citație:

 ● boala;
 ● decesul rudelor apropiate;
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 ● calamitățile naturale;
 ● primirea citației cu întârziere;
 ● starea de război și altele.

În literatura de specialitate și practica organelor de urmărire penală sunt 
recunoscute motive întemeiate: lipsa mijloacelor bănești pentru deplasarea la 
locul efectuării acțiunilor procesuale; accidente și alte dereglări în domeniul 
transportului; plecarea persoanei în deplasare de serviciu înainte de citație.8

Aducerea silită poate fi dispusă numai după declanșarea procesului 
penal, fiind determinată de efectuarea acțiunilor de urmărire penală prevăzute 
de Codul de procedură penală a R. Moldova și numai la decizia ofițerului de 
urmărire penală, procurorului sau instanței de judecată într-o cauză penală 
concretă.

Aducerea silită poate fi dispusă prin ordonanța organului de urmărire 
penală sau încheierea instanței care pe lângă dispozițiile art. 255 C.P.P. și 
după caz art. 306 C.P.P., va cuprinde mențiuni privind numele, data, anul, 
locul nașterii, domiciliul, motivele aducerii silite și la care ofițer de urmărire 
penală, procuror sau judecător trebuie adusă.

Aducerii silite nu poate fi supusă persoana, potrivit al.(4) art.199 C.P.P., 
în timpul nopții (interval de timp cuprins între orele 22.00 și 6.00), cu excepția 
cazurilor care nu suferă amânare ( pericolul real că se vor pierde sau distruge 
probele, că bănuitul sau învinuitul se poate ascunde în încăperea suspectată 
ori că se vor comite alte infracțiuni).

Conform al.(5) art.199 C.P.P. nu pot fi supuse aducerii silite:
 ● minorii în vârstă de până la 14 ani;
 ● femeile gravide;
 ● persoanele bolnave, starea cărora este confirmată prin certificat me-

dical eliberat de o instituție medicală de stat.
În cazurile prevăzute mai sus se amână efectuarea acțiunii preconizate 

sau în dependență de caz acțiunea procesuală se desfășoară la locul aflării 
persoanei respective.

Nu constituie aducere silită a persoanei în sensul articolului 199 C.P.P., 
aducerea la organele de poliție în condițiile, dacă aceasta a fost prinsă în 
flagrant delict; dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în 
unitatea ei de transport sunt descoperite urme evidente ale infracțiunii, pre-
cum și în condițiile art. 168 C.P.P. care prevede dreptul cetățenilor de a prinde 
persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii, precum și însoțirea persoanei de 
către colaboratorii organelor de poliție fiind citată pentru efectuarea acțiunilor 
procesuale urgente (citarea se va face în așa fel ca persoanei chemate să i se 
înmâneze citația cu cel puțin 5 zile înainte de data când ea trebuie să se pre-
zinte conform citației în fața organului respectiv. Această regulă nu se aplică la 
citarea bănuitului, învinuitului, inculpatului, a altor participanți la proces pentru 
efectuarea unor acțiuni procesuale de urgență în cadrul desfășurării urmăririi 
penale sau al judecării cauzei).

8  В.М.Корнуков, Иные меры процессуального принуждения в уголовном 
судопроизводстве, Саратов, с.93
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Ordonanța sau încheierea privind aducerea silită este trimisă spre 
executare organului de poliție. Conducătorul organului de poliție asigură 
executarea hotărârii de aducere silită.

Persoana responsabilă de executarea măsurii de aducere silită anunță 
hotărârea persoanei, care urmează a fi adusă în fața organului de urmărire 
penală sau instanței de judecată. 

Dacă persoana care trebuie adusă silit invocă anumite motive întemeiate 
ce împiedică la moment prezentarea în fața organelor respective, colabora-
torul poliției anexează la ordonanță (încheierea) raportul cu documentele ce 
confirmă imposibilitatea executării acestei măsuri, anunțând imediat ofițerul 
de urmărire penală, procurorul sau judecătorul. Persoana menționată în 
hotărârea de aducere silită este însoțită de colaboratorii poliției până la lo-
cul destinat. Aplicarea armei, cătușelor sau legarea persoanei în legătură 
cu executarea aducerii silite nu se admite (cu excepția cazurilor când opune 
rezistență colaboratorului poliției). 

Persoana împuternicită cu executarea ordonanței sau încheierii de adu-
cere silită trebuie să respecte dispozițiile articolului 29 al Constituției și artico-
lului 12 al C.P.P. privind inviolabilitatea domiciliului care prevede “că nimeni nu 
poate pătrunde sau rămâne în domiciliu sau în reședința unei persoane fără 
consimțământul acesteia” decât în cazurile prevăzute de lege. 

Astfel în cazul executării încheierii instanței de judecată privind aduce-
rea silită, persoana împuternicită poate pătrunde în încăpere și fără acordul 
persoanei. În cazul executării ordonanței ofițerului de urmărire penală sau 
a procurorului, de aducere silită, pătrunderea în încăpere este posibilă cu 
acordul persoanei, iar în caz contrar cu autorizarea judecătorului de instrucție.

§ 5. Particularitățile aplicării măsurilor preventive în 
privința minorilor

Măsuri preventive – sunt măsurile cu caracter de constrângere prin care 
bănuitul, învinuitul, inculpatul este împiedicat să întreprindă anumite acțiuni 
negative asupra desfășurării procesului penal sau asupra asigurării executării 
sentinței.

Măsurile preventive sunt orientate spre a asigura buna desfășurare a pro-
cesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de 
urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea 
adevărului ori spre asigurarea de către instanță a executării sentinței.

Categorii de măsuri preventive:
1. Obligarea de a nu părăsi localitatea;
2. Obligarea de a nu părăsi țara;
3. Garanția personală;
4. Garanția unei organizații;
5. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de 

transport;
6. Transmiterea sub supraveghere a militarului;
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7. Transmiterea sub supraveghere a minorului;
8. Liberarea provizorie sub control judiciar;
9. Liberarea provizorie pe cauțiune;
10. Arestarea la domiciliu;
11. Arestarea preventivă.
În fond, măsurile în vigoare se aplică dacă sunt destule temeiurile de a 

presupune că minorul în ipostaza de bănuit sau învinuit poate să se ascundă 
de organul care efectuează procesul penal, să împiedice stabilirii adevărului 
(prin influență asupra participanților la proces, prin tot soiul de ascunderi, de-
teriorări, falsificări privind faptele necesare cauzei, prin neprezentare la locul 
cerut după primirea citației), să săvârșească alte infracțiuni, să împiedice 
executarea sentinței. În lipsa temeiului însă, organului în putere nu-i rămâne 
decât să ia de la minor doar o obligație în scris de a se prezenta în incintă la o 
eventuală citare, iar aceasta numai atunci când va apare necesitatea de a se 
da o informație despre schimbarea de către bănuit sau învinuit a domiciliului 
legal (Art. 176, al. 4 din C.P.P. al R. Moldova). Deducem că la aplicarea unei 
sau altei măsuri preventive față de minori, se pune pe cântare caracterul și 
gradul faptei, se ține cont de persoana la caz, se ia în vedere vârsta și sta-
rea sănătății copilului, ocupația, situația familială, locul de trai permanent sau 
vremelnic.

Art. 178 din C.P.P. îmbină titular „Declarația în scris de nepărăsire a 
localității (Obligarea de a nu părăsi localitatea sau țara)”. Din start, constatăm 
că termenul „localitate” trebuie să fie înțeles numai în sens de teritoriu (sat, 
municipiu, sector, comună, județ), care „înghite” noțiunea de domiciliu (casă 
la pământ, apartament), dar n-o poate substitui în text. Cât privește măsura 
preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea, (țara), aceasta constă într-o 
îndatorire scrisă impusă minorului. Astfel, minorul învinuit sau bănuit de în-
călcare intră în câmpul de vedere al organului care a dispus măsura și va 
răspunde la citarea acestuia, și fără voia numitului organ nu-și va schimba 
domiciliul.

Anume garanția unei organizații ca măsură preventivă se alege cu anu-
mite priorități, deoarece „lucrul educativ cu minorul poate fi realizat în cadrul 
colectivului ... la locul de muncă sau studii. În așa fel, colectivul respectiv 
poate influența pozitiv asupra copilului până la finisarea urmăririi penale sau 
a examinării cauzei de către instanță. Datorită, acestui fapt se amplifică activi-
tatea profilactică și de avertizare a măsurii preventive”. În acest caz ar fi bine 
să se detalieze conținutul măsurii preventive aplicate față de minor, să se ia 
în considerație particularitățile psihice și de vârstă ale acestuia, condițiile în 
care a trăit și a fost educat, să i se acorde măsuri cu caracter și sub aspect 
mai educativ.

Mai departe, de competența organelor care efectuează procesul penal 
rămâne acumularea informațiilor despre minor (existența sau lipsa antece-
dentelor penale, caracteristica de la locul de muncă sau cel de studii) nece-
sare și ele pentru soluționarea problemei. Transmiterea sub supraveghere a 
minorului se face la demers în scris al unei persoane mature. Organul preo-
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cupat de procesul penal trebuie să fie destul de informat în privința ei, trebuie 
să prevadă capacitatea acestui factor de a-și exercita funcția, capacitatea 
lui firească de a executa cele ce decurg din actul transmiterii. Persoana va 
fi informată despre caracterul și esența infracțiunii, de săvârșirea căreia este 
bănuit adolescentul. În cele din urmă, se consemnează că partea asigurătoa-
re a luat cunoștință de cauză și de obligațiile pe care și le asumă.

Arestare preventivă realizează o constrângere de talie aproximativă cu 
pedeapsa închisorii, dar cu cedarea că scoate pericolul din mijlocul colecti-
vului uman numai pe lungimea de durată a procesului penal. În doctrină, ea 
este o măsură de prevenție provizorie aplicată în conformitate cu legislația 
de procedură penală înainte de soluționarea definitivă a cauzei celui învinuit, 
celui inculpat sau celui bănuit de săvârșirea infracțiunii și în scopul asigurării 
bunei desfășurări a procesului sau pentru a împiedica bănuitul sau învinuitul 
să se ascundă de urmărirea penală, de judecată ori de executarea sentinței.

Conform C.P.P., arestarea preventivă se aplică numai față de învinuit, 
bănuit, inculpat în stare de arest în locurile și condițiile prevăzute de lege. 
Nu rareori măsura privată urmează a fi înlocuită, pe cât e posibil, prin măsuri 
alternative de control:  supravegherea din partea familiei; lucrul educativ cu 
minorul; referirea acestuia în vreo instituție educativă de profil special9.  Ares-
tul e mai puțin necesar în situație când minorii au săvârșit delictul pentru prima 
dată, iar fapta nu e de greutatea unui pericol social avansat. Este necesar 
de a evita, pe cât e posibil, deținerea minorilor sub arest iar, în contrar, de a 
aplica această măsură preventivă doar în cazuri excepționale. Totodată, ar 
fi bine venită aplicarea unor măsuri preventive alternative arestului. Iar dacă 
totuși arestul s-a aplicat, devine oricum necesară luarea de măsuri pentru 
reducerea termenului de deținere a minorului10.  

Un interes aparte în problemă suscită termenul de ținere sub arest pre-
cum și termenul ținerii persoanei în stare de arest, prelungirea ei. (Art. 186 din 
C.P.P. al R. Moldova). Acesta curge de la momentul reținerii minorului (dacă 
e reținut) sau din startul îndeplinirii încheierii judecătorești privind ținerea per-
soanei în stare de arest.

Legea procesual-penală fixează un șir de particularități referitor la 
deținerea sub arest a minorilor. Minorii arestați au dreptul la consultații juridi-
ce, la comunicări cu avocații lor. Minorilor trebuie să li se creeze posibilitatea 
de a-și continua studiile sau pregătirea profesională, trebuie să li se permită 
a primi și a avea asupra lor obiecte destinate odihnei, dacă aceasta nu con-
travine intereselor justiției11. După paravanul acestor particularități privative 
descoperim un bogat asortiment de permisiuni și rații, de drepturi și amenajări 
recunoscute în general ca niște mijloace de reabilitare și educație. 

Măsura preventivă care justifică privarea de libertate a persoanei pe întreg 

9   Regulile minime cu privire la administrarea justiției pentru minori, de la 29 noiembrie 1985, 
Art. 13, al. II.

10  Regulile ONU pentru protecția minorilor, privați de libertate, de la 14 decembrie 1990, pct. 17.
11  Regulile ONU pentru protecția minorilor privați de libertate de la 14 decembrie 1990, pct. 18.
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cursul urmării penale, dar permite expres și libertatea deținutului cu anumite 
limitări, cu rezerva respectării și îndeplinirii unor condiții prevăzute de lege 
întru cruțarea libertății constituie liberarea provizorie. Această instituție pro-
cesuală cu tradiții se întâlnește în diverse variante în majoritatea legislațiilor 
din lume. Unele surse înregistrează că natura juridică a liberării este aceea 
a măsurii preventive așa cum învinuitul e lăsat liber, altele, din contra, arată 
că această stare de libertate nu poate avea natura juridică a unei măsuri 
preventive așa cum astfel de liberare presupune nemijlocit o stare de deținere 
din care să se realizeze.

Acțiunea măsurii preventive încetează odată cu schimbarea sau revo-
carea acesteia, odată cu încetarea sau clasarea urmăririi penale, odată cu 
punerea în executare a pedepsei sau a măsurii de constrângere cu caracter 
medical sau educativ.

§ 6. Aplicarea masurilor de constrângere cu caracter 
educativ față de minori

Minoratul penal constituie una din preocupările majore si permanente ale 
politicii penale din toate statele moderne.

Manifestările infracționale în zona de vârsta ce caracterizează minora-
tul ridică probleme cu totul deosebite și specifice de prevenire și combatere, 
datorita, pe de o parte, multitudinii și diversității factorilor care pot marca în 
mod negativ capacitatea de adaptare a minorilor la exigența normelor de con-
duită socialmente admise, iar pe de altă parte, caracterului extrem de fragil și 
influențabil al personalității acestora.

Criminologia modernă relevă astfel că procesul de formare a personalității 
și comportamentului minorilor este uneori sever condiționat de influența nega-
tivă a unor medii familiale de tip conflictual, a unor factori negativi din mediul 
școlar și mai ales a celor provenind din mediul ambiant imediat, stradal sau 
de anturaj, la care se pot adăuga uneori și factori economici, sociali sau cul-
turali cu caracter global. Ca urmare a interacțiunii sau acțiunii singulare, dar 
intense, a unor astfel de factori, o parte din adolescenți sunt sustrași acțiunii 
factorilor educaționali pozitivi și parcurgând variate căi de degradare psihico-
morala cum ar fi: alienarea, frustrarea, învățarea sau pur și simplu amplifica-
rea inadaptabilității naturale a unora dintre ei, se orientează spre exprimări 
comportamentale de tip infracțional.

Necesitatea prevenirii și combaterii eficiente a manifestărilor infracționale 
în rândul minorilor apare cu atât mai acuta în ultimul deceniu, cu cât statisticile 
judiciare din Moldova pun în evidență creșteri alarmante ale implicării aces-
tora în comportamente infracționale vizând violența, lipsa ocupațională, actul 
terorist, contrabanda cu stupefiante și valută etc.

În planul dreptului penal, partea generală, una dintre cele mai importante 
probleme ridicate este aceea a stabilirii limitelor de vârstă între care poate fi 
situată răspunderea penală specifică minorului infractor.
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Legiuitorul, prin dispozițiile art. 21 C.P. R. Moldova a stabilit aceste limite 
între 14 si 16 ani, considerând că începând cu vârsta de 14 ani un minor are 
dezvoltarea psiho-morala normală și prezintă gradul de maturizare necesar 
înțelegerii semnificației social-juridice a acțiunilor sau inacțiunilor sale în ra-
port cu exigențele legii penale.

Pe cale de consecință, începând cu vârsta de 14 ani, minorul dezvoltat 
normal este creditat cu capacitate penală, presupunându-se că el poate deve-
ni subiect activ al infracțiunii, dispunând de o dezvoltare suficientă a factorilor 
psihici caracterizanți ai vinovăției penale.

Limita de vârstă de 14 ani creditată de legislația Republicii Moldova ca 
punct de plecare a capacității penale, nu este concordantă în toate legislațiile 
penale, soluțiile normative propuse de alți legiuitori fiind diferite uneori în mod 
spectaculos.

Diversitatea de soluții practice în legislațiile penale de pe continentul euro-
pean, având temeiuri în diverse concepții și tradiții de politică penală, va trebui 
cu timpul înlăturată, perspectiva consolidării relațiilor intercomunitare impu-
nând adoptarea unui minim de reguli cu valori similare, care să faciliteze coor-
donarea internațională, cel puțin, la nivelul luptei de combatere a criminalității 
în rândul minorilor. Datorită particularităților psihico-fizice ale vârstei pe care 
o reprezintă și posibilităților diferențiate de influențare pe cale de sancționare 
a minorilor care pot prezenta cerințe de reeducare foarte variate, majoritatea 
legislațiilor penale moderne instituie regimuri de sancționare speciale a mino-
ratului penal, ca efect al instituirii unor regimuri de sancționare specializate 
pentru minorii infractori.

Măsurile educative sunt sancțiuni de drept penal instituite în mod special 
pentru minorii infractori și care sunt destinate să asigure în condițiile unei con-
strângeri penale reduse și diferențiate educarea și reeducarea acestora prin 
supraveghere, instruire școlară sau profesională și prin cultivarea în conștiința 
lor a unor valori și comportamente care să implice respectul fața de ordinea 
de drept penal.

Spre deosebire de unele legislații străine (cum este cea franceză), unde 
măsurile educative se pot lua și fără a se stabili răspunderea penală, în siste-
mul penal moldovenesc ele nu pot fi decât consecințe ale unei răspunderi pe-
nale concrete și se pot lua numai fața de minorul care a săvârșit o infracțiune.

Scopul măsurilor educative, subordonat în mod generic scopului gene-
ral al tuturor sancțiunilor de drept penal, este acela de a educa și reeduca pe 
minorul delincvent prin intermediul dobândirii unei pregătiri școlare, profesio-
nale și culturale de natură a-i permite o integrare socio-profesională pozitivă.

Spre deosebire de pedepse, unde caracterul coercitiv-afectiv este predo-
minant, măsurile educative sunt practic lipsite de conținut și mesaj infamant, 
caracterul lor fiind predominant proiectiv. Ca urmare a luării și supunerii mi-
norului unor măsuri educative, acesta nu suportă nici un fel de consecințe 
de ordin penal în viitor, condamnările pronunțate împotriva sa pentru faptele 
săvârșite netransformându-se în antecedente penale.
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Conform art. 104 C.P. R. Moldova persoanelor liberate de răspunderea 
penală în conformitate cu art. 54 C.P. R. Moldova instanța de judecată le 
poate aplica următoarele masuri de constrângere cu caracter educativ:

1. Avertismentul.
2. Încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor 

care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat.
3. Obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei 

măsuri se ia în considerație starea materială a minorului.
4. Obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabi-

litare psihologică.
5. Internarea minorului într-o instituție specială de învătământ și de 

reedu care sau într-o instituție curativă si de reeducare.
Măsurile de constrângere cu caracter educativ sunt o formă de individua-

lizare a răspunderii minorilor pentru infracțiunea comisă, o forma de liberare 
de răspunderea sau pedeapsa penală.

Aceste măsuri pot fi aplicate asupra minorilor în cazul în care sunt 
prezente următoarele criterii:

 ● comiterea pentru prima dată a infracțiunii;
 ● săvârsirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave;
 ● posibilitatea corectării minorului fără aplicarea răspunderii sau pedep-

sei penale.
În prezența acestor criterii, a motivului comiterii infracțiunii și a comporta-

mentului minorului după săvârșirea infracțiunii, fața de acesta pot fi aplicate 
măsurile de constrângere cu caracter educativ.

- In codul penal al R. Moldova nu se explică noțiunea de avertisment, de 
aceea vom apela la definiția dată de alți autori. Astfel prin avertisment se 
înțelege explicațiile date minorului privind prejudiciul cauzat prin fapta sa și 
consecințele ce vor surveni în cazul comiterii unei noi infracțiuni.

- Încredințarea minorului spre supraveghere constă în însărcinarea 
părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat cu 
anumite obligațiuni, privind educarea minorului și supravegherea comporta-
mentului acestuia. În cazul încredințării minorului spre supraveghere persoa-
nelor sus-numite instanța de judecată trebuie să stabilească că persoanele 
respective vor avea o influență pozitivă asupra minorului.

- Obligarea minorului de a repara prejudiciul cauzat. La aplicarea 
acestei măsuri se ia în considerație starea materială a minorului.

- Internarea minorului într-o instituție specială de învățământ și de 
reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare. Această măsură 
este una dintre cele mai severe. Severitatea acestei măsuri constă în supor-
tarea anumitor restricții, de exemplu, respectarea cerințelor regimului instituit. 
Aceasta măsură poate fi instituită minorilor ce nu pot fi supravegheați de către 
părinți, asupra acelor persoane ce necesită a fi izolate din cauza influenței ne-
gative a mediului înconjurător sau asupra persoanelor ce au dereglări psihice 
și necesită a fi supuși unui tratament special.
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Minorului îi pot fi aplicate câteva măsuri de constrângere cu caracter edu-
cativ. În cazul eschivării sistematice de la masurile de constrângere cu carac-
ter educativ de către minor, instanța de judecată, la propunerea organelor de 
stat specializate, anulează măsurile aplicate și decide trimiterea cauzei pena-
le procurorului sau stabilește pedeapsa conform legii în baza căreia persoana 
dată a fost condamnată, după caz (art. 104 alin. 4 C.P. R.M.).

În calitate de concluzie vom menționa că în perspectiva evitării treptate 
și excluderii complete a cazurilor de aplicare ilegală a măsurilor procesuale 
din activitatea poliției colaboratorii acestui organ vor trebui ca în procesul de 
realizare a atribuțiilor de serviciu să se subordoneze următoarelor reguli:

 ● să-și îndeplinească atribuțiile consacrându-se lor totalmente;
 ● să împiedice orice practică abuzivă, arbitrară sau discriminatoare, 

succeptibilă de a se concretiza în acte de violență fizică sau morală;
 ● să respecte onoarea și demnitatea persoanelor și să vegheze la inte-

gritatea fizică a celor pe care îi vor reține sau aresta;
 ● să-i trateze pe cetățeni cu corectitudine. Permanent să acorde ajutor 

cetățenilor și să-i protejeze;
 ● să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei pe par-

cursul procesului penal și în deosebi la aplicarea măsurilor procesuale;
 ● să îndeplinească formalitățile cerute și să respecte procedura prevă-

zută de legislație, în timpul reținerii și arestării unei persoane;
 ● să fie capabili și să știe a lua deciziile necesare la momentul oportun, 

în vederea evitării oricăror consecințe grave și imediate;
 ● să admită întrevederi libere ale persoanelor deținute cu apărătorul, 

reprezen tantul lor legal, mediatorul, în condiții confidențiale, fără a 
limita numărul și durata întrevederilor;

 ● să fie responsabili personal și profesional de orice act care l-ar putea 
comite în timpul exercitării funcțiunii lor. 
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