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Capitolul I.

INTRODUCERE
Prezentul ghid are ca obiectiv asigurarea poliţiştilor cu instrumente utile în 

procesarea cauzelor penale în care sunt implicaţi copiii. Chiar dacă accentul se 
pune pe dejudiciarizarea şi aplicarea unor proceduri prietenoase copiilor în con-
flict cu legea, s-a decis abordarea şi altor aspecte ale justiţiei penale ce au tangen-
ţă cu problema de bază. În acest sens, au fost examinate aspecte procesuale ce ţin 
de copiii victime şi martori. 

Ghidul îşi propune ca prin intermediul instituţiilor prezentate să promoveze 
o nouă abordare centrată pe copil şi familie, punând permanent în prim-plan ne-
voile copilului. 

Copilul trebuie, în primul rând, tratat cu respect, într-un mod demn, nedis-
criminatoriu şi corect. Copilul înţelege mai mult decât suntem noi obişnuiţi să 
credem. Este extrem de important, pentru bunăstarea lui fizică şi psihică, să ţinem 
cont de acest fapt şi să învăţăm să ne comportăm faţă de el luând în considerare 
capacităţile lui în continuă dezvoltare.

Aşadar, fiecare profesionist îl poate ajuta pe copil să devină mai bun şi mai res-
ponsabil, iar beneficiile pe termen lung ale acestui demers sunt deosebite pentru 
societate.

La nivel internaţional abordarea problemei privind drepturile copilului a apă-
rut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare 
preocupată de aspectele referitoare la dezvoltarea copilului, care pleda pentru 
protecţia acestuia împotriva neglijării, exploatării şi violenţei. 

În secolul al XX-lea, comunitatea internaţională a continuat să se preocupe 
de problema în cauză. În 1924, Liga Naţiunilor a adoptat Declaraţia de la Geneva. 
În 1959, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia drepturilor copilului. În 
ambele declaraţii se recunoştea că copiii sunt membri fragili, slabi şi vulnerabili ai 
societăţii. 

Spre sfârşitul anilor ‘60 s-a pus accentul pe drepturile de participaţie ale copi-
lului. A fost susţinută ideea că şi copiii au competenţele necesare pentru luarea 
deciziilor privind aspectele importante din viaţa lor şi că ar trebui lăsaţi să partici-
pe la luarea acestor decizii. 

La 20 noiembrie 1989 a fost adoptată Convenţia ONU cu privire la drepturile 
copilului, care a intrat în vigoare în septembrie 1991 şi a fost ratifcată de majori-
tatea ţărilor lumii. 

Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat mai multe standarde privind protec-
ţia drepturilor copilului în situaţia în care acesta vine în contact cu sistemul de 
justiţie. Astfel, potrivit standardelor, un copil aflat în conflict cu sistemul juridic 
este subiect al drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi trebuie asigurat ca toa-
te acţiunile vor fi călăuzite, în primul rând, de interesul superior al copilului. Pe 
lângă Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului au fost adoptate multiple re-
guli de detaliere a standardelor de tratament al minorului în sistemul de justiţie, 
precum Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea 
justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing), 1985; Principiile Naţiunilor Unite pentru 
prevenirea delincvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh), 1998; Recomandarea Rec 
(2003)20 a Comitetului de Miniştri al Statelor Membre cu privire la noile modalităţi 
de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, 2003; Ghidul Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă Copiilor, 2010 etc. 

Numeroase standarde internaţionale au în vizorul lor copiii în conflict cu legea. 
Examinarea acestor cauze impune cunoştinţe speciale din partea profesioniştilor. 
Statele sunt chemate să introducă şi să dezvolte programe de formare pentru cei 
care instrumentează cauzele cu implicarea copiilor.

Teoriile moderne privind comunicarea dintre profesionişti şi copii se axează 
pe crearea unor relaţii bazate pe recunoaştere şi apreciere. Principiile care stau la 
baza raporturilor între juristul responsabil de caz şi copil trebuie să se bazeze pe 
respectul faţă de copil, capacitatea de a înţelege situaţia acestuia, sensibilitatea 
faţă de sentimentele şi opiniile copilului. Aşadar, sperăm că ghidul de faţă îşi va 
aduce modesta contribuţie la formarea unor abilităţi în domeniul justiţiei pentru 
copii.

Prezentul ghid este elaborat în cadrul proiectului „Promovarea noilor elemen-
te de justiţie pentru copii în sistemul de justiţie din Moldova”, implementat de 
Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al UNICEF-Moldova. Lucrarea 
este parte integrantă din complexul de activităţi desfăşurate de către Institutul de 
Reforme Penale în domeniul justiţiei pentru copii. 

Ghidul poate fi de un real folos la îmbunătăţirea practicilor actuale din acti-
vitatea organelor de poliţie şi poate fi utilizat în procesul de formare iniţială şi 
continuă a angajaţilor organelor afacerilor interne.
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Capitolul II.

STANDARDE INTERNAŢIONALE, EUROPENE 
ŞI BUNE PRACTICI REFERITOARE LA REACŢIA 
LA DELINCVENŢA JUVENILĂ ŞI TRATAMENTUL 
COPIILOR ÎN SISTEMUL DE JUSTIŢIE

II.1. STANDARDELE INTERNAŢIONALE ŞI EUROPENE

II.1.1. Prevederi conceptuale

Noţiunea justiţie pentru copii semnifică: principiile, cadrul normativ-juridic, 
procedurile, instituţiile, specialiştii, metodele şi tehnicile destinate strict copiilor 
implicaţi în sistemul de justiţie. Luate împreună, aceste aspecte trebuie să fie prie-
tenoase copilului. Adiţional protecţiei, justiţia pentru copii semnifică şi prevenţia, 
inclusiv înlăturarea cauzelor care duc la delicte.

Conform Ghidului Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie 
Prietenoasă Copiilor1, conceptul justiţie prietenoasă copilului se referă la sistemele 
de justiţie care garantează respectarea şi implementarea eficientă a tuturor drep-
turilor copiilor la cel mai înalt nivel posibil, ţinând cont de anumite principii (par-
ticipare, interesul superior al copilului, demnitate, protecția contra discriminării, 
supremația legii)2 şi acordând consideraţiune corespunzătoare nivelului de matu-
ritate al copilului şi înţelegerii circumstanţelor cazului. Aceasta este, în particular, 
o justiţie accesibilă, corespunzătoare vârstei, rapidă, adaptată la/şi concentrată pe 
necesităţile şi drepturile copilului, inclusiv drepturile la un proces echitabil, de a 

1 Ghidul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă Copiilor, adoptat de 
Comitetul de Miniştri la 17 noiembrie 2010 la Reuniunea a 1098-a Delegaţilor Miniştrilor.

2 ibidem, cap. III şi IV.

participa la/şi de a înţelege procedurile, la viaţă privată şi de familie,  la integritate 
şi demnitate”3.

Sistemul de justiţie pentru copii, pe lângă instanţele de judecată care exami-
nează cauzele cu implicarea copiilor, mai cuprinde structurile oficiale, cum ar fi 
poliţia, procuratura, avocatura, serviciul de probaţiune şi instituţiile penale. Sis-
temul activează în cooperare cu autorităţile relevante în domeniile sănătăţii, în-
văţământului, asistenţei sociale şi cu organizațiile nonguvernamentale din sfera 
protecţiei victimelor şi martorilor. Sistemul de justiţie juvenilă trebuie privit ca o 
componentă a unei strategii mai largi de prevenire a delincvenţei juvenile care 
ţine cont de contextul larg al familiei, şcolii, vecinătăţii şi grupului de cunoştinţe, 
în interiorul căruia are loc comiterea faptei4.

Sistemul tradiţional de justiţie penală nu este capabil să ofere, de unul singur, 
soluţii adecvate privind tratamentul delincvenţilor juvenili, în virtutea faptului că 
nevoile sociale şi educaţionale ale acestora diferă de cele ale adulţilor5. Ansamblul 
regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Re-
gulile de la Beijing) prevăd următoarele: „Se vor face eforturi pentru a stabili, în fie-
care ţară, o serie de legi, reguli şi dispoziţii aplicabile în mod expres la delincvenţii 
juvenili şi pentru a stabili instituţiile şi organismele abilitate cu aplicarea justiţiei 
faţă minori, fiind destinate:

să răspundă nevoilor delincvenţilor juvenili, protejându-le, în acelaşi timp, a) 
drepturile fundamentale;

să răspundă nevoilor societăţii (inclusiv ale victimelorb) 6);

să aplice efectiv şi ecc) hitabil Ansamblul de reguli”7.
Sistemul de justiţie pentru copii caută să asigure bunăstarea minorilor, astfel 

încât reacţia faţă de delincvenţii juvenili să corespundă circumstanţelor delin-
cvenţelor şi delictelor8. Aşadar, un principiu fundamental al justiției pentru co-
pii este proporţionalitatea. Acest principiu binecunoscut se aplică la moderarea 
sancţiunilor punitive. În cazul delincvenţilor juvenili trebuie să se ţină cont nu nu-

3 ibidem, cap. II, lit. c).
4 Par. 2, Recomandarea Rec (2003) 20 a Comitetului de Miniştri al Statelor Membre cu privire la noile 

modalităţi de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, adoptată de Comitetul de Miniştri 
la 24 septembrie 2003.

5 ibidem, Preambul. 
6 vezi par. 3, Recomandarea nr. R (87) 20 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre privind reacţiile 

sociale la delincvenţa juvenilă, adoptată de Consiliul de Miniştri la 17 septembrie 1987.
7 Regula 2.3, Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 

minori (Regulile de la Beijing), recomandat în vederea adoptării de către cel de-al VII-lea Congres 
al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor, care a avut loc la Mila-
no la 26 august – 6 septembrie 1985 şi adoptat de Adunarea Generală prin Rezoluţia 40/33 din  
29 noiembrie 1985.

8 ibidem.
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mai de gravitatea delictului, ci şi de circumstanţele personale. Acestea din urmă 
(poziţia socială, situaţia în familie, daunele cauzate de delict sau de alţi factori cu 
influenţă asupra circumstanţelor personale) trebuie să fie luate în considerare la 
proporţionarea deciziei (de exemplu, ţinându-se cont de efortul delincventului 
de a despăgubi victima sau de dorinţa sa de a reveni la o viaţă sănătoasă şi utilă).

Reacţiile la delincvenţa juvenilă trebuie să poarte un caracter multidisciplinar 
şi multistructural şi să vizeze varietatea de factori care joacă un anumit rol la dife-
rite niveluri ale societăţii: individual, familial, social şi comunitar9. Unele categorii 
de infractori minori, cum ar fi membrii minorităţilor etnice10, femeile tinere şi cei 
care comit infracţiuni în grup, pot avea nevoie de programe speciale de interven-
ţie11.

Art. 3 din Convenţia cu privire la drepturile copilului12 prevede: „Toate deciziile în 
care sunt vizați copiii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de ocrotire 
socială, de tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, interesele 
copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate...”. Conform Ghidului Comite-
tului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă Copiilor, la evalua-
rea interesului superior al copiilor implicaţi sau afectaţi, părerilor şi opiniilor lor li 
se va acorda ponderea corespunzătoare; toate drepturile copilului, precum drep-
tul la demnitate, libertate şi tratament egal, trebuie să fie respectate întotdeauna; 
trebuie să fie adoptată o abordare cuprinzătoare de către autorităţile relevante 
pentru a ţine cont de toate interesele implicate, inclusiv bunăstarea fizică şi psihi-
că şi interesele legale, sociale şi economice ale copilului13. Este în sarcina judecă-
torului să se asigure că dispune de toată informaţia pentru a decide respectând, 
în totalitate, interesul superior al copilului14. Art. 37 din Convenţia menționată pre-
vede: „...niciun copil nu va fi privat de libertate în mod ilegal sau arbitrar. Arestarea, 

9 Preambul, Recomandarea Rec (2003)20 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre cu privire la 
noile modalităţi de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, adoptată de Comitetul de 
Miniştri la 24 septembrie 2003.

10 Recomandarea Nr. R (88) 6 20 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre privind reacţiile sociale la 
delincvenţa juvenilă a minorilor care provin din familii de migranţi, adoptată de Consiliul de Miniştri 
la 18 aprilie 1988 la şedinţa a 416-a a miniştrilor adjuncţi.

11 Recomandarea Nr. R (2000) 20 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre privind rolul intervenţi-
ei psihologice la etapa iniţială în scopul prevenirii criminalităţii, adoptată de Consiliul de Miniştri la  
6 octombrie 2000 la şedinţa a 724-a a miniştrilor adjuncţi.

12 Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 
 20 noiembrie 1989 la New York, intrată în vigoare la 20 septembrie 1990. Republica Moldova a 

aderat la convenţia menționată prin Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 12 decembrie 1990. În 
vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, publicată în ediţia oficială Tratate inter-
naţionale, 1998, vol. I, pag. 51.

13 Ghidul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă Copiilor, cap. III, Princi-
pii fundamentale, B. Interesul superior al copilului.

14 Convenţia Europeană pentru Exercitarea Drepturilor Copiilor, Strasbourg, 25 ianuarie 1996, art. 5.

deţinerea sau întemniţarea unui copil trebuie să fie conformă cu legea şi se va folosi 
doar ca măsură extremă şi pentru cea mai scurtă posibil perioadă de timp...”. 

Prevederi directe referitoare la cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu le-
gea se conţin în art. 40 din Convenţia cu privire la drepturile copilului: „Statele părţi 
recunosc oricărui copil suspectat, acuzat sau cu privire la care s-a dovedit că a co-
mis o încălcare a legii penale, dreptul la un tratament conform cu simţul demnităţii 
şi al valorii personale, care să întărească respectul său pentru drepturile omului şi 
libertăţile fundamentale ale altora şi care să ţină seama de vârsta sa, precum şi de 
necesitatea de a promova reintegrarea copilului în societate şi asumarea de către 
acesta a unui rol constructiv în societate... Orice copil suspectat sau acuzat de o in-
călcare a legii penale are, cel puţin, dreptul la garanţiile următoare: să fie presupus 
nevinovat până ce vinovăția sa va fi stabilită legal; să fie informat prompt şi direct 
despre acuzaţiile care i se aduc sau, dacă este cazul, prin intermediul părinţilor săi 
sau al reprezentanţilor legali şi să beneficieze de asistenţă juridică sau de orice 
altă asistenţă corespunzătoare pentru pregătirea şi prezentarea apărării sale; cau-
za sa să fie examinată fără întârziere de către o autoritate sau o instanţă judiciară 
competentă, independentă şi imparţială, după o procedură echitabilă, conform 
prevederilor legii, în prezenţa asistenţei legale sau a oricărei alte asistenţe cores-
punzătoare şi − dacă acest lucru nu este considerat contrar interesului superior al 
copilului, datorită, în special, vârstei şi situaţiei sale − în prezenţa părinţilor săi sau 
a reprezentanţilor legali; să nu fie constrâns să depună mărturie sau să marturi-
sească că este vinovat; să interogheze sau să facă să fie interogaţi martorii acuzării 
şi să obţină aducerea şi interogarea martorilor apărării, în condiții de egalitate; 
dacă se dovedeşte că a încălcat legea penală, să poată face apel cu privire la deci-
zie şi la orice altă măsură luată în consecinţă, în faţa unei autorităţi sau instanţe ju-
decătoreşti superioare competente, independente şi imparţiale, conform legii; să 
fie asistat, în mod gratuit, de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba 
utilizată; viaţa sa personală să fie, în mod deplin, respectată în toate fazele proce-
durii. Statele părţi se vor strădui să promoveze adoptarea de legi, proceduri, cre-
area de autorităţi şi instituţii, special concepute, pentru copiii suspectaţi, acuzaţi 
sau declaraţi că ar fi comis încălcări ale legii penale şi, în special, vor lua măsuri, de 
fiecare dată când este posibil şi de dorit, pentru a trata aceşti copii fără a se recur-
ge la procedura judiciară, cu condiţia ca drepturile omului şi garanţiile legale să 
fie deplin respectate. Va fi prevăzută o întreagă gamă de dispoziţii, cum sunt cele 
referitoare la îngrijire, orientare şi supraveghere, îndrumare, verificare, plasament 
familial, programe de educaţie generală şi profesională şi programe alternative 
la îngrijirea instituţională, pentru a asigura copiilor un tratament corespunzător 
bunăstării lor şi proporţional cu situaţia lor şi cu infracţiunea comisă”. 
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II.1.2. Drepturile şi necesităţile copilului în sistemul de justiţie

În general, se va încerca, în măsura posibilităților, să fie tratate cazurile delin-
cvenţilor juvenili evitându-se recursul la o procedură judiciară15. În situaţia în care 
cazul unui tânăr delincvent n-a făcut obiectul unei proceduri extrajudiciare, el 
este examinat de autoritatea competentă (curte, tribunal, comisie, consiliu etc.), 
conform principiilor unui proces just şi echitabil.

Fiecare etapă procesual penală trebuie să se încadreze în limite stricte pentru 
a evita tergiversarea şi pentru a asigura o reacţie cât mai rapid posibilă faţă de 
infracţiunile comise de minori. Astfel, măsurile menite să grăbească înfăptuirea 
justiţiei şi să mărească eficienţa acesteia trebuie să fie echilibrate cu noţiunea de 
termen rezonabil al procesului16. 

Garanţiile fundamentale ale procedurii, cum ar fi prezumţia de nevinovăţie, 
dreptul de a fi informat asupra învinuirii, dreptul de a tăcea, dreptul de a fi asistat, 
dreptul la prezenţa unui părinte sau tutore, dreptul de a interoga şi de a confrunta 
martorii şi dreptul la un grad dublu de jurisdicţie sunt asigurate în toate stadiile 
procedurii17. Procedura urmată trebuie să protejeze cât mai bine interesele tână-
rului delincvent18 şi se va desfăşura într-un climat de înţelegere, permiţând delin-
cventului să participe la procedură şi să se exprime liber19. Participarea ce se referă 
şi la copiii victime sau martori20 semnifică dreptul tuturor copiilor de a fi informaţi 
despre drepturile lor21, de a li se oferi modurile corespunzătoare de acces la jus-
tiţie şi de a fi consultaţi şi auziţi în cadrul proceselor cu participarea lor sau care îi 
afectează. Aceasta include acordarea ponderii corespunzătoare opiniilor copiilor, 

15 Regula 11, Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 
minori (Regulile de la Beijing).

16 Par. 14, Recomandarea Rec (2003) 20 a Comitetului de Miniştri al Statelor Membre cu privire la noile 
modalităţi de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, adoptată de Comitetul de Miniştri 
la 24 septembrie 2003.

17 Regula 7, Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 
minori (Regulile de la Beijing).

18 Para 14, Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, Recommended by Economic 
and Social Council resolution 1997/30 of 21 July 1997.

19 Regula 14, Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 
minori (Regulile de la Beijing).

20 Rezoluţia Consiliului Economic şi Social al ONU privind Justiţia în problemele care implică copii victime 
şi martori ai crimelor, adoptată la 22 iulie 2005 la a 36-a şedinţă plenară indică drept principii fun-
damentale: respectarea demnităţii, nediscriminarea, respectarea interesului superior al copilului şi 
dreptul la participare.

21 vezi Ghidul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă Copiilor, cap. IV, 
Justiţia prietenoasă copiilor înainte de, în timpul şi după procesele judiciare, A. Elemente generale 
ale justiţiei prietenoase copiilor, 1. Informare şi consiliere.

ţinând cont de maturitatea lor şi dificultăţile de comunicare pe care ei le pot avea 
pentru a face această participare semnificativă22.

Indiferent de faptul dacă copilul implicat în sistemul de justiţie este în conflict 
cu legea, martor sau victimă a infracţiunii, el trebuie tratat cu demnitate, grijă, 
sensibilitate, echitate şi respect în cadrul oricărei proceduri sau caz, cu o atenţie 
deosebită pentru situaţia lui personală, bunăstarea şi necesităţile specifice şi cu 
respect deplin pentru integritatea sa fizică şi psihologică. Acest tratament trebuie 
să îi fie oferit, indiferent de modul în care a intrat în contact cu procesele judici-
are sau nonjudiciare sau alte intervenţii, indiferent de statutul său legal şi capa-
citate, în orice procedură sau caz23. Cazurile cu participarea copiilor trebuie să fie 
gestionate în medii nonintimidante şi sensibile pentru copii24. Pe măsură ce este 
oportun şi posibil, camerele pentru interviuri şi aşteptare pentru copii trebuie să 
fie amenajate într-un mediu prietenos copilului.

Sesiunile judiciare cu participarea copiilor trebuie să fie adaptate la ritmul şi 
atenţia copilului: trebuie să fie prevăzute pauze periodice, iar audierile nu trebuie 
să dureze prea mult. Pentru a facilita participarea copiilor în deplina lor capaci-
tate cognitivă şi pentru a susţine stabilitatea lor emoţională, întreruperea şi dis-
tragerea în timpul sesiunilor judiciare trebuie să fie reduse la minim. Trebuie să 
fie folosit un limbaj corespunzător vârstei şi nivelului de înţelegere al copilului. 
Când copiii sunt audiaţi sau depun mărturii în procese judiciare sau nonjudiciare 
sau în cazul altor intervenţii, dacă este cazul, acestea trebuie să aibă loc cu uşile 
închise. De regulă, trebuie să fie prezenţi doar cei implicaţi direct, cu condiţia că ei 
nu obstrucţionează mărturiile copilului25. În principiu, nu trebuie publicată nicio 
informaţie care să poată duce la identificarea copilului în conflict cu legea26 sau a 
copilului martor sau victimă a infracţiunii27.

În cadrul tuturor proceselor judiciare şi nonjudiciare, precum şi al altor inter-
venţii, copiii au dreptul de a fi protejaţi de prejudicii, inclusiv intimidare, represalii 
şi victimizare secundară. Măsuri precauţionare speciale trebuie să fie aplicate co-
piilor atunci când pretinsul făptaş este părinte, un membru al familiei sau îngriji-

22 ibidem, cap. III, Principii fundamentale, A. Participare.
23 ibidem, cap. III, Principii fundamentale, C. Demnitate.
24 ibidem, cap. IV, Justiţia prietenoasă copiilor înainte de, în timpul şi după procesele judiciare,  

D. Justiţie prietenoasă copiilor în timpul proceselor judiciare, 5. Organizarea proceselor, mediul şi 
limbajul prietenos copilului.

25 ibidem, cap. IV, Justiţia prietenoasă copiilor înainte de, în timpul şi după procesele judiciare, A. 
Elemente generale ale justiţiei prietenoase copiilor, 2. Protecţia vieţii private.

26 Regula 8, Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 
minori (Regulile de la Beijing).

27 Rezoluţia Consiliului Economic şi Social al ONU privind Justiţia în problemele care implică copii victime 
şi martori ai crimelor, adoptată la 22 iulie 2005, cap. X Respectarea vieţii private.
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tor primar28. Contactul direct, confruntarea sau interacţiunea dintre copilul victi-
mă sau martor cu presupuşii făptaşi trebuie, pe cât de mult posibil, să fie evitat29 
cu excepţia cazurilor în care acestea sunt solicitate de copilul victimă30.

Drepturile copiilor trebuie să fie asigurate fără discriminare în orice bază, cum 
ar fi sexul, rasa, culoarea sau originea etnică, vârsta, limba, religia, opiniile politi-
ce sau de alt gen, originea naţională sau socială, starea socioeconomică, statutul 
părinţilor lor, asocierea cu o minoritate naţională, bunurile, naşterea, orientarea 
sexuală, identitatea gender sau alt statut, iar celor mai vulnerabili copii, cum ar fi 
copiii migranţi, copiii refugiaţi şi solicitanţi de azil, copiii neînsoţiţi, copiii cu disa-
bilităţi, copiii fără adăpost şi ai străzii, şi copiii din instituţii rezidenţiale, trebuie să 
li se acorde protecţie şi o asistenţă specifică31.

În toate cazurile, cu excepţia micilor infracţiuni, înainte ca autoritatea com-
petentă să ia decizia definitivă prealabilă condamnării, antecedentele minorului, 
condiţiile în care el trăieşte şi circumstanţele trebuie să fie cunoscute, astfel încât 
să fie uşurată sarcina autorităţii competente de a judeca chestiunea în cauză32. 
Rapoartele de anchetă socială (rapoarte sociale sau rapoarte presentenţiale) con-
stituie un ajutor indispensabil în cea mai mare parte din cazurile de urmărire judi-
ciară a tinerilor delincvenţi. Autoritatea competentă trebuie să fie informată asu-
pra elementelor importante ce-l vizează pe minor, cum ar fi antecedentele sale 
sociale şi familiale, situaţia şcolară, experienţele sale în materie de educaţie etc.

Decizia autorităţii competente trebuie să se inspire din următoarele princi-
pii: decizia să fie întotdeauna direct proporţională nu doar cu circumstanţele şi 
gravitatea delictului, dar şi cu circumstanţele şi nevoile delincventului, precum şi 
cu nevoile societăţii; nu se vor aduce restricţii libertăţii personale a minorului, iar 
limitarea lor la minim se va face după un examen minuţios; privarea de libertate 
individuală nu se va aplica decât în cazul în care minorul este considerat vinovat 
de săvârşirea unui delict împotriva unei alte persoane sau în recidivă ori dacă nu 
există altă soluţie convenabilă; bunăstarea minorului trebuie să fie criteriul de-

28 vezi Ghidul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă Copiilor, cap. IV, 
Justiţia prietenoasă copiilor înainte de, în timpul şi după procesele judiciare, A. Elemente generale 
ale justiţiei prietenoase copiilor, 3. Siguranţă (Măsuri preventive speciale).

29 Rezoluţia Consiliului Economic şi Social al ONU privind Justiţia în problemele care implică copii victime 
şi martori ai crimelor, adoptată la 22 iulie 2005, cap. XII – Dreptul la siguranţă, cap. XIV. Dreptul la 
măsuri preventive speciale.

30 vezi Ghidul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă Copiilor, cap. IV, 
Justiţia prietenoasă copiilor înainte de, în timpul şi după procesele judiciare, D. Justiţie prietenoasă 
copiilor în timpul proceselor judiciare, 6. Mărturii /declaraţii ale copiilor.

31 ibidem, cap. III, Principii fundamentale, D. Protecţia de la discriminare.
32 Regula 16, Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 

minori (Regulile de la Beijing).

terminant în examinarea cazului său. Autoritatea competentă are puterea de a 
întrerupe procedura în orice moment33.

Ţinând cont de nevoile deosebite şi variate ale minorilor şi de diversitatea mă-
surilor posibile, trebuie prevăzută o putere direcţionară suficientă în toate stadiile 
de procedură şi la diferite niveluri ale administrării justiţiei la minori, în special, în 
stadiile de instruire, de urmărire, de judecare şi de aplicare a măsurilor luate34. Se 
vor depune, totodată, eforturi în vederea asigurării, la toate etapele şi la toate ni-
velurile, a exercitării responsabile a puterii discreţionare. Persoanele care o exerci-
tă vor trebui să fie special pregătite şi formate pentru a aplica, la rândul lor, aceas-
tă pregătire în mod judicios şi conform funcţiilor şi mandatelor respective35. 

II.1.3. Reacţia la delincvenţa copiilor

Părinţii (tutorii şi curatorii) trebuie încurajaţi să conştientizeze şi să accepte res-
ponsabilitatea care o au în legătură cu comportamentul infracţional al copiilor lor 
minori. Se cere ca aceştia să ia parte la şedinţele din cadrul instanţei de judecată 
(cu excepţia cazurilor în care acest lucru nu este productiv), şi, ori de câte ori este 
posibil, să li se ofere ajutor, susţinere şi îndrumări. Părinţilor şi tutorilor trebuie 
să li se ceară să frecventeze cursuri de instruire şi consultare, pentru a asigura 
ca copilul să meargă la şcoală, astfel ajutând structurile oficiale să implementeze 
sancţiunile şi măsurile comunitare36. 

Niciun minor nu va fi sustras supravegherii părinţilor săi, fie parţială, fie totală, 
cu excepția cazurilor în care circumstanţele nu fac ca această separare să devină 
necesară37. Plasarea unui minor într-o instituţie este o măsură de ultimă instanţă, 
iar durata ei trebuie să fie cât mai scurtă cu putinţă. Ori de câte ori va fi posibil, 
în cazul bănuiţilor minori se vor aplica alternative la detenţie, cum ar fi plasarea 
minorului la rude şi stimularea familiilor sau centrelor de plasament să ia minorul. 
Privarea de libertate nu trebuie utilizată niciodată ca pedeapsă iminentă, ca formă 
de intimidare sau să servească drept substitut al protecţiei copilului sau al măsu-
rilor de sănătate mintală38. 

33 ibidem, Regula 17.
34 ibidem, Regula 6.
35 ibidem, Regula 6.
36 Par. 10, Recomandarea Rec (2003) 20 a Comitetului de Miniştri al Statelor Membre cu privire la noile 

modalităţi de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, adoptată de Comitetul de Miniştri 
la 24 septembrie 2003.

37 Regula 18, Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 
minori (Regulile de la Beijing).

38 Par. 17, Recomandarea Rec (2003) 20 a Comitetului de Miniştri al Statelor Membre cu privire la noile 
modalităţi de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, adoptată de Comitetul de Miniştri 
la 24 septembrie 2003.
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Autoritatea competentă poate asigura desfăşurarea procesului de judecată 
sub diverse forme şi cu o mai mare flexibilitate, pentru a se evita, pe cât este po-
sibil, plasarea delincventului într-o instituţie. Măsurile în acest sens pot fi urmă-
toarele:

ordonarea ajutorului, orientării şi supravegherii minorului;a) 

aplicarea probaţiunii;b) 

ordonarea intervenţiei serviciilor comunitare;c) 

stabilirea amenzilor, achitarea indemnizaţiilor, restituirea bunurilor;d) 

ordonarea unui regim intermediar sau al altuia;e) 

ordonarea participării minorului la unele reuniuni ale grupurilor de orien-f ) 
tare şi la alte activităţi analoage;

ordonarea plasării minorului într-o familie sau într-un centru comunitar ori g) 
într-un alt mediu educaţional;

alte hotărâri pertinente.h) 

Orice recurs la mijloacele extrajudiciare cu implicarea serviciilor comunitare 
sau altor servicii competente cere consimţământul interesatului, al părinţilor sau 
al tutorelui său39. Reacţia la delincvenţa juvenilă poartă un caracter planificat şi 
comprehensiv40, coordonat şi realizat de parteneriatele locale care cuprind autori-
tăţile publice-cheie: poliţia, serviciul de probaţiune, serviciile de asistenţă socială 
pentru tineri, autorităţile judiciare, de plasare în muncă, de învăţământ, educaţie, 
sănătate şi de asigurare cu spaţiu locativ, precum şi sectorul de voluntariat şi cel 
privat. Asemenea parteneriate trebuie să-şi asume răspunderea pentru realizarea 
scopului clar definit şi anume: 

oferirea instruirii iniţiale şi continue;  y

planificarea, finanţarea şi prestarea serviciilor;  y

stabilirea standardelor şi monitorizarea lor;  y

împărtăşirea informaţiei (în conformitate cu cerinţele juridice referitoare la  y
protecţia informaţiei şi secretul profesional, ţinând cont de atribuţiile spe-
cifice ale structurilor respective), evaluarea eficienţei şi distribuirea infor-
maţiei referitoare la cele mai reuşite practici41.

39 Regula 8, Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 
minori (Regulile de la Beijing).

40 Recomandarea nr. R (87) 20 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre privind reacţiile sociale la 
delincvenţa juvenilă.

41 Par. 21, Recomandarea Rec (2003)20 a Comitetului de Miniştri al Statelor Membre cu privire la noile 
modalităţi de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, adoptată de Comitetul de Miniştri 
la 24 septembrie 2003.

Se vor depune eforturi şi se vor institui mecanisme adecvate pentru promo-
varea pe baze multidisciplinare şi interdisciplinare a interacţiunii şi coordonării 
dintre agenţiile şi serviciile economice şi sociale din învăţământ şi sănătate, siste-
mul de justiţie, organizaţii de tineri, comunitate şi agenţiile de dezvoltare şi alte 
instituţii importante42.

Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei 
pentru minori (Regulile de la Beijing) prevăd: „Statele membre trebuie să se mobili-
zeze în luarea măsurilor pozitive care să asigure antrenarea completă a tuturor 
resurselor existente, mai ales familia, persoanele benevole, precum şi alte grupuri 
ale comunităţii, cum ar fi şcolile şi alte instituţii comunitare, în scopul promovării 
bunăstării minorului şi, deci, în scopul reducerii nevoii de intervenţie a legii, astfel 
încât persoana în cauză să fie tratată eficace, echitabil şi uman în conflictul său cu 
legea”. Aceste intervenţii urmează să fie reflectate în orice document de politici 
naţionale43.

II.1.4. Indicatorii de evaluare a sistemului de justiţie pentru copii

Evaluarea sistemului de justiţie pentru copii, în general, urmează a fi efectuată 
din perspectiva multiplilor indicatori, inclusiv:

Numărul de copii reţinuţi şi arestaţi în ultimele 12 luni, raportat la 100 000 1. 
de copii;

Numărul de copii în detenţie, raportat la 100 000 de copii;2. 

Numărul de copii în arest preventiv, raportat la 100 000 de copii;3. 

Perioada medie a detenţiei preventive (până la pronunţarea sentinţei);4. 

Perioada medie a detenţiei după pronunţarea sentinţei;5. 

Numărul de copii care au decedat în ultimele 12 luni în detenţie, raportat 6. 
la 1000 de copii deţinuţi;

Ponderea copiilor în detenţie care nu sunt în totalitate deţinuţi separat de 7. 
adulţi;

Ponderea copiilor în detenţie din numărul total de copii deţinuţi care, în 8. 
ultimele trei luni, au fost vizitaţi de părinţi, rude sau alte persoane;

42 Par. 60, Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh), Re-
zoluţia 45/112 din 14 decembrie 1998 adoptată la cea de-a 68-a Sesiune plenară, cap. IV, Justiţia 
prietenoasă copiilor înainte de, în timpul şi după procesele judiciare, A. Elemente generale ale jus-
tiţiei prietenoase copiilor, 5. Abordare multidisciplinară.

43 Rezoluţia Parlamentului European din 21 iunie 2007 privind delincvenţa juvenilă: rolul femeilor, al fa-
miliei şi al societăţii.
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Ponderea copiilor condamnaţi la privaţiune de libertate (din numărul total 9. 
de copii în conflict cu legea);

Ponderea copiilor în privinţa cărora cauza a fost încetată până la pronunţa-10. 
rea sentinţei (din numărul total de copii în conflict cu legea);

Ponderea copiilor liberaţi din detenţie în privinţa cărora au fost aplicate 11. 
măsuri educative;

Existenţa unui mecanism care garantează efectuarea unor inspecţii / moni-12. 
torizări independente a locurilor de detenţie; ponderea instituţiilor în care, 
în decursul ultimelor 12 luni, au fost realizate inspecţii independente;

Existenţa unui mecanism de depunere a plângerilor de către copiii în de-13. 
tenţie; ponderea instituţiilor de detenţie în care mecanismul de depunere 
a plângerilor funcţionează;

Existența unui sistem specializat de justiţie pentru copii;14. 

Existența unui plan naţional de profilaxie a delincvenţei juvenile15. 44.

II.1.5. Abordări fundamentale de tratament al copiilor în sistemul de 
justiţie

Indiferent de tradiţiile de organizare şi funcţionare a sistemului de justiţie, tra-
tamentul copiilor urmează să fie ghidat de câteva abordări fundamentale:

Echitabilitatea1. . Orice procedură urmează a fi desfăşurată în condiţii de 
echitate pentru copilul în conflict cu legea, martorii, victimele şi comunitatea în 
ansamblu.

Recunoaşterea abordării diferenţiate în cauzele cu adulţi şi cele cu im-2. 
plicarea copiilor. Deoarece adulţii şi minorii sunt diferiţi în dezvoltarea lor fizică 
şi psihică, urmează a fi luată în considerare această diferenţă la elaborarea şi dez-
voltarea tehnicilor de tratament al delincvenţei.

Abordarea individualizată3. . Nu există două cauze similare, la fel cum nu 
există doi făptuitori identici după gradul lor de dezvoltare. În acest sens, abor-
darea individualizată ar semnifica individualizarea programelor de intervenţie în 
vederea răspunderii la nevoile particulare ale fiecărui copil implicat în sistemul de 
justiţie.

Recunoaşterea potenţialului prosocial4. . Chiar şi cel mai înrăit făptuitor în 
setul său valoric dispune de valori prosociale. Acestea urmează a fi identificate şi 
dezvoltate de către specialişti.

44 Руководство по оценке показателей в области правосудия в отношении несовершеннолет-
них, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2010 год, cmp. 6-7.

Securitatea socială şi comunitară5. . Indiferent de răspunsul sistemului de 
justiţie la delincvenţă, acesta trebuie să ofere sentimentul de securitate şi siguran-
ţă pentru comunitate.

Responsabilizarea făptuitorului6. . Fiecare abordare sau tehnică de inter-
venţie trebuie să ducă la asumarea faptelor comise şi a responsabilităţii făptuito-
rului pentru aceste fapte.

Responsabilizarea comunităţii7. . Orice act delincvenţial este rezultatul 
unui anumit context social şi comunitar. Astfel, pentru eventualele eşecuri în dez-
voltarea armonioasă a tinerilor o parte din responsabilitate trebuie să şi-o asume 
comunitatea.

Responsabilitatea sistemului de justiţie în ansamblu8. . Copiii, la fel ca şi 
adulţii, au nevoie de reacţii deliberate la delincvenţă. Nicio reacţie nu va produce 
efectul scontat dacă va crea impresia de formalitate sau indiferenţă.

În Observaţiile generale nr. 10 (2007) cu privire la drepturile copilului în contextul 
înfăptuirii justiţiei în privinţa copiilor45, Comitetul ONU privind drepturile copilului 
menţionează următoarele principii esenţiale pentru a fi luate în considerare de 
statele semnatare: nediscriminarea; asigurarea interesului superior al copilului; 
garantarea dreptului la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare; asigurarea dreptului la 
opinie şi respectul demnităţii.

Implicarea serviciilor şi programelor comunitare în tratamentul delincvenţei 
trebuie să se bazeze pe necesităţile speciale individuale ale fiecărui copil în con-
flict cu legea. Din reglementările normativ-juridice şi bunele practici pot fi deduse 
următoarele principii ale intervenţiilor serviciilor din comunitate:

Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale1.  ale omului, respec-
tarea demnităţii umane;

Neadmiterea discriminării2. ;

Ajutorul imediat3.  presupune că persoana în conflict cu legea beneficiază 
de suportul serviciilor comunitare în termene cât mai restrânse;

Sprijinirea şi încurajarea permanentă4.  a copiilor în conflict cu legea, asis-
taţi şi consiliaţi, în vederea reintegrării lor în societate şi asumării de responsabili-
tate pentru propriile acţiuni prin formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea 
de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială;

Apropierea5.  presupune reducerea la maxim a distanţei geografice, dar şi 
psihologice, astfel încât persoana vizată să simtă sprijinul permanent din partea 

45 Par. 5, Observaţiile generale nr. 10 (2007) cu privire la drepturile copilului în contextul înfăptuirii justiţiei 
în privinţa copiilor, CRC/C/GC/10, 25 aprilie 2007.
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specialiştilor din comunitate; existenţa încrederii reciproce în vederea realizării 
adecvate a responsabilităţilor asumate;

Oportunitatea6.  presupune dozarea intervenţiei, implicarea ori de câte ori 
este necesară, însă fără exces. De aici derivă principiul minimei intervenţii, care 
presupune aplicarea dozată a constrângerii şi monitorizării, în funcţie de necesi-
tate;

Individualizarea şi continuitatea7.  presupune corespunderea intervenţiilor 
serviciilor din comunitate cu nevoile sociale ale persoanei în conflict cu legea pe-
nală, – intervenţii ce poartă un caracter organizat, în scopul reintegrării sociale;

Participarea activă a comunităţii8.  (oamenilor) la procesul de asistenţă, 
consiliere psihosocială şi monitorizare a comportamentului copilului în conflict 
cu legea. De aici derivă principiul coordonării eforturilor;

Eficienţa şi normalizarea9.  presupune că eforturile specialiştilor din comu-
nitate urmăresc reintegrarea deplină în comunitate a persoanei în conflict cu le-
gea şi reducerea la maxim a diferenţei de posibilităţi ale acesteia şi ale altor mem-
bri ai comunităţii respective.

De menţionat că în multe localităţi asemenea servicii nu sunt disponibile, ceea 
ce face ca reprezentanţii sistemului de justiţie să nu poată valorifica pe deplin op-
ţiunile legale în vederea dejudiciarizării cauzelor în privinţa copiilor.

II.2. CURTEA EUROPEANĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a abordat problema copiilor din 

mai multe aspecte.
În materie de art. 2 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, Cur-

tea Europeană a avut ca obiect de discuţie problemele ce ţin de dreptul la viaţă 
al copilului nenăscut, protecţia juridică a embrionului uman etc. În art. 3 al Con-
venţiei, Curtea Europeană a menţionat în mai multe cauze noţiunea de ,,minim 
de gravitate/severitate, specificând că ţine de amsamblul situaţiei în care s-a aflat 
victima, de durata şi efectele fizice şi psihice, precum şi de sexul, vârsta, starea 
sănătăţii victimei etc. Art. 4 al Convenţie, protejând dreptul de a nu fi supus scla-
viei şi muncii forţate, a determinat Curtea să examineze şi situaţiile în care copiii 
au fost cedaţi terţilor în vederea exploatării lor. Art. 5 din Convenţiei, protejând 
dreptul fiecărei persoane la libertate şi siguranţă, garanţie aplicată, în mod evi-
dent, şi copiilor, conţine o prevedere cu referire, în exclusivitate, la copii. Art. 5, 
par. 1, lit d) conţine o excepţie când se admite lipsirea de libertate legală a unui 
minor, hotărâtă în scopul educării acestuia sub supraveghere, aceasta însemnând 

detenţia dispusă pentru a-i asigura o „educaţie supravegheată” sau pentru a fi adus 
„în faţa autorităţii competente”. În prima situaţie de privare de libertate legală a unui 
minor se are în vedere realizarea unui anumit grad de educaţie a lui ce se impune 
datorită comportamentului său, care nu este neapărat antisocial. Totuşi, în situaţia în 
cauză este absolut necesar ca legislaţia naţională să prevadă posibilitatea luării unor 
asemenea măsuri în scopul asigurării educaţiei supravegheate. După cum a decis Cur-
tea, plasarea unui minor într-o închisoare nu este contrară, prin ea însăşi, dispoziţiilor  
art. 5, par. 1, lit. d), chiar şi atunci când aceasta nu este făcută pentru asigurarea ime-
diată a „educaţiei supravegheate a celui interesat”. Cea de-a doua situaţie prevăzută 
de text are în vedere posibila deţinere a minorului pentru aducerea lui în faţa unei au-
torităţi competente, în vederea luării unei anumite decizii, de regulă, de ordin social, 
referitoare la persoana sa, potrivit dispoziţiilor legii naţionale în materie. 

Echitatea procesului judiciar în privinţa unui copil implicat în sistemul de justuţie 
penală este protejată de art. 6 al CEDO, care asigură garanţii procesuale generale. De 
exemplu, în anumite cauze specifice, CtEDO a indicat că trebuie să se ţină seama de 
particularităţile procedurii penale asupra unor infracţiuni referitoare la viaţa sexuală, 
mai ales atunci când acestea implică un minor; în asemenea proceduri este necesară 
luarea unor măsuri speciale, de natură să protejeze victima, dar care, în acelaşi timp, să 
se concilieze cu exerciţiul adecvat şi efectiv al dreptului la apărare. 

În ceea ce priveşte art. 8, Curtea a analizat mai multe cazuri privind viaţa fa-
milială. Există anumite situaţii în care, în împrejurări deosebite şi din diverse raţi-
uni, dezvoltarea copilului alături de părinţii săi nu mai este posibilă. În asemenea 
condiţii se poate întâmpla ca aceşti copii să fie transmişi în grija unor instituţii de 
ocrotire socială. Aceasta poate determina examinarea cazului sub aspectul art. 8 
al CEDO. Curtea a menţionat în jurisprudenţa sa că, în primul rând, pentru un copil 
faptul de a trăi împreună cu părinţii săi reprezintă o componentă fundamentală 
a vieţii familiale. Aşadar, plasarea într-o instituţie de ocrotire socială reprezintă 
în sine o ingerinţă în viaţa familială. În al doilea rând, CtEDO a stabilit că percep-
ţia oportunităţii unei intervenţii a autorităţilor publice diferă la diferite state în 
funcţie de diferiţi factori: tradiţii, legislaţie, resurse materiale. Dar, în toate cazuri-
le, măsurile ce se impun trebuie să corespundă intereselor copilului. În al treilea 
rând, autorităţile naţionale sunt îndreptăţite să decidă ce măsuri să ia şi care sunt 
etapele de urmat, deoarece acestea sunt în contact direct cu părţile interesate. 
Curtea nu se poate substitui autorităţilor pentru a determina ce măsuri trebuie 
luate, ca având competenţa doar de a le aprecia numai prin prisma dispoziţiilor 
Convenţiei. 
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II. 3. PRACTICA ALTOR STATE PRIVIND TRATAMENTUL DELIN-
CVENŢEI JUVENILE

Australia înregistrează o scădere considerabilă a numărului de cazuri judeca-
te de instanţele pentru copii, ca efect al eforturilor de diversificare (diversion, de-
judiciarizare) la fazele incipiente ale procedurii. În toate regiunile există instanţe 
specializate în cauze cu implicarea copiilor46. Măsurile de diversificare, cel mai frec-
vent utilizate, sunt: conferinţe familiale; instanţe şi programe pentru dependenţii 
de droguri şi alcool; echipe mobile în domeniul justiţiei juvenile; programe speci-
ale pentru băştinaşi; programe ale asistenţilor sociali pentru familiile vulnerabile; 
programe desfăşurate în mediul şcolar şi educaţional; programe ale mentorilor 
(frate/soră mai mare) etc.47 Datorită gestionării unui set complex de date statistice 
dezagregate (vârsta făptuitorilor, categoriile de infracţiuni săvârşite, motivele şi 
scopul faptelor etc.), se reuşeşte adaptarea permanentă a programelor de inter-
venţie în cauzele cu implicarea copiilor delincvenţi. La moment există tendinţa de 
sporire a atenţiei pentru copiii victime.

Canada a pus în vigoare Actul privind justiţia penală în privinţa tinerilor în apri-
lie 2003. Menirea acestui document este să reducă rata încarcerării tinerilor şi să 
asigure reacţii comunitare la infracţiuni şi delicte. Se intenţionează implicarea ce-
lor mai diverse servicii comunitare în tratamentul delincvenţei48. „Justiţia serioasă 
trebuie implicată în cazuri serioase”, iar pentru cazuri minore se preferă măsuri de 
excludere a copiilor din sistemul tradiţional de justiţie şi implicarea serviciilor din 
comunitate. Astfel organelor de poliţie şi procuratură se recomandă să excludă 
copiii delincvenţi din sistemul tradiţional de justiţie prin organizarea conferinţelor 
cu participarea victimei, părinţilor şi membrilor comunităţii49. Drept principii fun-
damentale ale justiţiei în cauzele cu implicarea copiilor sunt considerate: infrac-
torii minori trebuie deţinuţi şi trataţi separat de adulţi; reabilitarea, şi nu represia 
trebuie să fie baza de intervenţie legislativă şi judiciară în cazurile cu implicarea 
copiilor; sistemul de justiţie trebuie să evite la maxim publicizarea identităţii mi-
norului, deoarece prin aceasta se poate dăuna procesului de reabilitare; sistemul 
de justiţie trebuie să fie bazat pe respectarea interesului superior al copilului50.

46 http://www.aic.gov.au/criminal_justice_system/courts/juvenile.aspx.
47 Juvenile’s contact with the criminal justice system in Australia. Kelly Richards, Australian Gover-

nment, Australian Institute of Criminology, pag. 68-94; http://www.aic.gov.au/documents/E/
F/0/%7BEF09BB44-FC3D-41BD-81CD-808DE9D0DF99%7Dmr07.pdf.

48 The evolution of Juvenile Justice in Canada. The international cooperation Group – Department of 
Justice Canada, pag. 30; http://www.justice.gc.ca/eng/pi/icg-gci/jj2-jm2/jj2-jm2.pdf.

49 Canada’s Juvenile Justice Law and Children’s Rights. Nicholas Bala, pag. 3, http://www.ibcr.org/edi-
tor/assets/conference/13bala_eng.pdf.

50 ibidem, pag. 5.

Franţa a instituţionalizat instanţe specializate în cauzele copiilor în 1945, în 
tandem cu un serviciu specializat care ar avea grijă de minori pentru „educaţie 
supravegheată” şi care, mai târziu, a devenit serviciul de Protecţie Judiciară a Ti-
nerilor (Protection judiciaire de la jeunesse). Procurorul dispune de capacitate dis-
creţionară avansată. O atenţie deosebită se acordă intereselor victimelor. Magis-
traţii instanţelor pentru tineri au obligaţia legală de a solicita ancheta socială sau 
ancheta personalităţii înainte ca audierea cazului să înceapă. Judecarea cazului 
cuprinde un termen între 10 zile şi o lună. Judecătorul este asistat de doi asesori. 
Judecătorul pentru copii are de asemenea competenţa de a judeca cauzele în 
care minorii sunt în pericol (în procedură civilă)51. Din 1958, măsurile de protecţie 
educativă pot fi luate şi fără ca un copil să comită o infracţiune. Actul de adaptare 
a justiţiei la evoluţiile criminalităţii, din martie 2004, a reiterat specializarea tutu-
ror persoanelor care lucrează cu delincvenţii minori52. Legislaţia franceză este în 
permanentă modificare şi este receptivă la recomandările referitoare la justiţia 
prietenoasă copiilor53.

Germania, în 1923, a adoptat primul Act privind Curţile Juvenile, stabilind re-
guli specifice de procedură în cauzele minorilor, precum şi o serie de alternative 
la detenţie (modificat ulterior în perioada nazistă, un nou document fiind adoptat 
în 1953). La moment, sistemul cunoaşte o specializare a actorilor justiţiei penale. 
Cauzele sunt judecate de către un singur judecător, de un judecător asistat de 
asesori sau de un panel de judecători54. Este o exigenţă obligatorie ca judecătorul, 
procurorul să aibă şi experienţă pedagogică şi de educare a tinerilor55. Şedinţele 
de judecată sunt închise, pentru a nu duce la stigmatizare şi a cauza daune inte-
reselor „educaţionale”. La şedinţă trebuie să participe şi aşa-numitul asistent social  
al instanţei. Acesta întocmeşte ancheta socială şi participă în şedinţă pentru a ca-
racteriza personalitatea făptuitorului şi a-l ajuta pe judecător să identifice cea mai 
bună sancţiune, dacă este cazul56. 

51 http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/.
52 vezi For a Gender Perspective within the Juvenile Justice System, Carroci editore S.p.A., Roma, 

2007, pag. 27-56.
53 Spre exemplu, prin Decretul nr. 2009-572 privind audierea copilului în justiţie, judecătorul trebuie 

să se asigure că minorul a înţeles drepturile sale şi este asistat în timpul audierilor de un avocat, 
vezi: http://www.textes.justice.gouv.fr/decrets-10181/decret-relatif-a-laudition-de-lenfant-en-jus-
tice-17300.html.

54 vezi Legea privind instanţele pentru tineri în versiunea promulgată la 11 decembrie 1974; http://
www.gesetze-im-internet.de/englisch_jgg/englisch_jgg.html#p0150.

55 vezi For a Gender Perspective within the Juvenile Justice System, Carroci editore S.p.A., Roma, 
2007, pag.57-63.

56 Juvenile Justice in Germany. Frieder Dunkel; http://www.rsf.uni-greifswald.de/fileadmin/mediapo-
ol/lehrstuehle/duenkel/JuvenileJustice.pdf.
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Italia încearcă să îmbine reacţia penală cu cea de asistenţă şi pedagogică. 
Procedurile penale ad-hoc în cazurile minorilor sunt prezidate de un judecător 
desemnat constituţional. Magistratul juvenil este asistat de alţi doi judecători, ex-
perţi în psihologie, antropologie culturală, pedagogie etc. Abordarea încearcă a 
fi una educativă şi mai puţin punitivă, represivă. Deciziile instanţei sunt aduse la 
îndeplinire în contextul existenței unei game largi de servicii educaţionale şi soci-
ale, suportive tinerilor şi minorilor57.

Noua Zeelandă tratează problema în cauză din perspectiva justiţiei resta-
urative, utilizând o diversitate de metode, inclusiv conferinţele familiale. Există 
instanţe specializate, curţi pentru tineri, în care activează judecători pentru exa-
minarea cauzelor minorilor. Aceştia au misiunea de a lua decizii pornind de la in-
teresele victimei, dar şi ale făptuitorului, precum şi ale comunităţii în ansamblu. 
Şedinţele sunt închise, iar dacă se doreşte publicarea unei anumite informaţii, 
aceasta urmează a fi verificată de judecător. Minorii sunt asistaţi de către avocat. 
Procedura este mai puţin formalizată decât în instanţele pentru adulţi pentru a 
stimula participarea efectivă a copiilor şi a nu-i supune stresului. Unele categorii 
de cauze (de exemplu, omorurile) sunt judecate de instanţele superioare. Există 
grupuri multidisciplinare, compuse din servicii juridice, educaţionale, de sănătate 
etc., numite echipe privind delincvenţa tinerilor, care au scopul să asigure în pro-
cesul de tratament al delincvenţei coordonarea între diferite agenţii (atât înainte, 
cât şi după pronunţarea deciziei)58.

Portugalia are instanţe specializate în mai multe categorii de cauze, inclusiv 
în cauzele copiilor în conflict cu legea, şi sunt competente să decidă atunci când 
copilul are vârsta între 12 şi 16 ani, în următoarele situaţii: confruntarea unor si-
tuaţii dificile în adaptarea la viaţa socială normală; implicarea copilului în cerşit, 
vagabondaj, prostituţie, abuz de alcool sau substanţe narcotice; comiterea unei 
infracţiuni sau contravenţii. Instanţele specializate se implică în cauzele copiilor 
de până la 12 ani, doar dacă părinţii sau reprezentanţii legali nu doresc soluţiona-
rea cazului prin măsuri nejudiciare59.

SUA are o diversitate de modele de tratament al delincvenţei juvenile, subiec-
ţii federali fiind în drept să decidă propriul model. În Pennsylvania, spre exemplu, 

57 vezi For a Gender Perspective within the Juvenile Justice System, Carroci editore S.p.A., Roma, 
2007, pag.109-111.

58 http://www.justice.govt.nz/courts/youth/about-the-youth-court.
59 http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_por_en_special.pdf.

există instanţe specializate în cauzele copiilor în conflict cu legea. Toate celelalte 
servicii adiacente sunt organizate pe lângă instanţă şi sunt subordonate judecă-
torului specializat în cauzele minorilor. Colaborarea cu serviciile comunitare este 
determinantă în succesul tratamentului copiilor în conflict cu legea.
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Capitolul III.

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ORGANELOR 
DE POLIŢIE ÎN TRATAMENTUL DELINCVENŢEI 
JUVENILE

Potrivit art. 2 din Legea cu privire la poliţie nr. 416-XII din 18.12.199060, printre sarcini-
le principale ale poliţiei se numără: 

apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii, drepturilor, libertăţilor, inte- y
reselor şi averii cetăţenilor de atentate criminale şi de alte atacuri nelegi-
time; 

prevenirea şi curmarea crimelor şi a altor infracţiuni;  y

menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii publice;  y

acordarea de ajutor, conform condiţiilor şi modului stabilit de prezenta  y
lege, cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, in-
stituţiilor şi organizaţiilor în vederea ocrotirii drepturilor lor şi exercitării 
atribuţiilor lor, stabilite de lege; 

efectuarea măsurilor de protecţie de stat faţă de persoanele care acordă  y
ajutor în procesul penal, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Potrivit art. 3 din legea menţionată, poliţia îşi organizează activitatea pe principiile 
legalităţii, umanismului şi echităţii sociale, conlucrării cu cetăţenii şi cu colectivele de 
muncă, pe principiile transparenţei şi respectării secretului profesional. 

În activitatea sa, poliţia mizează pe respectarea personalităţii cetăţenilor, constitu-
ind un garant al apărării demnităţii, drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime. 
Poliţia îi apără pe cetăţeni indiferent de situaţia lor socială, patrimonială, apartenenţa 
naţională, rasă, sex, vârstă, studii şi limbă, religie, convingeri politice şi de altă natură. 
Poliţia asigură protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care 
acordă ajutor în procesul penal. 

Poliţia nu intervine în drepturile şi libertăţile cetăţenilor decât în cazul în care nu-şi 
poate exercita atribuţiile. Niciun fel de limitări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

60 Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 17-19 art. 56 din 31.01.2002.

nu sunt admise decât în temeiul şi în modul stabilit de lege. Cetăţenii sunt în drept să 
primească de la angajații de poliţie explicaţii privind limitările drepturilor şi libertăţilor 
lor. 

Poliţia asigură dreptul la apărare juridică şi alte drepturi ale persoanelor reţinute şi 
puse sub stare de arest, comunică locul lor de aflare rudelor, administraţiei de la locul 
de lucru sau de învăţătură şi, în caz de necesitate, ia măsuri pentru a le acorda asistenţă 
medicală urgentă şi pentru a înlătura pericolul ce ameninţă viaţa, sănătatea şi bunurile 
cuiva în urma reţinerii sau punerii sub stare de arest a persoanelor menţionate. 

Este interzis ca poliţia să destăinuie informaţiile ce ţin de viaţa personală a unui 
cetăţean şi denigrează onoarea şi demnitatea acestuia sau pot prejudicia interesele 
lui legitime, dacă executarea atribuţiilor ei nu cer contrariul.

Art. 3 din Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală61 nr. 333-XVI din 
10.11.2006, menţionează: ,,Activitatea ofiţerului de urmărire penală se bazează pe 
principiul legalităţii, egalităţii tuturor persoanelor în faţa legii şi prezumţiei nevinovă-
ţiei. Ofiţerul de urmărire penală este obligat să asigure participanţilor la proces depli-
na exercitare a drepturilor procesuale, în condiţiile legii. Urmărirea penală se efectuea-
ză pe principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială 
sau orice altă situaţie”. 

Codul de etică şi deontologie al poliţistului62, aprobat prin Hotarârea Guvernului 
nr. 481 din 10.05.2006, stabileşte principiile care guvernează conduita profesională a 
poliţistului:

legalitatea1.  – presupune că, în toate acţiunile lor, angajaţii poliţiei sunt 
obligaţi să respecte cu stricteţe legea, drepturile, libertăţile constituţionale şi fun-
damentale ale persoanei, în corespundere cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţi-
lor Fundamentale, Constituţia Republicii Moldova, alte acte legislative şi norma-
tive în vigoare;

egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea2.  – presupune că, în îndepli-
nirea atribuţiilor profesionale, poliţistul aplică tratamente egale tuturor persoane-
lor, luând aceleaşi măsuri pentru situaţii similare de încălcare a normelor protejate 
de lege, fără a fi influenţat de considerente etnice, de naţionalitate, rasă, religie, 
opinie politică sau de orice altă opinie, vârstă, sex, orientare sexuală, avere, origi-
ne naţională, socială sau decurgând din orice altă situaţie; 

transparenţa3.  – constă în deschiderea pe care poliţistul trebuie să o mani-
feste faţă de societate, în limitele stabilite de reglementările poliţieneşti; 

capacitatea şi datoria de exprimare4.  – reprezintă flexibilitatea poliţistului 
în analizarea situaţiilor profesionale cu care se confruntă şi exprimarea punctului 

61 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 195-198 art. 918 din 22.12. 2006.
62 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75-78 art. 527 din 19.05.2006.
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de vedere, potrivit pregătirii şi experienţei sale, pentru îmbunătăţirea calităţii şi 
eficacităţii serviciului poliţienesc; 

confidenţialitatea5.  – determină obligaţia poliţistului de a garanta securita-
tea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege; 

integritatea morală6.  – presupune adoptarea unui comportament conform 
normelor etice acceptate şi practicate în societate.

Capitolul IV.

DEJUDICIARIZAREA PROCESULUI 
CONTRAVENŢIONAL ŞI PENAL ÎN CAUZELE CU 
IMPLICAREA COPIILOR

IV.1. ASPECTE GENERALE
Prevederile prezentului capitol nu au referinţe directe asupra ofiţerului de po-

liţie, inclusiv de urmărire penală, pornind de la faptul că procurorul este compe-
tent de a lua hotărâri în cauzele în care sunt implicați copiii. Totuşi cunoaşterea 
unor norme procesuale va facilita tratamentul adecvat al copilului în situaţiile în 
care acesta va intra în contact cu organele de poliţie. 

IV.1.1. Refuzul de a începe urmărirea penală în privinţa faptelor pena-
le săvârşite de copii 

Art. 275 C. proc. pen. prevede că urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a 
fost pornită, nu poate fi efectuată şi va fi încetată în cazurile prevăzute de lege. În 
situaţia unor fapte penale săvârşite de copii este oportună soluţia neînceperii urmări-
rii penale din considerentele excluderii restricţiilor procesuale penale la care poate fi 
supus copilul în cadrul urmăririi penale. Pot exista mai multe situaţii în care se solicită 
refuzul de a porni urmărirea penală : 

copilul nu a atins vârsta la care poate fi tras la răspundere penală;  y

nu există faptul infracţiunii; y

fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune;  y

fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii; y

copilul a săvârşit o acţiune care, deşi formal conţine semnele unei fapte  y
prevăzute de Codul penal, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gra-
dul prejudiciabil al unei infracţiuni (art. 14 alin. (2) din C. pen.); 
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a expirat termenul de prescripţie;  y

a intervenit un act de amnistie; y

lipseşte plângerea victimei (conform art. 276  y C. proc. pen. urmărirea penală 
începe la plângerea acesteia);

fapta copilului constituie o contravenţie; y

copilul a fost anterior sancţionat contravenţional pentru aceeaşi faptă; y

există cel puţin unul din cazurile prevăzute în art. 35  y C. pen. care înlătură 
caracterul penal al faptei; 

În privinţa copilului există o hotărâre judecătorească definitivă cu privire  y
la aceeaşi faptă;

în privinţa copilului există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi  y
penale, de scoatere de sub urmărirea penală sau de încetare a urmăririi 
penale cu privire la aceeaşi faptă;

copilul a renunţat benevol la săvârşirea infracţiunii în condiţiile art. 56   y
C. pen.;

copilul a săvârşit o faptă prejudiciabilă în stare de iresponsabilitate şi nu  y
este necesară aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical.

Ordonanţa de refuz de a începe urmărirea penală este dată de procuror. 
Aceasta trebuie să fie legală, temeinică şi motivată cu următoarele menţiuni:

data şi locul întocmirii, numele şi gradul de clasificare al procurorului care  y
o întocmeşte;

descrierea faptei care a constituit obiectul sesizării, rezultatele verificării,  y
constatarea unui temei prevăzut de art. 275 C. proc. pen., confirmat prin 
anumite date concludente;

dispoziţia de neîncepere a urmăririi penale cu indicarea temeiurilor şi  y
motivelor ce exclud urmărirea penală şi a cadrului legal. În cazul refuzu-
lui de începere a urmăririi penale în legătură cu expirarea termenului de 
prescripţie sau cu adoptarea unui act de amnistie, în ordonanţă se va in-
clude menţiunea că minorul şi unul dintre părinţi sunt de acord cu soluţia 
respectivă. 

IV.1.2. Scoaterea de sub urmărire penală a copilului bănuit sau învi-
nuit

Scoaterea de sub urmărire penală a copilului constituie o hotărâre prin care 
se reabilitează această persoană, dacă soluţia se referă la toate capetele de acu-

zare (scoaterea integrală de sub urmărire penală; scoaterea de sub urmărire 
penală se dispune numai pentru temeiurile expres prevăzute de lege (art. 284  
C. proc. pen. )):

fapta nu a fost săvârşită de bănuit sau învinuit;a) 

nu există faptul infracţiunii;b) 

fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune;c) 

fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii;d) 

există cel puţin un caz prevăzut de art. 35 e) C. pen. 
Reieşind din dispoziţia art. 284 alin. (5) C. proc. pen. ce prevede că „în cazul în 

care procurorul dispune scoaterea persoanei de sub urmărire penală, el restituie 
dosarul organului de urmărire penală cu indicaţia de a continua urmărirea penală, 
fixând termenii efectuării acesteia”, se prezumă ca soluţia scoaterii de sub urmări-
re penală să fie însoţită de continuarea urmăririi penale în privinţa altor făptuitori 
sau altor fapte. 

Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală trebuie să fie legală, temei-
nică şi motivată cu următoarele menţiuni:

data şi locul întocmirii, numele şi gradul de clasificare al procurorului care a) 
o întocmeşte;

confirmarea de către procurorul ierarhic superior;b) 

descrierea faptei ce a constituit obiectul urmăririi penale şi a circumstanţe-c) 
lor ce stabilesc temeiul prevăzut de art. 284 alin. (1) din C. proc. pen.;

motivele faptice şi cadrul legislaţiei procesual penale privind soluţia adop-d) 
tată; 

dispoziţia de scoatere de sub urmărire penală (integrală sau parţială, cu e) 
indicarea temeiurilor prevăzute de lege);

dispoziţia de restituire a cauzei organului de urmărire penală pentru conti-f ) 
nuarea urmăririi penale sau de continuare a urmăririi penale; 

încetarea de drept a măsurii preventive faţă de copil; g) 

aducerea la cunoştinţa persoanelor interesate a hotărârii adoptate, modul h) 
şi termenul de atac. 

IV.1.4. Încetarea urmăririi penale în privinţa unui copil

Potrivit art. 20 alin. (3) C. proc. pen., urmărirea penală în cauze în care sunt bă-
nuiţi, învinuiţi minori se face de urgenţă şi în mod preferenţial. Prin urmare, la con-
statarea anumitor circumstanţe de încetare a urmăririi penale, este necesar să se 
adopte imediat soluţia respectivă. Responsabilitatea deplină privind respectarea 
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termenului rezonabil la urmărirea penală în cauzele cu copii revine procurorului. 
Totodată pot exista situaţii în care cauza penală în privinţa copiilor este disjunsă şi 
transmisă procurorului pentru exercitare, iar cauza penală cu persoane adulte să 
fie în procedura altor organe de urmărire penală. În asemenea cazuri, ofiţerul de 
urmărire penală, constatând temeiuri de încetare referitoare la cauza copilului, va 
informa fără întârziere procurorul. 

Acordul copilului şi reprezentantului legal la adoptarea soluţiei de încetare a  
urmăririi penale este o condiţie obligatorie. 

Temeiuri de încetare a urmăririi penale în privinţa unui copil

Temeiuri de reabilitare sunt: 
lipsa faptului infracţiunii;a) 

fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune;b) 

fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii;c) 

copilul a săvârşit o acţiune care deşi formal, conţine semnele unei fapte d) 
prevăzute de Codul penal, dar fiind lipsită de importanţă, nu reprezintă gra-
dul prejudiciabil al unei infracţiuni;

există cel puţin unul din cazurile prevăzute în art. 35 din e) C. pen. care înlătu-
ră caracterul penal al faptei; 

în cazul existenţei unui temei de reabilitare şi a unui temei de nereabilitare,  y
se aplică obligatoriu cel de reabilitare;

în cazul existenţei acordului de împăcare a părţilor şi a unui temei de înce- y
tare cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, prioritate va avea împăcarea 
părţilor;

în cazul existenţei concursului dintre temeiul prevăzut în art. 54  y C. pen. 
(liberarea de răspundere penală a copilului de către procuror cu/sau fără 
aplicarea măsurilor educative) şi temeiul prevăzut în art. 55 C. pen. (libera-
rea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă), se va 
aplica cel dintâi temei. 

IV.1.5. Suspendarea condiţionată a urmării penale cu liberarea de răs-
pundere penală a copilului

Atât temeiul de liberare de răspundere penală a minorilor conform art. 54 din 
C. pen., cât şi temeiul prevăzut în art. 59 din C. pen. – liberarea condiţionată de 

răspundere penală sunt posibile pentru infracţiunile uşoare sau mai puţin grave, 
unde făptuitorul poate fi corectat fără a fi supus răspunderii penale. Însă în unele 
cauze copilul poate fi liberat de răspundere penală potrivit art. 54 din C. pen., iar 
în alte cauze, copilul este eliberat de răspundere numai după termenul de probă 
în cadrul suspendării condiţionate a urmăririi penale. 

Condiţiile supendării condiţionate a urmăririi penale în privinţa unui 
copil şi liberarea de răspundere penală 

Potrivit art. 510-511 C. proc. pen., pentru suspendarea condiţionată a urmăririi 
penale în privinţa unui copil este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele 
condiţii:

copilul să fie acuzat pentru săvârşirea unei singure infracţiuni uşoare sau a) 
mai puţin grave;

copilul şi-a recunoscut vinovăţia;b) 

paguba cauzată în urma infracţiunii să fie reparată;c) 

copilul învinuit nu prezintă pericol social şi poate fi reeducat fără aplicarea d) 
pedepsei penale;

copilul nu este depedent de alcool sau droguri;e) 

copilul nu are antecedente penale;f ) 

copilul a respectat obligaţiile stabilite de către procuror în termenul de g) 
probă de un an. 

Ordonanţa de suspendare condiţionată a urmăririi penale în privinţa 
unui copil

Ordonanţa de suspendare condiţionată a urmăririi penale trebuie să fie legală, 
temeinică şi motivată cu următoarele menţiuni: 

data şi locul întocmirii, numele şi gradul de clasificare ale procurorului care a) 
o întocmeşte;

confirmarea de către procurorul ierarhic superior;b) 

descrierea faptei ce a constituit obiectul urmăririi penale şi mijloacele de c) 
probă ce confirmă vinovăţia copilului;

faptul recunoaşterii benevole a vinovăţiei în prezenţa persoanelor indicate d) 
în lege şi acceptarea soluţiei de suspendare condiţionată a urmăririi penale 
cu liberarea ulterioară de răspundere penală;
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descrierea circumstanţelor ce motivează soluţia suspendării condiţionate e) 
a urmăririi penale;

dispoziţia de suspendare condiţionată a urmăririi penale pe un termen de f ) 
un an cu indicarea obligaţiilor prevăzute în art. 511 alin. (1) C. proc. pen.;

faptul explicării consecinţelor încălcării obligaţiilor de către copilul învinu-g) 
it, atestat prin semnătura procurorului, apărătorului, reprezentantului legal 
şi a copilului învinuit. 

Ordonanţa de încetare a urmăririi penale cu liberarea de răspundere 
penală

La expirarea termenului de probă, procurorul va întocmi ordonanţa de înceta-
re a urmăririi penale cu liberare de răspundere penală dacă:

copilul a respectat obligaţiile stabilite în cadrul suspendării condiţionate a a) 
urmăririi penale;

nu s-a descoperit faptul săvârşirii altor infracţiuni până la suspendarea con-b) 
diţionată a urmăririi penale;

ordonanţa de suspendare condiţionată a urmăririi penale nu a fost decla-c) 
rată nulă de către judecătorul de instrucţie în urma contestării acesteia de 
către victimă, partea vătămată sau partea civilă.

 Ordonanţa de încetare a urmăririi penale cu liberare de răspundere penală va 
cuprinde următoarele menţiuni:

data şi locul întocmirii, numele şi gradul de clasificare ale procurorului care a) 
o întocmeşte;

confirmarea de către procurorul ierarhic superior;b) 

faptul adoptării suspendării condiţionate a urmăririi penale şi respectării c) 
obligaţiilor de către copilul învinut;

temeiurile juridice material penale şi procesual penale ce permit adopta-d) 
rea liberării de răspundere penală a copilului;

dispoziţia de încetare a urmăririi penale cu liberarea de răspundere penală e) 
a copilului;

faptul aducerii la cunoştinţă şi înmânării în copie a ordonanţei copilului şi f ) 
reprezentantului legal atestate prin semnătura acestuia şi a procurorului. 

IV.1.6. Încetarea urmăririi penale cu internarea copilului într-o insti-
tuţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie cura-
tivă şi de reeducare, la demersul procurorului

În fincţie de circumstanţele cauzei se va analiza posibilitatea aplicării instituţi-
ei liberării de răspundere penală a unui copil în următoarea ordine:

încetarea urmăririi penale cu aplicarea măsurilor educative cu liberare de a) 
răspundere penală;

încetarea urmăririi penale după suspendarea condiţionată a urmăririi pe-b) 
nale;

încetarea urmăririi penale cu internarea copilului într-o instituţie specială c) 
de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeduca-
re. 

În cazul în care reeducarea copilului nu poate fi făcută decât prin neinternarea 
acestuia într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o institu-
ţie curativă şi de reeducare, se poate dispune încetarea urmăriri penale cu libera-
rea de răspundere penală dacă copilul şi reprezentantul său legal sunt de acord cu 
adoptarea unei asemenea hotărâri. 

La identificarea soliţiei de încetare a procesului penal cu internarea copilului 
într-o instituţie specială se va ţine cont de recomandările serviciilor de resocializa-
re expuse în raportul presentenţial.

Pentru internarea copilului într-o instituţie specială este necesară autorizaţia 
judecătorului de instrucţie. În acest scop, procurorul, după adoptarea ordonanţei 
de încetare a procesului penal, înaintează un demers privind liberarea copilului de 
răspunderea penală cu internarea acestuia într-o instituţie specială. Demersul va 
cuprinde următoarele menţiuni:

data şi locul întocmirii, numele şi gradul de clasificare ale procurorului care a) 
îl întocmeşte;

descrierea condiţiilor faptice şi juridice privind încetarea procesului penal b) 
cu liberarea de răspundere penală a copilului şi internarea acestuia într-o 
instituţie specială;

propunerea de a înceta procesul penal cu internarea copilului într-o insti-c) 
tuţie specială. 

La demers se anexează ordonanţa procurorului privind încetarea procesului 
penal cu liberarea de răspundere penală şi internarea copilului într-o instituţie 
specială, alte materiale ce confirmă temeinicia şi legalitatea liberării de răspunde-
re penală cu internarea copilului într-o instituţie specială de învăţământ şi de re-
educare sau curativă şi de reeducare. Demersul procurorului privind liberarea de 
răsundere penală a copilului cu internarea într-o instituţie specială se examinează 
conform art. 308 C. proc. pen., fără întârziere, cu participarea:

procurorului;  y

apărătorului; y
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copilului şi reprezentantului său legal.  y
Judecătorul de instrucţie verifică temeinicia şi legalitatea demersului de libe-

rare de răspundere penală în baza materialelor prezentate de către procuror, după 
audierea argumentelor invocate de către acesta şi după audierea celorlalţi parti-
cipanţi. Judecătorul de instrucţie adoptă o încheiere prin care admite demersul 
procurorului privind liberarea de răspundere penală a copilului cu plasarea într-o 
instituţie specială. Astfel actele executorii privind liberarea copilului de răspunde-
re penală cu internarea într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau 
curativă şi de reeducare sunt:

ordonanţa procurorului, confirmată de către procurorul ierarhic superior; y

încheierea judecătorului de instrucţie prin care s-a admis demersul pro- y
curorului privind liberarea de răspundere penală a copilului cu internarea 
într-o instituţie specială. 

În cazul în care demersul procurorului privind liberarea de răspundere penală 
a copilului cu internarea acestuia într-o instituţie specială este respins de către 
judecător, procurorul anulează ordonanţa de încetare a procesului penal cu libe-
rarea de răspundere penală şi internarea copilului într-o instituţie specială.

IV.1.7. Măsurile preventive neprivative de libertate şi reţinerea în ca-
uze penale cu copii

Organele de poliţie sunt, de regulă, primele autorităţi care reacţionează în si-
tuaţiile în care se sesizează despre comiterea unei fapte infracţionale. Respectarea 
drepturilor copilului în situaţii exepţionale, când este necesară reţinerea acestuia 
şi aplicarea faţă de el a măsurilor preventive, este o sarcină primordială.

Reţinerea copilului 
Ţinând cont de condiţiile stipulate în art. 477 alin. (2) din C. proc. pen., în cazul 

reţinerii unui copil bănuit în procesul-verbal se va indica existenţa:

temeiurilor generale privind reţinerea persoanei;a) 

bănuieli irezonabile privind săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de b) 
grave sau excepţional de grave;

aplicării violenţei de către copil, în cazul unei infracţiuni grave. c) 

Pornind de la reglementarea ce defineşte termenul violenţă, în conţinutul  
art. 477 alin. (2) C. proc. pen., în procesul-verbal de reţinere, este necesar de indicat 
existenţa şi caracterul violenţei, în funcţie de categoria infracţiunii, menţionându-
se diversele forme ale violenţei (fizică, psihică ş.a.). În acest sens sunt aplicabile 
interpretările judiciabile privind formele violenţei:

violenţa fizică nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei;a) 

violenţa psihică ce constă într-o ameninţare asupra psihicului persoanei b) 
sub influenţa căreia victima nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi săvârşeşte 
o activitate la dorinţa făptutorului;

violenţa periculoasă pentru viaţa şi sănătatea fizică sau psihică a persoa-c) 
nei;

tortura;d) 

tratamentul inuman;e) 

tratamentul degradant;f ) 

ameninţarea cu deteriorarea ori distrugerea bunurilor;g) 

deteriorarea ori distrugerea bunurilor;h) 

răpirea persoanei, a rudelor sau a apropiaţilor acesteia. i) 

Măsurile preventive 
Deşi art. 447 alin. (1) C. proc. pen. prevede că „la soluţionarea chestiunii privind 

aplicarea măsurii preventive în privinţa minorului, în fiecare caz se discută, în mod 
obligatoriu, posibilitatea transmiterii lui sub supraveghere conform dispoziţiilor 
art. 184 C. proc. pen.”. 

Transmiterea sub supraveghere a copilului unuia dintre părinţi, tutorelui, cu-
ratorului sau altei persoane demne de înceredere, în raport cu măsura preventivă. 
Obligarea de a nu părăsi localitatea necesită efectuarea următoarelor acţiuni or-
ganizaţionale: 

solicitarea de la autoritatea tutelară a informaţiei despre persoanele ce vor a) 
asigura supravegherea copilului;

explicarea persoanelor care pot asigura supravegherea copilului despre b) 
importanţa, oportunitatea şi necesitatea aplicării acestei măsuri faţă de cel 
bănuit sau învinuit;

obţinerea cererii, în scris, de la persoana demnă de încredere care îşi asumă c) 
obligaţia de a supraveghea copilul;

întocmirea procesului-verbal privind luarea la cunoştinţă cu fondul cauzei d) 
de către persoana ce va asigura supravegherea copilului, precum şi a fap-
tului explicării consecinţelor nerespectării obligaţiilor asumate de suprave-
ghere a copilului, consemnat de cel ce va efectua supravegherea;

întocmirea ordonanţei de către procuror privind aplicarea măsurii preven-e) 
tive faţă de copil şi aducerea la cunoştinţă acestuia şi reprezentantului le-
gal cu înmânarea copiei respective.

Obligarea de a nu părăsi localitatea poate fi aplicată faţă de un copil numai 
în cazul în care nu există persoane capabile să asigure o supraveghere eficientă 
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a celui bănuit/învinuit ori acestea refuză propunerea procurorului de a-şi asuma 
obligaţia de supraveghere din motive obiective. Înainte de adoptarea unei hotă-
râri privind aplicarea măsurii preventive se va explica esenţa obligaţiilor şi conse-
cinţele nerespectării obligării de nepărăsire a localităţii. În cazul în care, conform 
legii, este posibilă aplicarea unei măsuri preventive privative de libertate, procu-
rorul va atenţiona şi asupra acestui fapt dacă copilul bănuit/învinuit va încălca 
obligaţiile ce rezultă din măsura preventivă. 

Garanţia personală şi garanţia unei organizaţii sunt măsuri cu trăsături 
comune celei de transmitere sub supraveghere a copilului prin faptul că atât ga-
ranţii, cât şi persoana conform art. 184 alin. (1) C. proc. pen. trebuie să fie demne 
de încredere şi să aibă capacitatea de a influenţa pozitiv asupra copilului bănuit/
învinuit, ca cel din urmă să respecte obligaţiile ce rezultă din regimul măsurii pre-
ventive. Totodată garanţia personală şi garanţia unei organizaţii se aplică doar la 
cererea acestuia. Garanţia personală şi garanţia unei organizaţii au următoarele 
particularităţi: 

acordul persoanei în privinţa căreia se dă garanţia; y

depunerea unei sume băneşti de 50-300 şi de 300-500 de unităţi convenţi- y
onale pe contul de depozit al procuraturii. 

Măsurile alternative arestării preventive 
La liberarea provizorie de sub control judiciar sau pe cauţiune a bănuitului/

învinuitului arestat sau în privinţa căruia s-a înaintat demersul privind arestarea 
sunt necesare următoarele condiţii generale:

existenţa unei cereri de liberare provizorie depusă de către reprezentantul a) 
legal sau apărătorul bănuitului/învinuitului la judecătorul de instrucţie sau 
la instanţa de judecată conform art. 309 alin. (2) C. proc. pen.;

fapta săvârşită să fie o infracţiune gravă cu aplicarea violenţei, deosebit de b) 
gravă sau excepţional de gravă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni grave, deosebit de c) 
grave sau excepţional de grave;

lipsa datelor că bănuitul/învinuitul ar putea să săvârşească o altă infracţiu-d) 
ne, să influenţeze martorii, să distrugă mijloacele de probă sau să fugă. 

Pe lângă condiţiile generale menţionate mai sus, pentru liberarea provizorie 
sunt necesare următoarele condiţii speciale:

prejudiciul cauzat de infracţiune să fie asigurat sau reparat;a) 

să fie depusă cauţiunea stabilită de către judecătorul de instrucţie sau de b) 
instanţa de judecată în funcţie de starea materială a familiei copilului bă-
nuit/învinuit şi de gravitatea infracţiunii. 

Arestarea la domiciliu şi arestarea preventivă a copilului
Pentru infracţiuni grave cu aplicarea violenţei, deosebit de grave şi excepţi-

onal de grave, când copilul are domiciliu şi familie, iar izolarea lui totală nu este 
raţională, judecătorul de instrucţie poate dispune arestarea la domiciliu. 

În cazul infracţiunilor grave cu aplicarea violenţei, deosebit de grave sau ex-
cepţional de grave, la determinarea măsurii preventive se vor examina circum-
stanţele cauzei pentru a stabili dacă este posibilă arestarea la domiciliu, înainte 
de a decide înaintarea demersului privind arestarea preventivă a copilului bănuit/
învinuit. În cazul soluţionării chestiunii privind aplicarea arestării la domiciliu se 
va lua în considerare:

starea sănătăţii copilului;a) 

condiţiile în care trăieşte copilul;b) 

componenţa familiei. c) 

La aplicarea arestării la domiciliu, copilului bănuit/învinuit i se va explica re-
gimul juridic şi consecinţele nerespectării măsurii preventive conform art. 188  
C. proc. pen.

Arestarea la domiciliu poate fi aplicată de către judecătorul de instrucţie la 
soluţionarea demersului procurorului privind arestarea preventivă a copilului bă-
nuit/învinuit în situația în care pentru măsura izolării la domiciliu optează repre-
zentatul legal şi apărătorul sau de iniţiativa judecătorului conform art. 185 alin. (3) 
C. proc. pen.

Arestarea la domiciliu a copilului învinuit poate fi dispusă la soluţionarea de-
mersului privind prelungirea arestării preventive conform art. 186 alin. (7) C. proc. 
pen., fie la soluţionarea cererii de înlocuire a măsurii de arest preventiv cu altă 
măsură. 

În cazul infracţiunilor grave cu aplicarea violenţei, deosebit de grave, excep-
ţional de grave, dacă nu este posibilă liberarea provizorie a copilului reţinut sau 
arestarea la domiciliu, poate fi dispusă arestarea preventivă. 

Durata arestării învinuiţilor minori, potrivit art. 186 alin. (4) C. proc. pen., nu 
poate depăşi 4 luni, dacă urmărirea penală în privinţa acestei categorii de învinuiţi 
urmează a fi finalizată în acest termen sau confirmată prin înlocuirea acestei mă-
suri cu liberarea provizorie ori cu altă măsură preventivă neprivativă de libertate. 
În termenul limită de 4 luni de arestare preventivă a copilului învinuit se include şi 
durata reţinerii, arestării la domiciliu şi internării într-o instuaţie medicală conform 
art. 186 alin. (1) C. proc. pen.
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IV.1.8. Internarea copilului în Centrul Republican de Plasament al Mi-
norilor

În cazul în care copilul bănuit/învinuit nu se prezintă la citaţie pentru efectua-
rea acţiunilor procedurale, încălcând măsura preventivă neprivativă de libertate 
prin sustragerea de la urmărirea penală şi judecată, iar măsura arestării preventive 
nu poate fi aplicată în condiţiile legii, se recurge la plasarea temporară a copilului 
în Centrul Republican de Plasament al Minorilor, în baza Legii cu privire la poliţie. 
Art. 13 pct. 8 din legea naţională prevede dreptul poliţiei „să reţină şi să deţină 
în instituţiile de primire provizorie, în cazurile stabilite de lege, persoanele care 
nu au împlinit vârsta de 18 ani, dacă este necesară izolarea lor urgentă, precum 
şi persoanele care urmează să fie trimise în instituţiile speciale de educare prin 
muncă ”. 

Pornind de la faptul că cauzele penale cu copiii bănuiţi/învinuiţi se află în com-
petenţa procurorului, demersul privind internarea provizorie a copilului în cen-
trul de plasament urmează să fie întocmit de către acesta şi autorizat de către 
judecătorul de instrucţie. Deşi regimul juridic al internării copilului bănuit/învinuit 
în centrul de plasament nu este reglementat detaliat de legislaţie, este evident 
faptul că aceasta este o măsură privativă de liberatate care îngrădeşte inviolabili-
tatea persoanei şi, conform dreptului procesual, este de competenţa instanţei de 
judecată să decidă prin hotărâre motivată aplicarea acesteia. 

IV.2. AUDIEREA COPILULUI 

Introducere

Prevederile prezentului capitol care se referă la audierea copilului pot fi uti-
le ofiţerului de urmărire penală care va audia un copil victimă sau martor, dar şi 
oricărui alt reprezentant al organelor afacerilor interne care va audia un copil nu 
neapărat pe o cauză penală. 

IV.2.1. Aspecte generale

Dreptul copilului de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme ce îl 
vizează reprezintă un element central al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite 
cu privire la Drepturile Copilului. 

Conform art. 3 din Convenţie: 

în toate acţiunile care îi vizează pe copii, întreprinse de instituţiile publice a) 
sau private de protecţie socială, de instanţele judecătoreşti, de autorităţile 
administrative sau de organele legislative, interesul superior al copilului va 
avea o importanţă prioritară; 

statele părţi se angajează să asigure protecţia şi îngrijirea necesare pentru b) 
bunăstarea copilului, luând în considerare drepturile şi obligaţiile părinţi-
lor săi, ale reprezentanţilor săi legali sau ale altor persoane responsabile 
din punct de vedere legal pentru copil şi, în acest scop, vor lua toate măsu-
rile legislative şi administrative corespunzătoare; 

statele părţi vor veghea ca instituţiile, serviciile şi unităţile responsabile de c) 
îngrijirea şi protecţia copilului să respecte standardele stabilite de către au-
torităţile competente, în special în ceea ce priveşte siguranţa, sănătatea, 
numărul şi calificarea personalului, precum şi asigurarea unei supervizări 
competente.

Principiul menționat presupune respectarea, cu ocazia ascultării, a drepturilor 
fundamentale ale copilului: inter alia, dreptul la informare, care reprezintă unul 
dintre drepturile-garanţii ale dreptului fundamental de a-şi exprima opinia; drep-
tul de a beneficia de asistenţă de specialitate, care presupune servicii de asistenţă 
psihologică sau, după caz, medicală, legală şi aducerea la cunoştinţă a modului 
de solicitare a lor. 

Din punct de vedere psihologic, ascultarea copiilor implică probleme speciale. 
În absenţa unei specializări şi instruiri adecvate a poliţistului, asemenea audieri 
pot avea consecinţe nefaste asupra copilului. 

IV.2.2. Posibilitatea copilului de a fi ascultat singur, în absenţa repre-
zentanţilor legali

Convenţia europeană pentru exercitarea drepturilor copiilor permite posibilita-
tea ca minorul să fie ascultat singur. 

Legea procesual penală a Republicii Moldova permite accesul la informaţia 
prezentată de copil. Participarea obligatorie a unui psiholog, pedagog în procesul 
de ascultare a copilului este necesară, deoarece el poate furniza, în această calita-
te, informaţii importante referitoare atât la gradul de dezvoltare a copilului, cât şi 
cu privire la perspectiva psihologică a comportamentului şi informaţiilor furnizate 
pe perioada ascultării. 

Psihologul/pedagogul va avea o prezenţă discretă la ascultarea copilului, ur-
mărind comportamentul şi interacţiunile acestuia. 

Legislatorul, în art. 480 alin. (3) C. proc. pen., a reglementat posibilitatea înlătu-
rării reprezentantului legal al copilului în cazul în care sunt temeiuri de a conside-
ra că acţiunile lui aduc prejudicii intereselor acestuia. 



40 41

IV.2.3. Ascultarea copiilor implicaţi în cauza penală

Aspecte generale 
Ascultarea de către procuror a copiilor aflaţi în conflict cu legea penală consti-

tuie o activitate diferită, în esenţă, de ascultarea inculpaţilor sau învinuiţilor majori. 
Ascultarea copilului aflat în conflict cu legea penală presupune un contact perma-
nent şi nemijlocit, în cadrul procesului penal, între copil, apărătorul său, părinţii 
copilului (în calitate de reprezentanţi legali sau/şi părţi responsabile civilmente), 
procuror şi instanţa de judecată. Atât în faţa procurorului, cât şi în faţa instanţei 
de judecată, etapele de ascultare a copilului aflat în conflict cu legea se referă la 
pregătirea ascultării, ascultarea propriu-zisă şi evaluarea declaraţiei copilului. 

Potrivit art. 20 din Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la 
administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing): „Orice chestiune trebuie 
de la început să fie tratată rapid, fără nicio întârziere”. 

Aşadar, legislatorul naţional a dezvoltat norma internaţională prevăzând în  
art. 20 C. proc. pen. două norme distincte. Este vorba, în primul rând, de alin. (4) 
care prevede că urmărirea şi judecarea cauzelor penale în care sunt bănuiţi, învi-
nuiţi, inculpaţi minori se face de urgenţă şi în mod preferenţial.

 În al doilea rând, prevederea, introdusă în 2007, presupune ca şi criteriu de 
apreciere a termenului rezonabil de soluţionare a cauzei penale vârsta de până 
la 18 ani ai victimei. Reglementările impun rapiditatea procedurilor în chestiunile 
ce vizează copiii delincvenţi. Faptul că nu răspunde penal şi că nu îi va putea fi 
aplicată o pedeapsă sau o măsură disciplinară, nu absolvă organul de urmărire 
penală de obligativitatea respectării tuturor cerinţelor referitoare la audierea mi-
norilor, luând în considerare, în special, vârsta acestuia. Aceste date vor fi prezente 
în referatul presentenţial. 

Nu există o normă imperativă care să dispună cu privire la locul în care ar tre-
bui să se desfăşoare ancheta, ascultarea copilului. 

Astfel se poate admite că audierea poate fi desfăşurată în mai multe locuri 
dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii referitoare la persoanele care trebuie să fie 
prezente la ascultarea copilului. Este indicat însă ca, în vederea audierii copiilor, 
în cadrul acestor instituţii să existe spaţii special amenajate, în care audierea să se 
facă în condiţii corespunzătoare. 

Ascultarea relatării libere 
Copilul va fi invitat să relateze liber despre infracţiunea presupusă că a fost 

săvârşită. Este necesar ca în timpul relatării faptelor, copilul să nu fie întrerupt, 
deoarece acesta îşi pierde concentrarea mai repede decât adultul. 

Anumite particularităţi la audierea copilului 
La audierea copilului este raţional ca referatul presentenţial să fie studiat în 

prealabil dacă a fost întocmit. Totuşi, de regulă, copilul va fi audiat până la întoc-
mirea referatului. Dacă după întocmirea referatului apar anumite întrebări, aces-
tea pot fi puse la audierea repetată. 

De exemplu, întrebările cu caracter biografic trebuie adresate în aşa fel încât să 
fie evitate cele directe despre situaţia familială, însă, totuşi, copilul trebuie între-
bat unde şi cu cine locuieşte, unde învaţă etc. 

Trebuie evitat ca procesul-verbal de audiere să fie întocmit în timpul relatării 
libere, deoarece, dacă s-ar proceda în acest mod, copilul ar urma să fie întrerupt 
după fiecare frază, fiind nevoit să aştepte până când cele declarate de el sunt con-
semnate în procesul-verbal. Copilul trebuie informat despre faptul că poate ori-
când să pună o întrebare dacă nu înţelege ceva; că poate oricând să ceară clarifi-
cări cu privire la orice întrebare sau activitate care se desfăşoară în timpul audierii; 
că este puţin probabil să-şi amintească toate lucrurile care i s-au întâmplat şi că 
nu este nicio problemă dacă nu-şi aminteşte unele momente, că poate cere mai 
mult timp pentru unele răspunsuri sau poate cere o pauză ori de câte ori simte 
nevoia; că trebuie să facă tot posibilul să povestească tot ce îşi aduce aminte, fără 
să ascundă ceva.

Audierea copilului victimă 
Cât priveşte copilul victimă, este necesar a lua în calcul faptul că victima şi 

familia acesteia trebuie informate cu privire la păstrarea confidenţialităţii fapte-
lor relatate; victima să fie întrebată dacă are nelămuriri până la etapa respectivă, 
dacă este de acord să participe la audiere. Recomandarea (2002) 5 a Comitetului 
Miniştrilor către statele membre referitoare la protecţia femeilor împotriva violenţei 
impune statelor membre să facă tot posibilul ca minorul/ii să fie însoţit/i în timpul 
oricărei audieri de reprezentantul legal sau de o persoană majoră desemnată de 
el/ei, cu excepţia unei decizii contrare motivate, luate de un tribunal în numele 
acestei persoane.

Recomandarea (85) 11 privind poziţia victimei în cadrul dreptului penal şi pro-
cedurii penale prevede ca, ori de câte ori este posibil şi recomandat, copiii să fie 
chestionaţi doar în prezenţa părinţilor lor ori a reprezentanţilor legali sau a altor 
persoane calificate să îi asiste. 

În anumite situaţii nu poate fi admisă prezenţa unuia dintre părinţi, spre exem-
plu, atunci când se pune problema audierii victimei unui viol, când relaţiile aces-
teia cu părinţii sunt marcate de neînţelegeri ori există un sentiment acut de jenă 
în abordarea unor chestiuni legate de aspectele vieţii intime. Există, de asemenea, 
situaţii în care audierea copilului nu poate fi făcută decât după o prealabilă pre-
gătire şi în prezenţa unui psiholog, datorită faptului că exprimarea copilului cu 
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privire la evenimentul traumatizant nu poate fi transpusă în forma unei declaraţii 
decât cu sprijinul specialiştilor. 

Audierea repetată
În cazul în care apare necesitatea de a elucida anumite aspecte, necunoscute 

sau cunoscute eronat, se poate efectua o audiere repetată. Totuşi, este necesar a 
lua în considerare că audierea copilului, îndeosebi a victimei, poate provoca anu-
mite afecţiuni psihologice. Astfel se va stabili dacă este sau nu oportună şi utilă 
reascultarea ulterioară a copilului, după readministrarea unor probatorii sau apre-
cierea celor existente, prin prisma celor declarate deja de copil. 

IV.2.4. Aprecierea declaraţiei copilului

Potrivit Rezoluţiei 2005/20 a Consiliului Economic şi Social, ponderea opiniei 
unui copil va fi evaluată de judecător, în baza vârstei, a maturităţii sale, apelându-
se în caz de necesitate la un psiholog expert în asistenţa calificată cu privire la co-
pii sau la un alt specialist în domeniu. Evaluând interviul luat copilului, procurorul 
sau instanţa trebuie să stabilească gradul de relevanţă al declaraţiei, importanţa 
acesteia în contextul probator, problemele pe care le elucidează, menţinerea sau 
schimbarea situaţiei în drept ca urmare a precizărilor făcute pe situaţia de fapt. 
Declaraţiile copilului trebuie verificate prin compararea conţinutului acestora cu 
celelalte mijloace de probă administrate în cauză. 

Capitolul V. MEDIEREA PENALĂ

V.1. PARTICULARITĂȚILE MEDIERII PENALE
Procedurile prietenoase copilului presupun şi aplicarea unor proceduri extra-

judiciare, în care medierea dispune de o poziţie prioritară. 
Medierea penală poartă un caracter specific diferit de alte tipuri de mediere. 

De acest raţionament s-a condus şi legiuitorul moldovean în Legea cu privire la me-
diere nr. 134 din 14.06.200763, plasând-o într-o secţiune separată. Legea stabileşte 
o procedură de mediere extrajudiciară. 

Potrivit art. 32 alin. (6) al legii menţionate, procesul de mediere nu substituie 
procesul penal. Medierea are efecte mai pronunţate dacă se aplică în fazele inci-
piente ale procesului, evitând astfel efectul psihologic negativ care îl lasă acestea 
asupra persoanelor, îndeosebi asupra copiilor. De asemenea, restaurarea, pe cât 
se poate de urgent, a unui drept încălcat este un obiectiv determinant în justiţia 
restaurativă, astfel, cu cât mai repede părţile vor găsi un numitor comun, cu atât 
victima va obţine o reparaţie echitabilă. 

Un proces echitabil presupune dreptul la un judecător independent şi impar-
ţial, care decide în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil în conformita-
te cu legea. Medierea penală nu împiedică persoana să renunţe în orice moment 
la această procedură şi să apeleze la justiţia tradiţională până la emiterea de către 
procuror a ordonanţei de încetare a procesului sau de către instanţă a sentinţei 
de încetare. După emiterea hotărârilor menţionate, soluţia este guvernată de au-
toritatea de lucru judecat. Totuşi în situaţia în care victima a fost indusă în eroare 
sau în alte împrejurări care pot constitui un viciu fundamental, urmărirea poate 
fi reluată.

Art. 3 din Legea cu privire la mediere enumeră principiile de bază ale medierii, 
acestea fiind: accesul liber şi egal la această procedură, principiul liberului 
consimţământ, al confidenţialităţii, al imparţialităţii, al neutralităţii, al in-

63 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 188-191 art. 730 din 07.12.2007 în vigoare din 
01.07.2008.
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dependenţei şi al liberei alegeri a mediatorului – principii generale pentru 
toate tipurile de mediere, inclusiv cea penală. 

Legea cu privire la mediere în art. 32 alin. (7) stabileşte că „faptul participării la 
mediere nu poate servi ca dovadă a recunoaşterii vinovăţiei”. Aceasta înseamnă 
atât excluderea oricărei informaţii din dosarul penal privind procesul de mediere 
în cazul eşuării acestuia, cât şi excluderea oricărei informaţii pentru dosarul penal 
aflat în gestiune, fie pentru alte eventuale dosare, comunicate de părţi în cadrul 
procesului de mediere. Potrivit acestui principiu se interzice utilizarea informaţii-
lor obţinute în procesul de mediere în cadrul dosarului penal, ca şi interdicţia de 
a asimila acceptul de participare la procesul de mediere cu recunoaşterea vino-
văţiei. În acest aspect, procurorului, pe lângă faptul că i se interzice categoric de 
a audia în calitate de martor mediatorul, i se interzice şi de a efectua oricare altă 
acţiune care ar putea provoca afecţiune acestui principiu. Pornind de la faptul că 
părţile sunt acelea care decid destăinuirea unei informaţii oarecare din procesul 
de mediere, acestea pot solicita sau accepta, în situaţii excepţionale, audierea me-
diatorului în calitate de martor. Audierea în calitate de martor determină înlătura-
rea din procesul de mediere a mediatorului. 

Principiul confidenţialităţii procesului de mediere împiedică destăinuirea ori-
cărei informaţii obţinute în cadrul medierii. Procurorul comunică mediatorului că 
acesta poate atenţiona părţile la procesul de mediere asupra obligaţiei de a păs-
tra confidenţialitatea informaţiei, fiind în drept să solicite semnarea unui acord de 
confidenţialitate. Totuşi mediatorul este obligat să informeze autorităţile compe-
tente referitor la o infracţiune iminentă, despre care ia cunoştinţă în procesul de 
mediere. 

V.2. INSTITUȚIILE PROCESUALE CONEXE CU MEDIEREA  
PENALĂ

Medierea este într-o legătură organică cu alte instituţii procesuale cum sunt: 
plângerea prealabilă şi împăcarea. Plângera prealabilă constituie o excepţie de la 
principiul oficialităţii potrivit căruia organele de urmărire penală sunt obligate să 
pornească urmărirea penală în toate cazurile în care se constată că a fost comisă 
o infracţiune. În baza acestui principiu, urmărirea penală trebuie pornită în toate 
cazurile, indiferent de ce interese au fost prejudiciate: generale sau particulare. În 
cea mai mare parte de cazuri când se comite o infracţiune se aplică principiul ofi-
cialităţii şi organul de urmărire penală este obligat să pornească urmărirea chiar 
dacă victima nu a depus o plângere. 

Există însă situaţii în care voinţa victimei este determinantă la pornirea urmă-
ririi penale, aplicându-se în acest caz principiul disponibilităţii în procesul penal, 
principiu caracteristic procesului civil. Această instituţie are ca scop acordarea 
unor drepturi discreţionare victimelor infracţiunilor privind pornirea şi încetarea 
procesului penal. 

Plângerea prealabilă
Instituţia plângerii prealabile, reglementată de art. 276 C. proc. pen., stabileşte 

că, pentru anumite infracţiuni, urmărirea penală poate fi pornită doar la plânge-
rea prealabilă a victimei. 

Este necesar a se face deosebire între plângere şi plângerea prealabilă. Dacă 
plângerea în sensul art. 263 C. proc. pen. este un mod de sesizare, plângerea pre-
alabilă în sensul art. 276 C. proc. pen. este o condiţie de pornire a urmăririi penale. 
Cu alte cuvinte, dacă victima nu va depune plângere, dar organul de urmărire 
penală va constata că s-a comis o infracţiune, acesta din urmă va avea dreptul să 
pornească urmărirea penală pentru majoritatea infracţiunilor cu excepţia celor 
menţionate în art. 276 C. proc. pen. Cât priveşte infracţiunile enumerate în art. 276 
C. proc. pen., urmărirea nu poate fi declanşată dacă însăşi victima nu va înainta o 
plângere prealabilă în formă scrisă, spre deosebire de plângerea care poate fi îna-
intată şi în mod verbal. Codul de procedură penală în art. 276 enumeră o catego-
rie de infracţiuni pentru care urmărirea penală poate fi pornită doar la plângerea 
prealabilă a victimei:

vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sanătăţii  a) 
(art. 152 alin. 1 C. pen.); 

ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a b) 
sănătăţii (art. 155 C. pen.); 

vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale cauzate din imprudenţă c) 
(art. 157 C. pen.); 

efectuarea fecundării artificiale sau implantării embrionului fără con-d) 
simţământul scris al pacientei (art. 161 C. pen.); hărţuire sexuală (art. 173  
C. pen.); încălcarea inviolabilităţii vieţii private (art. 177 C. pen.); violarea la 
domiciliu (art. 179 alin. 1 şi 2 C. pen.); încălcarea dreptului asupra obiecte-
lor de valoare industrială (art. 1852 C. pen.); tulburarea de posesie (art. 193  
C. pen.); însuşirea sau utilizarea ilicită a energiei electrice, termice sau a ga-
zelor naturale (art. 194 C. pen.); distrugerea sau deteriorarea intenţionată 
a bunurilor (art. 197 alin. 1 C. pen.); divulgarea secretului adopţiei (art. 204 
alin. 1 C. pen.); concurenţa neloială (art. 246 C. pen.), cât şi furtul săvârşit de 
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soţ, rude, în paguba tutorelui ori de persoana care locuieşte împreună cu 
victima sau este găzduită de aceasta (art. 186 C. pen.).

Odată cu înaintarea plângerii prealabile, urmărirea va fi supusă unor reguli 
generale ale procedurii. Procurorul efectuează aceleaşi acţiuni procesuale, aplică 
aceleaşi măsuri procesuale etc., pe care le-ar fi aplicat în cazul pornirii urmăririi 
din oficiu. 

Plângerea prealabilă este o expresie a independenţei voinţei victimei de a 
porni sau nu urmărirea penală, însă există cazuri specifice când aceasta nu este 
în stare să-şi realizeze dreptul său. Situaţiile respective pot fi determinate de in-
capacitatea sau capacitatea de exerciţiu limitată a stărilor de neputinţă sau de 
dependenţă faţă de bănuit ori din alte motive. 

Incapacitatea sau capacitatea de exerciţiu limitată sunt instituţii ale dreptu-
lui civil. Art. 24 C. civ. stabileşte că persoana care, în urma unei tulburări psihice 
(boli mintale sau deficienţe mintale), nu poate conştientiza sau dirija acţiunile 
sale, poate fi declarată de către instanţa de judecată ca incapabilă. Asupra ei se 
instituie tutela. 

În categoria persoanelor cu capacitate de exerciţiu limitată, în sensul art. 276 
C. proc. pen., se includ şi copiii. 

Starea de neputinţă se caracterizează prin imposibilitatea victimei de a-şi 
apăra de sine stătător drepturile. Acestea pot fi şi anumite maladii, handicapuri, în 
cazul în care persoana nu a fost recunoscută ca iresponsabilă. Pot fi recunoscute 
ca stare de neputinţă şi alte situaţii care, în viziunea procurorului, împiedică per-
soana să-şi realizeze drepturile sale. 

Starea de dependenţă poate fi manifestată prin faptul că persoana se află în 
grija, sub ocrotirea, protecţia, educarea sau tratamentul făptuitorului. 

După cum se observă, copiii victime pot fi atribuiţi la oricare din situaţiile 
enunţate mai sus. 

Plângerea prealabilă poate fi întocmită în formă liberă. Totuşi este important 
ca în aceasta să fie menţionate informaţii privind infracţiunea, faptul că persoa-
na este o potenţială victimă a acestei infracţiuni şi datele acesteia. La depunerea 
plângerii, persoanei i se comunică drepturile sale, inclusiv dreptul de a se împăca 
sau de a-şi retrage plângerea. 

Împăcarea şi retragerea plângerii prealabile
Instituţia plângerii prealabile este în directă legătură cu instituţia împăcării. În 

legislaţie împăcarea capătă efect de instituţie a dreptului material, fiind specifica-

tă în C. pen. art. 109 care prevede împăcarea ca un act de înlăturare a răspunderii 
penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă. Legea penală însă admite 
împăcarea doar pentru anumite categorii de infracţiuni, pevăzute în capitolele 
II-IV ale Codului penal:

infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei;a) 

infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei;b) 

infracţiuni privind viaţa sexuală. c) 
În situaţia în care infracţiunea a fost săvârşită de un copil, împăcarea poate 

avea loc şi pentru o infracţiune gravă prevăzută în capitolele II-IV ale Codului Pe-
nal. 

Prin împăcare conflictul se stinge nu ca urmare a unui act de voinţă unilate-
ral din partea persoanei vătămate, ci printr-un act bilateral de voinţă comună a 
victimei şi a făptuitorului. Există condiţii exprese care necesită a fi respectate la 
aplicarea instituţiei împăcării. Astfel: 

împăcarea părţilor se poate realiza doar în cazul infracţiunilor pentru care  y
legea prevede această modalitate de înlăturare a răspunderii penale;

împăcarea trebuie să se facă între bănuit, învinuit, inculpat şi partea vătă- y
mată;

împăcarea trebuie să fie exprimată în mod clar, nu însă presupusă pe baza  y
anumitor situaţii sau împrejurări, părţile consimţind liber acest fapt, expri-
mându-şi în mod benevol voinţa; 

împăcarea este personală, totală, necondiţionată şi definitivă şi trebuie să  y
intervină până la retragerea completului de judecată pentru deliberare. 

Codul de procedură penală utilizează două noţiuni care, în unele cazuri, se con-
fundă în practică. Este vorba despre noţiunea de împăcare şi cea de retragere a 
plângerii prealabile. Enumerând cazurile de încetare a urmăririi penale, art. 285 
alin. (1) pct. 1) C. proc. pen. stabileşte că încetarea urmăririi penale are loc în ca-
zurile prevăzute în art. 275 C. proc. pen., precum şi în cazul în care se constată că: 
plângerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată sau părţile s-au împă-
cat – în cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită numai în baza plângerii 
prealabile sau legea penală permite împăcarea. 

Referinţă directă la art. 285 C. proc. pen. face şi art. 332 alin. (1) C. proc. pen., 
stabilind condiţiile de încetare a procesului penal în şedinţa de judecată. Regle-
mentând cazurile de adoptare a sentinţei de încetare a procesului, art. 391 alin. (1)  
pct. 1) C. proc. pen. stabileşte că aceasta se adoptă în cazul în care lipseşte plânge-
rea părţii vătămate, plângerea a fost retrasă sau părţile s-au împăcat. 
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Distincţia se evidenţiază în funcţie de apartenenţa instituţiei la dreptul penal 
sau la dreptul procesual penal. Împăcarea este o instituţie ce îşi găseşte originea 
în dreptul penal, dar care se realizează în dreptul procesual penal. Împăcarea este 
personificată, fiind aplicabilă in personam. Retragerea plângerii este o instituţie 
procesuală ce poate fi caracterizată ca o renunţare la dreptul de a trage o persoa-
nă sau mai multe persoane la răspundere penală, fiind aplicată in rem. 

Altfel spus, împăcarea poate avea loc în mod direct între partea vătămată şi 
făptuitor. Dacă sunt mai mulţi făptuitori, împăcarea are loc cu fiecare dintre aceş-
tia în mod personal. Partea vătămată este în drept să se împace cu unul dintre 
făptuitori, iar în privinţa altora din acelaşi episod să considere că este necesară 
judecarea lor. Victima poate cu un făptuitor dintr-un episod (de exemplu, furt) să 
se împace, iar cu alţi făptuitori, de pe alte episoade, să refuze împăcarea. În cazul 
în care sunt mai mulţi făptuitori, iar victima se împacă doar cu unii, faţă de per-
soanele cu care victima s-a împăcat se încetează urmărirea penală potrivit art. 285 
alin. (1) pct. 1) C. proc. pen. În cazul în care victima (partea vătămată) s-a împăcat 
cu toţi făptuitorii, se aplică de asemenea soluţia încetării urmăririi penale în baza 
art. 285 alin. (1) pct. 1) C. proc. pen. 

Retragerea plângerii prealabile nu este personificată, adică persoana nu-şi 
poate retrage plângerea faţă de o persoană şi să o menţină faţă de alta. Odată cu 
retragerea plângerii, urmărirea penală încetează ca atare, potrivit art. 285 alin. (1) 
pct. 1) C. proc. pen. 

Plângerea prealabilă pune în mişcare cauza de acuzare privată care poate 
fi încetată odată cu retragerea plângerii. În acest sens, faptele date pot constitui 
atât infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, cât şi grave, având însă o arie limitată 
de aplicare. Împăcarea, la rândul său, poate avea şi implicaţie publico-privată în 
cazul în care urmărirea penală a fost pusă în mişcare din oficiu de către procu-
ror, iar în urma împăcării procesul încetează dacă este vorba despre o infracţiune 
uşoară sau mai puţin gravă. 

Procedura de retragere a plângerii prealabile are anumite similitudini cu pro-
cedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Art. 37 al CEDO prevede pro-
cedura scoaterii de pe rol a cererii, iar art. 39 prevede procedura soluționării ei pe 
cale amiabilă. Adică desesizarea reclamantului presupune renunţarea sa la acţi-
une. Nu poate fi pusă problema renunţării la exerciţiul drepturilor şi libertăţilor 
garantate de Convenţie. Pe de altă parte, în cazul cererilor individuale, acţiunea 
reclamantului urmăreşte încetarea încălcărilor dreptului garantat de Convenţie. 

Aşadar, dacă reclamantul renunţă la acţiunea sa, aceasta semnifică, de regulă, fie 
că el a primit satisfacţia pe plan intern, fie că este gata să o primească. 

În cazul retragerii plângerii prealabile, se prezumă că persoana a primit satis-
facţia solicitată care, desigur, nu este evaluată în mod obligatoriu pecuniar şi care 
se poate manifesta în sentimentul de iertare. În activitatea practică s-a constatat 
o poziţie greşită în unele procuraturi unde împăcarea sau retragerea plângerii se 
admite doar după ce persoanei i se înaintează acuzarea. Această practică intră în 
mod evident în contradicţie cu art. 276 C. proc. pen. 

V.3. PROCEDURA MEDIERII
Actualmente în activitatea practică a organelor de drept naţionale nu există 

mecanismul negocierii între părţile procesului penal. Drept exemplu remarcăm 
că în sistemul englez, după recunoaşterea persoanei vinovate şi până la stabilirea 
pedepsei, serviciul de probaţiune încearcă să medieze între victimă şi inculpat, 
convingând ultimul să repare prejudiciul. În cazul în care o asemenea activita-
te s-a încununat de succes, judecătorul ia în considerare acest fapt la stabilirea 
pedepsei. Potrivit par. 155 lit. b) C. proc. pen. german, procuratura şi instanţa de 
judecată sunt obligate, la orice fază a procesului penal, să evalueze posibilitatea 
împăcării între inculpat şi victimă. Atunci când există o asemenea posibilitate, 
procuratura şi instanţa de judecată sunt obligate să contribuie la acest fapt. Cu 
scopul de a contribui la împăcarea părţilor, procuratura şi instanţa transmit din 
oficiu, organului competent sau la cererea acestuia, orice informaţie cu caracter 
personal. Informaţia poate fi utilizată doar în scopul obţinerii acordului între vic-
timă şi inculpat. În cele ce urmează se va menţiona despre eventuala procedură 
ce va fi instituită în Republica Moldova, actualmente fiind aplicată doar în unele 
procuraturi. 

V.3.1. Subiecţii procesuali

În cadrul procedurii penale privind un copil în conflict cu legea sau un copil 
victimă, procurorul şi ofiţerul de urmărire penală sunt subiecţi activi în procesul 
de mediere. Mediatorul capătă statutul de subiect al procesului penal şi, evi-
dent, în raporturile dintre procuror şi mediator ambii subiecţi dispun de drepturi 
şi obligaţii. Sarcina mediatorului constă în asistarea părţilor procesului penal în 
scopul soluţionării conflictului. În acest context, procurorul nu poate să asimileze 
mediatorul cu un reprezentant al organelor de stat sau persoană cu funcţii de 
răspundere. Deci procurorul nu poate da indicaţii sau utiliza alte modalităţi de 
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intervenţie, ordonanţe etc. Mediatorul de asemenea nu poate fi asimilat cu părţile 
din proces. 

Mediatorul este o persoană privată cu funcţii specifice procesuale. În acest 
aspect, mediatorul ca şi apărătorul nu poate fi asimilat cu caracterul cauzei exa-
minate. 

Mediatorul dispune de o totalitate de drepturi procesuale. Potrivit art. 33 din 
Legea cu privire al mediere, în cauzele penale mediatorul este în drept:

să ia cunoştinţă de informaţia privind fondul cauzei;a) 

să ia cunoştinţă de informaţiile privind părţile participante la mediere;b) 

să aibă întrevederi cu părţile, inclusiv cu partea privată de libertate, fără a i c) 
se limita numărul şi durata întrevederilor. 

Informaţia prezentată mediatorului 
Art. 36 din Legea cu privire la mediere stabileşte că organul de urmărire penală 

sau instanţa judecătorească, în procedura cărora se află cauza penală, până la în-
ceperea procesului de mediere, cu acordul părţilor, pun la dispoziţia mediatorului 
materialele necesare, fără a prejudicia desfăşurarea urmăririi penale sau judeca-
rea cauzei, iar mediatorul poartă răspundere, în condiţiile legii, pentru divulgarea 
informaţiei puse la dispoziţia sa la etapa de urmărire penală sau de judecare a 
cauzei. Mediatorul poate lua cunoştinţă de anumite informaţii privind fondul cau-
zei şi cu părţile participante la mediere. Procurorul decide ce volum de informaţie 
trebuie prezentat mediatorului, în funcţie de caz. În acelaşi timp, procurorul nu 
poate limita nejustificat volumul de informaţie solicitat. În caz de situaţie de con-
flict privitor la volumul informaţiei solicitat de mediator, acesta va avea dreptul să 
facă o plângere procurorului ierarhic superior potrivit art. 2991 C. proc. pen. Procu-
rorul poate atenţiona mediatorul asupra obligaţiei acestuia de a nu da publicităţii 
anumite informaţii puse la dispoziţia mediatorului dacă va considera că aceasta 
poate afecta principiul confidenţialităţii urmăririi penale. În acest sens, în proce-
sul-verbal de transmitere a materialelor cauzei către mediator, acesta va semna 
şi avertizarea de răspundere penală în cazul divulgării datelor urmăririi penale în 
conformitate cu art. 315 C. pen.

 La judecarea cauzei, informaţia este pusă integral la dispoziţia mediatorului, 
cu excepţia cazurilor în care şedinţa este declarată închisă. Judecătorul, în cazul 
şedinţelor închise, va decide care este volumul informaţiei necesare pentru a fi 
puse la dispoziţia mediatorului. 

Întrevederile cu părţile din proces
Mediatorul are dreptul să solicite, în funcţie de caz, o informaţie privind părţi-

le, aceasta incluzând: adresele, ocupaţia, vârsta etc. Informaţia trebuie prezentată 

mediatorului în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care ofiţerul de urmărire pe-
nală sau procurorul consideră că nu este necesar a pune la dispoziţia mediatorului 
o asemenea informaţie, acest fapt trebuie motivat. 

Mediatorul este în drept să aibă întrevederi atât cu victima, cât şi cu făptuito-
rul, inclusiv cu cel supus arestării preventive. Potrivit art. 187 pct. 7) C. proc. pen., 
administraţia instituţiilor de detenţie a persoanelor reţinute sau arestate este 
obligată să admită îndrevederi libere ale persoanelor deţinute cu mediatorul, în 
condiţii confidenţiale, fără a limita numărul şi durata întrevederilor. În acest sens, 
la solicitarea mediatorului, procurorul sau instanţa de judecată trebuie să transmi-
tă informaţia privind mediatorul administraţiei locului de detenţie. 

Obligaţiile şi incompatibilităţile mediatorului
Pe lângă drepturile procesuale, mediatorul are şi anumite obligaţii. Instanţa de 

judecată sau procurorul sunt obligaţi să reacţioneze în cazul în care consideră că 
mediatorul a încălcat în activitatea sa principiile medierii sau Codul deontologic. 
În asemenea situaţii procurorul sau judecătorul informează Consiliul de Mediere. 
În cazul în care se constată că mediatorul este în relaţii de rudenie sau în rela-
ţii de dependenţă personală cu persoana care participă la urmărirea penală sau 
la judecarea cauzei, fie că el sau rudele lui sunt direct sau indirect interesate în 
proces, fie că a participat în această cauză ca ofiţer de urmărire penală, procuror 
sau consultant al procurorului, judecător (inclusiv de instrucţie), grefier, interpret, 
traducător, expert, reprezentant al uneia din părţi, procurorul sau instanţa de ju-
decată are atribuţia de a-l înlătura din proces, dacă mediatorul nu a înaintat de 
sine stătător o cerere de abţinere. 

Mediatorul necesită a fi înlăturat şi dacă acestuia i s-a cauzat un prejudiciu prin 
infracţiunea imputată făptuitorului, chiar dacă nu este victimă sau parte vătămată 
sau dacă este declarat incapabil. Mediatorul nu poate participa în proces dacă a 
acordat anterior asistenţă juridică în cauza penală, precum şi dacă se află în relaţii 
de rudenie sau în relaţii de dependenţă personală cu persoana care a acordat asis-
tenţă juridică. Părţile de asemenea pot înainta cerere de recuzare dacă stabilesc 
asemenea circumstanţe. 

În cazurile în care mediatorul a înaintat o cerere de abţinere sau părţile au 
înaintat o cerere de recuzare, procurorul este obligat în cel mai scurt timp de a 
lua o hotărâre cu privire la înlăturarea mediatorului din proces. Hotărârea privind 
recuzarea mediatorului, în cazul în care circumstanţele au fost constatate din ofi-
ciu, se ia în momentul depistării unor asemenea împrejurări. Hotărârea respectivă 
procurorul trebuie să aducă la cunoştinţa mediatorului şi a părţilor. 

Desemnarea mediatorului
În procesul de mediere, mediatorul participă la iniţiativa părţilor, fie prin numi-

rea din oficiu de către organul de urmărire penală, fie ofiţerul de urmărire penală 
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înaintează un demers prin care solicită desemnarea unui mediator de către biroul 
de mediatori. Organul de urmărire penală şi procurorul înaintează demersul doar 
în cazul în care părţile nu au convenit de sine stătător asupra unui mediator şi în 
cazul în care, potrivit legii penale, împăcarea părţilor are drept rezultat înlăturarea 
răspunderii penale. 

Organul de urmărire penală nu poate recomanda cuiva un anumit mediator. 
Pe lângă dreptul de a recuza mediatorul, organul de urmărire penală are dreptul 
să solicite de la biroul de mediatori înlocuirea mediatorului ales sau a mediatoru-
lui numit din oficiu în situaţia în care se constată că acesta nu poate să participe la 
desfăşurarea procesului, în decurs de 5 zile din momentul înştiinţării acestuia, ori 
nu este în stare să asigure părţilor o mediere eficientă. În asemenea cazuri, ofiţerul 
de urmărire penală sau, după caz, procurorul emite o ordonanţă în care se indică 
motivele unei asemenea hotărâri cu expunerea tuturor circumstanţelor. 

În situaţiile respective, organul de urmărire penală sau instanţa poate propu-
ne părţilor ca acestea să invite un mediator la alegerea lor. În cazul în care părţile 
declară că nu au posibilitatea să identifice un mediator, organul de urmărire pena-
lă solicită desemnarea unui mediator de către biroul de mediatori. În cazul admi-
terii mediatorului, organul de urmărire penală emite o ordonanţă care se aduce la 
cunoştinţa mediatorului şi a părţilor cu explicarea dreptului de a solicita, în orice 
moment al procesului, înlocuirea lui cu un alt mediator sau înlăturarea acestuia 
din proces. La admiterea în proces, organul de urmărire penală solicită de la me-
diator copia licenţei de mediator şi mandatul biroului de mediatori. 

După admiterea mediatorului în proces, ofiţerul de urmărire penală informea-
ză părţile privind hotărârea respectivă şi faptul că cooperarea lor cu mediatorul 
este principiul de bază al medierii; despre avantajele împăcării pentru părţi, in-
clusiv despre faptul că semnarea acordului de împăcare poate avea drept rezul-
tat înlăturarea răspunderii penale în cazurile prevăzute de lege; despre faptul că 
procesul de mediere nu substituie şi nu suspendă procesul penal. De asemenea, 
părţile sunt anunţate că ele pot renunţa benevol la mediere în orice moment al 
procesului şi nesemnarea acordului de împăcare nu poate prejudicia situaţia une-
ia sau ambelor părţi. 

V.3.2. Procesul de mediere

Medierea propriu-zisă are loc, de regulă, în sediul mediatorului. Părţile de co-
mun acord pot solicita desfăşurarea medierii şi în alte locuri, în funcţie de caz. 
Acestea pot fi locuri publice, spitale, şcoli etc. Mediatorul nu trebuie să împiedice 
alegerea locului sau să insiste asupra desfăşurării medierii în sediul său ori în alt 
loc. Mediatorul este liber să aleagă tehnicile şi metodele de efectuare a medierii. 

Procurorul nu este în drept să indice o tehnică sau o metodică concretă şi poate 
interveni doar atunci când părţile declară că medierea este ineficientă.

Procurorul informează părţile, iar după caz, şi mediatorul că medierea poate 
avea loc între două sau mai multe părţi şi se poate realiza de către unul sau mai 
mulţi mediatori. Copiii şi reprezentanţii legali sunt informaţi despre faptul că sunt 
asistaţi obligatoriu de către reprezentantul legal, că participă obligatoriu pedago-
gul sau psihologul şi reprezentantul legal al părţii vătămate minore, al părţii civile 
minore, reprezentantul legal al făptuitorului minor. Pe parcursul medierii, părţile 
pot fi asistate, la cererea sau cu acceptul lor, de avocat, interpret şi alte persoane. 
Părţilor li se aduce la cunoştinţă că pot semna un acord de împăcare. 

Procurorul decide asupra volumului materialelor puse la dispoziţia mediatoru-
lui. La luarea hotărârii privind punerea la dispoziţie a materialelor cauzei penale, 
ambii subiecţi procesuali trebuie să ia în considerare două aspecte: 

În primul rând, procurorul trebuie să pună la dispoziţia mediatorului, cu ac-
ceptul părţilor, toate materialele care vor facilita împăcarea părţilor. Dacă părţile 
se vor opune, procurorul sau organul de urmărire penală nu vor avea dreptul să 
pună aceste materiale la dispoziţia mediatorului. 

În al doilea rând, procurorul poate din oficiu să refuze motivat prezentarea 
anumitor materiale dacă va considera că aceasta va prejudicia urmărirea. De regu-
lă, toate ordonanţele procurorului se pun la dispoziţia mediatorului. 

În legătură cu prezentarea materialelor mediatorului se întocmeşte un proces-
verbal în care se enumeră lista mediatorilor. Mediatorul este preîntâmpinat des-
pre răspunderea pe care o poartă în cazul divulgării materialelor urmăririi penale. 
În acest sens, mediatorul prezintă o declaraţie în scris. 

În urma medierii, părţile pot încheia un acord de împăcare. Acordul de împă-
care este întocmit de mediator şi semnat de către părţi. Cu toate că nu există o 
formă strictă a acordului, acesta trebuie să conţină date care confirmă decizia lua-
tă liber şi conştient de ambele părţi. De regulă, acordul de împăcare conţine date 
privind: locul şi data întocmirii; date despre mediator; date despre părţi, inclusiv 
despre alte persoane; date generale despre cauza penală; organul care efectuea-
ză urmărirea ş. a. 

Este important ca acordul de împăcare să conţină informaţii despre faptul că 
părţilor le-au fost explicate drepturile şi obligaţiile în procesul de mediere, conse-
cinţele încheierii acordului, caracterul benevol al încheierii acordului şi obligaţiile 
părţilor în urma încheierii acordului. În situaţia în care o parte îşi asumă responsa-
bilitatea de a repara prejudiciul material, moral sau fizic, este indicat atât cuantu-
mul despăgubirilor pe care şi le-a asumat partea, cât şi termenul de reparare. 

De regulă, acordul este executoriu din momentul semnării lui dacă părţile nu 
vor conveni altfel. Mediatorul nu are dreptul să indice părţilor care trebuie să fie 
poziţia lor sau ce despăgubiri acestea pot solicita. Totuşi în cazul în care părţile 
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vor introduce în acordul de împăcare unele prevederi care contravin legii, ordinii 
publice sau bunelor moravuri, mediatorul, până la semnarea acordului, poate so-
licita opinia specialiştilor în domeniul respectiv. În cazul în care se va constata o 
asemenea eroare, mediatorul trebuie să informeze părţile şi, de comun acord, să 
identifice o soluţie adecvată situaţiei. 

După semnare acordul este prezentat procurorului. Procurorul este obligat 
să verifice toate aspectele încheierii acordului de împăcare, cele mai importan-
te fiind acceptul benevol şi conştientizarea rezultatelor împăcării. Procurorul sau 
ofiţerul de urmărire penală admit sau resping acordul printr-o hotărâre motivată. 
Respingerea acordului se poate face în situaţii excepţionale, în urma constatării că 
acesta prejudiciază drepturile unei părţi, iar partea respectivă nu a conştientizat 
acest fapt. 

Procurorul nu poate refuza acceptarea acordului pe temeiuri de oportunitate 
sau din alte motive. Dacă părţile, după înştiinţare, insistă benevol şi expres asupra 
împăcării, în cazurile prevăzute de lege, procurorul nu are dreptul să refuze accep-
tarea acordului. 

Încetarea procesului care, de fapt, este un obiectiv al medierii poate avea loc 
şi fără întocmirea unui acord de împăcare. Părţile pot de sine stătător să înainteze 
o cerere de împăcare, fapt ce obligă procurorul să emită o ordonanţă de încetare 
a urmăririi penale. 

Procesul de mediere, ca şi procesul penal, poate înceta în anumite împrejurări, 
fie că părţile au încheiat un acord sau au refuzat la mediere, fie nu ajung la un 
numitor comun. Procesul de mediere poate înceta şi în situaţia în care o parte şi-a 
pierdut calitatea sa procesuală de parte vătămată sau parte civilă. 

Capitolul VI.

ASISTENŢA JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT

Deseori copiii în conflict cu legea provin din familii social-vulnerabile cu un 
venit lunar redus. Din asemenea considerente, existenţa unui sistem de asistenţă 
juridică garantată de stat este determinantă pentru efectuarea justiţiei în cauze 
de acest gen. 

Asistenţa juridică garantată de stat semnifică serviciile avocaţilor în cadrul 
proceselor penale (în unele cazuri contravenţionale şi civile), acordate persoane-
lor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata unui avocat, adi-
că au un nivel al veniturilor mai jos decât cel prevăzut de lege (nivelul minim de 
existență calculat de Biroul Naţional de Statistică) sau care beneficiază de dreptul 
la o astfel de asistenţă în virtutea prevederilor legii.

Asistenţa juridică garantată de stat reprezintă serviciile de consultanţă şi asis-
tenţă juridică, oferite de către avocaţii care sunt contractaţi şi plătiţi de către stat. 
Codul de procedură penală prevede că interesele minorilor într-un caz penal trebu-
ie neapărat să fie reprezentate de către un avocat, iar Legea cu privire la asistenţa 
juridică garantată de stat64 nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 stabileşte mecanismul 
şi regulile de numire a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat. 
Acest tip de asistenţă se acordă indiferent de nivelul de venit al beneficiarului 
acestei asistenţe:

când persoana are nevoie de asistenţă juridică de urgenţă în cazul reţinerii a) 
în cadrul unui proces penal sau al unei proceduri contravenţionale;

în caz de participare obligatorie a apărătorului în procesul penal în temeiul b) 
art. 69 alin. (1) pct. 2)-12) din C. proc. pen. ;

în caz de participare obligatorie a apărătorului în procesul civil în temeiul c) 
art. 304 şi 316 din C. proc. civ.

64 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 157-160 art. 614 din 05.10.2007.



56 57

Totodată legislaţia prevede cazuri în care asistenţa juridică calificată se acordă 
în funcţie de nivelul veniturilor persoanei, şi anume:

când persoana are nevoie de asistenţă juridică pe cauze penale şi intere-a) 
sele justiţiei o cer, însă ea nu dispune de suficiente mijloace pentru a plăti 
acest serviciu;

când persoana are nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, b) 
civile şi de contencios administrativ, complexe din punct de vedere juridic 
sau procesual, iar persoana nu dispune de suficiente mijloace pentru a plă-
ti aceste servicii.

În ceea ce priveşte acordarea asistenţei juridice calificate copilului aflat în con-
flict cu legea, în cadrul procesului penal, în virtutea prevederilor art. 69 alin. (1) 
pct. (4) din C. proc. pen., participarea minorului în calitate de bănuit, învinuit, incul-
pat constituie un caz de participare obligatorie a apărătorului în procesul penal, 
iar potrivit art. 19 alin. (1) lit. (c) şi art. 20 din Legea cu privire la asistenţa juridică 
garantată de stat, acest tip de asistenţă se acordă indiferent de nivelul de venit al 
minorului aflat în conflict cu legea sau al reprezentanţilor legali ai acestuia. 

Astfel, în cazul minorilor implicaţi într-un proces penal în calitate de bă-
nuiţi, învinuiţi, inculpaţi, dreptul la asistenţa juridică garantată de stat nu 
este condiţionat de nivelul veniturilor părinţilor sau ale minorului. Mai mult 
decât atât, prezenţa avocatului în astfel de procese este o condiţie obligato-
rie pentru ca procesul să fie legal.

Cel mai solicitat tip de asistenţă juridică garantată de stat pentru minorii aflaţi 
în conflict cu legea este asistenţa juridică calificată, care se acordă prin:

apărarea şi reprezentarea intereselor minorului în cazul reţinerii în cadrul a) 
unui proces penal sau al unei proceduri contravenţionale;

apărarea şi reprezentarea intereselor minorului care figurează într-un pro-b) 
ces penal în calitate de bănuit, învinuit, inculpat, persoană vătămată;

apărarea şi reprezentarea intereselor minorului condamnat.c) 

De asemenea, legea prevede apărarea şi reprezentarea intereselor minorului 
în cadrul procedurii pe cauze contravenţionale, precum şi apărarea şi reprezenta-
rea intereselor şi reprezentarea în cadrul procesului civil şi apărarea şi reprezen-
tarea intereselor minorului în instanţa de contencios administrativ (din 1 ianuarie 
2012).

Asistenţa juridică calificată poate fi solicitată la orice etapă a procesului penal, 
iar într-un proces civil, solicitarea va fi posibilă până la iniţierea procesului.

Asistenţa juridică este acordată minorilor în cadrul procedurii penale numai 
de către avocaţi profesionişti care, pe lângă activitatea lor privată, pot fi contrac-

taţi pentru acordarea asistenţei de către oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional 
pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. În acest caz, ei vor fi numiţi avocaţi 
care acordă asistenţă juridică la cerere, fiind plătiţi de către oficiile teritoriale, pen-
tru fiecare caz în parte, din banii alocaţi din bugetul public sau din alte surse per-
mise de lege. Unii avocaţi acordă doar asistenţă juridică garantată de stat şi nu au 
practică privată. Aceşti avocaţi au încheiate contracte cu oficiile teritoriale pentru 
acordarea asistenţei juridice, fără dreptul de a presta servicii altor persoane în 
baza contractelor private şi se numesc avocaţi publici.

La 29 septembrie 2010, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată 
de Stat a decis formarea listei de avocaţi specializaţi în cauzele cu implicarea co-
piilor în conflict cu legea.

Avocaţii specializaţi, la fel ca şi alţi avocaţi preiau cauzele la cerere:
în baza graficului de serviciu (de exemplu, vezi http://www.cnajgs.md/ro/asis-

tenta-juridica-de-urgenta.html);
în baza solicitării oficiului teritorial. Astfel, organele de urmărire penală, orga-

nele procuraturii şi instanţele de judecată solicită oficiilor teritoriale desemnarea 
unui avocat în cauze cu implicarea copiilor. Oficiul teritorial numeşte avocatul. În 
cazul în care avocaţii specializaţi în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu 
legea sunt suprasolicitaţi, sunt desemnaţi alţi avocaţi. Detalii referitoare la oficiile 
teritoriale şi jurisdicţia acestora pot fi găsite pe site-ul www.cnajgs.md. 

După desemnare, avocatul întreprinde următoarele acţiuni:

contactarea solicitantului asistenţei juridice calificate (ofiţerul de urmărire  y
penală, procurorul, judecătorul) pentru planificarea primelor acţiuni pro-
cesuale; informarea şi oferirea datelor de contact; 

deplasarea la sediul instituţiei unde urmează să aibă loc acţiunile proce- y
suale;

discuţii confidenţiale cu copilul şi cu reprezentantul legal al acestuia, după  y
caz;

explicarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ale bănutului/ învinuitului/  y
inculpatului;

oferirea răspusurilor la întrebările persoanei căreia i se acordă asistenţă ju- y
ridică; 

stabilirea de comun acord a strategiei de apărare;  y

acordarea asistenţei juridice copilului în timpul tuturor acţiunilor procesu- y
ale efectuate de către procuror (recunoaşterea persoanei în calitate de bă-
nuit, explicarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale, audierea bănuitului, 
punerea sub învinuire, audierea învinuitului, confruntări cu alţi participanţi 
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din dosar etc.) sau ale celor care au loc în faza judecăţii cauzei (audierea 
inculpatului, adresarea unor întrebări altor participanţi audiaţi, susţinerile 
verbale, redactarea apelurilor şi recursurilor etc.);

discutarea cu copilul şi reprezentanţii legali, inclusiv cu părţile vătămate, a  y
perspectivelor de încheiere a acordurilor de împăcare în vederea încetării 
procesului penal şi înlăturării răspunderii penale;

redactarea diferitor cereri şi anexarea lor la dosarul cauzei. y

Cele mai frecvente abateri de la interesul superior al copilului, identifica-
te de către avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor 
în conflict cu legea:

minorii sunt trataţi ca fiiind infractori, şi nu persoane care ar fi comis gre- y
şeli;

în secţiile de poliţie minorii adesea sunt lipsiţi de libertate fără anunţarea  y
reprezentanţilor legali în termenul prevăzut de lege şi fără întocmirea pro-
ceselor-verbale de reţinere;

în secţiile de poliţie minorii sunt ameninţaţi că dacă nu vor declara ce au  y
făcut nu vor fi eliberaţi să plece acasă; 

există cazuri în care minorii sunt supuşi violenţei fizice pentru a face decla- y
raţii, în absenţa avocatului şi reprezentanţilor legali, iar procurorii cunos-
când că asemenea fenomene există, le tolerează; 

unii procurori deleghează ofiţerului de poliţie multe din atribuţiile lor refe- y
ritoare la organizarea acţiunilor procesuale, permiţând astfel să existe un 
contact destul de îndelungat între minor şi poliţist; 

unii procurori nu concep că este obligatoriu ca la acţiunile procesuale să  y
participe şi pedagogul sau psihologul ori reprezentantul legal al minorului 
şi preferă ca acţiunile procesuale să aibă loc în absenţa acestora care pot 
semna actele ulterior; 

unii procurori respectă procedura dacă acest lucru este cerut de avocat,  y
care obiectează sau refuză să participe la acţiunile procesuale în cazul în 
care procurorul nu a asigurat prezenţa pedagogului/psihologului sau a re-
prezentantului legal;

unii procurori sunt obişnuiţi să lucreze cu avocaţii care acordă asistenţă  y
juridică garantată de stat care „nu le fac probleme pe dosare”;

nedorinţa unor procurori de a efectua ancheta socială (raportul presenten- y
ţial de probaţiune), solicitarea întocmirii referatului de evaluare psihosoci-
ală a minorului fiind o practică nouă pe astfel de cazuri;

nedorinţa unor procurori de a înceta urmărirea penală în cazurile prevăzu- y
te de art. 54 C. pen.;

uneori judecătorii uită să-i informeze pe interpreţi, victime şi martori des- y
pre faptul că aceştia poartă răspundere penală pentru declaraţii false;

întocmirea necorespunzătoare de către grefier a procesului-verbal al şe- y
dinţei de judecată;

dotarea tehnică insuficientă a organelor judiciare, imposibilitatea efectuă- y
rii de copii de pe documentele necesare.
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CAPITOLUL VII.

PROBAŢIUNEA

VII.1. DEFINIŢIA PROBAŢIUNII

Din punct de vedere etimologic, termenul probaţiune provine din latinescul 
probatio semnificând perioadă de încercare. În trecut, condamnaţii care, în peri-
oada de încercare, îşi schimbau comportamentul, îndeplinind condiţiile, obligaţi-
ile şi restricţiile impuse, erau iertaţi şi eliberaţi.

Nu există o definiţie unică, universal acceptată a probaţiunii. Din asemenea 
considerente, vom prezenta câteva abordări ale noţiunii respective:

Un program de supraveghere1. , stabilit în baza legii de către o instanţă 
competentă pentru persoanele care au săvârşit infracţiuni şi ale căror vinovăţie 
a fost demonstrată. Acest program presupune anumite limitări şi restricţii ce ur-
mează a fi îndeplinite de către cel supravegheat. Totodată acest program poate fi 
însoţit de anumite obligaţii suplimentare, precum prestarea unui număr de ore 
de muncă în folosul comunităţii sau recuperarea anumitor prejudicii victimei in-
fracţiunii. Definiţia de mai sus întruneşte anumite elemente ale probaţiunii, fără a 
îngloba însă conceptul probaţiunii presentenţiale şi latura de asistenţă şi consili-
ere psihosocială;

Probaţiunea este 2. o sancţiune, o modalitate de intervenţie prin activităţi 
cu fundament sociopedagogic, caracterizate printr-o îmbinare de asistenţă şi 
consiliere psihosocială şi supraveghere. Ea este aplicată infractorilor în funcţie de 
caracteristicile lor psihosociale, scopul principal fiind de a-i oferi subiectului, be-
nevol, posibilitatea de a-şi modifica atitudinea faţă de viaţa din societate şi de a se 
reintegra în mediul social;

O modalitate de sancţionare3.  a infractorilor ce constă în organizarea şi 
executarea supravegherii persoanei învinuite, inculpate sau condamnate prin 
monitorizarea comportamentului, acordarea de asistenţă individuală şi orien-
tarea acesteia spre un mod de viaţă corect. Scopul probaţiunii este corectarea 
şi reeducarea persoanelor care au comis infracţiuni şi reintegrarea în societate a 
persoanelor condamnate;

Un sistem de activităţi4.  în domeniul justiţiei penale: anchete sociale (refe-
rate de probaţiune presentenţială), intervenţii primare, activităţi ce ţin de sancţi-
unile şi pedepsele comunitare, activităţi în sistemul penitenciar, supravegherea în 
scopul prevenirii recidivei;

Organizarea şi executarea supravegherii infractorului5. , a persoanei învi-
nuite sau condamnate, monitorizarea executării pedepsei nonprivative de liber-
tate, inclusiv a obligaţiilor şi restricţiilor stabilite, de asemenea, acordarea asis-
tenţei individuale infractorilor şi orientarea acestora spre un mod de viaţă corect, 
pentru a întruni condiţiile stabilite de instanţa de judecată şi, prin urmare, pentru 
a remedia relaţiile legale şi sociale care au fost afectate;

O evaluare psihosocială6. , un control al persoanelor aflate în conflict cu 
legea penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor liberate din locurile de 
detenţie, în scopul preîntâmpinării săvârşirii de noi infracţiuni (Legea cu privire 
la probaţiune nr. 8 din 14.02.2008);

Un program corecţional comunitar7.  ce reprezintă o alternativă la detenţie, 
stabilit pentru infractorii minori sau adulţi; un instrument al instanţelor de jude-
cată care, prin intermediul consilierului de probaţiune, oferă posibilitate infracto-
rului să devină util societăţii şi să respecte legea;

Un statut8.  impus de către instanţă cu acordul infractorului, prin care acesta 
nu execută privaţiunea de libertate dacă respectă condiţiile impuse de către in-
stanţă: repararea prejudiciului, muncă comunitară, consiliere, programe educati-
ve sau ,,conduită adecvată” etc.;

O alternativă la detenţie9.  ce presupune o libertate condiţionată de lipsa de 
comportamente antisociale ulterioare ale infractorului.

Analizând elementele definitorii ale probaţiunii şi accentuând că probaţiunea 
este o măsură comunitară, subliniem:

Probaţiunea este un complex de activităţi stabilite în baza legii, de eva-
luare, asistenţă, consiliere psihosocială şi supraveghere în comunitate a per-
soanei în conflict cu legea penală (învinuit, inculpat, condamnat) cu scopul 
de a o reintegra în societate şi a proteja comunitatea de riscul recidivei.
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Probaţiunea dispune de strategii de intervenţie la toate etapele procesului de 
înfăptuire a justiţiei penale. Asfel, există probaţiune:

presentenţială y  – evaluarea psihosocială a personalităţii bănuitului, învi-
nuitului, inculpatului;

sentenţială: y  

în comunitate y  – activităţi orientate spre reintegrarea socială a persoa-
nelor liberate de pedeapsa penală prin asistenţă, consiliere, controlul 
comportamentului şi supravegherea respectării obligaţiilor impuse de 
instanţă şi 

penitenciară y  – activităţi socioeducative desfăşurate în penitenciar şi ac-
tivităţi de pregătire pentru liberare din locurile de detenţie;

postpenitenciară  y – acordarea de asistenţă persoanelor liberate din locuri-
le de detenţie în scopul reintegrării lor în societate. 

Diversitatea activităţilor de probaţiune servesc unui dublu scop: siguranţa pu-
blică/protecţia comunităţii de recidivă, prin prevenire, monitorizare continuă a 
comportamentului infractorului şi reintegrarea socială a acestuia. În planul ser-
viciilor, probaţiunea înglobează activităţi menite să sporească corectitudinea şi 
eficienţa sistemului de justiţie penală şi să crească importanţa conceptului de in-
dividualizare a pedepsei penale. 

Probaţiunea propagă ideea tendinţei moderate de tratament al delincvenţei. 
Probaţiunea apare şi ca un pas important în contextul racordării legislaţiilor naţio-
nale la standardele internaţionale, având drept scop crearea unei zone intermedi-
are în sistemul de pedepse, o reorientare a conceptului represiv spre unul curativ. 
Avantajele unei asemenea reacţii sociale sunt evidente: nu toate tipurile de in-
fracţiuni sunt atât de grave încât să necesite detenţii costisitoare; cei eliberaţi sub 
probaţiune pot obţine sau menţine serviciul şi pot plăti impozite/taxe; infractorii 
pot avea grijă de propriile familii şi îşi pot îndeplini celelalte obligaţii financiare 
fără să devină o povară pentru stat etc.

VII.2. TIPURILE PROBAŢIUNII
Probaţiunea presentenţială este etapa în care se desfăşoară primele activi-

tăţi de evaluare, de asistenţă şi consiliere psihosocială a persoanei aflate în siste-
mul de justiţie. 

La această etapă, rolul consilierului de probaţiune constă în:
– a oferi organului de urmărire penală şi instanţei de judecată informaţii co-

recte şi relevante despre persoana bănuitului/ învinuitului/ inculpatului, despre 
perspectivele de reintegrare ale acestuia, precum şi despre riscul de recidivă sau 
de autovătămare pe care acesta îl prezintă. Aceste informaţii sunt cuprinse în re-
feratul presentenţial de evaluare psihosocială. Acest document, realizând o primă 
evaluare a persoanei aflate în conflict cu legea, urmează a fi reflectat în decizia 
organului de urmărire penală, respectiv, în sentinţa instanţei şi, implicit, în planul 
de supraveghere al consilierului de probaţiune în lucrul său de reintegrare socială 
a persoanei deja condamnate;

– a răspunde la nevoile emoţionale şi practice urgente ale bănuiţilor/învinui-
ţilor/ inculpaţilor.

Referatul de evaluare psihosocială a personalităţii făptuitorului65 cuprinde 
informaţii referitoare la persoana aflată în conflict cu legea; modul său de viaţă, 
familie, societate (vecini, şcoală, policlinică, loc de muncă, cerc de prieteni); date 
conexe presupusei fapte comise şi o evaluare a gravităţii acesteia, precum şi a ati-
tudinii faţă de presupusa infracţiune şi circumstanţele ei; date referitoare la riscul 
de recidivă, acestea fiind menite să contribuie la individuzalizarea pedepsei, şi, 
după caz, a măsurii preventive. Evaluarea presentenţială reprezintă o activitate 
importantă necesară a fi desfăşurată în faza iniţială a înfăptuirii justiţiei. 

Referatele au un caracter consultativ, în sensul că organul de urmărire pena-
lă şi instanţele de judecată pot să ţină cont de informaţiile oferite şi propunerile 
formulate. Rolul referatului este de a asista instanţa în procesul de individualizare 
a pedepsei, oferind o evaluare profesională a naturii şi cauzelor care au condus 
la un comportament antisocial, precum şi a măsurilor care trebuie luate pentru a 
reduce probabilitatea de recidivă. Aşadar, acest document trebuie să fie imparţial, 
echilibrat şi bazat pe date factuale. 

În temeiul unei hotărâri judecătoreşti, în cadrul probaţiunii sentenţiale în co-
munitate se exercită controlul asupra comportamentului persoanelor condam-
nate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei; al persoanelor liberate 
condiţionat de pedeapsă penală înainte de termen; al persoanelor condamnate 
cu amânarea executării pedepsei; al persoanelor liberate de pedeapsă cărora li se 
aplică măsuri de constrângere cu caracter educativ. Aceştia pot beneficia de pro-

65 Ordinul nr. 560 din 31.12.2008 Cu privire la aprobarea condiţiilor şi formei contractului de acordare 
a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor privind modul 
de întocmire a referatului presentenţial de evaluare a personalităţii.
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gramele de resocializare şi de reintegrare, de corecţie a comportamentului social 
etc. 

În perioada de probă, controlul comportamentului şi verificarea respectării de 
către persoanele liberate de pedeapsa penală şi de răspunderea penală a obli-
gaţiunilor stabilite de instanţa de judecată sau de procuror, în baza legislaţiei, se 
efectuează prin intermediul supravegherii. Termenul supraveghere nu trebuie in-
terpretat în sens strict, supravegherea reprezentând un complex de activităţi care 
se află într-o strânsă interdependenţă. Supravegherea este doar un element al 
probaţiunii.

Obiectivele supravegherii sunt:

siguranţa publică/protecţia comunităţii; y

prevenirea recidivei; y

reintegrarea cu succes a condamnatului în comunitate. y

Activităţile de supraveghere vor fi exercitate doar în limitele în care ele sunt 
necesare pentru o strictă executare a obligaţiunilor aplicate şi bazate pe principiul 
intervenţiei minime. Activităţile de supraveghere vor fi proporţionate în funcţie 
de spectrul de obligaţiuni şi limitate la scopurile care îi sunt atribuite66. În cazul 
în care instanţa de judecată stabileşte beneficiarului anumite obligaţiuni, consili-
erul de probaţiune întreprinde măsuri de control asupra respectării acestor obli-
gaţiuni. Periodic, dar nu mai rar decât o dată pe lună, la comisariatul de poliţie şi 
instanţa de judecată se verifică informaţia cu privire la comiterea de către benefi-
ciari a contravenţiilor şi infracţiunilor. 

Consilierul de probaţiune, analizând materialele şi rezultatele primului interviu 
cu minorul, întocmeşte ancheta de evaluare psihosocială a minorului cu stabilirea 
riscului de recidivă şi a diagnozei sociale. Estimarea riscului de recidivă este foarte 
importantă în activitatea de supraveghere şi, în general, în activitatea de reinte-
grare, întrucât în baza acesteia se asigură managementul riscului, adică restrânge-
rea gradului de libertate al minorului şi stabilirea tipului şi intensităţii intervenţiei. 
După determinarea problemelor beneficiarului şi evaluarea riscului de recidivă, 
consilierul de probaţiune elaborează planul de probaţiune.

Dacă este cazul, în baza evaluării se desfăşoară activitatea de asistenţă şi con-
siliere, ce are drept scop: 

66 Regula 74, Recomandarea R(92)16 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre 
referitoare la Regulile Europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate.

schimbarea comportamentului infracţional prin conştientizarea de către  y
minor a faptei săvârşite, a consecinţelor acesteia şi asumarea responsabili-
tăţii pentru fapta comisă;

motivarea minorului în dezvoltarea responsabilităţii şi autodisciplinei prin  y
elaborarea şi derularea unor programe eficiente de asistenţă şi consiliere în 
funcţie de nevoile identificate ale minorului;

sprijinirea minorului în vederea satisfacerii unor nevoi speciale referitoare  y
la educaţie, pregatire profesională, loc de muncă, locuinţă, grup de prie-
teni etc.

Consilierul de probaţiune include în plan un şir de acţiuni în vederea consoli-
dării reţelei sociale în jurul minorului şi a familiei sale; implică mai multe organiza-
ţii şi specialişti din domeniul social în rezolvarea problemelor beneficiarului şi alte 
activităţi care ar duce la un comportament prosocial al minorului. 

De asemenea, este în sarcina consilierului de probaţiune punerea în executare 
a pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii. Această pedeapsă 
constă în antrenarea condamnatului la muncă gratuită socialmente utilă, în afara 
serviciului de bază sau a orelor de studii, fără a-i cauza suferinţe fizice sau a-i leza 
demnitatea. Reglementarea legală a pedepsei cu munca neremunerată în folosul 
comunităţii este stipulată în Codul penal, Codul de executare, Legea cu privire la 
probaţiune, Hotărârea Guvernului nr. 1643 din 31.12.2003 privind Regulamentul cu 
privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunera-
tă în folosul comunităţii. Pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii se execută la obiecte cu destinaţie socială de la locul de trai al con-
damnatului. Obiectele cu destinaţie socială sunt determinate de către primărie 
(pretură), de comun acord cu consilierul de probaţiune (organizaţii, instituţii şi 
întreprinderi, indiferent de forma organizatorico-juridică a acestora). În acest con-
text, atribuţiile organelor afacerilor interne sunt: 

înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii în privinţa condamnaţilor  y
declaraţi în căutare; 

efectuarea activităţilor de profilaxie în rândul condamnaţilor în scopul evi- y
tării comiterii de către ei a altor infracţiuni.

În cadrul probaţiunii penitenciare, şi anume în perioada de pregătire către 
liberare, se elaborează şi se aplică persoanelor aflate în locurile de detenţie pro-
grame de educaţie civică, etică şi morală, de instruire profesională, de muncă 
educativă. Organul de probaţiune, în colaborare cu administraţia penitenciarului, 
poate contribui la:
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stabilirea de contacte oficiale preliminare cu instituţii specializate în ve-a) 
derea creării unor posibilităţi de pregătire profesională, de reciclare şi de 
perfecţionare profesională în conformitate cu cerinţele pieţei forţei de 
muncă; 

stabilirea de contacte oficiale preliminare cu agenţiile pentru ocuparea for-b) 
ţei de muncă în vederea oferirii informaţiilor veridice condamnaţilor des-
pre locurile de muncă vacante şi despre alegerea unui loc de muncă cores-
punzător, în vederea facilitării înregistrării lor la oficiul forţei de muncă;

stabilirea de contacte cu agenţii specializate pentru facilitarea închirierii de c) 
locuinţe, la cererea persoanelor care nu au rude sau alte legături sociale;

stabilirea de contacte cu agenţii specializate pentru facilitarea plasării per-d) 
soanelor de vârstă înaintată şi a invalizilor în instituţii de plasament, la ce-
rerea lor;

elaborarea şi perfecţionarea unor programe de scurtă şi de lungă durată e) 
privind adaptarea socială a persoanelor care urmează a fi liberate din lo-
curile de detenţie.

Probaţiunea postpenitenciară are drept scop acordarea asistenţei şi susţinerii 
persoanelor liberate din locurile de detenţie, reintegrarea lor socială, în conformi-
tate cu legislaţia în vigoare. În detenţie, beneficiarul pierde multe capacităţi şi abi-
lităţi de viaţă socială, de aceea se face o evaluare a necesităţilor beneficiarului şi se 
planifică acţiuni de reintegrare socială. Procesul de reintegrare socială cuprinde o 
serie de activităţi de genul asistenţei şi consilierii, implicării în diverse programe 
şi, în cazul beneficiarilor liberaţi înainte de termen de pedeapsă – supravegherea 
comportamentului acestora. 

Activitatea de asistenţă şi consiliere presupune o conlucrare a serviciului de 
probaţiune cu instituţiile statale şi neguvernamentale din cadrul comunităţii. 
Consilierul trebuie să stabilească reţeaua socială şi să implice toţi actorii în proce-
sul de reîntegrare. Este necesară stabilirea cu o maximă precizie a  rolului fiecărui 
actor în soluţionarea individuală a cazurilor. 

Probaţiunea, la oricare fază, în privinţa minorilor se desfăşoară ţinându-se cont 
de obligativitatea respectării interesului superior al copilului şi de scopul protec-
ţiei temporare a copilului aflat în dificultate, al resocializării şi al reintegrării lui în 
familia biologică sau adoptivă ori într-o casă de copii de tip familial, precum şi în 
comunitate. Acţiunile de probaţiune în privinţa minorilor se axează pe:

asigurarea procesului de reabilitare psihopedagogică a personalităţii;a) 

abordarea individuală a fiecărui caz cu o atenţie sporită, ţinându-se cont b) 
de particularităţile personale şi de particularităţile vârstei;

stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu serviciile de protecţie a drepturilor co-c) 
pilului;

monitorizarea situaţiei pre- şi postintegrare a minorului în familie;d) 

dezvoltarea capacităţii familiei şi a comunităţii de a asigura asistenţă mino-e) 
rului şi de a preveni riscul intrării lui în dificultate;

relaţiile cu mass-media în aplicarea măsurilor de probaţiune faţă de minor f ) 
în scopul abordării tuturor problemelor prin prisma respectării interesului 
superior al copilului.

În acest scop, consilierul de probaţiune colaborează cu angajaţii poliţiei, pro-
curaturii, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, organelor protecţiei so-
ciale, instituţiilor de învăţământ, sanitare, penitenciare, comunităţilor religioase, 
agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, asociaţiilor obşteşti, fun-
daţiilor etc. Consilierul de probaţiune poate apela la asistenţa unor specialişti din 
domeniu (asistenţi sociali, psihologi, medici etc.), care, în mod gratuit sau cu plată, 
pot facilita exercitarea activităţilor de probaţiune. 

VII.3. SERVICIUL DE PROBAŢIUNE
Conform Legii cu privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.200867, principalele 

direcţii ale activităţii de probaţiune sunt:

reflectarea tabloului psihosocial al persoanei aflate în conflict cu legea pe-a) 
nală;

formularea propunerilor, pentru instanţa de judecată, referitoare la princi-b) 
palele activităţi care trebuie desfăşurate cu persoana aflată în conflict cu 
legea penală, în vederea facilitării procesului de soluţionare a problemelor 
psihosociale;

oferirea informaţiilor referitoare la persoana aflată în conflict cu legea pe-c) 
nală, la familia ei şi la mediul social din care provine;

asigurarea cooperării persoanei aflate în conflict cu legea penală şi confor-d) 
mării ei la condiţiile care i s-au stabilit prin hotărâre judecătorească;

67 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103-105 art. 389 din 13.06.2008, în vigoare din 
13.09.2008.
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consilierea subiectului probaţiunii în rezolvarea dificultăţilor personale e) 
care au condus la săvârşirea infracţiunii;

desfăşurarea programelor individuale şi a programelor de grup, concentra-f ) 
rea resurselor din comunitate pentru soluţionarea problemelor psihosoci-
ale ale subiecţilor probaţiunii;

controlul persoanei aflate în conflict cu legea penală; g) 

coordonarea programelor sociale şi a celor terapeutice pentru minori.h) 

În desfăşurarea activităţilor de probaţiune, personalul organului de probaţiu-
ne poate participa la:

elaborarea şi aprobarea programelor sectoriale, locale în domeniul protec-a) 
ţiei copilului şi a familiei, crearea serviciilor comunitare de protecţie soci-
ală;

elaborarea şi punerea în aplicare a sistemului de monitorizare şi de evalua-b) 
re a serviciilor de protecţie a copilului şi a familiei; 

crearea, la nivel naţional şi la nivel local, a unui sistem informaţional care să c) 
includă date despre copil şi despre familia aflată în dificultate sau în situaţii 
de risc, precum şi despre instituţiile de protecţie a copilului şi a familiei; 

dezvoltarea şi promovarea modelelor viabile de servicii comunitare de pro-d) 
tecţie a copilului şi a familiei, de prevenire a intrării copiilor în dificultate şi 
în sistemul rezidenţial de îngrijire şi educaţie, de asistenţă socială pentru 
copiii şi familiile aflate în dificultate sau în situaţii de risc;

elaborarea unui mecanism de implicare a sectorului privat în soluţionarea e) 
problemelor copilului şi ale familiei.

Organul de probaţiune are următoarele funcţii:
prezentarea referatelor presentenţiale de evaluare psihosocială a persona-a) 
lităţii;

aplicarea programelor de corecţie a comportamentului social;b) 

coordonarea executării unor anumite categorii de pedepse;c) 

exercitarea controlului asupra persoanelor condamnate cu suspendarea d) 
condiţionată a executării pedepsei, a persoanelor liberate condiţionat de 
pedeapsa penală înainte de termen, a persoanelor condamnate cu amâna-
rea executării pedepsei, a persoanelor liberate de răspunderea penală;

exercitarea controlului asupra aplicării măsurilor de constrângere cu carac-e) 
ter educativ;

acordarea asistenţei şi consilierii postpenitenciare; f ) 

coordonarea activităţii reprezentanţilor altor autorităţi publice centrale şi g) 
locale, organizaţiilor neguvernamentale a căror activitate are legătură di-
rectă sau tangenţială cu probaţiunea; 

implementarea programelor de corecţie socială a subiecţilor probaţiunii;h) 

colaborarea cu penitenciarele referitor la pregătirea persoanelor pentru i) 
liberare din locurile de detenţie.

Organele de probaţiune, potrivit competenţei lor, colaborează cu autorităţi 
publice şi organizaţii neguvernamentale. Autorităţile administraţiei publice loca-
le pot acorda ajutor organelor de probaţiune prin oferirea spaţiilor pentru des-
făşurarea activităţii de probaţiune, crearea centrelor de reabilitare socială a per-
soanelor liberate din locurile de detenţie, finanţarea diverselor programe legate 
de probaţiune. Organizaţiile neguvernamentale, inclusiv cele externe, pot acorda 
ajutor organelor de probaţiune.

Personalul organelor de probaţiune se constituie din angajaţii Oficiului cen-
tral şi ai subdiviziunilor teritoriale (cu excepţia personalului tehnic). Participanţi 
la probaţiune pot fi şi voluntarii, adică persoanele care şi-au exprimat voinţa de a 
lua parte la desfăşurarea activităţilor de probaţiune. Voluntarii îşi desfăşoară ac-
tivitatea în baza acordului de colaborare. Acestora li se compensează cheltuielile 
pentru transport şi pentru rechizite de birou.

 În exercitarea atribuţiilor de serviciu, consilierul de probaţiune:
ţine evidenţa şi exercită controlul asupra persoanelor condamnate cu sus-a) 
pendarea condiţionată a executării pedepsei, a persoanelor liberate condi-
ţionat de pedeapsa penală înainte de termen şi a persoanelor condamnate 
cu amânarea executării pedepsei;

coordonează executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comu-b) 
nităţii şi a pedepsei privării de dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de 
a exercita o anumită activitate;

exercită controlul asupra aplicării măsurilor de constrângere cu caracter c) 
educativ;

întocmeşte referate presentenţiale de evaluare psihosocială a personalită-d) 
ţii, solicitate de instituţiile competente;

transmite referatul către penitenciarul în care este deţinută persoana;e) 

ţine dosarele persoanelor aflate în conflict cu legea penală;f ) 
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desfăşoară acţiuni de resocializare şi de reintegrare a subiecţilor probaţi-g) 
unii;

participă la şedinţele de judecată, la solicitarea instanţei, în momentul pre-h) 
zentării referatului presentenţial de evaluare psihosocială a personalităţii;

iniţiază procedura de stimulare sau de sancţionare a persoanelor aflate în i) 
conflict cu legea penală şi expediază demersurile respective în instanţa de 
judecată;

organizează implementarea programelor educative şi de profilaxie în pri-j) 
vinţa persoanelor minore aflate în conflict cu legea şi a celor liberate din 
locurile de detenţie;

întocmeşte rapoarte periodice privind acordarea de consultaţii şi de asis-k) 
tenţă psihosocială, precum şi privind exercitarea controlului asupra su-
biectului probaţiunii;

în baza activităţii practice şi teoretice, formulează propuneri în vederea l) 
dezvoltării activităţilor de probaţiune;

păstrează confidenţialitatea datelor de care a luat cunoştinţă în executarea m) 
obligaţiilor de serviciu, chiar şi după încetarea activităţii de probaţiune, cu 
excepţia interogatoriilor efectuate de către organul de urmărire penală sau 
de instanţa de judecată;

încheie contracte cu persoane liberate din locurile de detenţie.n) 

Consilierul de probaţiune are următoarele drepturi: 
să citeze, pentru a desfăşura activităţi de probaţiune, subiecţii probaţiunii;a) 

să ceară persoanelor aflate în conflict cu legea penală îndeplinirea obliga-b) 
ţiilor impuse;

să i se asigure, în limita scopului activităţii sale, accesul la dosarele penale c) 
şi la cele contravenţionale ale subiecţilor probaţiunii;

să aibă acces liber în penitenciare, în cazul în care este necesar, în vederea d) 
exercitării atribuţiilor de serviciu;

să viziteze subiecţii probaţiunii la locul aflării lor: de trai, de muncă sau de e) 
studii;

să adreseze avertizări persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi celor f ) 
care îşi încalcă obligaţiile;

să solicite autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor, întreprinde-g) 
rilor, organizaţiilor sau persoanelor fizice informaţii necesare desfăşurării 
activităţilor de probaţiune;

să înainteze propuneri referitoare la programele guvernamentale de adap-h) 
tare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie;

alte drepturi prevăzute de lege.i) 
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CAPITOLUL VIII.

IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA IMPLICĂRII 
COMUNITĂŢII ÎN PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL 
DELINCVENŢEI JUVENILE

VIII.1. IMPORTANŢA COLABORĂRII LA NIVEL LOCAL ÎN PREVE-
NIREA ŞI TRATAMENTUL DELINCVENŢEI JUVENILE

Cooperarea dintre diferite instituţii este determinantă, astfel încât fiecare din-
tre instituţiile publice sau private, de nivel central sau local, urmează să contribuie 
la reacţia la delincvenţa juvenilă prin oferirea serviciilor de care sunt competente. 
Totodată fiecare dintre aceste instituţii şi organizaţii trebuie să ofere serviciile în-
tr-un mod organizat, coerent, asigurând continuitatea tratamentului. Succesul în 
prevenirea delincvenţei juvenile cere eforturi din partea întregii societăţi care să 
asigure o dezvoltare armonioasă a adolescenţilor, cu respect pentru propria per-
soană încă din copilărie. Serviciile şi programele comunităţii ar trebui să realizeze 
prevenirea delincvenţei juvenile, acţionând ca un factor activ. Instituţiile legale 
sau cele de control vor fi utilizate numai ca ultimă soluţie68.

Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justi-
ţiei pentru minori (Regulile de la Beijing) prevăd: ,,Statele membre trebuie să se mo-
bilizeze în luarea măsurilor pozitive care să asigure antrenarea completă a tuturor 
resurselor existente, mai ales familia, persoanele benevole, precum şi alte grupări 
ale comunităţii, cum ar fi şcolile şi alte instituţii comunitare, în scopul promovării 
bunăstării minorului şi în scopul reducerii nevoii de intervenţie a legii, astfel încât 

68 Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh), Rezoluţia 
nr. 45/112 din 14 decembrie 1998 adoptat la cea de-a 68-a Sesiune Plenară.

persoana în cauză să fie tratată eficace, echitabil şi uman în conflictul său cu le-
gea”.

Regulile minime ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative 
de libertate (Regulile de la Tokyo) în Principii Generale reiterează importanţa im-
plicării comunităţii în tratamentul delincvenţei: „Prezentele Reguli vizează încu-
rajarea colectivităţii să participe mai mult la procesul justiţiei penale şi, în mod 
special, la tratamentul delincvenţilor, precum şi la dezvoltarea la aceştia din urmă 
a simţului de responsabilitate faţă de societate”. Capitolul VII, Bunăvoinţă şi alte 
resurse ale colectivităţii, statuează: „Participarea colectivităţii trebuie încurajată, 
căci ea constituie o resursă capitală şi unul din mijloacele cele mai importante 
de consolidare a legăturilor dintre delincvenţii supuşi măsurilor neprivative de 
libertate şi familiile lor şi comunitate”. Această participare trebuie să completeze 
eforturile serviciilor abilitate cu administrarea justiţiei penale. Participarea colec-
tivităţii trebuie să fie considerată un prilej pentru membrii săi de a contribui la 
protejarea societăţii lor. 

În acest scop trebuie să se organizeze cu regularitate conferinţe, seminare, 
simpozioane şi alte activităţi, în scopul de a demonstra că participarea publicului 
este necesară pentru aplicarea măsurilor neprivative de libertate. Trebuie să fie fo-
losite toate mijloacele de informare în masă pentru a determina publicul să adop-
te o atitudine constructivă, care să se concretizeze prin activităţi care să favorizeze 
o aplicare a tratamentului în mediul liber şi integrarea socială a delincvenţilor. 

Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile (Principiile de 
la Riyadh) subliniază eficienţa diminuării factorilor criminogeni prin implicarea 
unei diversităţi de actori, cum ar fi familia, sistemul de educaţie, comunitatea etc. 
Planuri de prevenire a delincvenţei juvenile trebuie instituite la fiecare nivel al 
conducerii de stat care ar presupune: analiza atentă a problemei şi identificarea 
de programe, servicii, facilităţi şi resurse avute la dispoziţie; definirea clară a res-
ponsabilităţilor pentru agenţiile, instituţiile şi persoanele implicate în eforturile 
de prevenţie; politicile, programele şi strategiile bazate pe studii de previziune 
vor fi desfăşurate şi monitorizate, evaluate cu grijă şi, bineînţeles, aplicate; im-
plementarea diverselor metode pentru reducerea efectivă a producerii de acte 
criminale; oferirea unei game largi de servicii şi programe comunitare; cooperarea 
apropiată între naţiuni, state, guverne locale şi regionale cu implicarea celor din 
sectorul particular, reprezentanţilor cetăţenilor şi comunităţii pentru a oferi grijă 
faţă de copil, o educaţie sănătoasă; intrarea în vigoare a unor legi şi crearea unor 
agenţii judiciare pentru iniţierea unor acţiuni de prevenire a delincvenţei juvenile; 
participarea tineretului în politica de prevenţie a delincvenţei, incluzând apelul la 
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resursele comunităţii, autoajutorarea tinerilor, precum şi programe de asistenţă 
şi compensare a victimei; specializarea personalului la toate nivelurile. Conform 
principiilor menționate, se va pune accentul pe politicile de prevenire care faci-
litează socializarea şi integrarea tuturor copiilor şi tinerilor, mai ales cu ajutorul 
familiei, comunităţii, grupurilor compatibile, şcolilor, pregătirii profesionale şi sis-
temului de muncă, precum şi cu ajutorul organizaţiilor de voluntari.

Recomandarea Rec (2003) 21 cu privire la parteneriatul în prevenirea infracţiu-
nii69 recunoaşte că utilizarea doar a justiţiei penale tradiţionale şi a măsurilor de 
executare a legii nu s-a dovedit a fi suficient de efectivă în reducerea numărului şi 
impactului problemelor infracţionale contemporane. Situaţia infracţională şi pre-
ocuparea tot mai sporită faţă de problemele infracţionale contribuie la sentimen-
tul de insecuritate trăit de mulţi oameni din Europa, care în cazuri extreme poate 
fi asociat cu pierderea încrederii în autorităţile politice, lege şi instituţiile respon-
sabile de executarea ei şi care, ulterior, poate spori lipsa de toleranţă, actele de 
marginalizare şi xenofobie. Cercetările au demonstrat că, în cadrul abordărilor 
tradiţionale, dezvoltarea şi implementarea strategiilor de prevenire a infracţiunii 
cu implicarea societăţii şi a autorităţilor locale constituie un potenţial eficient şi 
valoros. Abordarea efectivă de prevenire şi reducere a infracţiunii şi daunei asoci-
ate trebuie să implice stabilirea relaţiilor de parteneriat între actorii-cheie la toate 
nivelurile – naţional, regional şi local – pentru a aborda pe termen scurt, mediu 
şi lung cauzele şi posibilităţile infracţiunii, să reducă riscurile pentru potenţialele 
victime şi, prin urmare, să contribuie la calitatea vieţii prin sporirea siguranţei în 
societate.

Conform Recomandării cu privire la parteneriatul în prevenirea infracţiunii, par-
teneriatul reprezintă metoda de sporire a performanţei în realizarea unui scop 
comun, prin asumarea responsabilităţii comune şi prin schimbul de resurse între 
diferiţi agenţi publici sau privaţi, colectivi sau individuali. Partenerii vor acţiona 
impreună fără pierderea identităţii profesionale separate, fără umbrirea inaccep-
tabilă sau ilegală a puterilor şi intereselor lor şi fără pierderea responsabilităţii.

Prevenirea infracţiunii reprezintă intervenţia în cazurile penale şi în proble-
mele înrudite, pentru a reduce riscul apariţiei şi evoluţiei lor şi a gravităţii con-
secinţelor potenţiale. Prevenirea este orientată spre siguranţa socială – situaţia 
în care oamenii, în mod individual sau colectiv, sunt liberi faţă de numărul real şi 

69 Adoptată de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 24 septembrie 2003 la cea de-a 
853-a întrunire a prim-miniştrilor.

perceput al riscurilor de pe urma infracţiunii şi conduita respectivă, sunt suficient 
de apţi să înfrunte riscurile pe care totuşi le trăiesc sau dacă nu le pot înfrunta de 
unii singuri, sunt suficient protejaţi de consecinţele acestor riscuri, astfel încât pot 
duce o viaţă normală culturală, socială şi economică, pot să-şi aplice aptitudinile şi 
să se bucure de bunăstare şi de asigurarea serviciilor corespunzătoare. 

Siguranţa socială poate fi obţinută doar prin implicarea partenerilor – agenţi 
individuali sau colectivi, care pot interveni împreună, direct sau indirect, în cazuri-
le de infracţiuni şi probleme înrudite sau care pot facilita aceste intervenţii.

VIII.2. PREMISELE PARTENERIATELOR LOCALE DURABILE ÎN 
PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL DELINCVENŢEI JUVENILE

Pentru a crea un cadru general adecvat al parteneriatelor, este necesar ca fie-
care stat:

să recunoască faptul că responsabilitatea pentru prevenirea infracţiunilor  y
trebuie să şi-o asume întreaga societate, iar abordările de parteneriat con-
stituie mijloace practice de impărtăşire a responsabilităţii şi de utilizare a 
diferitor resurse;

să asigure un cadru legal adecvat, să permită, dar să nu constrângă, parte- y
neriatul şi să revizuiască noua legislaţie şi regulamentele propuse care au 
impact asupra parteneriatului în prevenirea infracţiunii;

să creeze o idee mai amplă între politicieni, administratori, practicieni, bu- y
siness-ul privat, public şi presă privind cauzele şi efectele diverse ale infrac-
ţiunii; privind numărul de activităţi pentru prevenirea infracţiunii;

să asigure că pregătirile pentru parteneriat sunt corespunzătoare, sprijinite  y
de consultaţii, participare a cetăţenilor şi răspundere democrată sau profe-
sională şi că schimbul de informaţie între membrii diferitor relaţii de parte-
neriate corespunde principiilor de protecţie a drepturilor omului, inclusiv 
protecţia informaţiei personale;

să identifice unele politici şi practici publice specifice, adecvate activității  y
de parteneriat în prevenirea infracţiunii şi agenţiile şi instituţiile responsa-
bile de aceasta (de exemplu: sistemul de executare a legii şi cel de justiţie 
penală, bunăstare socială, încadrare în câmpul muncii, ocrotire a sănătăţii, 
invăţământ, cultură şi plan orăşenesc);
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să exploreze scopul şi să specifice limitele constituţionale şi practice pentru  y
implicarea în parteneriatele de prevenire a infracţiunii în cadrul sistemului 
de justiţie formal (penal);

să exploreze scopul şi limitele pentru implicarea sectorului privat în parte- y
neriatele locale şi naţionale (organizaţii umbrelă sau companii individua-
le);

să stabilească limitele între ce este adecvat şi ce nu este adecvat pentru  y
iniţiativele colective de creare a formei de „control social” care implică ce-
tăţeni, pentru a evita vigilenţa şi excluderea socială;

să întreprindă acţiuni pentru a crea şi stimula parteneriatele la diferite ni- y
veluri (internaţional, naţional, regional şi local), să asigure că ele sunt bine 
proiectate, în conformitate cu Constituţia sunt moderne şi contribuie la 
prevenirea infracţiunii în mod eficient şi acceptabil;

să recunoască, în primul rând, necesitatea implicării autorităţilor şi societă- y
ţii locale ca iniţiatori şi participanţi în activităţile de prevenire a infracţiunii, 
dacă e prevăzut de Constituţie;

să sprijine alocarea resurselor suficiente pentru crearea şi menţinerea rela- y
ţiilor de parteneriat, precum şi pentru sporirea eficacităţii şi efectului lor;

să prezică efectele noilor tehnologii şi schimbului social-economic la dez- y
voltarea infracţiunii şi, în acelaşi timp, să recunoască impactul potenţial 
pozitiv sau negativ asupra prevenirii infracţiunii şi parteneriatului şi să ac-
ţioneze în mod corespunzător;

să recunoască faptul că opinia, filozofia şi retorica noţiunii de parteneriat  y
trebuie să fie practice dacă scopul este de a obţine şi a sprijini beneficiile 
adevărate în prevenirea infracţiunii;

să supravegheze motivarea, educarea şi instruirea personalului şi mobiliza- y
rea responsabilităţii sociale în instituţiile private şi publice la participanţii 
voluntari şi cetăţenii de rând;

să acumuleze şi să facă accesibile cunoştinţele şi informaţiile credibile şi  y
valabile şi să faciliteze schimbul expertizei practice şi a experienţei între 
actorii în domeniul parteneriatelor pentru prevenirea infracţiunii cu res-
pectarea confidenţei profesionale şi a informaţiei;

să promoveze studiul ştiinţific şi evaluarea abordării parteneriatelor în pre- y
venirea infracţiunii în termeni de operaţiune, rezultate şi legitimitate;

să încurajeze dezvoltarea unei baze de cunoştinţe sistematice şi de rigoare  y
ale parteneriatului; să impărtăşească, să răspândească şi să aplice cunoş-
tinţele la nivel naţional şi internaţional; să sprijine abordarea bazată pe 

probe, inovativă, evoluţionară şi de îmbunătăţire, care să poată fi adaptată 
schimbărilor.

La nivel naţional, Guvernul trebuie să-şi asume obligaţiunea de a coordona 
iniţiativele în dezvoltarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de prevenire 
a infracţiunii şi de siguranţă socială (de exemplu, prin crearea consiliilor naţionale 
de prevenire a infracţiunii, adoptând programe de prevenire a acestui fenomen 
etc.). Guvernul trebuie de asemenea să faciliteze o coordonare adecvată între au-
torităţile politice la nivel regional şi local. Coordonarea eforturilor şi iniţiativelor 
politice, precum şi planificarea strategică constituie o cerinţă care nu este limitată 
la începutul parteneriatului şi trebuie să fie efectuată pe bază continuă pentru a 
permite dezvoltarea soluţiilor la problemele care apar şi, în unele cazuri, anticipa-
rea lor.

Pregătirile de parteneriat implică inovare, tendinţă creativă şi asumarea riscu-
lui. Astfel, orice cadru legislativ trebuie să permită mai degrabă decât să restrângă 
posibilitatea de adaptare la circumstanţele locale şi la condiţiile modificate. Sta-
bilirea parteneriatelor poate fi sprijinită practic la nivel local prin metode, precum 
dezvoltarea modelelor de acorduri şi de contracte pentru executarea anumitor 
iniţiative.

VIII.3. ETAPELE UNOR PARTENERIATE LOCALE DURABILE ÎN 
PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL DELINCVENŢEI JUVENILE

VIII.3.1. Iniţierea relaţiilor de parteneriat

Recomandarea Rec (2003) 21 cu privire la parteneriatul în prevenirea infracţiunii 
menţionează că trebuie să se ţină cont de ciclul de dezvoltare a relaţiilor de parte-
neriat de la debut până la posibila finalizare. Abordarea acestui subiect în prezen-
tul compartiment este efectuată în baza recomandării menţionate mai sus.

Relaţiile de parteneriat pot să înceapă la diferite etape de identificare şi so-
luţionare a problemelor infracţionale. La iniţierea unei relaţii de parteneriat este 
necesar de a identifica clar natura problemelor care urmează a fi soluţionate şi de 
a determina dacă există metode adecvate de prevenire sau dacă pot fi dezvoltate 
asemenea metode.
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Ulterior se stabileşte dacă există o instituţie care poate să-şi asume responsa-
bilitatea sau este nevoie de o nouă agenţie sau un nou parteneriat. Existenţa mai 
multor parteneriate în acelaşi domeniu trebuie examinat cu prudenţă, astfel încât 
responsabilităţile partenerilor să nu se suprapună.

Criteriile de alegere a partenerilor potenţiali trebuie să se refere la scopul 
parteneriatului şi să includă:

competenţa şi resursele disponibile, inclusiv capacitatea de conducere; y

accesul la informaţie; y

disponibilitatea la nivel local (timpul şi teritoriul); y

caracterul acceptabil/ legitim pentru efectuarea rolului său cu un anumit  y
grad de independenţă;

gradul de pregătire pentru o colaborare în baza unui echilibru adecvat al  y
puterii economice sau organizatorice şi expertizei între parteneri;

un echilibru adecvat între independenţă şi implicare, fie în lumea politică  y
sau în sectorul privat;

coincidența scopurilor parteneriatelor cu responsabilităţile existente; y

dispunerea de motivare suficientă profesională sau personală de asumare  y
a responsabilităţii;

existența potenţialului de a explora noi metode de activitate atât la faza  y
începătoare, cât şi pe parcursul parteneriatului.

Parteneriatele trebuie de asemenea să ia în considerare implicările limitate sau 
ad-hoc ale altor indivizi şi organizaţii care pot sprijini activităţile lor, de exemplu, 
prin sponsorizarea anumitor evenimente sau schimbul de experienţă şi consiliere. 
Trebuie de recunoscut că parteneriatul eficient necesită existenţa, în primul rând, 
a încrederii între parteneri sau dezvoltarea acestei încrederi, care poate dura în 
timp şi necesită anumite eforturi. Acest fapt constituie un motiv pentru care o 
politică de creare a parteneriatelor de scurtă durată poate fi mai puţin eficientă 
decât una a parteneriatelor de lungă durată. În versiunea bună, trebuie să existe 
parteneriate de lungă durată în combinaţie cu parteneriate flexibile, de scurtă 
durată. Parteneriatele alternative sunt posibile la nivel local, regional şi naţional şi 
pot face faţă anumitor probleme infracţionale şi diverselor circumstanţe. O abor-
dare standart nu poate face faţă tuturor problemelor.

Baza organizatorică a parteneriatelor trebuie să fie determinată după cum 
urmează (lista nu trebuie să sugereze o succesiune fixă sau o anumită ordine după 
importanţă):

analiza iniţială a problemelor infracţionale trebuie să fie efectuată cât mai  y
riguros posibil;

în baza analizei efetuate, trebuie examinate atât acţiunile strategice, cât şi  y
cele imediate;

scopul comun al parteneriatelor trebuie să fie reducerea problemelor in- y
fracţionale şi definirea criteriilor de succes adecvate (pentru monitorizarea 
activităţii parteneriatului şi pentru evaluarea rezultatelor);

în circumstanţe adecvate, trebuie analizate unele tipuri de intervenţii de  y
prevenire care intră în sarcina parteneriatului;

problema ridicării fondurilor pentru costurile curente (pentru ambele ca- y
tegorii de cheltuieli, cum ar fi localul, dar şi pentru implementarea acţiunii 
de prevenire) trebuie examinată cu atenţie, deoarece experienţa a demon-
strat că parteneriatele au pierdut prea mult timp pentru căutarea suportu-
lui financiar;

trebuie examinată finanţarea oricărei evaluări independente; y

trebuie examinată durata existenţei parteneriatului – pe termen scurt, me- y
diu sau lung;

scopurile iniţiale trebuie să le includă pe cel care sunt realizabile rapid şi  y
uşor pentru a da dovadă de acţiune şi succes, atât la inspirarea şi motivarea 
partenerilor, cât şi la atragerea sprijinului extern;

trebuie creat un cadru de proceduri funcţionale, inclusiv cele care se refe- y
ră la schimbul de informaţie şi cunoştinţe în cadrul şi în afara relaţiilor de 
parteneriat, precum şi la procesul de luare a deciziilor şi de soluţionare a 
posibilelor conflicte între parteneri. Totuşi trebuie adoptată, de principiu, o 
poziţie adecvată cu referire la faptul dacă parteneriatul trebuie să identifi-
ce problemele interne în prealabil şi să pregătească procedurile respective 
sau doar să soluţioneze problemele care apar;

trebuie definite clar şi delimitate competenţele individuale ale partenerilor  y
şi evaluate necesităţile de instruire iniţială;

trebuie întocmite/adoptate standarde etice; y

trebuie definită terminologia obişnuită de lucru; y

trebuie discutate aşteptările reciproce între parteneri; y

trebuie obţinută responsabilitatea organizaţiilor partenere; y

trebuie convenită repartizarea rezonabilă şi adecvată a forţelor parteneri- y
lor (finanţare, numărul membrilor, timpul, utilizarea localului etc.) şi, în caz 
de necesitate, stabilite proceduri de soluţionare a plângerilor;
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trebuie întocmită structura parteneriatului, ţinând cont de costurile ce le  y
implică;

numărul partenerilor trebuie să corespundă scopului parteneriatelor şi  y
considerentelor practice de colaborare (prea mulţi parteneri pot fi inutili 
dacă nu au o pregătire specială ca ar favoriza colaborarea);

trebuie dezvoltate reguli de bază în colaborarea cu presa, întocmită şi im- y
plementată o strategie de lansare a presei.

VIII.3.2. Valorificarea şi menţinerea parteneriatelor

Menţinerea şi monitorizarea tuturor condiţiilor benefice, create în baza par-
teneriatului necesită anumite eforturi. Este nevoie de adoptarea practicilor de 
bună supraveghere cu privire la revizuirea, monitorizarea şi atingerea scopurilor, 
metodelor, planurilor de acţiune etc. Trebuie întreprinşi paşi în vederea asigurării 
fluctuaţiei minime (sau optime) a indivizilor în parteneriate, pentru a spori eficien-
ţa (prin posibilitatea schimbului de cunoştinţe comune) şi a menţine încrederea. 
Membrii parteneriatelor trebuie instruiţi continuu pentru a asigura competenţa 
şi a facilita adaptarea la schimbările considerabile în activităţile parteneriatelor şi 
ale organizaţiilor-parte.

Există o necesitate sporită de a respecta şi supraveghea dimensiunilor atât po-
litice, cât şi profesionale ale abordării parteneriatelor de prevenire a infracţiunii, în 
încercarea de a stabili un hotar clar între ele, de exemplu, prin intocmirea regulilor 
etice şi a cadrului de activitate. Trebuie de ajuns la un acord asupra principiilor de 
stabilire a priorităţilor de către parteneriate şi a mecanismelor administrative şi 
democratice.

Schimbul de informaţie între membrii anumitor parteneriate trebuie facilitat 
prin dezvoltarea protocoalelor de protejare a informaţiei, confidenţialitate şi le-
gislaţia drepturilor omului, şi, în special, prin obligaţiunile profesionale ale par-
tenerilor individuali. Este nevoie de a dezvolta mecanisme de efectuare a revizu-
irilor şi de acţionare conform noilor contexte, în consens cu toţi partenerii şi alte 
persoane asupra cărora parteneriatul are impact.

Comunicarea între parteneriate şi organizaţiile-membre trebuie să fie supra-
vegheată în mod activ, atât pentru a menţine sprijinul colegilor, cât şi pentru a 
transmite noi perspective şi idei organizaţiilor membre şi grupurilor profesionale 
respective. Partenerii trebuie să colaboreze cu presa şi publicul, în general, pentru 
a asigura acceptarea în continuare a parteneriatelor şi a activităţilor lor specifice, 
în particular, trebuie să raporteze progresul în implementarea obiectivelor, să pre-
zinte rezultatele şi totalurile evaluărilor externe. Organizaţiile naţionale trebuie să 
preia conducerea la stabilirea unor standarde clare de asigurare a calităţii pentru 

conţinutul paginilor web, în special, cu referire la informaţia despre experienţele 
parteneriatului.

Autorităţile administrative şi politice trebuie să fie ţinute la curent cu activita-
tea parteneriatelor pentru a asigura sprijinul lor în continuare. Fiecare partener 
trebuie să stabilească comunicări orizontale cu alte parteneriate pentru a face 
schimb de informaţii şi idei.

Relaţiile de parteneriat pot fi încheiate din câteva motive, spre exemplu: a 
fost atins scopul pentru care ele au fost create; situaţia infracţională şi proble-
mele infracţionale s-au schimbat în funcţie de scopul parteneriatelor existente 
de a organiza şi propune soluţii; efectul costisitor şi eficacitatea parteneriatelor 
este foarte scăzut şi nu poate fi ameliorat. La încheierea sau înainte de încheierea 
parteneriatului trebuie elaborată o strategie de ieşire care ar prevedea: asumarea 
sau transmiterea responsabilităţilor morale sau legale, a obligaţiunilor şi angaja-
mentelor, clienţilor şi personalului; lichidarea sau transmiterea proprietăţii şi altor 
active, inclusiv resursele materiale şi informaţia; rezervarea şi/sau transmiterea 
cunoştinţelor şi experienţei etc.

VIII.4. INSTITUŢII CU ATRIBUŢII DIRECTE SAU CONEXE ÎN PRE-
VENIREA ŞI TRATAMENTUL DELINCVENŢEI JUVENILE

VIII.4.1. Administraţia publică locală

Conform Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.200670, 
consiliul local este autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii 
administrativ-teritoriale de nivelul întâi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionă-
rii problemelor de interes local. Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în 
condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de 
competenţa altor autorităţi publice.

Consiliul local realizează următoarele competenţe:
administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (co- y
munei), oraşului (municipiului);

decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiu- y
ne a bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiu-
lui), după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile 
legii;

70 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 art. 116 din 09.03.2007.
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decide vânzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în lo- y
caţiune a bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (muni-
cipiului), după caz, în condiţiile legii; 

decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate  y
a satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii; 

decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi moderni- y
zare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la 
locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi de agre-
ment de interes local;

decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asupra tăierii, defrişării arborilor  y
şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-
teritoriale şi/sau asupra strămutării lor;

decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează servici- y
ile publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul 
cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în 
localitate;

decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societă- y
ţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilor comer-
ciale;

decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei pu- y
blice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii 
de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi 
asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni 
sau lucrări de interes comun; 

decide stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare, inclusiv transfronta- y
lieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate; 

aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a  y
fondurilor speciale, aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerci-
ţiului bugetar; operează modificări în bugetul local;

aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de  y
altă natură; 

aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiile publi- y
ce şi serviciile publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelor 
pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, inclusiv aprobă 
regimul de lucru al întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică, 

indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi 
al persoanelor fizice care practică comerţul;

contribuie la organizarea activităţilor culturale, artistice, sportive şi de  y
agrement de interes local; înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, parcuri 
şi locuri de distracţie şi agrement, baze sportive şi asigură buna funcţiona-
re a acestora; 

desemnează reprezentantul său în instanţele de judecată, în litigiile pri- y
vind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu 
alte autorităţi publice; formează, din rândul membrilor săi, în funcţie de 
specificul şi necesităţile locale, comisii consultative de specialitate pentru 
diferite domenii de activitate, modifică componenţa acestora;

formează comisii administrative conform legislaţiei în vigoare; y

contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii  y
privind activitatea poliţiei municipale, a pompierilor şi formaţiunilor de 
protecţie civilă de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire a activi-
tăţii acestora;

contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură  y
protecţia drepturilor copilului; decide punerea în evidenţă a persoanelor 
socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor lo-
cative; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de 
interes local; 

examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiază dă- y
rile de seamă şi informaţiile primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni, 
întreprinderi municipale şi instituţii publice din subordine; ridică mandatul 
consilierilor în condiţiile legii; iniţiază, după caz, şi decide desfăşurarea re-
ferendumului local;

dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de  y
decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de 
mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra cul-
turii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor 
publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte 
din populaţia unităţii administrativ-teritoriale;

alte competenţe stabilite prin lege, prin statutul satului (comunei), oraşului  y
(municipiului) ori prin regulamentul consiliului. 

Şedinţele consiliului local sunt publice. Orice persoană interesată poate asista 
la şedinţele consiliului local. Cetăţenii şi organizaţiile acestora au dreptul: de a 
participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional; de a avea acces 
la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor buge-
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tare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale 
primăriei; de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii; de a prezenta 
autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor gru-
puri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie 
supuse dezbaterilor.

Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor administrativ-te-
ritoriale respective sunt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru asigu-
rarea posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor şi asociaţiilor constituite 
în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv 
prin intermediul: informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute 
de consiliul local; recepţionării şi examinării, în timp util, a tuturor recomandărilor, 
sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, la 
elaborarea proiectelor de decizii sau a programelor de activitate; promovării unei 
politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii; publicării programelor, strategiilor, 
agendei şedinţelor pe diverse suporturi informaţionale. Împiedicarea accesului 
liber la şedinţele consiliului local sau compromiterea procesului decizional prin 
acţiuni deliberate de ascundere a informaţiei de interes public se sancţionează 
conform legislaţiei în vigoare.

Primarul este autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-te-
ritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, se-
cret şi liber exprimat. Primarul este şeful administraţiei publice locale. Primarul 
participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor 
problemelor supuse dezbaterii. Primarul exercită în teritoriul administrat urmă-
toarele atribuţii de bază:

asigură executarea deciziilor consiliului local; y

numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de  y
muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din 
subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul 
primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la forma-
rea şi reciclarea profesională;

asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-te- y
ritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;

exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din târguri, pieţe,  y
oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri 
operative pentru buna lor funcţionare; 

propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a  y
serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţi-
onare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale,  y
asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie 
la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele  y
bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor 
de parteneriat public-privat; asigură monitorizarea şi controlul realizării 
proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei 
publice locale participă în calitate de partener public;

asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gesti- y
onării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoa- y
ne fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele 
judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în 
numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;

înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea  y
administrativ-teritorială respectivă; 

exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supra- y
veghează activitatea tutorilor şi a curatorilor; 

coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în  y
etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă intrafa-
milială, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activi-
tatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comu-
nei), oraşului (municipiului);

constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi ju- y
ridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea 
acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să 
reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;

alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul  y
local.

Consiliul raional este autoritatea reprezentativă a populaţiei raionului ce reali-
zează în teritoriul administrat următoarele competenţe de bază:

aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum  y
şi modul de utilizare a fondurilor speciale;
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decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale ra- y
ionului;

decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în  y
arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului public al raionului, precum şi 
a serviciilor publice de interes raional;

decide, în condiţiile legii, vânzarea, privatizarea, concesionarea, darea în  y
arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului; 

decide punerea în evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au  y
nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu 
privire la locuinţe;

decide organizarea, în limitele competenţei sale, a serviciilor publice de  y
interes raional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată, prestate de acestea;

aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-eco- y
nomică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconju-
rător, programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează 
realizarea acestora;

decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii  y
publice şi întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fonda-
rea societăţilor comerciale; 

aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi  y
pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează;

decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale  y
de interes raional şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevă-
zute la bugetul respectiv;

decide organizarea şi desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, instructiv-educa- y
tive, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional;

decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei pu- y
blice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor 
lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor 
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi 
economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării 
unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de  y
decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de 
mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra cul-
turii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor 

publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte 
din populaţia unităţii administrativ-teritoriale; 

alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării surselor de finan- y
ţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor.

Preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii 
de bază:

asigură executarea deciziilor consiliului raional; y

asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi  y
altor acte normative; 

contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea  y
drepturilor cetăţenilor;

contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în solu- y
ţionarea problemelor de interes raional;

asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele  y
bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiecte-
lor de parteneriat public-privat; asigură monitorizarea şi controlul realizării 
proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei 
publice locale participă în calitate de partener public;

înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să  y
activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia 
de rigoare autorităţilor abilitate;

asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a  y
exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;

coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului ra- y
ional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune 
soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora; 

alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul  y
raional. 

VIII.4.2. Asistenţa socială

Potrivit Legii asistenţei sociale nr. 547 din 25.12.200371, asistenţa socială este 
componentă a sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi 
societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele tem-
porare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, 
care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor şi a familiilor 

71 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 42-44 art. 249 din 12.03.2004.
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aflate în dificultate. Riscul social constituie un pericol pentru persoană sau fami-
lie de a fi afectată de consecinţele economice negative ale pierderii potenţialului 
fizic, statutului ocupaţional sau social (boală, accident, disabilitate, îmbătrânire, 
deces, maternitate, şomaj, inadaptare socială etc.). Se consideră persoană şi fami-
lie defavorizată persoana şi familia socialmente vulnerabile, aflate în situaţii care 
împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, 
social etc. Reintegrarea socială reprezintă reabilitarea funcţiilor de bază (economi-
că, educativă, socială etc.) ale unei persoane sau familii, care permite acestora să 
participe la viaţa socială.

Asistenţa socială se întemeiază pe următoarele principii: recunoaşterea inde-
pendenţei şi autonomiei personalităţii, respectarea demnităţii umane; universali-
tatea dreptului la asistenţă socială, garantarea accesibilităţii acesteia; solidaritatea 
socială; flexibilitatea măsurilor de asistenţă socială, aducerea lor în concordanţă 
cu necesităţile reale ale persoanei sau ale familiei aflate în dificultate; parteneria-
tul social ca mijloc de realizare şi evaluare a măsurilor de asistenţă socială; respon-
sabilitatea personală a beneficiarului de asistenţă socială. 

Asistenţa socială se acordă sub formă de servicii sociale şi de prestaţii socia-
le. Serviciile sociale reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru  
satisfacerea necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a 
unor situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a marginalizării şi excluziunii 
sociale. Serviciile sociale se prestează cu prioritate în mediul familial, comunitate 
şi, ca ultimă soluţie, în instituţiile rezidenţiale. Prestaţiile sociale se acordă sub for-
mă de compensaţii, alocaţii, indemnizaţii, ajutor social, material şi de altă natură.

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea organizează 
structura teritorială de asistenţă socială, care, în comun cu autorităţile administra-
ţiei publice locale de nivelul întâi şi în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile, 
realizează politica de asistenţă socială şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel terito-
rial. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, prin intermediul 
structurii teritoriale de asistenţă socială, exercită următoarele atribuţii:

identifică problemele sociale în raza administrativ-teritorială şi elaborează a) 
strategii de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale în conformitate cu 
politica socială a Guvernului, promovată de Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei;

organizează şi acordă asistenţă socială în funcţie de necesităţile identifi-b) 
cate;

generalizează şi sistematizează informaţia privind asistenţa socială acorda-c) 
tă şi analizează eficienţa acesteia;

susţin autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi şi pe re-d) 
prezentanţii societăţii civile în activitatea de elaborare şi implementare a 

programelor locale de dezvoltare a asistenţei sociale, precum şi în cea de 
monitorizare a realizării acestora;

asigură gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane pentru e) 
dezvoltarea şi prestarea asistenţei sociale în teritoriul administrat;

susţin activitatea instituţiilor de asistenţă socială din primăriile aflate în f ) 
raza unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi înaintează pro-
puneri în vederea optimizării activităţii acestora;

completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date g) 
la nivel de raion;

informează populaţia despre situaţia în domeniul asistenţei sociale, despre h) 
modul de acordare a prestaţiilor şi a serviciilor sociale;

asigură prestarea asistenţei sociale persoanelor aflate în situaţii de dificul-i) 
tate;

asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială. j) 

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi exercită următoa-
rele atribuţii:

iniţiază studierea situaţiei în sfera socială pe teritoriul subordonat;a) 

analizează problemele sociale;b) 

adoptă şi dezvoltă strategii locale de susţinere a persoanelor şi familiilor c) 
defavorizate;

adoptă programe de asistenţă socială şi exercită controlul asupra realizării d) 
acestora;

asigură resursele umane, materiale şi financiare pentru implementarea e) 
programelor de asistenţă socială şi pentru soluţionarea problemelor soci-
ale stringente;

contribuie la asigurarea condiţiilor adecvate de activitate pentru perso-f ) 
nalul structurii teritoriale de asistenţă socială, care activează în teritoriul 
administrat;

monitorizează şi coordonează activitatea personalului din sistemul de asis-g) 
tenţă socială în comun cu structura teritorială de asistenţă socială.

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi, conform necesităţi-
lor identificate, în mod independent, pot crea servicii sociale şi institui unităţi de 
personal.
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VIII.4.3. Asociaţiile obşteşti

Conform Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.199672, asoci-
aţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile pu-
blice, constituită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/ sau juridice (asocia-
ţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile 
legii, a unor drepturi legitime. Asociaţii obşteşti se consideră asociaţiile pacifiste, 
de apărare şi de promovare a drepturilor omului, asociaţiile de femei, de veterani, 
de invalizi, de tineret şi de copii, societăţile ştiinţifice, tehnice, ecologiste, cultu-
ral-educative, sportive, uniunile de creaţie, comunităţile naţional-culturale, alte 
asociaţii ale persoanelor fizice şi/ sau juridice (asociaţii obşteşti) legal constituite. 
Asociaţiile obşteşti se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării şi 
apărării drepturilor civile, economice, sociale, culturale, a altor drepturi şi libertăţi 
legitime; dezvoltării activismului social şi spiritului de iniţiativă al persoanelor, sa-
tisfacerii intereselor lor profesionale şi de amatori în domeniul creaţiei ştiinţifice, 
tehnice, artistice; ocrotirii sănătăţii populaţiei, antrenării acesteia în activitatea 
filantropică, în practicarea sportului de masă şi a culturii fizice; desfăşurării acti-
vităţii de culturalizare a populaţiei; ocrotirii naturii, monumentelor de istorie şi 
cultură; educaţiei patriotice şi umanistice; extinderii contactelor internaţionale; 
consolidării păcii şi prieteniei între popoare; desfăşurării altor activităţi neinterzi-
se de legislaţie. Asociaţiile obşteşti pot contribui, prin activitatea lor, la realizarea 
de către autorităţile publice a scopurilor şi sarcinilor de importanţă şi utilitate pu-
blice.

Statul poate să acorde sprijin asociaţiilor obşteşti prin finanţarea cu destinaţie 
specială, la cererea acestora, a unor programe sociale, ştiinţifice şi culturale, prin 
încheierea unor contracte pentru executare de lucrări şi prestare de servicii, pre-
cum şi prin plasarea, pe bază de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a 
diferitor programe de stat unui număr nelimitat de asociaţii obşteşti. Statul contri-
buie la desfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti ce urmăresc beneficiul public, 
colaborând cu acestea şi promovând faţă de ele o politică fiscală preferenţială. În 
relaţiile cu asociaţiile obşteşti care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu, 
organele de stat nu trebuie să acorde preferinţe niciuneia dintre ele. Asociaţiile 
obşteşti ce urmăresc beneficiul public pot fi scutite parţial sau integral de plata 
unor impozite în conformitate cu legislaţia fiscală şi cu legea cu privire la asocia-
ţiile obşteşti. Arendarea de către asociaţiile obşteşti ce urmăresc beneficiul public 
a încăperilor şi clădirilor proprietate publică se face în condiţii preferenţiale, în 
modul stabilit de Guvern. Scutirea asociaţiilor obşteşti de impozite şi acordarea, 
cu titlu individual, a altor înlesniri şi privilegii nu se admite. 

72 Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 153-156 din 02.10.2007.

Asociaţiile obşteşti de tineret şi de copii beneficiază de sprijinul material şi fi-
nanciar al statului. Statul acordă organizaţiilor de copii dreptul de a folosi gratuit 
sau în condiţii preferenţiale încăperile şcolilor, liceelor, colegiilor şi instituţiilor ex-
traşcolare, căminele culturale, palatele şi casele de cultură, amenajările sportive. 

Asociaţiile obşteşti au dreptul: 
să difuzeze liber informaţia despre activitatea lor;  y

să fondeze mijloace proprii de informare în masă;  y

să desfăşoare activitate editorială;  y

să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşura- y
rea activităţii statutare, cu omisiunile reglementate de legislaţie; 

să creeze, în funcţie de necesităţi, din contul mijloacelor proprii, subdivizi- y
uni structurale locale; 

să desfăşoare o activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile  y
prevăzute în statut, inclusiv cu ajutorul unor societăţi comerciale şi coope-
rative create în acest scop; 

să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de  y
comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii 
de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii şi organizaţii naţionale, 
străine şi internaţionale şi de la persoane particulare; 

să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale  y
de colaborare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de producţie, de 
executare de lucrări şi de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor 
şi sarcinilor statutare; 

să încheie cu persoanele fizice şi juridice contracte de utilizare a obiectelor  y
de proprietate intelectuală care le aparţin cu drept exclusiv; 

să execute lucrări de cercetare ştiinţifică, de proiectare, să efectueze ex- y
pertiza obştească a proiectelor şi programelor de importanţă socială, să 
participe la lucrările comisiilor mixte atunci când se examinează aceste 
proiecte, cu condiţia stipulării acestor activităţi în statut; 

să exercite, în volum deplin, atribuţiile care nu contravin legislaţiei cu pri- y
vire la asociaţiile obşteşti, conferite persoanelor juridice de Codul civil şi 
Codul de procedură civilă;

să organizeze, în condiţiile legii, întruniri şi alte acţiuni publice.  y
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Asociaţiile obşteşti sunt obligate:
să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, normele de drept  y
internaţional referitoare la domeniul de activitate al asociaţiilor obşteşti, 
precum şi normele prevăzute de statutul asociaţiei; 

să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii asoci- y
aţiei, indicând denumirea, sediul organului de conducere, datele privind con-
ducătorii asociaţiei, care se trec în Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti; 

să verse la bugetul public naţional impozitele şi alte plăţi obligatorii, în  y
conformitate cu legislaţia. 

VIII.4.4. Cultele religioase

Conform Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente nr. 125 
din 11.05.200773, cultul religios este o structură religioasă, cu statut de persoană 
juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova conform 
normelor doctrinare, canonice, morale, disciplinare şi tradiţiilor istorice şi de cult 
proprii, constituită de către persoane supuse jurisdicţiei Republicii Moldova, care 
îşi manifestă în comun convingerile religioase, respectând tradiţiile, riturile şi ce-
remonialul stabilit. Serviciile religioase sunt totalitatea acţiunilor religioase ce re-
zultă din învăţăturile de credinţă ale cultului religios respectiv. Serviciile religioase 
se oficiază în lăcaşurile de cult şi pe teritoriul care le aparţine, în cimitire, la domici-
liul credincioşilor cultului religios respectiv, precum şi în alte locuri publice conve-
nite cu autorităţile administraţiei publice locale. Cultele religioase au dreptul de a 
oficia servicii religioase în orfelinate, centre de plasament pentru copii, internate, 
aziluri de bătrâni şi de invalizi, în penitenciare, instituţii militare, medico-sanitare, 
de învăţământ, de poliţie şi de alt tip la rugămintea persoanelor care se află în ele 
şi cu acordul administraţiei instituţiilor respective.

VIII.4.5. Radiodifuzorii şi presa

Conform Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260 din 
27.07.200674, radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova au dreptul să 
decidă liber asupra conţinutului emisiunilor şi programelor lor, respectând princi-
piul de pluralitate a opiniilor în conformitate cu cadrul juridic şi condiţiile expuse în 
licenţa de emisie. Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este inter-
zisă. Independenţa editorială a radiodifuzorilor este recunoscută şi garantată prin 
lege. Sunt interzise ingerinţele de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de 

73 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-130 art. 546 din 17.08.2007.
74 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 art. 679 din 18.08.2006.

prezentare a elementelor serviciilor de programe din partea autorităţilor publice 
sau a oricăror alte persoane din afara instituţiei respective a audiovizualului.

Conform Legii presei nr. 243 din 26.10.199475, în Republica Moldova liberta-
tea presei constituie un drept fundamental, consfinţit de Constituţie. Statul ga-
rantează tuturor persoanelor dreptul la exprimarea liberă a opiniilor şi ideilor, la 
informare veridică asupra evenimentelor din viaţa internă şi cea internaţională 
prin intermediul publicaţiilor periodice şi al agenţiilor de presă, care îşi desfăşoară 
activitatea în condiţiile pluralismului politic, precum şi respectarea legislaţiei cu 
privire la drepturile de autor. Cenzura de orice fel asupra publicaţiilor periodice 
şi agenţiilor de presă, imixtiunea în activitatea lor de pregătire şi de difuzare a 
informaţiei sunt interzise. 

Persoanele oficiale ale autorităţilor publice prezintă operativ materialul şi in-
formaţia solicitate de publicaţiile periodice şi de agenţiile de presă, exceptând 
materialele şi informaţiile calificate drept secret de stat. Publicaţiile periodice şi 
agenţiile de presă publică, potrivit aprecierilor proprii, orice fel de materiale şi in-
formaţii, ţinând cont de faptul că exerciţiul acestor libertăţi ce comportă datorii şi 
responsabilităţi este supus unor formalităţi, condiţii, restrângeri şi unor sancţiuni 
prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, 
pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apă-
rarea ordinii şi prevenirea crimei, ocrotirea sănătăţii, protecţia moralei, protecţia 
reputaţiei sau apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea unor in-
formaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii 
judiciare. 

În scopul exercitării atribuţiilor profesionale, jurnalistul are dreptul: să obţină 
şi să difuzeze informaţii; să fie primit în audienţă de persoane oficiale; să facă im-
primări audiovizuale, să filmeze şi să fotografieze; să asiste la şedinţele publice ale 
instanţelor de judecată de orice nivel; să aibă acces în zonele calamităţilor natu-
rale; să asiste la mitinguri, demonstraţii şi la alte manifestaţii publice; să se adre-
seze oricărei instituţii pentru a verifica faptele şi circumstanţele vizate în anumite 
materiale; să renunţe la pregătirea şi semnarea unui material, dacă acesta vine în 
contradicţie cu convingerile sale; să-şi retragă semnătura de sub un material al 
cărui conţinut, după părerea sa, a fost denaturat în procesul redactării; să ceară 
păstrarea secretului paternităţii (de autor); să beneficieze de facilităţi şi propri-
etăţi la transport şi telecomunicaţii, la cazare în hoteluri pe teritoriul republicii. 
Obligaţiile jurnalistului decurg din legislaţia în vigoare, din Legea presei şi din etica 
profesională.

75 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2 din 12.01.1995, în vigoare din 20.07.2001.
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VIII.4.6. Sistemul de învăţământ

Conform Legii învăţământului nr. 547 din 21.07.199576, învăţământul în Repu-
blica Moldova constituie o prioritate naţională. Politica educaţională a statului se 
întemeiază pe principiile umanitarizării, accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii şi 
diversităţii. Învăţământul este democratic şi umanist, deschis şi flexibil, formativ-
dezvoltativ şi se bazează pe valorile culturii naţionale şi universale. Învăţământul 
urmăreşte: dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui 
spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său maxim; cultivarea respectului pentru 
drepturile şi libertăţile omului, indiferent de apartenenţa lui etnică, de provenien-
ţa socială şi atitudinea față de religie – principii consemnate în Cartea Naţiunilor 
Unite; pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o socie-
tate liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţi între sexe şi prieteniei 
între popoarele şi grupurile etnice, naţionale şi religioase; cultivarea simţului ne-
cesităţii de a munci pentru binele propriu şi cel al societăţii, a stimei faţă de cei 
care produc bunuri materiale şi spirituale; educarea stimei faţă de părinţi, faţă de 
identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum şi faţă de valorile na-
ţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor 
diferite de a sa; cultivarea simţului responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, 
formarea conştiinţei ecologice; asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale, cu 
caracter profesional aplicativ pentru tineretul studios; formarea simţului necesi-
tăţii de practicare a culturii fizice şi sportului pe parcursul întregii vieţi. Elevii şi 
studenţii vor fi educaţi în spiritul îndatoririlor civice fundamentale, consfinţite de 
Constituţia Republicii Moldova.

Sistemul de învăţământ, ţinându-se cont de necesitatea continuităţii educa-
ţiei şi de particularităţile psihofiziologice de vârstă, este organizat pe niveluri şi 
trepte. Învăţământul, la toate nivelurile şi treptele, se completează prin activităţi 
extraşcolare, care au menirea să dezvolte aptitudinile şi capacităţile individuale, 
să satisfacă diversele interese şi opţiuni ale individului. Activităţile extraşcolare 
au profil ştiinţific, cultural-artistic, sportiv-turistic, tehnico-aplicativ. Învăţământul 
complementar se organizează, pe grupe şi individual, în diverse instituţii extraş-
colare (cluburi, palate ale preşcolarilor şi elevilor, tabere şcolare, baze sportive, 
turistice şi de agrement etc.), precum şi în cadrul instituţiilor din reţeaua de învă-
ţământ. Finanţarea învăţământului complementar se face de la bugetul de stat şi 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din taxele de studii, spon-
sorizări, donaţii şi din alte surse financiare legale. Elevii şi studenţii se pot reuni 
benevol în diverse asociaţii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

76 Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62-63 art. 692 din 09.11.1995, în vigoare din 
09.11.1995.

Organe specializate de conducere a învăţământului sunt direcţiile de învăţă-
mânt care funcţionează în raioane şi municipii. În fiecare centru raional, oraş (muni-
cipiu) funcţionează cabinete metodice, centre metodico-psihopedagogice, servicii 
psihologice, inspectorate pentru protecţia copilului şi comisii medico-psihopeda-
gogice, subordonate direcţiilor de învăţământ. Direcţiile de învăţământ: asigură, 
în raza lor teritorială, respectarea legislaţiei învăţământului şi promovarea politicii 
statului în domeniul învăţământului; coordonează activitatea de tutelă şi curatelă; 
asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, crearea unor condi-
ţii adecvate de activitate cadrelor didactice şi elevilor, protecţia socială a acestora. 

Autorităţile administraţiei publice locale au în domeniul învăţământului, în 
principal, următoarele competenţe: supraveghează respectarea legislaţiei învăţă-
mântului în teritoriu; ţin evidenţa copiilor de vârstă şcolară obligatorie şi asigură 
şcolarizarea lor până la vârsta de 16 ani; ţin evidenţa şi organizează tutela mino-
rilor orfani sau fără susţinători legali, precum şi adopţia acestora sau repartizarea 
lor în case de copii, şcoli de tip internat sau în plasament familial; asigură plasarea 
în câmpul muncii a absolvenţilor orfani, precum şi a persoanelor cu handicap psi-
hic, fizic sau de altă natură; acordă ajutor material şi de alt fel familiilor cu copii 
preşcolari şi copii cuprinşi în învăţământul obligatoriu, în modul stabilit; organi-
zează asistenţa medicală gratuită şi alimentaţia copiilor, odihna şi reconfortarea 
elevilor şi studenţilor în timpul vacanţelor.

VIII.4.7. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă activează în conformita-
te cu Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă nr.102 din 13.03.200377 pentru ca să realize-
ze politicile, strategiile şi programele de stat în domeniul dezvoltării pieţei forţei 
de muncă, protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 
prevenirii şomajului şi combaterii efectelor lui sociale. La nivel teritorial, Agenţia 
Naţională are în subordine 35 de agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.

Creşterea posibilităţilor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă se realizează prin: mediere a muncii; informare şi consiliere profesiona-
lă; consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei activităţi de întreprinzător; sub-
venţionare a costurilor forţei de muncă; stimulare a mobilităţii forţei de muncă; 
orientare şi formare profesională. Condiţiile de valorificare a serviciilor furniza-
te sunt prevăzute de legislaţia în vigoare şi reflectate pe pagina web a agenţiei  
www.anofm.md.

77 Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70-72 art. 312 din 15.04.2003, în vigoare din 
01.07.2003.



96 97

Capitolul IX.

SURSE RECOMANDATE

IX.1. ACTE NORMATIV-JURIDICE ALE REPUBLICII MOLDOVA

Codul penal1.  al Republicii Moldova din 18.04.2002, Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova nr. 72-74 din 14.04.2009.

Codul de procedură penală2.  al Republicii Moldova din 14.03.2003, Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr.104-110 din 07.06.2003.

Codul de executare3.  al Republicii Moldova din 24.12.2004, Monitorul Ofi-
cial nr. 214-220 din 05.11.2010.

Legea cu privire la probaţiune4.  nr. 8 din 14.02.2008, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.103-105 din 13.06.2008.

Legea cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locu-5. 
rile de detenţie nr. 297 din 24.02.1999, Monitorul Oficial al Republicii Moldova  
nr. 39-41 din 22.04.1999.

Legea cu privire la poliţie 6. nr. 416 din 18.12.1990, Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova nr. 17-19 din 31.01.2001.

Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală 7. nr. 333 din 
10.11.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 195-198 din 22.12.2006.

Legea cu privire la mediere 8. nr. 134 din 14.06.2007, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 188-191 din 07.12.2007.

Legea privind administraţia publică locală 9. nr. 436 din 28.12.2006, Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007.

Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat 10. nr. 198 din 
26.07.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007.

Legea asistenţei sociale11.  nr. 547 din 25.12.2003, Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr. 42-44 din 12.03.2004.

Legea cu privire la sociaţiile obşteşti12.  nr. 837 din 17.05.1996, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 153-156 din 02.10.2007.

Legea privind cultele religioase şi părţile lor componente 13. nr. 125 din 
11.05.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-130 din 17.08.2007.

Legea presei 14. nr. 243 din 26.10.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va nr. 2 din 12.01.1995.

Codul audiovizualului al Republicii Moldova15.  nr. 260 din 27.07.2006, Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din 18.08.2006.

Legea învăţământului16.  nr. 547 din 21.07.1995, Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr. 62-63 din 09.11.1995.

Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoa-17. 
nelor aflate în căutarea unui loc de muncă nr. 102 din 13.03.2003, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 70-72 din 15.04.2003.

Legea privind administraţia publică locală18.  nr. 436 din 28.12.2006, Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007.

Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub 19. 
formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii (aprobat prin Hotărâ-
rea Guvernului nr. 1643 din 31.12.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova  
nr. 16-18 din 23.01.2004.

Codul de etică şi deontologie al poliţistului20.  nr. 481 din 10.05.2006, Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75-78 din 19.05.2006.

IX.2. REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE

Declaraţia universală a drepturilor omului1. , adoptată la New York la  
10 decembrie 1948. Adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin 
Rezoluţia 217 A (III) din 10.12.1948. Republica Moldova a aderat la Declaraţie prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990, publicată în ediţia oficială Tra-
tate internaţionale, 1998, vol. I, pag. 11.

Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice2. , adoptat 
la 16 decembrie 1966 la New York. Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea 
Generală a ONU la 16 septembrie 1966 prin Rezoluţia 2200 (XXI), intrat în vigoa-
re la 23 martie 1967. Ratificat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova  
nr. 217-XII din 28.07.1990, în vigoare din 26 aprilie 1993, publicat în ediţia oficială 
Tratate internaţionale, 1998, vol. I, pag. 30.
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Convenţia cu privire la drepturile copilului3. , adoptată de Adunarea Ge-
nerală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 la New York, intrată în vigoare la  
20 septembrie 1990. Republica Moldova a aderat la Convenţie prin Hotărârea Par-
lamentului nr. 408-XII din 12.12.1990, în vigoare din 25 februarie 1993, publicată 
în ediţia oficială Tratate internaţionale, 1998, vol. I, pag. 51.

Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la adminis-4. 
trarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing) recomandat în vederea 
adoptării de către cel de-al VII-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea 
crimei şi tratamentul delincvenţilor, care a avut loc la Milano în perioada 26 au-
gust – 6 septembrie 1985 şi adoptat de Adunarea generală prin Rezoluţia 40/33 
din 29 noiembrie 1985. 

Regulile minime Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri ne-5. 
privative de libertate (Regulile de la Tokyo) nr. 45-110, adoptate la cea de-a 
68-a şedinţă plenară la 14 decembrie 1990.

Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile 6. 
(Principiile de la Riyadh), Rezoluţia 45/112 din 14 decembrie 1998 (a 68-a Sesi-
une plenară).

Recomandarea Nr. R (87) 18 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Euro-7. 
pei către statele membre cu privire la simplificarea justiţiei penale, adoptată 
de către Comitetul de Miniştri la 17 septembrie 1987 la cea de-a 410-a întrunire a 
prim-miniştrilor.

Recomandarea Nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre 8. 
referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate, 
adoptată de Comitetul de Miniştri la 19 octombrie 1992 la cea de-a 482-a reuniu-
ne a viceminiştrilor.

Recomandarea Nr. R 19 (99) a Comitetului de Miniştri către Statele Mem-9. 
bre cu privire la medierea în cazuri penale, adoptată de Comitetul de Miniştri la  
15 septembrie 1999.

Recomandarea Nr. R 22 (99) a Comitetului de Miniştri către Statele Membre 10. 
cu privire la supraaglomerarea închisorilor şi inflaţia populaţiei închisorilor, 
adoptată de Comitetul de Miniştri la 30 septembrie 1999 la cea de-a 681-a întru-
nire a viceminiştrilor.

Recomandarea (2000) 22 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei 11. 
către Statele Membre privind îmbunătăţirea aplicării normelor europene cu 
privire la sancţiunile şi măsurile comunitare, adoptată de Comitetul de Miniştri 
la 29 noiembrie 2000 la cea de-a 731-a întâlnire a viceminiştrilor. 

Recomandarea Rec (2003) 22 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Euro-12. 
pei către Statele Membre privind liberarea condiţionată (parole), adoptată la  
24 septembrie 2003 la cea de-a 853-a intrunire a viceminiştrilor.

Recomandarea Rec (2006) 2 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Euro-13. 
pei către Statele Membre privind regulile penitenciare europene, adoptată la  
11 ianuarie 2006 la cea de-a 952-a intrunire a viceminiştrilor.

Recomandarea Rec (2006) 8 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Euro-14. 
pei către Statele Membre privind asistenţa acordată victimelor infracţiunilor, 
adoptată la 14 iunie 2006 la cea de-a 967-a intrunire a viceminiştrilor.

Recomandarea Rec (2006) 13 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Eu-15. 
ropei către Statele Membre cu privire la cercetarea în stare de arest preventiv, 
condiţiile de desfăşurare şi măsurile de protecţie împotriva abuzului, adop-
tată la 27 septembrie 2006 la cea de-a 974-a intrunire a viceminiştrilor.

Recomandarea CM/Rec (2010) 1 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Eu-16. 
ropei către Statele Membre cu privire la Regulile de Probaţiune ale Consiliului 
Europei, adoptată la 20 ianuarie 2010 la cea de-a 1075-a adunare a viceminiştri-
lor.
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