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Cuvânt înainte

Lucrarea de faþã este publicatã de Penal Reform International
România în cadrul proiectului „Dezvoltarea alternativelor la detenþie
pentru minori”, finanþat de Uniunea Europeanã prin Programul PHARE
ACCESS.
Proiectul, desfãºurat în cursul anului 2002, a urmãrit promovarea
mãsurilor alternative la detenþie pentru minori în vederea unei mai bune
reintegrãri sociale a minorilor aflaþi în conflict cu legea ºi al cãror acces la
educaþie ºi justiþie este adesea limitat în aceastã perioadã de tranziþie.
Obiectivele specifice ale proiectului au inclus:
1. Formarea unui grup de practicieni din ONG ºi autoritãþi publice
care sã promoveze aplicarea alternativelor la detenþie pentru
minori;
2. laborarea unui set de recomandãri concrete pentru dezvoltarea
legislaþiei ºi pentru implementarea alternativelor la detenþie
pentru minori în comunitãþile locale;
3. Dezvoltarea capacitãþii ONG de a desfãºura programe de
alternative la detenþie pentru minori;
4. Promovarea utilizãrii mai largi a muncii în interesul comunitãþii
ºi a altor alternative la detenþie pentru minori.
Cele 5 comunitãþi locale implicate în proiect au fost: Bucureºti,
Piteºti, Iaºi, Cluj ºi Timiºoara. Grupuri formate din practicieni în domeniul
justiþiei pentru minori din aceste comunitãþi au fost pregãtite ºi implicate
activ în dezvoltarea unor propuneri legislative ºi a unor recomandãri
pentru implementarea programelor comunitare de alternative la detenþie
pentru minori. ONG-urile au avut un rol major în mobilizarea resurselor
locale pentru adaptarea mãsurilor alternative la realitatea legislativã,
socialã ºi economicã din România.
Scopul acestei lucrãri este acela de a face cunoscute unele
recomandãri, metode de lucru ºi instrumente specifice utile pentru
aplicarea în practicã a alternativelor la detenþie pentru minori în contextul
legislativ existent la ora actualã în România ºi de a promova utilizarea mai
largã a acestor opþiuni. Astfel, sunt prezentate modele, studii de caz ºi
exemple concrete din experienþa celor care au participat la realizarea
proiectului, precum ºi cãteva propuneri pentru îmbunãtãþirea legislaþiei în
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domeniu.
Lucrarea se adreseazã judecãtorilor, procurorilor, consilierilor de
reintegrare socialã, asistenþilor sociali care îºi desfãºoarã activitatea în
cadrul tribunalelor, judecãtoriilor, serviciilor de reintegrare socialã ºi
supraveghere, primãriilor ºi organizaþiilor neguvernamentale implicate în
aplicarea alternativelor la detenþie pentru minori.
Pentru realizarea proiectului, PRI România a colaborat cu
urmãtoarele organizaþii neguvernamentale: Asociaþia pentru Promovarea
Justiþiei Minorilor în România Jean Valvean Bucureºti, Prison Fellowship
Romania Cluj ºi Asociaþia Umanitarã Sf. Petru ºi Pavel Timiºoara. Dorim sã
menþionãm aici ºi buna colaborare cu Tribunalul Argeº ºi Serviciul de
Reintegrare Socialã ºi Supraveghere de pe lângã acesta.
Partenerii noºtri în proiect au fost Asociaþia Alternative Sociale, Iaºi.
Asociaþia „Alternative Sociale” este o organizaþie
neguvernamentalã, apoliticã ºi non-profit care are misiunea de a promova
alternative non-custodiale în administrarea justiþiei respectând drepturile
internaþionale ale omului, în vederea consolidãrii securitãþii publice.
PRI este o organizaþie neguvernamentalã care urmãreºte realizarea
reformei penale dezvoltând programe regionale prin care asistã atât
organizaþii neguvernamentale cât ºi indivizi în iniþierea de proiecte ºi
promovând schimbul de informaþii ºi bune practici între þãri în care existã
condiþii asemãnãtoare.
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E-mail: altersoc@mail.dntis.ro
www.alternativesociale.ro
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JUSTIÞIA JUVENILÃ
REALITÃÞI ªI PERSPECTIVE

I. MINORITATEA ÎN DREPTUL PENAL
I.1. Noþiuni generale - definirea unor termeni
Este unanim recunoscut faptul cã orice societate umanã
funcþioneazã în cadrul unui ansamblu de norme care reglementeazã
comportamentul individual ºi colectiv al membrilor sãi. În marea lor
majoritate oamenii care compun o colectivitate se conformeazã normelor de
conduitã unanim recunoscute dar existã, însã, ºi comportamente
nonconformiste, evazioniste ºi deviante.
Noþiunea de devianþã socialã reprezintã nonconformitate, abaterea
sau chiar încãlcarea normelor ºi regulilor de convieþuire sociale, incluzând
acele comportamente ºi conduite care aduc atingere normelor ºi valorilor
acceptate ºi recunoscute în cadrul unei societãþi ºi care determinã o reacþie
sociala din partea agenþilor de control social, mergând pânã la aplicarea
unor sancþiuni.
Din punct de vedere juridic, un comportament delicvent este definit
printr-o serie de trãsãturi specifice care se regãsesc în majoritatea
sistemelor legislative:
- reprezintã o faptã, o acþiune / inacþiune cu caracter ilicit, imoral,
ilegitim, ilegal, prin care sunt violate ºi prejudiciate anumite valori ºi
relaþii sociale;
- fapta este sãvârºitã de o anumitã persoanã care acþioneazã
deliberat, conºtient ºi responsabil;
- fapta respectivã este incriminatã ºi sancþionatã de legea penalã.
Art. 17 din Codul penal roman defineºte infracþiunea cã fiind ”fapta
care prezintã pericol social, sãvârºitã cu vinovãþie ºi prevãzutã de legea
penalã”
Forma cea mai gravã a devianþei o reprezintã criminalitatea.
Sistemul sancþiunilor împotriva criminalitãþii a cunoscut de-a lungul timpului
o dezvoltare ºi o perfecþionare continuã, pornind de la forme empirice de
sancþionare (legea talionului), continuând cu forme retributive, cea mai
frecventã fiind detenþia, ajungându-se în prezent la forme umaniste.
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Pentru prevenirea, combaterea ºi menþinerea sub control a
criminalitãþii ºi, prin aceasta, a apãrãrii celor mai importante valori unanim
recunoscute, societãþile ºi-au creat instrumentele necesare, atât
instituþionale cât ºi juridice, care stabilesc faptele ce constituie infracþiuni,
condiþiile rãspunderii penale, sancþiunile ºi mãsurile ce pot fi aplicate.
Reacþia socialã la comportamentele apreciate cã indezirabile,
începe cu activitatea de legiferare, de statuare în lege a comportamentelor
neacceptate, a condiþiilor în care persoana va fi trasã la rãspundere,
precum ºi a sancþiunilor aplicate pentru astfel de comportamente.
Potrivit Constituþiei, Parlamentul adoptã legi organice prin care se
reglementeazã, printre altele, infracþiunile, pedepsele ºi regimul executãrii
acestora, acordarea amnistiei sau a graþierii, organizarea ºi funcþionarea
Consiliului Superior al Magistraturii, a instanþelor de judecatã, a Ministerului
Public, precum ºi legi ordinare.
În art. 141 din Codul Penal este definita legea penalã cã fiind “orice
dispoziþie cu caracter penal cuprinsã în legi ºi decrete”. Prin urmare, reacþia
socialã împotriva comportamentelor indezirabile are loc numai într-un
cadru bine stabilit prin lege.
Instituþiile chemate sã asigure administrarea justiþiei, atunci când
se constatã o încãlcare a legii penale sunt poliþia, parchetul, instanþele de
judecatã precum ºi instituþiile de executare a pedepselor, instituþii care au
suferit o adaptare la noile realitãþi ºi cerinþe impuse de o societate
democraticã.
Potrivit dispoziþiilor legii nr. 26/1994, poliþia Romana este instituþia
specializatã a statului care exercitã pe teritoriul þãrii atribuþiile privind
apãrarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale persoanelor,
respectarea ordinii ºi liniºtii publice, colaborând cu celelalte instituþii ale
statului care au atribuþii privind asigurarea ordinii de drept ºi cooperând în
acest sens cu cetãþenii, desfãºurându-ºi activitatea exclusiv pe baza ºi în
executarea legii.
Totodatã normele procesual penale prevãd cã urmãrirea penalã
are cã obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenta
infracþiunilor, identificarea fãptuitorilor ºi stabilirea rãspunderii acestora,
pentru a se constata dacã este sau nu cazul sã se dispunã trimiterea în
judecatã, fiind efectuatã de cãtre procurori, precum ºi de organele de
cercetare penalã ale Poliþiei sau organele de cercetare speciale.
De asemenea, organele de urmãrire penalã au obligaþia sã strângã
probele necesare pentru aflarea adevãrului ºi pentru lãmurirea cauzei sub
toate aspectele, adunând probe atât în favoarea cât ºi în defavoarea
învinuitului sau inculpatului.
Activitatea de urmãrire penalã desfãºuratã de organele de
cercetare penalã ale Poliþiei este supusã supravegherii exercitate de
procuror, cu privire la respectarea legalitãþii, acesta putând sã dea dispoziþii
cu caracter obligatoriu pentru acestea iar pentru anumite acte de cercetare
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este necesarã încuviinþarea, aprobarea, autorizarea sau confirmarea
procurorului. Având în vedere modul cum este reglementatã activitatea de
cercetare penalã a organelor de poliþie rezultã cã acestea au o dublã
subordonare, ºi anume una pe cale ierarhica, în raport de Ministerul din
care fac parte ºi o a doua, pe linie de cercetare penalã, faþã de procuror.
De curând ºi-a fãcut apariþia ºi în România conceptul de politie
comunitarã care desemneazã o conlucrare dintre forþele de politie ºi
comunitate ºi implicarea activã a comunitãþii în realizarea ºi menþinerea
propriei securitãþi.
Potrivit Legii nr. 92/1992 privind organizarea judecãtoreascã,
Ministerul Public face parte din puterea judecãtoreascã, exercitându-ºi
atribuþiile prin procurori constituiþi în parchete pe lângã fiecare instanþã
judecãtoreascã, sub autoritatea ministrului justiþiei.
În legea fundamentalã se prevede cã activitatea procurorilor este
organizatã ºi se desfãºoarã pe baza principiului legalitãþii, procurorii
exercitându-ºi atribuþiile pe baza ºi în executarea legii, prin exercitarea
acþiunilor în justiþie ori de cate ori legea a fost încãlcatã, a principiului
imparþialitãþii, aceºtia fiind independenþi în relaþiile cu celelalte autoritãþi,
precum ºi a principiului controlului ierarhic.
În art. 123 din Constituþia României se prevede cã justiþia se
înfãptuieºte în numele legii, judecãtorii fiind independenþi ºi supunându-se
numai legii. De asemenea se statueazã cã justiþia se realizeazã prin Curtea
Suprema de Justiþie ºi prin celelalte instanþe judecãtoreºti stabilite prin lege.
Instanþele judecãtoreºti înfãptuiesc justiþia în scopul apãrãrii ºi
realizãrii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale cetãþenilor, precum ºi a
celorlalte drepturi ºi interese legitime supuse judecãþii, instanþele judecând
toate procesele privind raporturile juridice civile, comerciale, de muncã, de
familie, administrative, penale precum ºi orice alte cauze pentru care legea
nu stabileºte o anumitã competenþã. În sistemul instanþelor de judecatã din
România intrã: judecãtoriile, tribunalele, curþile de apel ºi Curtea Suprema
de Justiþie iar Titlul II al Codului de Procedurã penalã stabileºte competenþa
materialã, dupã calitatea persoanei ºi teritorialã a acestora.
I.2. Prevederi legislative referitoare la minori în Codul Penal
Dispoziþii referitoare la minori se regãsesc în Titlul V al Codului
Penal intitulat “Minoritatea”, art. 99-110 (1), unde sunt stabilite limitele ºi
consecinþele rãspunderii penale a minorilor, mãsurile educative ºi
reglementãri referitoare la aplicarea pedepselor.
Conform acestor dispoziþii legislative minorul sub 14 ani nu
rãspunde penal, între 14 ºi 16 ani rãspunde penal numai dacã a sãvârºit
fapta cu discernãmânt iar peste 16 ani prezumþia existentei
discernãmântului la sãvârºirea faptei se presupune pentru atragerea
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rãspunderii penale, în acest din urma caz minorul putând face dovada
contrarie.
Faþã de minorul care rãspunde penal se poate lua o mãsura
educativa sau i se poate aplica o pedeapsa iar în conformitate cu
prevederile art. 100 al. 2 mãsurile educative trebuie luate cu prioritate.
Mãsurile educative care se pot lua faþã de minor sunt în numãr de 4:
- mustrarea care constã în dojenirea minorului, arãtarea pericolului
social al faptei sãvârºite, sfãtuirea acestuia sã se poarte în aºa fel
încât sã dea dovezi de îndreptare ºi i se atrage atenþia cã i se poate
aplica o pedeapsã dacã persistã în conduita infracþionalã. Acestã
mãsurã este întâlnitã destul de rar în practicã, probabil ºi pentru
faptul cã instanþã nu pronunþã hotãrârea în ºedinþã publicã, la
sfârºitul ºedinþei, ceea ce atrage ineficienþa luãrii acestei mãsuri;
- libertatea supravegheatã constã în lãsarea minorului pe timp de un
an în supraveghere deosebitã pãrinþilor, unei persoane de
încredere sau unei instituþii legal însãrcinate cu supravegherea
minorilor. Este singura mãsura educativa eficientã în prezent, mai
ales cã aceastã supraveghere poate fi exercitatã de serviciile de
reintegrare sociala ºi supraveghere, numai cã nu poate fi aplicatã
frecvent din cauza duratei lungi a desfãºurãrii procesului penal.
Printr-o decizie a Curþii Supreme de Justiþie s-a statuat cã mãsura
educativã a libertãþii supravegheate poate fi luatã numai pentru
minorul care la data judecaþii nu a împlinit 17 ani deoarece trebuie
luatã pentru minim un an de zile ºi executatã numai pe perioada
stãrii de minoritate. Poate ar fi necesarã revizuirea acestei opinii
având în vedere cã supravegherea se poate exercita de cãtre
serviciile de reintegrare ori acestea din urmã au atribuþii atât
referitoare la minori cât ºi la adulþi.
- internarea în centru de reeducare este o mãsurã educativã cu
lipsire de libertate a minorului. În cazul în care se vor îmbunãtãþi
calitativ condiþiile materiale din aceste centre, programele
educative oferite minorilor, aceastã mãsura ºi-ar putea atinge
scopul pentru care a fost luatã. În prezent s-au luat o serie de
mãsuri pentru a da eficienþã acestei sancþiuni penale, atât cu privire
la activitãþile desfãºurate în centre cât ºi cu privire la personalul
care se ocupã de minorii internaþi în acestea.
- mãsura internãrii într-un institut medical-educativ se ia faþã de
minorul care din cauza stãrii fizice sau psihice are nevoie de
tratament medical ºi de un regim special de educaþie. Aceastã
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mãsurã nu poate fi luata pânã nu vor fi create aceste institute
medical-educative.
Pedepsele ce se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda
prevãzute pentru infracþiunea sãvârºitã, în partea speciala a Codului Penal.
Limitele pedepselor prevãzute se reduc la jumãtate pentru minori iar în
urma reducerii în nici un caz limita minimã nu va fi mai mare de 5 ani.
Pedeapsa detenþiei pe viata nu se aplicã minorului iar dacã s-ar
impune o astfel de pedeapsã urmeazã sã se aplice pedeapsa cu
închisoarea între 5-20 ani.
Pedepsele complementare nu de aplicã minorului iar condamnãrile
pentru fapte sãvârºite în timpul minoritãþii nu atrag incapacitãþi sau
decãderi.
Dacã i s-a aplicat minorului o pedeapsã acesta beneficiazã de
instituþiile prevãzute pentru individualizarea pedepselor aplicate, respectiv
suspendarea condiþionatã a executãrii pedepsei ºi suspendarea executãrii
pedepsei sub supraveghere.
Unele diferenþieri faþã de majori sunt prevãzute cu privire la
termenul de încercare, încredinþarea supravegherii ºi obligaþiile care pot fi
impuse minorului în cazul în care se dispune suspendarea executãrii
pedepsei.
Termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii
aplicate la care se adaugã un interval de timp între 6 luni 2 ani fixat de
instanþa de judecatã, iar dacã pedeapsa aplicatã este amenda, termenul de
încercare este de 6 luni.
Odatã cu suspendarea condiþionatã a executãrii pedepsei instanþa
poate dispune încredinþarea supravegherii unei persoane sau unei instituþii
legal însãrcinate cu supravegherea minorilor ºi poate stabili pentru minor
una sau mai multe obligaþii prevãzute la art. 103 Cod penal, pânã la 18 ani
sau 86 (3) Cod penal , dupã împlinirea acestei vârste.
I.3. Prevederi legislative referitoare la minori în Codul de
Procedurã Penalã
In Titlul IV - Proceduri speciale - Capitolul 2 a Codului de Procedurã
Penalã (în denumire prescurtatã C. proc. pen.) se instituie reguli speciale
de urmãrire ºi judecare a cauzelor cu minori.
Potrivit dispoz. art. 480 C. proc. pen. urmãrirea ºi judecarea
infractorilor minori, precum ºi punerea în executare a hotãrârilor privitoare
la aceºtia se fac potrivit procedurii obiºnuite, cu unele derogãri referitoare
la:
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a) Persoanele chemate la ascultarea minorilor Dacã minorul nu a
împlinit 14 ani la orice ascultare sau confruntare a minorului, dacã organul
de urmãrire penalã considerã necesar, cheamã delegatul autoritãþii tutelare
precum ºi pe pãrinþii sau persoana în îngrijirea cãreia se aflã minorul.
Aºadar, citarea acestor persoane nu este obligatorie iar în practicã nu este
utilizatã aceastã posibilitate oferita de lege. În schimb, citarea persoanelor
prevãzute anterior este obligatorie cu ocazia prezentãrii materialului de
urmãrire penalã, moment procesual importat deoarece minorul are
posibilitatea sã formuleze noi cereri, sã facã declaraþii suplimentare.
Chiar dacã organele de cercetare penalã anunþã reprezentanþii
autoritãþii tutelare, pentru a fi prezenþi în acest moment procesual, aceºtia
nu se prezintã, situaþie în care legea prevede cã acest act de urmãrire
penalã se poate face ºi în lipsa persoanelor menþionate.
În cauzele în care este cercetat un minor organele de urmãrire
penalã sunt obligate sã solicite efectuarea unei anchete sociale care sã
cuprindã informaþii referitoare la mediul social al minorului. Ancheta socialã
se efectueazã de persoanele desemnate de cãtre autoritatea tutelarã a
consiliului local în a cãrui razã teritorialã domiciliazã minorul.
b) judecarea minorilor de cãtre instanþã Conform legislaþiei
procesual penale minorii sunt judecaþi de cãtre judecãtori desemnaþi de
ministrul justiþiei, sub sancþiunea nulitãþii absolute a hotãrârii. Instanþa
rãmâne competentã sã soluþioneze cauza chiar dacã pe parcursul
desfãºurãrii procesului minorul a împlinit 18 ani. Dacã judecãtorul a fost
sesizat cu soluþionarea cauzei dupã ce minorul a împlinit 18 ani judecata are
loc conform regulilor de procedurã obiºnuitã.
Judecarea cauzei în care este implicat un minor se realizeazã în
prezenþa acestuia, cu excepþia cazului când minorul se sustrage, aceasta
ultimã ipotezã trebuie doveditã.
Pe lângã minor, la soluþionarea cauzei sunt citate ºi persoanele
care au suferit un prejudiciu material sau moral în urma sãvârºirii faptei,
reprezentantul autoritãþii tutelare, pãrinþii sau persoana în grija cãreia se
afla minorul, precum ºi alte persoane a cãror prezenþã este consideratã
necesarã de cãtre instanþã.
ªedinþa în care are loc judecata minorului se desfãºoarã separat de
celelalte ºedinþe, iar dacã minorul nu a împlinit 16 ani instanþa, dupã ce îl
ascultã, poate dispune îndepãrtarea lui din salã dacã apreciazã cã
dezbaterile ar putea avea o influenta negativã asupra minorului. De
asemenea, ºedinþa de judecatã nu este publicã.
Asistenþa juridicã este obligatorie în cauzele cu minori iar dacã
acesta nu are un apãrãtor ales se va solicita la Barou desemnarea unui
avocat din oficiu.
Dispoziþiile procedurale speciale referitoare la minori se aplicã atât
la judecarea în fond a cauzei cât ºi în cãile de atac.
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c) Punerea în executare a masurilor aplicate minorului Dacã s-a
luat faþã de minor mãsura educativã a mustrãrii sau mãsura educativã a
libertãþii supravegheate, acestea se executã de îndatã, în ºedinþa în care sa pronunþat hotãrârea iar dacã acest lucru nu este posibil, se fixeazã un
termen pentru când se dispune aducerea minorului.
Dacã s-a luat faþã de minor mãsura educativã a internãrii într-un
centru de reeducare instanþa poate dispune executarea acesteia de îndatã,
caz în care va dispune comunicarea copiei dupã hotãrâre la secþia de poliþie
în raza cãruia domiciliazã minorul, care va lua mãsuri pentru internarea
minorului.
În practicã nu sunt respectate întocmai aceste dispoziþii speciale
prevãzute în favoarea minorului, din necunoaºtere, dezinteres ori
nepãsare, lipsa personalului specializat, inerþia sistemului juridic în general.
II. UNELE REFLECÞII CU PRIVIRE LA PERSPECTIVELE DE
URMAT
În practica judiciarã penalã din România tema dominantã are la
bazã intimidarea cu consecinþa producerii unui sentiment de teroare în
inimile ºi minþile celor ce gândesc sã sãvârºeascã un act antisocial. Este
nedrept sã fie pedepsitã o persoanã fãrã a se þine cont de motivaþia ei, de
cirumstanþele ºi comportamentul anterior ºi doar pentru a-i intimida pe alþii.
ªtiinþific, existã date care indicã faptul cã intimidarea influenþeazã
comportamentul criminal al celor care sunt predispuºi sã încalce legea.
Este necesar un echilibru în orice sistem legislativ penal, un mediator al
proporþiilor dintre: pedeapsã ºi tratament, control ºi îngrijire, ruºine ºi
reabilitare.
În sistemul legislativ penal al þãrilor cu o democraþie veche se pune
tot accent pe “umanizarea” justiþiei penale, iar modificãrile legislative în
domeniul dreptului penal au la bazã “socializarea”, mai degrabã, decât
“moralizarea” cu o sumã de criterii prin care poate fi evaluat succesul sau
eºecul scopului principal al legii penale punându-se accent pe controlul
social.
În aceastã fazã de preaderare la Uniunea Europeana se discutã tot
mai mult, atât în mediile politice cât ºi la nivel de autoritãþi cu atribuþii în
domeniul protecþiei copilului, de necesitatea implementãrii unei reforme în
domeniul justiþiei, cu accent pe justiþia juvenila.
Existã o strategie a Guvernului în acest sens dar fãrã a fi elaborat
un plan de reformã concret. Se instituie Comisii ºi Comitete, diferite
organisme care îºi propun obiective concrete în acest domeniu, atât la nivel
legislativ, cât ºi prin proiecte desfãºurate izolat de organizaþii
neguvernamentale.
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II.1. Modificãri legislative
Din 1990 Codul Penal ºi Codul de Procedurã penalã au suferit
unele modificãri dar, din pãcate, dispoziþiile relative la minori nu au fost
avute în vedere în mod deosebit. În noul Proiect de modificare, care se aflã
în atenþia Parlamentului, tratamentul juridic aplicabil minorilor nu este foarte
mult diferenþiat de cel aplicabil adulþilor.
Modificãri mai importante au fost prevãzute în proiectul de lege
numit ”Legea Copilului”, iniþiat de Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Copilului ºi Adopþie dar este prematur de a se discuta acest proiect pânã nu
va intra în atenþia organelor legiuitoare.
Având în vedere noile procese de globalizare ºi integrare regionalã
cât ºi noile orientãri în filosofia sistemelor penale ºi în criminologie,
tratamentul juridic naþional aplicabil minorilor necesitã modificãri
substanþiale atât sub aspectul dreptului substanþial cât ºi sub aspectul
dreptului procesual penal.
II.1.1. Propuneri de modificare a dispoziþiilor din Codul Penal
a) La Titlul IV din Codul Penal, dupã înlocuirea rãspunderii penale
ar putea fi introdusã o secþiune referitoare la posibilitatea amânãrii
pronunþãrii unei pedepse, pe o perioada limitatã de timp, pentru inculpatul
minor, perioadã în care acesta sã fie urmãrit de servicii sociale ºi judecãtorul
delegat cu executarea pedepsei;
b) La Titlul V în art. 101 privind mãsurile educative este necesar sã
fie adãugate ºi alte mãsuri educative cum ar fi: tratament ambulatoriu,
frecventarea unui centru de zi, consemnarea la sfârºit de sãptãmânã,
convieþuirea cu o altã persoanã, familie sau grup educativ, prestare de
servicii în folosul comunitãþii, îndeplinirea unor sarcini socio-educative etc.
(aceste mãsuri educative sunt prevãzute în sistemul legislativ spaniol)
c) La art. 104 mãsura educativã a internãrii într-un centru de
reeducare este necesar sã fie prevãzute centre cu regim juridic diferit:
internare în regim închis, internare în regim semi-deschis, internare în
regim deschis. De asemenea trebuie prevãzute condiþiile de schimbare a
regimului juridic aplicat iniþial;
d) La art. 210 C. pen ar putea fi prevãzutã ºi infracþiunea de furt prin
care s-a adus un prejudiciu cuantificat într-o sumã fixã, ca fiind pedepsitã la
plângere prealabilã. În acest fel infractorul ºi victima ar putea sã se împace
dupã restituirea prejudiciului sau prestarea unor servicii victimei pentru
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prejudiciul suferit, iar instanþele judecãtoreºti ºi secþiile de politie nu ar mai fi
încãrcate cu dosare în mod inutil.
Prin modificarea prevãzutã la punctul d s-ar da posibilitatea de a
pune în practicã elemente de justiþie restaurativã.
II.1.2. Propuneri de modificare a legii procesual penale:
a) Introducerea, la nivel de principiu, în Titlul I al C. proc. pen, a celeritãþii
soluþionãrii cauzelor cu minori;
b) Soluþionarea separatã a acþiunii civile, în cauzele penale cu minori, de
cãtre o instanþã civilã ºi scutirea acesteia de plata taxei de timbru;
c) Fixarea unor termene scurte, ca termene limitã ale perioadei de arest
preventiv pentru minori;
Propunerile de la punctele b ºi c ar da eficienþã principiului celeritãþii
soluþionãrii cauzelor cu minori.
d) Inserarea obligativitãþii disjungerii cauzei, atunci când în aceeaºi cauzã
sunt inculpaþi minori ºi majori, în art.38 C. proc. pen, iar dacã acest lucru nu
este posibil pentru o mai bunã administrare a justiþiei competenþa sã revinã
instanþei de minori;
e) Starea de minoritate sã fie introdusã la condiþiile liberãrii sub control
judiciar, ca posibilitate de aplicare a acestei mãsuri procesuale fãrã altã
condiþie dar, bineânþeles, tot ca o posibilitate acordatã instanþei de judecatã;
f) Obligativitatea anunþãrii serviciului social ºi a pãrinþilor în cazul în care
este discutatã posibilitatea luãrii mãsurii arestului preventiv faþã de minor,
de cãtre organul de urmãrire penalã sau instanþa de judecatã ce urmeazã
sã decidã aceastã mãsurã. Ascultarea obligatorie a reprezentantului
serviciului social ºi a unui pãrinte înainte de a se dispune mãsura arestãrii
preventive;
g) Obligativitatea asistãrii victimei-minor de cãtre un avocat pe toatã
perioada procesului;
h) Neprezentarea reprezentantului serviciului social sau a unui pãrinte ori
alt membru de familie la chemarea organelor de cercetare penalã sau
instanþei de judecatã sã fie consideratã abatere judiciarã ºi prevãzutã ºi
sancþionatã conform dispoziþiilor din cap. VII, Titlul V, C. proc. civ.
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Ca o prioritate a modificãrilor legislative ce se impun este ºi
elaborarea unei legi speciale privind executarea sancþiunilor penale cu
privare de libertate pentru minori, Decretul 545/1972 fiind depãºit faþã de
noile sisteme moderne penale.
Aceste propuneri sunt doar câteva sugestii care rezultã din opiniile
specialiºtilor participanþi la seminarii de dezbateri asupra justiþiei juvenile.
II.2. Masuri imediate ce pot fi luate în vederea îmbunãtãþirii
actului de justiþie în care este implicat minorul
II.2.1. Deficiente în sistemul juridic actual
În legislaþia actualã sunt prevãzute dispoziþii speciale relative la
minori dar, din pãcate, acestea nu sunt aplicate corect din necunoaºtere
sau nepãsare ori volumul mare de dosare penale care sunt pe rolul
instanþelor de judecatã:
- deºi dispoz. art. 483 C. proc. pen. prevãd obligativitatea judecãrii
cauzelor cu minori de cãtre judecãtori desemnaþi de Ministrul
Justiþiei, la soluþionarea acestor cauze participã ºi alþi judecãtori
decât cei nominalizaþi;
- chiar dacã la unele instanþe au fost date în competenþa unor
judecãtori nominalizaþi dosarele cu minori, judecãtorii nu au nici o
pregãtire specialã, în acest domeniu;
- minorii sunt judecaþi în ºedinþe publice, alãturi de majori, ceea ce
determinã îndoieli asupra calitãþii actului de justiþie. ºi mai grav
este faptul cã minorul nu înþelege aproape nimic din discuþiile
tehnice purtate în sala de judecatã, nu-ºi cunoaºte drepturile ºi
îndatoririle;
- în cele mai multe cazuri minorii sunt asistaþi de avocaþi din oficiu
care nu se implicã prea mult la soluþionarea dosarelor nefiind
motivaþi material sau moral. Avocaþii din oficiu se schimbã mereu
pe parcursul soluþionãrii cauzei, în momente procesuale
importante fiind prezent alt avocat , aceºtia nu depun eforturi în
studiul dosarului sau al persoanelor pe care le asistã;
- anchetele sociale sunt efectuate în birou, dupã informaþiile date de
pãrinþii chemaþi la biroul asistentului social ºi sunt sãrace în
informaþii;
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- reprezentantul autoritãþii tutelare nu se prezintã la Poliþie sau
Instanþã pentru a da informaþiile necesare despre minor sau pentru
a propune mãsuri urgente, viabile, ca alternative la detenþie;
- pentru emiterea mandatului de arestare procurorul are în vedere
în primul rând dacã minorul are familie care sã-l supravegheze iar
dacã nu se prezintã nici un membru al familiei se emite mandat de
arestare chiar dacã gravitatea faptei nu ar impune o asemenea
mãsurã. Astfel cã pericolul public ca temei al arestãrii preventive
este analizat prin eficienþa supravegherii minorului ºi nu prin
gravitatea faptei. In aceste condiþii s-ar putea afirma cã mãsura
arestului preventiv este luatã ca o protecþie a minorului ce nu are un
cãmin, combinatã cu prevenirea de a sãvârºi alte fapte antisociale
numai cã neexistând personal specializat care sã se ocupe de
minor ºi locuri adecvate de deþinere pe criterii de gravitate a
faptelor sãvârºite ºi periculozitatea infractorului, pe perioada
detenþiei acesta are toate ºansele sã se “specializeze” în modul de
operare ºi sã-ºi agraveze comportamentul negativ.
- la eliberare nu i se oferã nimic pentru integrarea minorului în
societate ceea ce-l determinã sã menþinã legãturile cu aºa ziºii
“prieteni” cunoscuþi în închisoare ºi în numãr sporit sã devinã mai
curajoºi în exercitarea acþiunilor viitoare antisociale. Aºa apar ºi
grupurile de cartier a cãror periculozitate este tot mai mult
discutatã în mass-media, iar persoanele care le compun devin tot
mai violente datoritã nepãsãrii societãþii ºi frustrãrilor acumulate.
II.2.2. Perspective fundamentale
Justiþia pentru minori trebuie conceputã ca parte integrantã a
procesului de dezvoltare naþionalã în cadrul unei structuri cuprinzãtoare iar
serviciile de justiþie pentru minori sã fie organizate sistematic ºi coordonate
la nivel central cu mobilizarea tuturor resurselor posibile incluzând familia,
voluntarii ºi alte grupuri comunitare.
Elaborarea unei strategii în acest domeniu trebuie iniþiatã de la
nivelul organelor executive dar poate fi pusã în practicã cu ajutorul
instituþiilor guvernamentale ºi neguvernamentale care au atribuþii în
domeniul protecþiei copilului ºi al justiþiei.
În vederea controlului ºi coordonãrii acþiunilor ce vor fi elaborate sar putea înfiinþa la nivelul Ministerului Justiþiei un serviciu pentru problemele
justiþiei pentru minori.
Unele proiecte desfãºurate pânã acum de organizaþii
neguvernamentale naþionale sau internaþionale au dovedit cã motivaþia,
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aptitudinile ºi experienþa de a dezvolta modele locale viabile existã deja iar
sprijinul profesional din partea factorilor de decizie superiori din cadrul
Ministerului de Justiþie ºi Ministerului de Interne conduc la clarificarea
faptului cã în noul mileniu România va acorda un rol central în reformarea
sistemului juridic penal în general ºi a justiþiei pentru minori în special.
a) Judecãtorul pentru minori.
În prezent, a intrat în atenþia Ministerului de Justiþie crearea
instanþelor pentru minori, un pas important pentru protejarea interesului
minorului. Sã speram cã funcþionarea instanþelor de minori va îmbunãtãþi
considerabil calitatea actului de justiþie pentru copii iar hotãrârea
magistraþilor va fi adusã la standardele minime internaþionale.
Este esenþial ca România sã aplice standardele minime convenite
pe plan internaþional în domeniul justiþiei pentru minori, dacã se doreºte
realizarea unui progres pe calea aderãrii la Uniunea Europeanã.
În momentul în care vor fi desemnaþi judecãtori care sã soluþioneze
doar cauze cu minori, urmãtorul pas important va fi specializarea acestora.
Pregãtirea juridicã poate fi efectuatã de cãtre Institutul Naþional al
Magistraturii în a cãror atribuþii intrã formarea ºi pregãtirea continuã ºi
aprofundatã a magistraþilor prin organizarea unor seminarii în cadrul cãrora
sã fie dezbãtute principiile ºi legile naþionale ºi internaþionale relative la
minori.
Deosebit de utile ar fi, de asemenea, facilitarea schimbului de
experienþã între magistraþii romani ºi magistraþii din alte þãri europene care
au deja o practicã mai veche în crearea structurilor prevãzute de normele
internaþionale în domeniul justiþiei juvenile.
Rolul cel mai important al judecãtorului de minori este acela de a
judeca cauzele penale în care sunt acuzaþi minorii, pronunþând o hotãrâre
judecãtoreascã echitabilã, având în vedere atât fapta comisã cât ºi
circumstanþele personale ale minorului.
Alte atribuþii importante ar putea fi fixate judecãtorului de minori, în
faza executãrii mãsurilor educative:

! adoptarea tuturor deciziilor necesare iniþierii aplicãrii efective a
mãsurilor pronunþate;
! aprobarea programelor educative ºi a activitãþilor în care urmeazã a
fi inclus minorul;
! soluþionarea eventualelor probleme legate de cereri sau plângeri pe
care minorii le au de formulat pe perioada executãrii sancþiunii,
referitoare la regimul sau modul în care sunt trataþi sau oricare alte
circumstanþe care afecteazã drepturile lor fundamentale;
! efectuarea de vizite ºi interviuri la centrele de minori, în mod regulat;
! cunoaºterea evoluþiei minorilor pe timpul executãrii sancþiunii ºi
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propuneri de schimbare a regimului juridic aplicat, de transferare a
minorului de la un centru la altul sau de eliberare;
! formulare de propuneri ºi recomandãri, pe care le considerã
oportune, cãtre organele publice referitoare la organizarea ºi regimul
de aplicare al mãsurilor.
b) Procurorul pentru minori
Conform art. 27 lit. i din Legea pentru organizarea judecãtoreascã,
una dintre atribuþiile Ministerului Public este aceea de apãrare a drepturilor
ºi intereselor minorilor, atribuþie particularizata prin dispoziþii speciale
prevãzute în Codul de procedurã civilã, Codul de Procedurã penalã ºi în
alte acte normative.
Atribuþiile procurorilor în ceea ce priveºte apãrarea drepturilor ºi
intereselor minorilor se exercitã prin mijloace judiciare sau complementare
activitãþii judiciare, cum sunt acþiunile civile adresate instanþelor
judecãtoreºti, în temeiul art. 45 Cod de Procedurã Civilã, participarea la
judecarea cauzelor penale ºi civile în care sunt implicaþi minori,
supravegherea punerii în executare a hotãrârilor care se referã la minori,
verificarea legalitãþii executãrii mãsurilor preventive, educative ºi de
siguranþã luate împotriva minorilor.
Din pãcate, deºi procurorul ar trebui sã-ºi exercite rolul sãu activ în
apãrarea intereselor minorilor acesta este doar un simplu acuzator în sala
de judecata, indiferent cã persoana judecatã este minor sau adult.
În faza de urmãrire penalã, fazã în care procurorul are un rol
important, ar putea fi dispuse unele mãsuri care ar duce la soluþionarea mai
rapida a dosarului ºi evitarea arestului preventiv, dacã procurorul s-ar
implica efectiv ºi ar acorda o mai mare atenþie dosarelor în care sunt
implicaþi minori. Spre exemplu, în temeiul art. 114 Cod penal, când
fãptuitorul este bolnav mintal sau toxicoman ºi se afla într-o stare care
prezintã pericol pentru societate, procurorul poate lua în mod provizoriu
mãsura de siguranþã a internãrii medicale. Ori tot mai mulþi minori comit
acte antisociale sub influenta drogurilor sau pentru procurarea banilor
necesari cumpãrãrii acestora dar în practicã nu s-au întâlnit cazuri în care
procurorul sã-ºi exercite prerogativa datã de lege.
Pânã când nu vor exista procurori care sã fie numiþi ºi sã
instrumenteze cauze numai cu minori calitatea instrumentãrii dosarelor
penale cu minori nu se va îmbunãtãþi.
Numirea procurorilor pentru minori nu prezintã nici o dificultate,
aceastã decizie putând fi luatã oricând de cãtre persoanele cu putere de
decizie din Ministerul Public. Lipseºte doar voinþa de a se lua o asemenea
decizie. Apoi, nu este deajuns doar o numire formalã ci mai este necesar ca
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procurorilor numiþi sã instrumenteze cauze cu minori sã nu li se dea în
competenþã ºi instrumentarea altor dosare pe perioada numirii.
Fãrã costuri materiale în plus ci numai cu bunãvoinþã ºi organizare
procurorul pentru minori ar putea funcþiona rapid, pânã la alte modificãri
legislative. S-ar impune numai selecþionarea acestora dintre procurorii în
funcþie, pe criterii de vârstã ºi motivaþie, urmând sã fie specializaþi în
aceeaºi modalitate cã magistraþii - judecãtori.
Procurorului pentru minori ar urma sã-i revinã rolul principal în
instrumentarea dosarului penal în care sunt cercetaþi minori cu mandat de a
putea dispune neânceperea urmãririi penale ºi sesizarea serviciilor sociale
pentru luarea unor mãsuri de protecþie pentru minor.
În cadrul noilor modificãri legislative ar trebui avut în vedere cã în
atribuþiile procurorului de minori sã intre:

! activitãþi de investigare pentru încadrarea juridicã a faptei comise;
! evaluarea participãrii minorului la comiterea faptelor în vederea

tragerii la rãspundere;
! formulare de propuneri privind mãsuri concrete cu conþinut educativ
ºi de sancþionare, luând în considerare circumstanþele faptei, autorul ºi
mai ales, interesul pentru minor, urmãrit în cauzã;
! ascultarea persoanei prejudiciate prin infracþiune ºi sesizarea
judecãtorului pentru deschiderea separatã a acþiunii civile în cazul în
care victima are pretenþii civile de la fãptuitor;
! strângerea de informaþii privind situaþia psihologicã, educativã ºi
familialã a minorului precum ºi mediul social sau orice altã
circumstanþã relevantã care sã ducã la adoptarea unei mãsuri
adecvate prevãzute de lege. În realizarea acestei atribuþii procurorul
trebuie sã fie ajutat de o comisie tehnicã formatã din asistenþi sociali,
psihologi ºi medici care sã depindã funcþional de acesta.
! audierea oricãrei persoane care ar putea aduce lãmuriri cu privire la
situaþia socialã a minorului;
! propuneri pentru adoptarea unor mãsuri preventive, cu caracter
educativ ºi de supraveghere ce urmeazã sã fie solicitate judecãtorului
de minori;
! mediator între minor, familia acestuia, reprezentantul serviciului
social ºi victimã, în vederea închiderii dosarului dacã fapta nu este
gravã, nu a fost comisã prin violenþã, prejudiciul a fost recuperat sau
urmeazã a fi recuperat iar victima este de acord sã se împace cu
fãptuitorul;
! sesizarea judecãtorului pentru închiderea dosarului sau pentru
continuarea procesului. Toate documentele existente la dosar
urmeazã a fi înaintate judecãtorului iar actul de sesizare va conþine
descrierea faptelor, încadrarea juridicã a acestora, gradul de
participare a minorului, un rezumat al circumstanþelor personale ºi

19

sociale ale acestuia ºi propunerea unei mãsuri prevãzutã de lege, cu
expunerea întemeiatã a motivelor juridice ºi educative care o impun.
c) Poliþistul pentru minori
Rolul poliþistului în instrumentarea dosarului cu minori ar trebui sã
fie redus la efectuarea actelor premergãtoare, identificarea fãptuitorului ºi
efectuarea anumitor acte procedurale solicitate de procuror.
Cea mai importanta atribuþie a poliþistului ar trebui sã se reflecte în
activitatea de prevenire a infracþionalitãþii prin contactele cu ºcoala, familia,
alte colectivitãþi, prin programe de informare realizate organizat în
colaborare cu alte instituþii civile.
d) Asistentul social
Prezenþa asistentului social la audierile minorului în procesul penal
este deosebit de importantã pentru garantarea respectãrii drepturilor
minorului aflat în cercetare penalã, pentru a crea o ambianþã propice unor
declaraþii sincere dar, mai ales, pentru cã asistentul social poate da unele
lãmuriri suplimentare asupra situaþiei sociale a minorului.
În procesele penale cu minori este obligatorie efectuarea unei
anchete sociale care sã-l ajute pe magistrat la individualizarea sancþiunii
penale ce urmeazã a fi luatã faþã de minor. Conþinutul acestor anchete
sociale ar trebui sã aducã informaþii utile cu privire la condiþiile în care
minorul a fost crescut ºi a trãit, modul în care pãrinþii, tutorele sau persoana
în îngrijirea cãruia se aflã minorul îºi îndeplineºte îndatoririle faþã de acesta,
comportamentul minorului în familie, faþã de vecini sau prieteni, la ºcoalã,
dacã este cunoscut cã a mai comis fapte antisociale anterior momentului
cercetãrii ºi, în general, orice date care pot servi la luarea unei mãsuri
adecvate faþã de minor.
Asistenþii sociali cu atribuþii în domeniul asistãrii minorului în justiþie
ar trebui sã fie cele mai active persoane în ajutorul dat organelor justiþiei
pentru o justã soluþionare a cauzei. În prezent efectuarea anchetei sociale
intrã în atribuþiile Serviciilor de Autoritate Tutelara din cadrul Primãriilor. Cu
unele excepþii, aceste servicii trateazã cu dezinteres aceastã problemã, iar
ancheta socialã se efectueazã în biroul Autoritãþii Tutelare, pe baza
informaþiilor date de pãrinþi, fãrã a mai fi verificate. Informaþiile pe care le
conþin sunt insuficiente pentru magistrat, prin urmare în cele mai multe
cazuri aceste anchete sociale devin o formalitate a procesului.
Aceastã stare de fapt s-ar putea îmbunãtãþi, fãrã costuri mari, doar
prin organizarea unor sesiuni de formare a personalului din cadrul Serviciilor
de Autoritate Tutela iar, în timp, urmeazã cã aceste posturi sã fie ocupate de
persoane calificate, tinere ºi motivate pentru munca care o efectueazã.

20

e) Crearea unor servicii adiacente
În anul 2000 Guvernul României a adoptat Ordonanþa nr.92 din
28.08.2000 privind organizarea ºi funcþionarea serviciilor de reintegrare
socialã a infractorilor ºi de supraveghere a executãrii sancþiunilor
neprivative de libertate, aprobatã de Parlament cu unele modificãri, prin
Legea 129/2002.
Adoptarea acestui act normativ a reprezentat un prim pas spre
consolidarea executãrii, în stare de libertate, a pedepselor de cãtre
condamnaþii adulþi sau minori, precum ºi punctul de plecare în dezvoltarea
atât a sancþiunilor neprivative de libertate, cât ºi a executãrii acestora.
Trebuie menþionat cã deºi aceasta reglementare prezintã unele
neajunsuri, totuºi prevederile acesteia sunt în concordanþã cu
reglementãrile europene în materie ºi, totodatã, se realizeazã un transfer
parþial al responsabilitãþii cãtre societatea civilã, care devine astfel un
participant real în realizarea actului de justiþie penalã.
Acolo unde au fost create serviciile de reintegrare socialã ºi
supraveghere, activitatea acestora funcþioneazã destul de bine, deosebit
de utile fiind pentru instanþele de judecatã informaþiile cuprinse în Referatul
de evaluare întocmit de consilierii acestor servicii. Fiindcã în atenþia acestor
servicii intrã, atât condamnaþii adulþi cât ºi cei minori, iar personalul ce-ºi
exercitã activitatea în cadrul lor nu este destul de numeros s-ar impune ca
serviciile de autoritate tutelarã din cadrul primãriilor sã efectueze cel puþin
aceeaºi activitate, dar numai pentru minori.
Urmãtorul pas important ar fi extinderea centrelor de reeducare, cel
puþin la nivelul fiecãrui judeþ. Numãrul minorilor internaþi în aceste centre nu
trebuie sã fie prea mare iar activitãþile educative ºi supravegherea minorilor
sã fie desfãºurate de personal specializat.
Centrele trebuie sã fie compartimentate adecvat vârstei,
necesitãþilor ºi abilitãþilor sociale ale minorilor internaþi, sã fie date în
administrarea comunitãþii locale iar normele interne de funcþionare a
centrelor sã aibã drept scop realizarea unei convieþuiri ordonate care sã
permitã aplicarea diferitelor programe educative ºi de recreere.
Toatã activitatea centrelor în care sunt internaþi minorii sã se
desfãºoare în baza principiului conform cãruia minorul internat este supus
dreptãþii ºi continuã sã facã parte din societate.
Este urgentã nevoie de creare a unor mecanisme eficace de justiþie
pentru minori pentru o societate în schimbare care sã asigure pregãtire
adecvatã personalului care lucreazã în serviciile juridice. Printre obiectivele
mai largi ce pot fi avute în vedere se numãrã:
- sprijinirea reformelor juridice pe termen lung prin cursuri de
pregãtire cu magistraþi, avocaþi, asistenþi sociali, cu
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responsabilitãþi în sistemul justiþiei pentru minori, legat ºi de
înfiinþarea instanþelor pentru minori, demilitarizarea /
descentralizarea poliþiei, penitenciarelor, centrelor pentru minori;
- pregãtirea practicienilor din sistemul justiþiei pentru minori astfel
încât sã plaseze nevoile clienþilor în perspectivã multidisciplinarã,
pentru a le înþelege ºi a oferi opþiuni relevante educaþionale ºi
sociale care au în centrul lor familia;
- producerea ºi publicarea de materiale informative, de cercetare ºi
instruire care sã sprijine dezvoltarea cunoºtinþelor profesionale ºi
sã faciliteze schimbul de opinii personale a personalului cu
responsabilitãþi în sistemul justiþiei pentru minori;
- integrarea activitãþilor oferite gratuit pentru sprijinirea victimelorminori, prevenirea infracþiunilor ºi reducerea delicvenþei juvenile;
- consolidarea unei mentalitãþi a deschiderii ºi dialogului,
îmbunãtãþirea relaþiilor profesionale între cei implicaþi în sistemul
justiþiei pentru minori.
Într-o societate în tranziþie în care siguranþa regimului, legilor ºi
politicii sociale din trecut nu mai existã, este nevoie de o direcþie clarã cu
rezonanþã filosoficã, teoreticã ºi practicã.
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RECOMANDÃRI
PENTRU UN PLAN DE IMPLEMENTARE A
ALTERNATIVELOR LA DETENÞIE PENTRU MINORI LA
NIVEL LOCAL

I Poliþia
1. Înfiinþarea în cadrul fiecãrui Inspectorat Judeþean de Poliþie a Birourilor
pentru minori formaþiuni specializate pe probleme de minori, formaþiuni
încadrate cu lucrãtori de poliþie cu aptitudini ºi disponibilitate pentru
aceastã muncã.
2. Sesiuni de pregãtire pentru cadrele de poliþie care lucreazã cu minori
(specializarea lucrãtorilor de poliþie judiciarã care efectueazã cercetarea
penalã în cauzele cu minori).
3. În efectuarea actelor premergãtoare în cauzele cu minori poliþia sã
solicite sprijinul DGPC ºi organizaþiilor neguvernamentale cu expertizã în
acest domeniu (schimb de informaþii, evaluarea situaþiei minorilor,
asistarea acestora pe timpul arestãrii preventive sau a derulãrii cercetãrii
penale).
4. Reânfiinþarea camerelor pentru infractori minori la nivelul poliþiilor
judeþene pentru minorii faþã de care se iau mãsuri de arestare preventivã,
pânã la elucidarea situaþiei acestora.
5. Înfiinþarea pe lângã Ministerul de Interne a unui Centru de formare ºi
perfecþionare a cadrelor care se ocupã de minorii infractori.
6. Participarea unui reprezentant al Poliþiei în activitatea Comisie
interdisciplinare pentru integrarea socialã a minorilor cu comportament
infracþional.
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II Parchetul
1. În cadrul urmãririi penale sã se prevadã în Codul de Procedurã Penalã
mãsuri alternative la arestul preventiv, în aºa fel încât minorii infractori sã
poatã fi - pe de o parte - supravegheaþi pentru a se asigura participarea lor la
desfãºurarea urmãririi penale ºi a judecaþii, dar sã se evite arestarea lor pe
de altã parte (supravegherea din partea consilierilor de reintegrare socialã ºi
/sau includerea acestor minori în programe speciale din cadrul unor Centre
de zi/rezidenþiale - înfiinþate pe lângã DGPDC sau de cãtre organizaþiile
neguvernamentale acreditate sã lucreze cu a aceastã categorie de minori,
monitorizare de cãtre SRSRS sau specialiºti din cadrul ONG-urilor);
2. Arestul preventiv în cauzele cuminori sã fie reglementat juridic distinct
sub aspectul duratei, locului e deþinere, condiþii legale de luare a acestei
mãsuri;
3. Pentru minorii care sunt la prima faptã iar fapta sãvârºitã prezintã un
grad de pericol social scãzut sã existe posibilitatea legalã de a evita procesul
penal (altele decât mãsurile administrative);
4. În faza de urmãrire penalã sã se efectueze obligatoriu referate;
5. Încheierea unui protocol cu Parchetul Curþii de Apel privind asigurarea
supravegherii învinuiþilor minori faþã de care s-au aplicat sancþiuni
administrative;
6. Întâlniri periodice la nivel local cu reprezentanþi ai tuturor organismelor
guvernamentale ºi neguvernamentale cu atribuþii în ocrotirea ºi integrarea
socialã a minorilor seminarii pentru a evalua rezultatele ºi a face propuneri
legislative concrete;
7. Cursuri de formare pe problematica delicvenþei juvenile, a psihologiei
copilului ºi standardelor internaþionale în materie pentru procurorii care
instrumenteazã cauze penale cu infractori minori (specializarea acestora);
8. Mãrirea numãrului de infracþiuni la care sã fie posibilã împãcarea pãrþilor
în timpul urmãririi penale;
9. Participarea unui reprezentant al Parchetului la activitatea Comisie
interdisciplinare pentru integrarea socialã a minorilor cu comportament
infracþional.
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III. Instanþele
1. Solicitarea referatelor de cãtre instanþã la infracþiunile pedepsite la
plângere prealabilã pentru a se realiza medierea;
2. Mãrirea numãrului de infracþiuni la care sã fie posibilã împãcarea
pãrþilor, inclusiv dupã punerea în executare a pedepselor;
3. Desemnarea numai a unor judecãtori ºi procurori (cu impunerea unor
condiþii de vârstã, studii de specialitate, etc.) care sã se ocupe de cauzele cu
minori, iar din complet sã facã parte ºi 2 asistenþi sociali;
3. Judecarea cauzelor cu minori sã se facã în camera de consiliu ºi NU în
camera de judecatã, ºi sã se judece fãrã robã; iar în condiþiile actuale sã se
respecte prevederile legale în vigoare: judecarea de cãtre anumiþi
judecãtori desemnaþi;
4. Medierea victimã-infractor sã fie realizatã în fiecare caz în parte cu
implicarea SRSRS ºi a specialiºtilor din cadrul ONG. (pentru plângerea
prealabilã);
5. Aplicarea mãsurilor educative (cu prioritate) pentru infracþiunile primare
sau cazuri cu risc infracþional scãzut;
6. Întãrirea colaborãrii dintre instanþe (judecãtorie, tribunal) procuraturã,
poliþie, SRSRS, ONG ºi DGPDC la nivel local pentru gãsirea celor mai
adecvate mãsuri în cauzele în care sunt implicaþi minori;
7. Pedeapsa cu închisoarea, în cazul minorilor sã fie aplicatã în ultima
instanþã, pentru cazurile foarte grave, cu pericol social extrem;
8. În cazul în care se dispune faþã de minor libertatea supravegheatp,
instanþa sã impunã obligaþia de la pct. c) “sp presteze o activitate
neremuneratã într-o instituþie de interes public” în ideea responsabilizãrii
minorului pe de o parte precum ºi a utilizãrii într-un grad mai mare în
condiþiile legale actuale a muncii în folosul comunitãþii în scopul prevederii
muncii în folosul comunitãþii ca mãsurã distinctã;
9. Participarea unui reprezentant al instanþelor în activitatea Comisiei
interdisciplinare pentru integrarea socialã a minorilor cu comportament
infracþional.
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IV. Serviciile de Reintegrare Socialã
1. Sã intensifice colaborarea cu ONG sub aspectul prevenþiei
infracþionalitãþii ºi a modalitãþilor de integrare socialã a minorilor infractori;
2. Implicarea în activitatea de mediere în colaborare cu ONG;
3. Sã-ºi extindã/intensifice activitatea de consiliere asupra familiilor
minorilor;
4. Participarea unui reprezentant al SRSRS la activitatea Comisie
interdisciplinare pentru integrarea socialã a minorilor cu comportament
infracþional.
V. D.G.P.C.
1. Implicarea în ocrotirea ºi asistarea minorilor infractori cu vârsta peste
14 ani;
2. Colaborarea cu ONG;
3. Implicarea mai susþinutã în asistarea minorului cu comportament
infracþional ºi a familiei acestuia;
4. Înfiinþarea comisiilor pentru minori infractori peste 14 ani,
interdisciplinare care sã dispunã cele mai adecvate mãsuri sancþionatorii,
în funcþie de particularitãþile fiecãrui caz în parte. (DGPC, Procuraturã,
Instanþe, Poliþie, SRSRS, Inspectorat ªcolar, ONG)
VI. ONG
1. Intensificarea programelor de prevenþie la nivelul comunitãþii (ºcoli,
centre de plasament);
2. Dezvoltarea ºi implementarea unor programe de asistare a minorilor cu
comportament infracþional în cazurile de neâncepere a urmãrii penale cit ºi
pe timpul urmãririi penale;
3. Participarea la Comisia interdisciplinarã pentru minorii infractori;
4. Implicarea mai activã în programe de mediere, consiliere,
supraveghere ºi monitorizare a minorilor cu comportament infracþional;
5. Organizarea de campanii mass-media ºi de sensibilizare a comunitãþii
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cu privire la problematica minorilor infractori ºi a implicaþiilor sociale ale
extinderii mãsurilor alternative la detenþie pentru minori;
6. Atragerea comunitãþii în activitatea de integrare socialã a minorilor cu
comportament infracþional (programe de voluntariat, etc)
Recomandãri pentru toþi factorii implicaþi:
- Respectarea pe cât posibil a principiului internaþional în materie
“devierea minorilor infractori de la sistemul de justiþie penalã”
- Specializarea persoanelor implicate în soluþionarea cauzelor penale
cu minori
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ROLUL ORGANIZAÞIILOR NEGUVERNAMENTALE
ÎN PROMOVAREA ªI IMPLEMENTAREA
ALTERNATIVELOR LA DETENÞIE PENTRU MINORI

I. Elaborarea ºi implementarea unor programe de alternative la detenþie
pentru minori:
1. programe de muncã în folosul comunitãþii
- identificarea plasamentelor de muncã în folosul comunitãþii
- monitorizarea minorilor la locul de muncã
- supravegherea minorilor în familie ºi comunitate
2. programe de mediere victima-infractor
3. programe de reparare a pagubelor produse prin infracþiune

II. Intervenþie la nivelul beneficiarilor direcþi ai mãsurilor alternative la
detenþie prin:
1. derularea unor programe de consiliere psihosocialã pentru minorii aflaþi
în conflict cu legea penalã
2. programe destinate îmbunãtãþirii performanþelor ºcolare / reintegrãrii în
sistemul formal de învãþãmânt
3. programe de consiliere vocaþionalã
4. programe de petrecere constructivã a timpului liber
5. programe de sprijin material
6. medierea delincvent-comunitate
7. mediere în vederea obþinerii unor servicii medicale, educaþionale,
juridice, sociale, existente în comunitatea locala.
Activitãþile de asistare psihosocialã individualã ºi de grup sunt
destinate în principal rezolvãrii problemelor asociate comportamentului
antisocial, în timp ce programele educaþionale, de asistare vocaþionalã ºi de
petrecere constructivã a timpului sunt destinate satisfacerii nevoilor de
includere socialã a minorilor.
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III. Intervenþie la nivelul factorilor decizionali ºi ai autoritãþilor publice
1. Activitatea de lobby pe lângã factorii decizionali (Ministerul de
Justiþie, parlamentari) vizând continuarea reformei în justiþie ºi
modificarea Codului Penal ºi a Codului de Procedurã Penalã,
creºterea accentului pus pe pedepsele alternative la închisoare
2. Promovarea interesului faþã de pedepsele neprivative de libertate
îndeosebi în rândul judecãtorilor, procurorilor ºi al organelor de
poliþie:
- prin organizarea unor programe de pregãtire vizând problematica
delincvenþei juvenile
- prin participarea la activitatea grupurilor de lucru locale pentru
prevenirea ºi diminuarea infracþionalitãþii juvenile, la conferinþe,
seminarii sau mese rotunde pe aceastã temã
3. Crearea ºi funcþionarea unor grupuri de lucru locale formate din
reprezentanþi ai instituþiilor ºi organizaþiilor neguvernamentale cu
atribuþii în asistarea minorilor cu comportament infracþional, care
sã aibã drept scop
- Identificarea dificultãþilor existente pe plan local în reintegrarea
socialã a minorilor care au comis fapte prevãzute de legea penalã
- Armonizarea eforturilor instituþiilor responsabile în domeniu, astfel
încât setul de mãsuri ºi activitãþi care îi privesc pe minorii infractori
sã fie caracterizate de coerenþã ºi eficacitate
- Elaborarea unui plan de acþiune la nivel local în vederea
îmbunãtãþirii practicilor din domeniul asistãrii minorilor cu
comportament infracþional ºi promovarea mãsurilor alternative la
detenþie.
IV. Intervenþie la nivelul comunitãþii locale
Informarea corectã a publicului larg ºi a mass-media reprezintã un
factor important de succes în promovarea ºi aplicarea programelor
de mãsuri alternative la detenþie.
Organizaþiile neguvernamentale pot contribui în acest sens prin
organizarea unor campanii de advocacy, dezbateri publice,
conferinþe, diferite evenimente publice în scopul:
- sensibilizãrii opiniei publice cu privire la problematica complexã a
minorilor infractori
- sensibilizãrii publicului larg cu privire la avantajele regimului
neprivativ de libertate al minorilor din punct de vedere al
reintegrãrii lor în societate
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- conºtientizãrii comunitãþii în legãturã cu faptul cã prin mãsurile
alternative la detenþie minorul îºi asumã responsabilitatea pentru
fapta sa ºi contribuie totodatã la repararea rãului fãcut
- încurajãrii comunitãþii locale sã sprijine reintegrarea socialã a
minorilor care au încãlcat legea
- atragerii de voluntari în special tineri care sã se implice în proiecte
care vizeazã asistarea minorilor delincvenþi
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IMPORTANÞA ANCHETEI SOCIALE ªI A PARTICIPÃRII
AUTORITÃÞII TUTELARE ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL

Rolul Autoritãþii Tutelare în cauzele penale cu minori infractori
Faza urmãririi penale în cauzele cu minori infractori prezintã o serie
de particularitãþi specifice.
Referitor la persoanele chemate la organul de urmãrire penalã,
conform art. 481 alin 1 CPP, organul de urmãrire penalã poate, dacã
considerã necesar, sã citeze la orice ascultare sau confruntare a minorului
care nu a împlinit vârsta de 16 ani, pe delegatul Autoritãþii Tutelare, precum
ºi pe pãrinþi, iar când este cazul pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea
ori supravegherea cãreia se afla minorul. Aceastã prevedere este
facultativã, organul de urmãrire penalã având latitudinea de a-i cita sau nu
pe cei sus-menþionaþi.
În faza de urmãrire penalã audierea minorului în prezenþa
persoanelor ce îi sunt apropiate sau cunoscute este utilã atât în interesul
minorului, cât ºi al urmãririi penale însãºi, întrucât minorul va fi înclinat sã
dea dovadã de sinceritate în relatãrile sale.
Citarea persoanelor mai sus indicate este obligatorie la prezentarea
materialului de urmãrire penalã.
Prezenþa acestor persoane are o importanþã deosebitã, întrucât
aceastã procedurã poate oferi garanþia cã urmãrirea penalã este efectuatã
cu toatã grija pe care o impune situaþia deosebitã în care se aflã minorul care
nu a împlinit 16 ani. Prezenþa persoanei citate este necesarã nu numai
pentru a crea ambianþa propice efectuãrii unor declaraþii sincere, ci ºi pentru
ca aceste persoane sã dea, atunci când este cazul, lãmuriri suplimentare
privind unele elemente pe care minorul le poate emite.
Nerespectarea prevederii menþionate poate fi combãtutã prin
formularea unei plângeri împotriva actelor de urmãrire penalã, care se
realizeazã dupã caz de cãtre procurorul care supravegheazã activitatea
organului de urmãrire penalã sau de cãtre procurorul superior ierarhic.
De asemenea, procurorul poate, din oficiu, dacã constatã cu ocazia
verificãrii lucrãrilor urmãririi penale, cã Autoritatea Tutelarã, prin delegatul
sãu ºi pãrinþii nu au fost prezenþi la prezentarea materialului urmãririi penale,
sã restituie dosarul pentru refacerea acestui act procesual în prezenþa celor
indicaþi.
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Importanta anchetei sociale
Pentru ca organul de urmãrire penalã sã-ºi poatã forma o pãrere
completã ºi exactã asupra condiþiilor care au favorizat sau au determinat
sãvârºirea infracþiunii, precum ºi asupra persoanei minorului, art. 482 CPP,
instituie în sarcina organului de urmãrire penalã, obligaþia de a dispune
efectuarea unei anchete sociale.
Ancheta socialã constã în strângerea de informaþii cu privire la
purtarea pe care minorul o are în mod obiºnuit, la starea fizicã ºi mintalã a
acestuia, la condiþiile în care a fost crescut ºi în care a trãit, la modul în care
pãrinþii, tutorele sau persoana în îngrijirea cãreia se aflã minorul, îºi
îndeplinesc îndatoririle faþã de acesta, la antecedentele sale, ºi în general
cu privire la orice elemente care pot servi la luarea unei mãsuri sau la
aplicarea unei sancþiuni faþã de minor.
În particular, având în vedere cazuistica la care ne referim ºi anume
copiii care intrã în conflict cu legea, profilul social se prezintã astfel: aceºtia
provin din familii cu probleme multiple (sãrãcie, lipsa locurilor de munca,
lipsa unei locuinþe decente) sunt copii privaþi de condiþii prielnice de viata ºi
dezvoltare, familii unde comunicare înseamnã ostilitate ºi agresivitate, la
celalalt capãt aflându-se indiferenþa. Lipsiþi de un suport real atât din partea
familiei, cât ºi a societãþii, adolescenþii acceptã implicarea în fapte aflate la
limita ºi dincolo de limitele legii (vagabondaj, violenþã, consum de droguri,
prostituþie, furt).
Rezultatul anchetei sociale prezintã o importanþã majorã pentru
individualizarea sancþiunii, informaþiile cuprinse pot servi la cunoaºterea
deplinã a personalitãþi minorului, indiferent dacã aceste elemente îi sunt sau
nu defavorabile. De aceea datele cuprinse în ancheta socialã trebuie
adunate prin mijloace corespunzãtoare, de naturã ca ele sã reflecte
realitatea obiectivã, ºi anume: cercetãri de teren pentru a se vedea condiþiile
în care trãieºte minorul ºi familia sa, declaraþii din partea pãrinþilor, a
vecinilor sau a colegilor de ºcoalã ai minorului, cu privire la comportarea
minorului acasã, la ºcoalã, în societate, la antecedentele sale, la situaþia
moralã a lui ºi a pãrinþilor.
În practicã, multe anchete sociale sunt incomplete, lacunare,
conþinând neconcordanþe cu privire la situaþia socio-economicã a familiei
minorului, relaþiile intrafamiliale, din unele anchete nu rezultã clar
comportamentul minorului în timpul unei perioade mai îndelungate. Acest
lucru este extrem de important a fi menþionat, întrucât o anchetã socialã
incompletã sau superficial efectuatã poate deturna cursul normal al vieþii
unui minor, etichetându-l ca delincvent, deºi în realitate poate fi vorba de un
caz de teribilism, bineânþeles luând ca exemplu minorii care se aflã pentru
prima datã în conflict cu legea penalã.
Se observã din practicã, cã în ceea ce priveºte modelul anchetei
sociale, acesta diferã de la instituþie la instituþie, neexistând un anume
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standard, ºi nici o practicã unitarã la nivelul celor 6 Sectoare ale
Bucureºtiului. Fiecare instituþie, în cazul de faþã, fiecare serviciu de
Autoritate Tutelarã din cadrul primãriilor, foloseºte un instrument propriu, ºi
astfel ancheta socialã este diferitã.
Experienþa în Programul de Asistenta Juridicã ºi Socialã
acordat minorilor în conflict cu legea
In faza de judecatã, conform art. 484 alin.1 CPP, trebuie citaþi în
afarã de pãrþi, autoritatea tutelarã ºi pãrinþii, iar dacã este cazul, tutorele,
curatorul sau persoana în îngrijirea sau supravegherea cãreia se aflã
minorul. Spre deosebire de faza urmãririi penale, unde citarea acestor
persoane este facultativã ºi este prevãzutã doar pentru situaþiile în care
minorul nu a împlinit 16 ani, în faza judecãþii ea este obligatorie, chiar dacã
minorul a împlinit vârsta de mai sus. Prezenþa delegatului autoritãþii tutelare
ºi a pãrinþilor minorului este utilã nu numai pentru cã ei pot da informaþii cu
privire la periculozitatea persoanei acestuia, însã aceste persoane “au
dreptul ºi îndatorirea sã dea lãmuriri, sã formuleze cereri ºi sã prezinte
propuneri în privinþa mãsurilor ce ar urma sã fie luate“.
În acest context a fost iniþiat în anul 1997 în România, Programul de
Asistenþã Juridicã ºi Socialã acordatã minorilor în conflict cu legea.
Acest program este adresat minorilor cu vârste cuprinse între 1418 ani ºi care au sãvârºit o infracþiune ºi sunt cercetaþi penal.
Programul vizeazã atât minorii cercetaþi în stare de libertate ºi arest
preventiv, cât ºi cei care au primit deja o sentinþã ºi sunt internaþi în centrul
de reeducare.
Intervenþia, adresatã minorilor cercetaþi penal, în stare de libertate
ºi în stare de arest preventiv este realizatã de o echipã formatã din 2 avocaþi
care acompaniazã cazurile din punct de vedere juridic, care pledeazã
pentru o justiþie adaptatã minorilor, pânã în momentul pronunþãrii unei
sentinþe echitabile, proporþionalã cu delictul comis.
Pe toatã perioada procesului penal copilul este acompaniat din
punct de vedere social de cãtre un asistent social, care intervine în toate
fazele (poliþie, parchet, instanþã) ºi acþioneazã ca un mediator în cadrul
relaþiei minor familie - autoritãþi. Asistentul social prezintã atât procurorului,
cât ºi judecãtorului circumstanþele sociale care au determinat copilul sã
sãvârºeascã o infracþiune (mediul familial în care s-a dezvoltat, dificultãþi
familiale ºi personale, nivelul de ºcolarizare, etc), evaluând potenþialul de
recuperare ºi posibilitãþile de reintegrare ale minorului, fãcând propuneri de
mãsuri alternative astfel încât pedeapsa cu închisoarea sã fie o mãsurã de
ultim resort. Desigur experienþa întãreºte ºi reafirmã rolul esenþial al
asistentului social ca agent de legãturã între toþi profesioniºtii din domeniul
justiþiei juvenile (poliþiºti, procurori, judecãtori) pe de o parte ºi minorul ºi
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familia sã pe de alta parte.
Concluzionând, autoritãþile judiciare au absolutã nevoie de
concluziile sub formã de propuneri, ale asistentului social.
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ALTERNATIVE LA DETENÞIA PENTRU MINORI
Probaþiunea alternativã la sancþiunea privativã de libertate
Îngrijorarea determinatã de ineficienþa pedepselor privative de
libertate aplicate minorilor care au sãvârºit fapte penale a determinat
deopotrivã atât structurile guvernamentale cât ºi reprezentanþii societãþii
civile sã încerce împreunã gãsirea unei soluþii.
Privitã în contextul aderãrii României la Uniunea Europeana,
introducerea elementelor de probaþiune constituie un pas important în
armonizarea legislaþiei penale române cu acquis-ul comunitar.
Legislaþia penalã existentã în multe state europene
reglementeazã instituþia probaþiunii, instituþie cu vechi tradiþii în dreptul
anglo-saxon, adoptata in dreptul continental în special dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial.
Din perspectiva dreptului intern, elementele de probaþiune tind sã
promoveze o nouã orientare în sistemul sancþionator român, în sensul cã
autorul infracþiunii participã la realizarea reintegrãrii sale în comunitate,
aceeaºi comunitate ale cãrei valori le-a periclitat sau vãtãmat prin
sãvârºirea infracþiunii ºi pe care urmeazã sã le asimileze.
Dacã avem în vedere dispoziþii din Codul penal, instituþia
probaþiunii a început sã se dezvolte în þara noastrã relativ recent, în anul
1992, când prin Legea nr.104 a fost introdusã în Codul penal o formã
specialã de suspendare a executãrii pedepsei, ºi anume „suspendarea
executãrii pedepsei sub supraveghere", dupã modelul francez al
suspendãrii executãrii pedepsei cu punere la încercare (sursis avec mise a
l'epreuve).
Aceastã nouã formã de suspendare a executãrii pedepsei
reprezintã o formã a probaþiunii. Din nefericire, pânã în anul 2000,
suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere nu a fost însoþitã de
instituþia care îi asigura eficienþa, ºi anume serviciile de probaþiune, care sã
exercite în fapt supravegherea condamnaþilor sub supraveghere.
Unele elemente de probaþiune au fost introduse in Codul penal ºi
în 1996, prin completarea dispoziþiilor privind mãsura educativã a libertãþii
supravegheate, creându-se posibilitatea instanþei de judecatã ca, atunci
când dispune faþã de minor aceastã mãsurã educativã, sã-i impunã
obligaþia de a nu frecventa anumite locuri stabilite, de a nu intra în legãturã
cu anumite persoane ºi/sau de a presta o activitate neremuneratã într-o
instituþie de interes public stabilitã de instanþã. Aceeaºi lipsã a serviciilor de
probaþiune a determinat insuficienta aplicare a dispoziþiilor menþionate.
Principala reglementare care a stat la baza implementãrii

35

instituþiei probaþiunii sub autoritatea Ministerului Justiþiei a reprezentat-o
adoptarea Ordonanþei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea ºi
funcþionarea serviciilor de reintegrare socialã a infractorilor ºi de
supraveghere a executãrii sancþiunilor neprivative de libertate, precum ºi a
Hotãrârii de Guvern nr. 1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de
aplicare a O.G. nr. 92/2000, respectiv a Ordonanþei Guvernului nr. 83/2000
privind salarizarea ºi alte drepturi ale personalului din organele autoritãþii
judecãtoreºti, reglementând expres salarizarea personalului de
specialitate specific serviciilor de reintegrare socialã ºi supraveghere.
Termenul de probaþiune a fost schimbat cu cel de reintegrare
socialã a infractorilor ºi supraveghere a executãrii sancþiunilor neprivative
de libertate deoarece exista posibilitatea de a se confunda cu sistemul de
probe ºi de administrare a acestora în procesul penal. Odatã cu adoptarea
legii cadru nr. 129/20 martie 2002 de aprobare a Ordonanþei de Guvern nr.
92/2000 este consfinþit pe deplin cadrul legislativ de organizare ºi
desfãºurare a activitãþii de reintegrare socialã a infractorilor ºi de
supraveghere a executãrii sancþiunilor neprivative de libertate la nivel
naþional. În lumina acestor reglementãri, sunt prevãzute cu claritate
atribuþiile serviciilor de reintegrare socialã ºi supraveghere :
-

-

-

-

-

Funcþionând pe lângã fiecare tribunal, serviciile de reintegrare
socialã ºi supraveghere au rolul de a supraveghea respectarea de
cãtre persoanele condamnate a mãsurilor ºi obligaþiilor prevãzute
în Codul penal prin dispoziþiile referitoare la suspendarea
suspendãrii executãrii pedepsei sub supraveghere (art. 863 din
Codul penal) ;
De asemenea, serviciile au rolul de a supraveghea respectarea
obligaþiilor infractorilor minori faþã de care s-a dispus mãsura
educativã a libertãþii supravegheate, cu îndeplinirea unor obligaþii
(art. 103 alin. 3 din Codul penal) ;
Totodatã, serviciile întocmesc referate de evaluare cu privire la
persoanele supravegheate sau cu privire la inculpaþi, la cererea
instanþelor de judecatã ºi a parchetelor de pe lângã acestea,
desfãºurând ºi activitãþi de consiliere a acestei categorii de
persoane ;
Serviciile de reintegrare socialã au atribuþii ºi în ceea ce priveºte
persoanele pentru care a fost dispusã graþierea parþialã sau totalã
a pedepsei cu închisoarea sau mãsura educativã a internãrii întrun centru de reeducare, în sensul sprijinirii reintegrãrii sociale a
acestora ;
În acelaºi timp, aceste servicii deruleazã, împreunã cu
reprezentanþii societãþii civile, cu organizaþii guvernamentale ºi
neguvernamentale programe de reintegrarea persoanelor care au
sãvârºit infracþiuni, fiind creat cadrul legal pentru atragerea ºi
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implicarea comunitãþii în activitatea de reintegrare socialã ºi
supraveghere a infractorilor.
Se observã aºadar cã rolul serviciului de reintegrare socialã ºi
supraveghere în cadrul sistemului justiþiei penale se deosebeºte de acela
al tuturor celorlalte instituþii ale acestui sistem, deoarece intervine în toate
fazele procesului penal :
Rolul serviciului de probaþiune în sistemul justiþiei penale

Rol

Evitarea
minorilor

Instituþia
implicat ã

încarcerãrii

Evitarea recidivei
protecþia publicului

ºi

Referate
presentenþiale

Activitatea de probaþiune

Parchet

Furnizarea de informaþii ºi/sau servicii de sprijin
pentru a se evita arestarea preventivã, în special
a minorilor.

Instanþe

Asigurarea supravegherii executãrii sancþiunilor
neprivative de libertate

Instanþe

Furnizarea de referate de evaluare care sã
sprijine instanþele în identificarea celei mai
potrivite sancþiuni.

Asistenþã pe perioada Penitenciar
executãrii pedepsei cu
închisoarea
Asistenþã ºi consiliere

Instanþe
penitenciar

Cooperare cu penitenciarele, deþinuþii ºi familiile
acestora în scopul asigurãrii reintegrãrii în
comunitate ºi reducerii recidivei
ºi

Asigurarea asistenþei ºi consilierii infractorilor fie
în unitãþile penitenciare fie dupã punerea în
libertate

În faza de executare a sancþiunilor neprivative de libertate,
sistemul actual de masuri si sancþiuni penale fãrã privare de libertate este
foarte limitat, iar aplicarea acestora de cãtre instanþele de judecata este, de
cele mai multe ori, greu de realizat datorita faptului ca legea penala este
deosebit de rigida si punitiva. În aceste condiþii, ordonanþa nu permite
decât supravegherea executãrii obligaþiilor si condiþiilor impuse de instanþa
in doua cazuri, respectiv in cazul condamnaþilor la pedeapsa închisorii a
cãror executare a fost suspendata sub supraveghere si in cazul minorilor
fata de care s-a luat mãsura educativa a libertãþii supravegheate. Aceasta
situaþie nefericita va trebui îndreptatã odatã cu modificarea si completarea
legilor penale fundamentale prin introducerea de noi si variate sancþiuni si
masuri comunitare si prin extinderea intervenþiilor serviciilor de probaþiune
in promovarea si supravegherea modului de executare a acestora.
Principiile care stau la baza desfãºurãrii activitãþii de reintegrare
socialã ºi supraveghere socialã sunt : respectarea legii ºi a hotãrârilor
judecãtoreºti, respectarea drepturilor omului ºi a demnitãþii umane ºi
evitarea discriminãrii pe orice temei, precum ºi sprijinirea ºi încurajarea
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permanentã a persoanelor supravegheate, asistate ºi consiliate în vederea
reintegrãrii lor în societate ºi în vederea asumãrii responsabilitãþii propriilor
acþiuni prin formarea unei atitudini corecte faþã de muncã, ordinea de drept
ºi regulile de convieþuire socialã.
Implicarea ºi atragerea comunitãþii în procesul de reintegrare socialã ºi
supraveghere a infractorilor minori constã în colaborarea serviciilor de
reintegrare socialã ºi supraveghere cu organizaþiile nonguvernamentale ce
desfãºoarã activitãþi în domeniu, cu specialiºti din alte domenii de
activitate, cu voluntari din rândul comunitãþii, precum ºi cu reprezentanþi ai
societãþii civile. Aceasta, deoarece activitatea de asistenþã ºi consiliere,
reglementatã în secþiunea 4 din regulament, se acordã de cãtre serviciile
de reintegrare socialã ºi supraveghere în trei cazuri :
a) La cererea persoanei condamnate, a minorului faþã de care instanþa
de judecatã a dispus supravegherea de cãtre serviciul de reintegrare
socialã ºi supraveghere ;
b) Cu acordul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, în
cadrul unor programe de resocializare iniþiate ºi derulate împreunã
cu personal specializat din unitãþile penitenciare ;
c) La cererea persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, a cãror
pedeapsã a fost graþiatã total prin lege, precum ºi a minorilor care au
sãvârºit fapte prevãzute de legea penalã, faþã de care a fost
înlãturatã prin lege mãsura educativã a internãrii într-un centru de
reeducare.
Prin urmare, asistenþa ºi consilierea persoanelor condamnate ºi
minorilor aflaþi în situaþiile prezentate mai sus au ca scop reintegrarea
acestora în societate, întãrirea gradului de siguranþã socialã ºi prevenirea
sãvârºirii din nou a unor infracþiuni.
Se poate spune cã rolul serviciilor de reintegrare socialã ºi
supraveghere, în desfãºurarea activitãþii de asistenþã ºi consiliere, este de
a:
a) corecta comportamentul infracþional prin conºtientizarea de cãtre
minori sau persoane condamnate a faptei sãvârºite, a
consecinþelor acesteia ºi asumarea responsabilitãþii pentru fapta
comisã ;
b) motiva minorul sau persoana condamnatã în vederea dezvoltãrii
responsabilitãþii ºi autodisciplinei ;
c) elabora ºi derula programe eficiente de asistenþã ºi consiliere a
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persoanelor condamnate sau a minorilor, în funcþie de nevoile
identificate a acestora ;
d) sprijini condamnatul sau minorul în vederea satisfacerii nevoilor
sociale referitoare la educaþie, pregãtire profesionalã, loc de
muncã, locuinþã sau alte asemenea nevoi.
Deci, ori de câte ori instanþa de judecatã dispune supravegherea unei
persoane condamnate sau a unui minor de cãtre serviciul de reintegrare
socialã ºi supraveghere, cu ocazia primei întrevederi cu persoana
supravegheatã, i se va face cunoscutã posibilitatea de a solicita asistenþã ºi
consiliere pe perioada supravegherii, explicându-i-se modalitãþile practice
în care poate fi sprijinitã în vederea reintegrãrii în societate.
Se poate aprecia, în concluzie, cã în momentul de faþã, atât
reglementãrile normative existente în Codul penal în vigoare, cât ºi modul
de aplicare de cãtre instanþele de judecatã a pedepselor ºi a mãsurilor
educative faþã de minorii delincvenþi, nu reflectã încã în suficientã mãsurã
mutaþiile intervenite în orientãrile politicii penale la nivel internaþional ºi nici
la necesitãþile actuale ale societãþii româneºti.
Perfecþionarea cadrului legislativ referitor la minori presupune
reglementãri eficiente privind protecþia minorilor infractori, conforme cu
cerinþele moderne europene în materie, sub cele douã aspecte esenþiale :
- prevenirea delincvenþei juvenile ;
- recuperarea delincventului minor prin modalitãþi cât mai
adecvate vârstei acestuia.
Este un proces pe cât de necesar, pe atât de dificil, având în vedere
cã, printre soluþiile pe care le recomandã Consiliul Europei în privinþa
reacþiei sociale la delincvenþa juvenilã, continuã sã figureze
dejudiciarizarea, realizarea unor structuri noi ºi instituþii apte sã conducã la
rezolvãri moderne ºi profund umanitare ale problemelor legate de ocrotirea
juridicã a minorului; este dificil pentru cã trãim într-o societate pentru care
atunci când nu existã închisoare, nu existã sancþiuni.
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SANCÞIUNI PENALE PENTRU MINORII CARE RÃSPUND
PENAL

Repere din legislaþia internaþionalã
Convenþia Naþiunilor Unite privind Drepturile Copilului
Este convenþia cadru care stabileºte douã principii relevante în
justiþia juvenilã: principiul interesului superior al copilului ºi principiul
normalizãrii.
Principiul interesului superior al copilului
„Art. 3 În toate acþiunile care privesc copii, întreprinse de instituþiile
de asistenþã socialã publice sau private, instanþe, instituþii administrative
sau organe legislative, se va acorda o atenþie maximã protejãrii intereselor
superioare ale copiilor.”
„Art.37 Statele semnatare ale Convenþiei garanteazã cã: …b. Nici
un copil nu poate fi privat de libertate în mod ilegal sau arbitrar. Arestarea,
detenþia sau întemniþarea copilului trebuie sã se facã conform legii, doar ca
ultimã mãsurã ºi pe termenul cel mai scurt prevãzut pentru fapta comisã.”
„Art. 40 1. Statele semnatare recunosc fiecãrui copil bãnuit,
acuzat sau gãsit vinovat de sãvârºirea unei infracþiuni dreptul la un
tratament care sã-i cultive acestuia sentimentul propriei sale demnitãþi ºi
valori, întãrindu-i astfel respectul faþã de drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale celorlalþi oameni ºi care sã þinã cont de vârsta copilului ºi
de nãzuinþa dea-l încuraja sã se reintegreze ºi sã-ºi asume un rol
constructiv în societate. ”
Principiul normalizãrii
„Art. 40 4. Se vor prevedea mãsuri cum ar fi: ordine de încredinþare
spre îngrijire, îndrumare ºi supraveghere, consiliere, probaþiune, tutelã,
programe de reeducare ºi formare profesionalã precum ºi alte alternative la
instituþionalizare, menite sã garanteze cã minorul va beneficia de un
tratament corespunzãtor pentru bunãstarea acestuia ºi cã mãsurile sunt
proporþionale cu situaþia copilului ºi cu fapta comisã.”
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Recomandarea Consiliului Europei R(87) 20
„Considerarea tinerilor ca fiinþe în dezvoltare ºi, în consecinþã,
toate mãsurile luate în privinþa lor trebuie sã aibã un caracter
educaþional.”
„Mãsurile cu privire la minori ar trebui sã fie aplicate în mediul
natural al acestora ºi ar trebui sã implice comunitatea localã.”
„…sã încurajeze dezvoltarea programelor de mediere ºi
prevenire a implicãrii minorului în procedurile oficiale de justiþie penalã la
nivelul parchetelor sau al poliþiei ….”
„…sã se acorde o atenþie deosebitã urmãtoarelor mãsuri:
implicarea asistenþei ºi supravegherii din parte serviciilor de
probaþiune,
dezvoltarea unor programe educaþionale intensive pentru
minorii cu un comportament delincvent persistent,
repararea prejudiciului cauzat de activitãþile infracþionale,
munca în folosul comunitãþii în funcþie de vârsta ºi nevoile
educaþionale ale minorului.”

Standardele minime ale Naþiunilor Unite pentru
administrarea justiþiei juvenile
(Regulile de la Beijing)
„… astfel de mãsuri, care pot fi combinate între ele, includ:
a) ordine de îngrijire, orientare ºi supraveghere,
b) probaþiune,
c) muncã în folosul comunitãþii,
d) penalitãþi financiare, compensaþii sau reparaþii,
e) ordine de tratament,
f) ordine de participare la activitãþi de grup sau activitãþi similare,
g) ordine de încredinþare în familii substitut, în comunitãþi sau
alte aºezãminte educaþionale,
h) alte ordine relevante.”
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STUDII DE CAZ
PRACTICA JUDICIARÃ REFERITOARE LA APLICAREA UNOR
SANCÞIUNI PENALE ALTERNATIVE LA PEDEAPSA ÎNCHISORII
I. Prin sentinþa penalã pronunþatã de Judecãtorie, au fost
condamnaþi inculpaþii minori P.I, P.F., D.R., C.S. si C.E. la pedeapsa de 2 ani
si 6 luni închisoare, in baza art. 211 al.2 lit. a,d ºi e C.pen., cu aplic. art. 99
al.3 C.pen., art.100 al. 2, art. 109 ºi art. 13 C. pen.
În baza art. 86(1), 86(2) si 110(1) C. pen., s-a dispus suspendarea
executãrii pedepsei sub supraveghere pe o duratã de 4 ani.
În baza art. 103 si art. 86(3) C. pen. inculpaþii au fost obligaþi sã se
prezinte, o datã pe lunã, în ultima zi de vineri a fiecãrei luni, la Biroul de
executãri penale al Judecãtoriei ºi sã se supunã mãsurilor de supraveghere
prevãzute la litera b,c si d ale art. 86(3) C.pen.
În baza art. 86(3) al.3 C.pen. a fost obligat fiecare inculpat sã nu mai
intre în legãturã cu ceilalþi inculpaþi.
În baza art. 86(4) C. pen. li s-a atras atenþia inculpaþilor cã dacã nu
respectã mãsurile de supraveghere ºi obligaþiile impuse de instanþã, poate fi
revocatã suspendarea executãrii pedepsei urmând sã execute pedeapsa în
regim de detenþie.
S-a constatat cã inculpaþii au fost arestaþi preventiv în perioada
17.08. - 01.09. 2000.
Pentru a pronunþa aceastã hotãrâre instanþa a reþinut, conform
rechizitoriului întocmit de Parchet, cã la data de 16.08.2000, pãrþile
vãtãmate C.M. si L.A. se întorceau în jurul orelor 21:30, de la un meci de
fotbal, de pe Stadion, deplasându-se pe strada S. În dreptul pãrþii de mijloc a
clãdirii x au fost ajunºi din spate de un grup de tineri care alergau. Unul din
acest grup a întrebat pãrþile vãtãmate dacã au vãzut 2 bãieþi trecând pe
acolo. Imediat inc. D.R. l-a apucat pe partea vãtãmatã L.A. de tricou iar inc.
P.F. l-a trântit la pãmânt dupã care i-a luat adidaºii. În acest timp inc. P.R.,
C.E. ºi C.S. l-au lovit ºi trântit la pãmânt pe partea vãtãmatã C.C.
Inc. C.E. l-a dezbrãcat de tricou ºi i-a luat bluza de trening pe care o
þinea pe umãr iar inc. P.R. l-a descãlþat de pantofii de sport.
Celor 3 inculpaþi care îl loveau pe C.C. li s-a alãturat ºi inc. D.R. care
l-a lovit cu piciorul.
Vãzând cã de locul faptei se apropie în fuga un grup de copii,
inculpaþii au fugit. Inc. P.F. a aruncat dupã câþiva metri, încãlþãmintea
sustrasã de la partea vãtãmatã L.A. iar inc. C.E. a ascuns bluza ºi tricoul
pãrþii vãtãmate C.C., într-o gura de canal intenþionând sã le ridice ulterior.
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Partea vãtãmatã C.C ºi grupul de copii care îi urmãreau pe inculpaþi
au observat acestea ºi au recuperat o parte din bunuri, reuºind, totodatã sã-l
prindã pe inc. D.R.
În declaraþiile date în faþa procurorului ºi a instanþei de judecatã
inculpaþii au recunoscut faptele aºa cum au fost reþinute în rechizitoriu dar
aratã cã le-au lovit ºi dezbrãcat pe cele douã pãrþi vãtãmate deoarece voiau
sã le aplice o corecþie pentru cã l-au bãtut pe inc. D.R. ºi i-au furat sandalele
în timpul meciului .
În urma loviturilor primite, pãrþile vãtãmate au suferit leziuni pentru
vindecarea cãrora a fost nevoie de 1-3 zile de îngrijiri medicale. Întrucât
prejudiciul a fost recuperat, pãrþile vãtãmate nu s-au constituit pãrþi civile în
proces.
Inculpaþii minori au fost reþinuþi 24 de ore iar prin Ordonanþa
Parchetului din 22.08.2000 s-a dispus punerea în miºcare a acþiunii penale
ºi arestarea preventivã a inculpaþilor pe o duratã de 25 de zile, fiind puºi în
libertate de instanþa de judecatã la data de 01.09.2000.
Toþi minorii sunt necunoscuþi cu antecedente penale.
Împotriva acestei sentinþe a declarat apel Parchetul, criticând-o ca
nelegalã ºi netemeinicã pentru 2 motive:
- sentinþa este nelegalã deoarece instanþa de fond nu a reþinut
starea de agravare a concursului de infracþiuni faþã de
împrejurarea cã inculpaþii au fost trimiºi în judecatã pentru
sãvârºirea infracþiunilor de tâlhãrie în concurs real de infracþiuni;
- se impune executarea pedepsei în regim de detenþie faþã de
dispoziþiile art. 52.al.1 C.pen. conform cãrora pedeapsa este o
mãsura de constrângere ºi nu un mijloc de reeducare.
Tribunalul, Secþia penalã a admis apelul pe motiv de nelegalitate a
sentinþei, a casat sentinþa ºi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare
aceleiaºi instanþe de fond pentru ca inculpaþii sã fie judecaþi pentru douã
infracþiuni de tâlhãrie sãvârºite în concurs real.
La rejudecarea cauzei dupã casare, Judecãtoria le-a stabilit ºi
aplicat fiecãrui inculpat o pedeapsã de 6 luni închisoare pentru fiecare
infracþiune de tâlhãrie, urmând ca inculpaþii sã execute una singura de 6
luni, în regim de detenþie.
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Împotriva acestei sentinþe penale au declarat apel inculpaþii care
criticau sentinþa penalã sub aspectul greºitei individualizãri a modalitãþii de
executare a pedepsei, respectiv cã nu se impune executarea pedepsei în
regim de detenþie, solicitând instanþei de apel admiterea apelului,
desfiinþarea hotãrârii pronunþate ºi reanalizând probele administrate,
având în vedere circumstanþele personale ale inculpaþilor sã facã
aplicarea dispoz. art.81 si 110 C.pen ºi sã dispunã suspendarea
condiþionatã a executãrii pedepsei pentru urmãtoarele motive:
- la data sãvârºirii faptelor toþi inculpaþii erau minori, cu vârste
cuprinse între 14 ºi 17 ani, erau pentru prima datã în conflict cu
legea penalã, au recunoscut faptele sãvârºite, au avut o conduitã
bunã atât înainte cât ºi dupã sãvârºirea faptelor, au fost prezenþi la
fiecare chemare a organelor de urmãrire penalã ºi a instanþelor de
judecatã, s-au împãcat cu pãrþile vãtãmate cerându-ºi iertare faþã
de acestea chiar în sala de judecatã la data judecãrii în fond prima
datã;
- principala funcþie a pedepsei este aceea de reeducare ºi
îndreptare a infractorului, care trebuie sã ducã la formarea
infractorului ca om cu stãpânire de sine, cetãþean capabil sã
îmbine interesele personale cu cele obºteºti, pe viitor sã nu mai
comitã infracþiuni din convingere ºi din respect faþã de lege iar nu
de teama pedepsei. Uneori îndreptarea ºi reeducarea este
asiguratã prin însãºi pronunþarea condamnãrii care exprimã
oprobriul societãþii, produce o suferinþã moralã infractorului ºi un
simþ al rãspunderii pentru faptele sale în viitor. În cazul de faþã
aceastã funcþie a pedepsei a fost deja îndeplinitã, pe parcursul
celor aproape 3 ani care au trecut de la data sãvârºirii faptelor ºi
pânã la judecarea apelului inculpaþii s-au integrat în societate, fapt
ce rezultã din asumarea de câtre fiecare dintre aceºtia a unui rol în
societate conform posibilitãþilor acestora iar în perioada de arest
preventiv au învãþat care sunt consecinþele sãvârºirii unor fapte
penale.
- Convenþia cu privire la Drepturile Copilului, ratificatã de România
prin Legea nr. 18/1990 prevede, în art. 40, cã oricãrui copil dovedit
cã a încãlcat legea penalã i se recunoaºte dreptul la un tratament
care sã þinã seama de vârsta ºi necesitatea de a facilita
reintegrarea sa în societate, urmãrindu-se în principal
supravegherea ºi îndrumarea lui, pe cât posibil fãrã a se recurge
la privarea de libertate. Dacã în cauza de faþã s-ar dispune
suspendarea executãrii pedepsei, s-ar asigura o mai deplinã
transpunere în realitate a acestui text referitor la drepturile
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copilului, a cãrui obligativitate este înscrisã ºi în art.20 din
Constituþia României.
Dupã sãvârºirea faptei, inculpaþii au beneficiat de consiliere
psihologicã ºi acompaniere socialã în cadrul Programului de Asistenþã
Juridicã ºi Socialã acordatã minorilor aflaþi in conflict cu legea al Fundaþiei,
rezultatele obþinute fiind materializate într-un Raport de evaluare psihosocialã depus la dosarul cauzei. Apreciem cã ºi aspectele cuprinse în acest
raport au contribuit la aplicarea unei mãsuri educative de cãtre instanþa de
judecatã.
În apel s-au administrat dovezi cu privire la situaþia socialã a
inculpaþilor la data judecãrii apelului, astfel:
1. Inculpatul P.F. acum în vârstã de 19 ani (17 ani la data sãvârºirii
faptei) a absolvit Colegiul tehnic în vara anului 2001 dupã care a
continuat cursurile de învãþãmânt la Liceu, în prezent fiind în clasa
a XI-a, iar în perioada vacanþelor a fost angajat ca muncitor
necalificat la o societate comercialã. Face parte dintr-o familie
integratã social, pãrinþii lucreazã amândoi obþinând venituri
modeste, are încã o sorã studentã în anul II ºi care în timpul liber
lucreazã pentru a-ºi ajuta pãrinþii, locuiesc împreunã într-un imobil
de 3 camere, bine întreþinut, modest mobilat ºi curat. De curând a
primit Ordin pentru satisfacerea stagiului militar. Nu a mai avut nici
o abatere de la conduita socialã dupã savârºirea faptei, este
cunoscut de vecini ºi prieteni ca un bãiat respectuos ºi sociabil. De
copil a fost înscris la un club sportiv ºi a obþinut medalii la întreceri
sportive de judo de la o vârstã fragedã, în prezent practicã acest
sport ca amator.
2. P.I., în vârstã de 19 ani (16 ani la data sãvârºirii faptei) a absolvit o
ºcoalã profesionalã dupã care a urmat un curs de pregãtire pentru
comerþ - vânzãtor în alimentaþie publicã - pe o perioadã de 9 luni ºi
în baza acestuia s-a angajat ca ospãtar la o societate comercialã
unde lucreazã ºi în prezent. În caracterizarea datã de la locul de
muncã se susþine cã da dovada de corectitudine, loialitate, spirit de
echipã ºi dinamism. Locuieºte în continuare la pãrinþi, într-un
apartament bine întreþinut ºi mobilat, are o sorã mai micã care
urmeazã cursurile de învatamânt gimnazial, pãrinþii lucreazã
amândoi având venituri lunare care le permit sã-ºi întreþinã familia,
sunt cunoscuþi de vecini ca fiind o familie liniºtitã, nici un membru al
familiei nefiind cunoscut cu abateri de la normele morale sau
sociale. A primit Ordin pentru satisfacerea stagiului militar.

46

3. Inculpaþii C.S. ºi C.E. sunt fraþi, în vârstã de 19 si respectiv 16 ani
(17 ºi respectiv 14 ani la data sãvârºirii faptei), locuiesc cu pãrinþii
într-un apartament bine întreþinut ºi mobilat. Pãrinþii desfãºoarã, în
mod legal, activitãþi de comerþ în care i-au implicat ºi pe copiii lor
dupã absolvirea ºcolii. Cel mai mare dintre fraþi a promovat
examenul pentru obþinerea permisului de conducere a
autovehiculului iar în prezent îºi ajuta pãrinþii ca ºofer la societatea
comercialã pe care o conduc. Cel mai mic îºi ajuta pãrinþii ca
vânzãtor la aceeaºi societate comercialã. Nu au mai avut abateri
de la conduita socialã, sunt caracterizaþi de vecini ºi prieteni ca fiind
respectuoºi, cuminþi ºi dinamici în activitãþile pe care le desfãºoarã.
4. Inculpatul D.R. are în prezent 16 ani (14 ani la data sãvârºirii
faptei), a abandonat ºcoala ºi doreºte sã urmeze un curs de
calificare pentru a gãsi un loc de muncã în domeniul construcþiilor.
Face parte dintr-o familie organizatã, tatãl este angajat ºi obþine
venituri lunare modeste iar mama este în prezent ºomerã. Mai au în
întreþinere încã o fetiþã care urmeazã cursurile ºcolare gimnaziale.
Situaþia lor materialã este destul de dificilã motiv pentru care
susþine inculpatul cã a abandonat ºcoala ºi cãutã un loc de muncã
sã-ºi ajute familia. Nu este cunoscut cu antecedente penale iar faþã
de vecini are un comportament respectuos.
Instanþa de apel a admis apelul celor 5 inculpaþi ºi a dispus
suspendarea condiþionatã a executãrii pedepsei de 6 luni închisoare, fixând
un termen de încercare de 2 ani de zile. Dacã în perioada termenului de
încercare vreunul dintre inculpaþi comite din nou o faptã penalã
suspendarea executãrii pedepsei de 6 luni închisoare poate fi revocatã.
La stabilirea cuantumului pedepsei ºi individualizarea acesteia
instanþa a þinut cont de starea de minoritate în care a fost sãvârºita fapta,
atitudinea sincerã pe parcursul urmãririi penale ºi a cercetãrii judecãtoreºti,
regretul manifestat de minori faþã de fapta sãvârºitã, faptul cã minorii
participã la programul “Copiii aflaþi in conflict cu legea” desfãºurat de
Fundaþie. Instanþa a stabilit cã scopul pedepsei poate fi atins ºi fãrã
executarea pedepsei în regim de detenþie, având în vedere cã minorii sunt
incluºi într-un program de reabilitare desfãºurat de Fundaþie cu acordul ºi
colaborarea pãrinþilor.
Minorii au beneficiat, pe tot parcursul procesului penal, de asistenþa
unor apãrãtori aleºi, specializaþi în cauzele cu minori, care au întreprins
demersuri în vederea administrãrii de probe în circumstanþiere, dându-ºi
concursul la aplicarea unei sancþiuni echitabile ºi proporþionale cu delictul.
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CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIALÃ A MINORILOR
Date despre client: C.O. provine dintr-o familie cu 4 copii, aflaþi în
prezent în îngrijirea tatãlui, deoarece mama a decedat în urmã cu un an ºi
jumãtate. Familia locuieºte într-o casã cu douã camere, proprietate
personalã, relaþiile dintre aceºtia fiind armonioase, oferindu-ºi reciproc
sprijin, la nevoie. C.O. este ataºat de familie ºi s-a implicat foarte mult în
îngrijirea mamei bolnave, acesta constituind motivul principal pentru care
abandoneazã ºcoala.
Deºi a finalizat ºapte clase ºi manifesta un interes constant pentru
ºcoalã, dupã decesul mamei, C.O. renunþã total la ideea continuãrii
pregãtirii ºcolare ºi se integreazã într-un grup de copii de aceeaºi vâstã,
însã cu comportamente infracþionale. Începe sã petreacã tot mai mult timp
împreunã cu noii prieteni, astfel încât ajunge sã participe ºi el la comiterea
unor furturi.
Acest fapt a fost facilitat de insuficienta supraveghere din partea
tatãlui care, lucrând în construcþii, avea un program de lucru prelungit, 10
ore zilnic.
Date despre infracþiune: C.O. a participat împreunã cu alþi
prieteni la comiterea unor furturi din magazine, pe timpul nopþii. Minorul
considerã cã a sãvârºit faptele mai sus menþionate sub influenþa
anturajului, drept pentru care, în momentul în care a coºtientizat caracterul
lor negativ, a încetat sã mai participe la alte infracþiuni.
Pedeapsa primitã: ca urmare a procesului de individiualizare a
pedepsei, instanþa a decis suspendarea condiþionatã a executãrii pedepsei
pe o perioadã de un an
Executarea pedepsei: þinând seama de caracteristicile acestui caz
ºi de nevoia integrãrii minorului în activitãþi pro-sociale, derulate într-un
cadru structurat, sub supraveghere, a fost contactatã Fundaþia în cadrul
cãreia funcþioneazã un Centru de zi pentru integrarea socialã a minorilor ºi
care a luat în evidenþã minorul pentru includerea sa în programul Centrului
de zi. Pe perioada executãrii pedepsei Serviciul de Reintegrare Socialã va
monitoriza evoluþia minorului în cadrul programului de integrare socialã al
Centrului de zi.
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PLAN DE INTERVENÞIE
RAPORT DE ACTIVITATE
Profesionist: N.R. asistent social
Nume beneficiar: C.O.
Vârsta: 17 ani
Luna: noiembrie, 2002
Probleme / nevoi identificate:
! integrarea minorului în colectivitatea centrului de zi
! stãri uºor depresive datorate tensiunii provocate de decesul mamei

Plan de intervenþie:

NR.
CRT

OBIECTIVE

METODE / TEHNICI

OBSERVAÞII

1. Familiarizarea
Prezentarea centrului
minorului cu
Explicaþia
activitãþile centrului
de zi

O.C. s-a adaptat repere ºi cu uºurinþã
colectivului centrului de zi. Este respectat de
cãtre ceilalþi minori din Centru nu doar datoritã
faptului cã este mai mare ci ºi datoritã atitudinii
protectoare, mature faþã de ceilalþi.

2. Evaluarea psihosocialã a minorului

Interviul structurat
Interviul narativ(2)
Observaþia activ
participativã la
activitãþile centrului

Am abordat urmãtoarele aspecte: relaþii
intrafamiliale, dinamica familialã, roluri în
familie, am investigat eventualele tipuri de abuz
ºi am evaluat efectele acestora. Alte aspecte
abordate: etnia rroma ºi dificultãþi întâmpinate,
grupul de prieteni, interese, preferinþe, situaþia
ºcolarã, integrarea în comunitate.

3. Consiliere
individualã

Susþinerea
psihologicã
Întãrirea pozitiva a
anumitor atitudini
sãnãtoase

O.C. a fost puternic traumatizat de moartea
mamei sale care a survenit în urma cu 18 luni.
Consilierea a avut ca scop contracararea
acestor efecte.
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Luna: decembrie, 2002
Probleme / nevoi identificate:
datorate decesului mamei

- stãri tensionate, uºor depresive
- dificultatea de exprimare a emoþiilor
- rezistenþa scãzutã la frustrare ºi eºec

Plan de intervenþie:

NR.
CRT

OBIECTIVE

1.

Consilierea
individualã a
minorului
(continuare)

2.

Reducerea
retenþiei
emoþionale

3.

Creºterea
rezistentei la
frustrare eºec

METODE / TEHNICI

- Ventilarea
- Încurajarea
- Clarificarea
rolurilor
- Exerciþii
- Sarcinã concretã
- Joc de rol
- Dezbatere

O.C. nu-ºi comunicã sentimentele, trãirile (deºi
trãieºte uneori puternice crize emoþionale) atât
datoritã lipsei de educare în acest sens cât ºi datoritã
unei convingeri dezadaptative referitoare la acest
lucru: a comunica ºi celorlalþi sentimentele tale
înseamnã a fi slab sau a-þi arãta punctele vulnerabile.

- Explicaþia
- Susþinerea
psihologicã
- Informare

Datorita slabei capacitãþi de-a face faþã frustrãrii dar ºi
influentei celor din jur O.C. a comis fapte penale.

4. Evaluarea psiho- - Vizitã în familie
socialã a familiei - Interviul semistructurat
- Interviul narativ
(cu tatãl copilului)
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OBSERVAÞII

Am abordat aspecte referitoare la viaþa de familie:
situaþia materialã ºi financiarã a familiei, starea de
sãnãtate a membrilor ei, stilul educaþional practicat în
familie, locul de muncã, integrarea în comunitate.

Luna: ianuarie, 2003
Probleme / nevoi identificate: -

Plan de intervenþie:

NR.
CRT

OBIECTIVE

1 . I n f o r m a re /
e d u c a þ i e p e n tr u
sãnãtate
Sporirea
2. gradului de
acceptare a
i d e n t it ã þ ii d e
rrom

M o d i f i c a re a
3 . s t i m e i d e si n e

METODE / TEHNICI

OBSERVAÞII

- O f e r i re a d e i n f o rm a þ i i
- Dezbatere

A b o r d a r e a a s p e c te l o r le g a t e d e i gi e n a c o r p o ra l ã
d a r º i d e ig i e n a a m b i e n ta l ã .

- C o n s i l ie r e
- A n a l iza situ aþiilor
concrete
- E v a l u a r e a g ra d u l u i d e
a s u m a r e º i a c c e p ta r e a
i d e n t it ã þ ii d e r r o m
- E v a l u a r e a m o t iv a þ i e i
p e n t r u s c h im b a r e
comportamentalã
- Cercul schimbãrii
- Joc de rol

O . C . a e x p e r i m e n ta t s i tu a þ i i d e v i a þã î n c a r e a fo s t
m a r g i n a l iz a t , e ti c h e t a t c ã ” h o þ , l e n e º , m iz e r a b i l”
n u m a i d a t o r it ã f a p tu l u i c ã e s t e r r o m . A s t f e l ºi-a
c r e a t s e n ti m e n t e d e i n fe r i o ri t a te , d a r º i o f u r ie
l a t e n tã . Î n fi n a l u l c o n s i li e r ii m i n o r u l a î n þ e le s c ã
r e z o l v a re a a c e s t e i p r o b l e m e þi n e d e e l , ad i c ã d e
m o d i f i c a re a p r o p r ie i a t it u d i ni , a p r o p ri u l u i
c o m p o r t a m e n t º i î n s p e c i al d e r e n u n þa r e a l a
c o m p o r t a m e n t ul i n f ra c þ i o n al .
M i n o r u l c o n ºt i e n ti z e a z ã c a r ep r e z e n t â n d o
p r o b l e m ã c o m p o r ta m e n t u l i n fr a c þ io n a l fi i n d d e c is
s ã r e n u n þ e º i s ã i a d e c iz i i p ro a c t i ve î n a c e s t
s e n s : e v i ta r e a g r u p u lu i d e p r ie t e n i c u ri s c
i n f r a cþ i o n a l, p r e g ã ti r e a p e n t ru r e i n t e g ra r e a
ºcolarã, cãuta r e a u n u i l o c d e m u n c ã .

- Scara Rosemberg a
s t i m e i d e si n e
- s u s þ i n e re a º i
î n c u r a ja r e a
- sarcinã c o n c r e t ã d e
r e a l iz a t

L a n i v e l ul m a n i f e s tã r i i s t i m e i d e s i n e s-a o b s e r v a t
o f l u c tu a þ i e d a to r a t ã im a t u r i tã þ i i s a l e e m o þ io n a l e .
M o d i f i c a re a s t i m e i d e s i n e v a u r m ã ri c r e º te r e a
a c e s t e i a , c o n º t ie n t i z â n d u-s e p u n c t e le t a r i a l e
m i n o r u l u i º i p o s ib i l it ã þ il e d e v al o r if i c a re a l e
acestora.
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SERVICIUL DE REINTEGRARE SOCIALÃ ªI SUPRAVEGHERE
1. Prezentarea faptei penale
Minorul R.A. a fost coinculpat în legãturã cu sãvârºirea infracþiunii
de “furt calificat” fiind cercetat în paralel, în douã dosare penale. Astfel, aºa
cum rezultã din rechizitorii, într-o perioadã scurtã de timp - ianuariefebruarie 2001, minorul RA, în vârstã de 16 ani, fãrã antecedente penale, a
participat, pe timp de noapte, alãturi de alte douã persoane un minor ºi un
adult, ultimul cu antecedente penale, la comiterea mai multor fapte penale
distincte, a cãror obiect material s-a arãtat a fi dezmembrarea ºi/sau
sustragerea unor bunuri din autoturisme respectiv, sustragerea de bunuri
de consum dintr-un complex alimentar. Bunurile sustrase au fost ulterior
comercializate de cãtre fãptuitori, iar prejudiciile parþial recuperate.
Drept urmare, în legãturã cu cercetarea primei cauze - comiterea
infracþiunii de “furt calificat” având ca obiect material dezmembrarea ºi/sau
sustragerea de obiecte din autoturisme, Judecãtoria a solicitat Serviciului
de Reintegrare Socialã ºi Supraveghere, întocmirea unui referat de
evaluare psihosocialã privind pe inculpatul minor RA.
2. Întocmirea referatului de evaluare presentenþial
Aºa cum rezultã din referatul de evaluare mai sus menþionat,
minorul, în vârstã de 17 ani ºi 5 luni, provine dintr-o familie monoparentalã
pe linie maternã. Acesta locuieºte împreunã cu mama ºi familia surorii sale,
în casa proprietate personalã a mamei, în condiþii adecvate, însã veniturile
familiei sunt modeste.
Dificultãþile minorului apar odatã cu decesul tatãlui sãu,
concomitent cu înrãutãþirea stãrii sãnãtãþii mamei. Ca efect imediat se poate
observa, pe fondul diminuãrii autoritãþii parentale ºi implicit a supravegherii
minorului, apariþia unor manifestãri atitudinal-comportamentale cu aspect
predelincvenþional, cu referire strictã la lipsa de acasã pe timp de noapte
asociatã cu frecventarea unui anturaj negativ, absenteism corelat cu
scãderea randamentului ºcolar, consum de alcool ºi de substanþe
psihoactive (netestat).
Aceastã conduitã anunþã practic comportamentul infracþional al
minorului, ce se manifestã ca un puseu, o crizã de scurtã duratã, în contextul
mai sus amintit. În acest sens nu este de neglijat impactul arestului preventiv
în care minorul a fost iniþial cercetat, care pe de o parte, a întrerupt brusc
potenþialele acte infracþionale, iar pe de altã parte, a dus la acutizarea
dificultãþilor legate de familie, ºcoalã ºi situaþia materialã (menþionãm cã
intervievarea minorului a fost realizatã în Penitenciar).
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Din aceastã perspectivã au fost conturaþi în cadrul referatului de
evaluare mai sus amintit, factorii psihosociali pozitivi ai conduitei generale,
respectiv inhibitori ai comportamentului infracþional, contrabalansaþi de
cãtre factorii negativi ai conduitei, respectiv precipitatori ai
comportamentului infracþional, în baza cãrora a fost estimat un risc mediu
de a comite infracþiuni de acelaºi gen ºi un risc scãzut pentru siguranþa
publicã.
În consecinþã, þinându-se cont de caracterul evolutiv al factorilor
psihosociali, cu relevanþã asupra conduitei generale, au fost conturate
perspective realiste, fezabile privind reinserþia socialã a minorului.
3. Hotãrârea judecãtoreascã privind condamnarea la o pedeapsã
neprivativã de libertate (sentinþã comunitarã)
Dupã aproximativ o lunã de la depunerea referatului de evaluare la
instanþã, a fost comunicatã Serviciului de Reintegrare Socialã ºi
Supraveghere, sentinþa penalã rãmasã definitivã prin neapelare, prin care
minorul, în vârstã de 17 ani ºi 6 luni a fost condamnat la pedeapsa de
închisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei, ce reprezintã termen de
încercare. Totodatã, prin aceeaºi sentinþã s-a dispus scoaterea, de îndatã,
a minorului de sub arestul preventiv.
4. Punerea în executare a sentinþei penale
4.1. Încheierea procesului verbal
În termen de zece zile lucrãtoare de la comunicarea sentinþei, a
avut loc prima întrevedere1 cu minorul RA în care, i s-a adus acestuia la
cunoºtinþã modul de desfãºurare a supravegherii, ale cãrei obiective au fost
stabilite în funcþie de mãsurile ºi obligaþiile prevãzute în hotãrârea
judecãtoreascã.
4.2. Reevaluarea primarã - stabilirea nivelului riscului ºi a nivelului
de supervizare
Pe parcursul a douã întrevederi ulterioare, pornindu-se de la
referatul de evaluare presentenþial existent la dosarul de supraveghere, s-a
realizat o reevaluare a situaþiei psiho-socio-economice a persoanei
supravegheate, cu accent pe identificarea nevoilor ºi dificultãþilor în
vederea întocmirii planului de supraveghere.
De asemenea, tot în aceastã perioadã a fost reevaluat nivelul
riscului ca fiind mediu în cazul de faþã cu privire la comiterea de infracþiuni

1
Întrevederile care au loc la sediul Serviciului sunt consemnate în Fiºa de evidenþã a
întrevederilor la sediul SRSS
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de acelaºi gen ºi cu privire la siguranþa publicã, care a fost corelat cu nivelul
de supervizare stabilit ca fiind mediu2. La una dintre aceste întrevederi a
participat ºi mama persoanei supravegheate, care ºi-a oferit disponibilitatea
de a colabora cu SRSS în vederea eficientizãrii supravegherii.
4.3. Întocmirea ºi semnarea planului de supraveghere
În cadrul celei de-a patra întrevederi s-a semnat planul de
supraveghere, care a fost întocmit pe baza mãsurilor ºi obligaþiilor
prevãzute în sentinþa comunitarã asociate cu nevoile ºi dificultãþile
identificate, nivelul riscului ºi nivelul de supervizare.
5. Întocmirea referatului de evaluare presentenþial pentru cea de-a
doua cauzã
La scurt timp dupã începerea executãrii pedepsei neprivative de
libertate de cãtre minorul RA, prin intermediul Serviciului de Reintegrare
Socialã ºi Supraveghere, a solicitat întocmirea unui referat de evaluare
presentenþial, în cea de-a doua cauzã, judecatã în paralel.
Practic în acest al doilea referat de evaluare presentenþial s-a
realizat o reevaluare a situaþiei psiho-socio-economice a minorului RA, în
vârstã de 17 ani ºi 8 luni, cu specificarea aspectelor atitudinalcomportamentale observate în scurta perioadã de aproximativ douã luni,
de supraveghere prin intermediul SRSS.
În prezent, minorul RA, în vârstã de 17 ani ºi 10 luni, aflat în
supravegherea Serviciului de Reintegrare Socialã ºi Supraveghere, de
aproximativ patru luni, are o conduitã adecvatã, în sensul respectãrii
mãsurilor ºi obligaþiilor impuse prin hotãrâre judecãtoreascã ºi puse în
executare prin intermediul planului de supraveghere. În aºteptarea sentinþei
din cea de-a doua cauzã penalã, persoana supravegheatã ºi-a manifestat
disponibilitatea de a participa la un program de grup ce va fi derulat în cadrul
SRSS, axat pe schimbarea atitudinal-comportamentalã.
Astfel, ca urmare a cererii de asistenþã ºi consiliere efectuatã de
cãtre persoana supravegheatã, acesta va beneficia, concomitent, de
consiliere ºi terapie de grup axate pe însuºirea de cunoºtinþe despre
infracþiune ºi efectele sale negative, despre tehnici de a rezista la presiuni
externe ºi modul de alegere a prietenilor, cat si despre prevenirea abuzului
de alcool ºi drog.
De asemenea, persoana supravegheatã va fi susþinutã pe tot
parcursul perioadei de supraveghere în vederea continuãrii studiilor, a
obþinerii unei calificãri ºi a angajãrii profesionale.

2
Nivelul riscului ºi nivelul de supervizare se stabilesc cu ajutorul unor formulare de evaluare
pe baza unor itemi standard (aceste instrumente sunt de uz intern, ele nefiind validate).
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ANEXE

1. REFERAT DE EVALUARE
SERVICIUL DE REINTEGRARE SOCIALÃ ªI
SUPRAVEGHERE
I. INTRODUCERE
Nume ºi prenume minor: XX
Data ºi locul naºterii: 1983
Adresa:
Fapta ce formeazã obiectul invinuirii minorului: FURT
CALIFICAT
Instanþa care a solicitat referatul: Parchetul
Nr. dosar penal: xx /P/ 2002
Termenul de judecatã: nu este cazul
Data primirii solicitãrii: 2002
Data inceperii ºi finalizãrii perioadei de supraveghere: 2002 2004
Numele ºi prenumele consilierului de reintegrare socialã ºi
supraveghere: xx
Data depunerii referatului: 2002
II. SURSELE DE INFORMAÞII:

!
!
!
!
!
!
!
!

tânãrul (XX) - 2 întrevederi sãptãmânal de la data intrãrii în
supravegherea Serviciului de Reintegrare Socialã ºi
Supraveghere;
mama tânãrului - 2 întrevederi sãptãmânal de la data intrãrii
tânãrului în supravegherea Serviciului de Reintegrare Socialã ºi
Supraveghere;
tatãl tânãrului - 3 întrevederi;
sora tânãrului 2 întrevederi lunare de la data intrãrii tânãrului în
supravegherea Serviciului de Reintegrare Socialã ºi
Supraveghere;
unchiul tânãrului - 3 întrevederi;
dirigintele tânãrului, profesor în cadrul Grupului ªcolar, - 3
întrevederi;
un vecin, prieten al tânãrului - 1 întrevedere;
raport de informare, întocmit de Centrul de Probaþiune;
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!
!

referat de evaluare întocmit de Serviciul de Reintegrare Socialã ºi
Supraveghere;
dosar de supraveghere din cadrul Serviciului de Reintegrare
Socialã ºi Supraveghere.

III. DATE PRIVIND PERSOANA PENTRU CARE A FOST SOLICITAT
REFERATUL:
III.1 Mediul familial ºi social.
XX locuieºte împreunã cu mama, tata ºi cu trei surori într-un
apartament, proprietate personalã cu trei camere decomandate, bine
întreþinut ºi mobilat.
Mama tânãrului lucreazã ca infirmierã la Spitalul “x”, secþia
pediatrie cu un venit lunar de 1.800.000 lei, iar tatãl lucreazã ca lãcãtuº la
societatea comercialã xx cu un venit de 2.300.000 lei. Surorile minorului
sunt: x (în vârstã de 23 de ani ) a absolvit liceul în urmã cu 3 ani ºi este
studentã la Facultate; x ( în vârstã de 20 ani ) a absolvit Liuceul în anul
2001ºi este elevã la ªcoala Postlicealã ºi x (în vârstã de 14 ani) este elevã
în clasa a VIII-a.
Tânãrul declarã cã de multe ori este nevoit sã nu locuiascã cu
familia. Am stat o perioadã la prietena mea ºi la unchiul meu.
Situaþia materialã a familiei este de nivel mediu.
În cadrul familiei au existat relaþii deosebit de tensionate. Pãrinþii
þin camerele încuiate din cauza fricii de a nu fi furaþi de cãtre fiul lor. La
începutul clasei a VII-a pãrinþii se arãtau deosebit de nemulþumiþi faþã de
comportamentul lui XX. Dezamãgirile au survenit din cauza neîmplinirii
profesionale a tânãrului ºi a plecãrilor prelungite de acasã, comparativ cu
ceilalþi copii integraþi profesional ºi ºcolar. Comunicarea între membrii
familiei este una bazatã pe sfaturi, reproºuri ºi certuri. Toþi membrii familiei
se aratã depãºiþi de situaþie, nereuºind sã înþeleagã starea de fapt. Cu
toate acestea, fiecare în parte ar dori sã nu mai existe tensiuni în cadrul
familiei.
Unchiul tânãrului declarã cã XX este un copil care se rãzvrãteºte
împotriva familiei din cauza modului în care este tratat ºi marginalizat în
cadrul familiei. Din aceastã cauzã, unchiul tânãrului ºi-a luat angajamentul
sã-ºi întreþinã nepotul pânã în momentul în care acesta va deveni
independent material. Sursele intervievate declarã cã XX în perioada în
care a stat cu unchiul sãu nu a mai comis nici un furt.
Din cauza neînþelegerilor survenite între unchi ºi familie, pe fondul
unor concepþii diferite privind educaþia, unchiului nu i s-a mai permis sã se
implice.
Fostul diriginte al tânãrului dezaprobã comunicarea defectuasã
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dintre pãrinþi ºi tânãr dar ºi faptul cã unchiul îi oferã acestuia un confort
mult prea ridicat (locuinþã, haine, bani pentru distracþii). Totodatã, aprobã
dorinþa familiei de a-ºi vedea fiul realizat profesional ºi faptul cã unchiul îi
poate oferi un loc de muncã stabil.
Starea sãnãtãþii membrilor familiei este relativ bunã. XX a avut în
copilãrie meningitã. Minorul a avut trei tentative de sinucidere, fiind
internat la Spitalul de Psihiatrie de trei ori. Prima internare în anul 2000, a
doua în 2001 cu diagnosticul de “Reacþie distimicã situaþionalã cu
tentativã autoliticã recentã (venosecþie ambele antebraþe ºi
medicamentoasã la o personalitate în curs de formare) iar a treia în 2002,
cu diagnosticul “Reacþie depresivã situaþionalã cu tentativã autoliticã
recentã prin ingestie medicamentoasã pe fond psihic labil”. Doctorul îi
recomandã tratament ambulator conform Rp, interzis consumul de bãuturi
alcoolice, regim psihoprotectiv în mediul familial, control medical periodic
la nivelul medicului de familie. Prietenul sãu, x, declarã cã tânãrul nu a vrut
sã se sinucidã, ci sã iasã în evidenþã, sã-ºi impresioneze pãrinþii. În
perioada supravegherii de cãtre SRSS tânãrul nu a mai avut nici o
tentativã de sinucidere.
Minorul declarã cã uneori consumã bãuturi alcoolice ºi drog.
(ultima datã a consumat heroinã).
În prezent, XX se aflã în evidenþa Centrului de Psihiatrie
Psihoterapie ºi Consiliere, participând la ºedinþe de terapie individualã ºi
de grup, în vederea stabilirii unui diagnostic care sã includã ºi dependenþa
de drog ºi alcool. În prezent, acestuia i s-au fãcut ºi investigaþii în vederea
unui diagnostic.
În urma acestor ºedinþe de psihoterapie, XX a reuºit sã se
integreze atât în familie, cât ºi în ºcoalã.
În prezent, XX are ca primã preocupare ºcoala, încercând sã
recupereze timpul pierdut.
III.2.Nivelul instrucþiei ºcolare ºi profesionale.
Minorul a absolvit ciclul gimnazial la ªcoala Generalã, dupã ce a
înregistrat o repetenþie în clasa a VII-a. Dupã promovarea examenului de
capacitate, XX s-a înscris la Liceul de Construcþii Maºini de unde a fost,
însã, exmatriculat datoritã numãrului mare de absenþe nemotivate.
A fost înscris la grupul ªcolar de unde a fost retras de cãtre pãrinþi
ºi înscris la ªcoala Profesionalã la o secþie de croitorie.
XX a reuºit sã se adapteze în aceastã ºcoalã.
Pe viitor, XX doreºte sã-ºi continue ºcoala ºi sã înveþe meseria de
croitor.
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III.3. Trecut infracþional
XX a fost condamnat în:

! sentinþa penalã pentru tentativã la furt calificat;
! sentinþa penalã pentru furt calificat. Aceste fapte au fost comise în
timpul minoritãþii.

III.4. Comportamentul persoanei înainte ºi dupã infracþiune
Se poate observa cã tânãrul XX pânã la finalizarea ciclului
gimnazial a dat dovadã de potenþial ºi posibilitãþi clare de integrare socialã.
Dupã aceastã vârstã, anturajul, sensibilitatea pe care o are datoritã
problemelor lui de sãnãtate îl face sã fie mai irascibil. Nici XX ºi nici familia
sa, nu au respectat îndrumãrile date de doctorul psihiatru dupã încercãrile
sale autolitice (mediu familial protectiv, interzicerea consumului de drog ºi
alcool).
În prezent, XX a reuºit sã se integreze familial prin intervenþii de
mediere familialã, participarea sa la ºedinþe de psihoterapie individuale ºi
de grup. Totodatã a reuºit sã se integreze ºcolar prin înscrierea sa la o
ºcoalã cu profil de croitorie.
Despre comportamentul sãu în perioada supravegherii de cãtre
SRSS se evidenþiazã o tendinþã pregnantã din partea tânãrului de a
respecta mãsurile ºi obligaþiile impuse de cãtre instanþã, aspect îngreunat
de starea precarã a sãnãtãþii psiho-nervoase, conflictele intrafamiliale ºi
lipsa suportului moral din partea familiei.
III.5.Factorii favorizanþi ai comportamentului infracþional
Tânãrul XX declarã cã nu a avut intenþa de comite furturile,
ideea le-a venit în funcþie de context ( era noapte, consumaserã bauturi
alcoolice).
Tânãrul regretã faptele comise.
IV. FACTORII CARE INFLUENÞEAZÃ SAU POT INFLUENÞA
CONDUITA GENERALÃ A PERSOANEI PENTRU CARE A FOST
SOLICITAT REFERATUL:
Dintre factorii care pot influenþa în mod pozitiv conduita
generalã a tânãrului amintim:
! participarea minorului la ºedinþe de terapie individualã ºi de grup
în cadrul Centrului de Psihiatrie Psihoterapie ºi Consiliere;
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! faptul cã beneficiazã de servicii de asistenþã ºi consiliere cât ºi de
!
!
!

!
!
!

supraveghere din partea Serviciului de Reintegrare Socialã ºi
Supraveghere;
interesul pentru meseria de croitor;
dorinþa de implicare a familiei;
potenþialul de muncã ºi de finalizare a studiilor cu care este
înzestrat tânãrul.
Dintre factorii care pot influenþa conduita generalã a tânãrului în
mod negativ amintim:
cariera infracþionalã timpurie;
anturajul ºi grupul de prieteni;
nerespectarea programului terapeutic ºi neglijarea detectãrii
dependenþei de drog ºi alcool.
Se apreciazã cã riscul de a mai comite noi infracþiuni este mediu.
Riscul de autovãtãmare crescut având în vedere cã are trei
încercãri de suicid.

V. PERSPECTIVELE DE REINTEGRARE ÎN SOCIETATE:
Considerãm cã tânãrulul a comis infracþiunea pe fond de personalitate
labilã. XX este o fire interiorizatã, necomunicativã, dar care face eforturi sã
restabileascã legãturile de încredere cu familia ºi ºcoala.

!
!

De asemenea, considerãm necesarã completarea obligaþiilor
impuse de instanþã în cadrul celorlalte douã sentinþe cu:
consiliere ºi mediere familialã prin programe de asistenþã
psihosocialã derulate de Serviciul de Reintegrare Socialã ºi
Supraveghere;
obligativitatea de a se supune unei investigaþii în vederea depistãrii
unei eventuale dependenþe de drog sau alcool.
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2. PLAN DE SUPRAVEGHERE
SERVICIUL DE REINTEGRARE SOCIALÃ ªI
SUPRAVEGHERE
I. INTRODUCERE
Numele ºi prenumele persoanei condamnate / minorului: P.M.
Data ºi locul naºterii:
Infracþiunea sãvârºitã: FURT CALIFICAT
Nr. hotãrârii instanþei:
Durata supravegherii: Data
Data
începerii:
încheierii:
2001
2003
Numele ºi prenumele consilierului de reintegrare socialã ºi supraveghere:
Sancþiunea aplicatã persoanei condamnate / minorului: pedeapsa de 1 an
închisoare cu suspendarea condiþionatã a executãrii pedepsei pe o
perioadã de 2 ani
Mãsurile ºi/ sau obligaþiile impuse de instanþã:
a. sã se prezinte la S.R.S.S. la datele ºi orele stabilite de consilierul
responsabil de caz;
b. sã anunþe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reºedinþã sau
locuinþã ºi orice deplasare care depãºeºte 8 zile, precum ºi
întoarcerea;
c. sã-ºi definitiveze studiile sau sã urmeze un curs de calificare;
d. sã comunice informaþii de naturã a putea fi controlate mijloacele
sale de existenþã;
e. sã participe la programele de asistenþã ºi consiliere derulate de
Serviciul de Reintegrare Socialã ºi Supraveghere.
II. NEVOILE SAU PROBLEMELE IDENTIFICATE ALE PERSOANEI
CONDAMNATE/ MINORULUI:
Iulie 2002
- lipsa unei locuinþe; P.M. a locuit temporar la pãrinþi sau la bunicul
matern ºi în diverse centre de plasament; ultimul datã a locuit la
un adãpost pentru copiii strãzii, de unde a fost externatã pentru
cã a încãlcat regulamentul de ordine interioarã (a fugit în timpul
nopþii); în prezent, vagabondeazã împreunã cu sora sa P.A. în
oraº ºi doarme în scara unui bloc;
- lipsa unor activitãþi cu caracter constructiv;
- lipsa condiþiilor materiale;
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- relaþie tensionatã ºi instabilã cu membrii familiei;
- întreruperea studiilor;
- probleme de autocontrol; existenþa tentativelor de suicid; risc
ridicat de sinucidere;
- traume psihice determinate de experienþele anterioare (posibil
abuz sexual, dupã cum rezultã din declaraþiile minorei ºi ale
asistenþilor sociali cu care am colaborat).
III. RISCUL SÃVÂRªIRII DIN NOU A UNOR INFRACÞIUNI/ RISCUL DE A
PUNE ÎN PERICOL SIGURANÞA PUBLICÃ:
Iulie 2002
Minora are o atitudine corectã faþã de valorile sociale ºi morale,
abaterile comportamentale ale acesteia reclamate de membrii familiei ºi
asistenþii sociali de la ultimul adãpost fiind cauzate de anumite carenþe
educaþionale determinate de mediul familial instabil.
Pe de altã parte, minora locuieºte pe stradã, nu are posibilitãþi
materiale, este lipsitã de supraveghere din partea adulþilor.
În consecinþã estimãm:
Riscul de a comite infracþiuni de acelaºi gen: mediu
Riscul de a comite infracþiuni de obicei(cerºetorie, vagabondaj,
prostituþie): crescut
Riscul pentru siguranþa publicã: mediu
Nivelul de supervizare care se impune: crescut
Septembrie 2002
În urma evaluãrilor realizate prin intermediul interviurilor, am
constatat cã persoana supravegheatã prezintã un risc ridicat de
autovãtãmare/sinucidere:
- antecedente psihiatrice în familie;
- tentative de suicid anterioare;
- depresie accentuatã;
- exprimarea intenþiei de sinucidere;
- pierderea recentã a unor fiinþe dragi (prietenul, mama);
- abandonarea de cãtre pãrinþi;
- lipsa unei locuinþe ºi vagabondajul;
- consumarea de bãuturi alcoolice în combinaþie cu medicamente;
- eºec ºcolar;
- lipsa unei activitãþi sistematice;
- posibile abuzuri fizice;
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Octombrie 2002
S-a confirmat riscul de suicid preconizat, în sensul cã pe data de 24
octombrie 2002, persoana supravegheatã a avut o tentativã de suicid prin
intoxicaþie medicamentoasã.
IV. DESCRIEREA ACTIVITÃÞII, A LOCULUI DE EXECUTARE ªI A
PROGRAMULUI DE LUCRU, ÎN CAZUL MINORULUI OBLIGAT LA
PRESTAREA UNEI ACTIVITÃÞI NEREMUNERATE ÎNTR-O INSTITUÞIE
DE INTERES PUBLIC:
Nu este cazul

V. NATURA ªI FRECVENÞA ÎNTREVEDERILOR DINTRE CONSILIER ªI
PERSOANA CONDAMNATÃ/ MINOR PE PERIOADA SUPRAVEGHERII:
1. Realizarea de întrevederi la sediul SRSS, în prima zi a
sãptãmânii, o datã/sãptãmânã. Ora întrevederilor se va stabili
de comun acord între persoana supravegheatã ºi consilierul
responsabil, în funcþie de programul fiecãrei pãrþi
2. Realizarea de cãtre consilierul responsabil de vizite inopinate la
ºcoalã .

VI. METODELE UTILIZATE PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII
OBLIGAÞIILOR STABILITE DE INSTANÞA DE JUDECATÃ ÎN SARCINA
PERSOANEI SUPRAVEGHEATE:
1. Persoana supravegheatã se va prezenta iniþial, o datã pe
sãptãmânã la sediul SRSS, în prima zi a sãptãmânnii. Existã
posibilitatea reducerii sau amplificãrii frecvenþei întrevederilor la
sediul SRSS, în funcþie de nivelul îndeplinirii mãsurilor ºi
obligaþiilor corelatã cu evoluþia situaþiei psiho-socio-economice a
persoanei supravegheate.
2. Persoana supravegheatã va anunþa, în prealabil, în scris
(excepþie telefonic) orice schimbare în situaþia locativã; de
asemenea, persoana supravegheatã va anunþa, în prealabil, în
scris sau telefonic, adresa, numãrul de telefon pe perioada
deplasãrii ºi motivul deplasãrii mai mari de 8 zile.
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3. Minora va fi sprijinitã în respectarea obligaþiei de finalizare a
studiilor sau de a urma un curs de calificare prin identificarea unei
instituþii de învãþãmânt, conform studiilor persoanei
supravegheate, înscrierea acesteia ºi verificarea periodicã a
frecvenþei la cursuri, colaborând cu cadrele didactice; de
asemenea, se vor realiza vizite inopinate la ºcoalã.
4. Persoana supravegheatã va comunica în scris informaþii privind
situaþia locativã ºi resursele financiare obþinute prin diverse
modalitãþi. Aceste informaþii însoþite de acte doveditoare, vor fi
comunicate la solicitarea consilierului responsabil de caz, iniþial
sau ori de câte ori situaþia o impune.
5. Persoana supravegheatã, ca urmare a efectuãrii unei cereri de
asistenþã ºi consiliere cãtre SRSS, va participa la orice program
de terapie atitudinal-comportamentalã, derulat prin intermediul
SRSS, care sã aibã drept scop îmbunãtãþirea autocontrolului,
gestionarea eficientã a timpului liber ºi a bugetului, îmbunãtãþirea
comunicãrii. De asemenea, este necesarã evaluarea psihologicã
a persoanei supravegheate în vederea diagnosticãrii ºi supunerii
la o intervenþie specializatã. Sprijinirea persoanei din punct de
vedere material. Medierea relaþiilor cu familia.
Persoana condamnatã / minorul a luat cunoºtinþã de conþinutul
planului de supraveghere ºi înþelege sã coopereze în executarea
obligaþiilor ce îi revin.
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3. RAPORT DE SUPRAVEGHERE
SERVICIUL DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE
1. Nume ºi prenume condamnat: MGN
2. Data ºi locul naºterii: 1983
3. Infracþiunea sãvârºitã: Furt
4. Numãrul sentinþei penale:
5. Instanþa de judecatã care a pronunþat sentinþa: Judecãtoria
6. Nr. dosar penal:
7. Sancþiunea aplicatã persoanei condamnate: 1,6 an1 închisoare cu
suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere timp de 3 ani.
8. Perioada supravegherii: Data începerii: 2002 Data încheierii: 2006
9. Numele ºi prenumele consilierului de reintegrare socialã ºi
supraveghere: OP
MGN, a fost condamnat prin sentinþa penalã a Judecãtoriei la 1,6
ani închisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere pe o
perioadã de 3 ani în baza art. 86/1 C.P. ºi încredinþat spre supraveghe
Serviciului de Reintegrare Socialã pe perioada termenului de încercare dar
pânã la împlinirea vârstei de 18 ani, în baza dispoziþiilor art. 110 /1 raportat
la art. 103 CP.
MGN a fost luat în evidenþa serviciului nostru în 2002. Menþionãm
cã în timpul procesului instanþa a cerut un referat de evaluare cu privire la
situaþia sa depus pentru termenul de judecatã la data de …. Prima
întrevedere cu clientul aflat în supraveghere a avut loc pe data de … când a
fost efectuat interviul de cunoaºtere ºi i s-au prezentat mãsurile impuse de
instanþã, obligaþiile ºi drepturile prevãzute de lege pe care le are ca
persoanã supravegheatã. În data de … i s-a întocmit planul de
supraveghere. Conform acestui plan, MGN prezenta ca nevoi
semnificative: îmbunãtãþirea climatului familial prin eliminarea violenþelor
manifestate de tatãl clientului asupra sa; continuarea pregãtirii ºcolare;
creºterea veniturilor familiale pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale
minorului.
În timpul întâlnirilor directe ce au avut loc la sediul serviciului,
clientul a fost informat despre posibilitatea de a cere asistenþã în vederea
reintegrãrii în mediul ºcolar pentru reluarea procesului educaþional
întrerupt datoritã problemelor familiale. Clientul a fãcut o cerere scrisã în
acest sens aprobatã de ºeful serviciului. Consilierul responsabil de caz a
luat toate mãsurile, beneficiind ºi de prevederile protocolului pe care
serviciul l-a semnat cu Inspectoratul ªcolar, pentru ca la data începeri
anului ºcolar 2002 - 2003 minorul sã poatã sã se prezinte la ºcoalã. În luna
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august minorul a susþinut cã nu mai doreºte sã se prezinte la ºcoalã ºi vrea
sã anuleze cererea de asistenþã ºi consiliere deoarece tatãl sãu îi interzice
ºi în plus nu are nici condiþii materiale pentru a-ºi cumpãra rechizitele
necesare pentru ºcoalã. Un alt motiv invocat a fost faptul cã se va muta din
localitate la o sorã de-a sa. În consecinþã asistenþa ºi consilierea solicitatã
de minor a fost întreruptã conform dispoziþiilor legale pentru nerespectarea
termenilor ºi condiþiilor.
Situaþia relaþiilor familiale se prezintã în continuare tensionatã
datoritã tatãlui sãu. MGM are probleme ce par de nedepãºit în relaþia cu tatãl
sãu. Mama sa, are o poziþie foarte fragilã în angrenajul relaþiilor tatã - fiu, de
multe ori fiind supusã la violenþe din partea soþului pentru cã îºi ajutã fiul.
Tatãl, este bolnav de cancer la ficat ºi se aflã sub tratament cu interdicþia de
a consuma alcool. Acesta nu respectã tratamentul ºi consumã alcool în
cantitãþi foarte mari. În urma consumului de alcool tatã recurge frecvent la
violenþã asupra minorului ºi uneori ºi asupra mamei.
Datoritã acestor tratamente minorul a fugit de acasã de mai multe
ori de când este supravegheat. Dupã o perioadã pe care o petrece în stradã
împreunã cu alþi copii ai strãzii sau la diferite rude, se reîntoarce acasã. Este
primit în familie dar situaþia neschimbându-se în scurt timp pleacã din nou.
Tatãl sãu recunoaºte aceste violenþe asupra minorului dar susþine cã este
mai dur pentru ca fiul sãu sã se înveþe cu greul ºi sã treacã ºi el prin ceea ce
a trecut el la rândul sãu când era de vârsta lui. La data de … tatãl a venit la
sediul Serviciului de Reintegrare în stare de ebrietate ºi într-o stare de
tensiune foarte mare ºi a cerut printr-un memoriu scris ca fiul sãu sã fie trimis
la "ºcoala de corecþie" ºi sã fie arestat în momentul în care se va prezenta
din nou la serviciul nostru deoarece a fugit de acasã împreunã cu un alt
bãiat, locuieºte în stradã ºi se drogheazã cu aurolac. La întâlnirea
întâmplãtoarea a consilierului cu minorul în piaþã acesta a susþinut cã nu se
mai prezintã la serviciu pentru cã a fost ameninþat de tatãl sãu cã dacã va
veni va fi arestat imediat. A fost invitat la sediul serviciului unde i s-au lãmurit
toate problemele ºi i s-au reamintit prevederile hotãrârii instanþei de
judecatã.
În momentul în care consilierul responsabil de caz a observat
situaþia de fapt a sesizat Direcþia Generalã Judeþeanã de Protecþia Copilului
pentru a fi luate mãsuri de siguranþã pentru minor. Direcþia a intervenit
preluând toþi minorii din grupul de prieteni ai lui MGN ºi luând toate mãsurile
pentru ca aceºtia sã ajungã la familiile lor. De asemenea familia a fost
amendatã pentru cã nu are grijã de el. În afarã de aceasta nu s-a luat nici o
altã mãsurã de asigurare cã minorul va fi tratat în mod corect. Direcþia
Generalã Judeþeanã de Protecþia Copilului a refuzat internarea de urgenþã
într-un centru de primire pânã la clarificarea situaþiei invocând motive de
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strategie naþionalã ºi cerinþe ale Uniunii Europene impuse României în
domeniul dezinstituþionalizãrii protecþiei copilului.
În prezent minorul se aflã în grija pãrinþilor locuind împreunã cu
aceºtia la domiciliul specificat. S-a încercat o soluþie alternativã ca minorul
sã locuiascã o perioadã de timp la una din surorile sale dar acest lucru nu
este posibil deoarece surorile sale au ºi ele situaþii familiale complicate. De
asemenea minorul a locuit în aceeaºi casã cu tatãl sãu dar într-o camerã cu
intrare separatã ºi fãrã condiþii materiale normale de trai, tocmai pentru a nu
se mai întâlni cu acesta. Dar nici aceastã soluþie nu s-a dovedit eficienþã
deoarece tatã l-a alungat ºi din aceastã camerã. La ultima întâlnirea avutã
cu consilierul responsabil de caz ºi-a exprimat dorinþa de a pleca pentru o
perioadã sã locuiascã la bunicii materni împreunã cu mama sa aflatã în
concediu.
Minorul, în timpul întâlnirilor la sediul serviciului, a fost consiliat
pentru a integra modele comportamentale care sã îi permitã sã reziste la
presiunea grupului de prieteni precum ºi pentru a dobândi abilitãþile
necesare pentru a rezista relaþiilor tensionate din familie. În cadrul aceloraºi
întâlniri clientul a fost inclus într-un program pentru dobândirea de
cunoºtinþe ºi deprinderi minime pentru utilizarea calculatorului.
Clientul conºtientizeazã infracþiunea comisã ºi consecinþele pe
care le-a avut asupra sa ºi a familiei sale, este afectat moral de sãvârºirea
faptelor, a recunoscut faptele ºi-a exprimat regretul pentru producerea
acestora.
Mama doreºte sã-l ajute moral ºi material în a depãºi situaþia în
care se aflã ºi a nu mai comite alte fapte penale în viitor, dar eforturile ei sunt
distruse de acþiunile soþului ei. Este posibil oricând minorul este plecat de
acasã sã se ataºeze unui grup infracþional. Nu consumã bãuturi alcoolice
dar consumã aurolac. Motivaþia pentru schimbare este alimentatã de
dorinþa clientului de a avea un loc stabil unde sã poatã locui. Având în
vedere nevoile clientului ºi þinând cont de factorii favorizanþi ai
comportamentului infracþional care nu s-au schimbat de la momentul
elaborãrii planului de supraveghere am apreciat cã riscul sãvârºirii unor noi
infracþiuni sau riscul de a pune în pericol siguranþa publicã este mediu.
Întâlnirile directe cu clientul au avut loc sãptãmânal în prima lunã de
supraveghere, iar apoi lunar.
Mãsura prevãzutã de art. 103 , alin. 3, Cod Penal.
Din informaþiile furnizate de minor, din verificãrile în familie ale
consilierului, din controalele efectuate în locurile unde îºi petrece minorul
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timpul ºi din declaraþiile prietenilor lui, minorul MGN nu s-a mai întâlnit cu
numitul VS.
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Situaþiile prezentate în studiile de caz ºi în anexe se bazeazã pe cazuri
reale.
La realizarea acestui material au contribuit:
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CHESTIONAR

Stimaþi cititori,

În vederea îmbunãtãþirii unei viitoare ediþii a ghidului de faþã precum
ºi a conturãrii unor propuneri de îmbunãtãþire a legislaþiei în domeniul
alternativelor la detenþie pentru minori, vã rugãm sã ne rãspundeþi la câteva
întrebãri.
Menþionãm cã nu existã rãspunsuri bune sau greºite, fiecare opinie
urmând sã fie analizatã cu atenþie.
Marcaþi cu “X” cãsuþa din dreptul variantei de rãspuns care este
conform opiniei dumneavoastrã.
Dupã completarea chestionarului, nu trebuie decât sã-l trimiteþi prin
poºtã.

Vã mulþumim!
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A.
În ce mãsurã consideraþi cã ghidul de faþã prezintã interes pentru
specialiºtii care au legãturã cu problematica alternativelor la detenþie pentru
minori (magistraþi, avocaþi, asistenþi sociali, consilieri de reintegrare socialã
etc)
1. În foarte mare mãsurã
2. În mare mãsurã
3. Potrivit
4. În micã mãsurã
5. Deloc

! Care anume capitol v-a interesat în mod deosebit?

…………………………………………………………………………….......
............................................................….................................…………

! Ce anume informaþii aþi fi dorit sã cuprindã acest ghid ºi nu le-aþi regãsit

în ediþia de faþã dar ar fi util sã fie cuprinse într-o nouã editare?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………................….....……....…
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………

! Enumeraþi principalele tipuri de infracþiuni pentru care consideraþi

dumneavoastrã cã ar fi mai potrivite, în cele mai multe cazuri, sancþiuni
alternative la detenþie pentru minori
1…………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………….……………........
2………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………........
3………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………........
4………………………………………………………………………………
………….………………………………………………….……………........
5………………………………………………………………………………
………….………………………………………………….……………........
6………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………...........................

! Consideraþi cã, în cazul minorilor, mãsurile alternative la detenþie
pot fi mai eficiente decât:

1. Pedeapsa închisorii
2. Mãsura educativã a internãrii într-un centru de reeducare
3. Amenda
4. Suspendarea executãrii pedepsei

!

Vã rugãm sã argumentaþi pe scurt rãspunsurile dumneavoastrã de
la punctul anterior.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Cine credeþi cã ar trebui sã aibã responsabilitate privind modul de
executare a acestor sancþiuni?
1.Poliþia
2.Primãria
3.Penitenciarul
4.Serviciul de reintegrare socialã ºi supraveghere
Altã instituþie……………………………………………………………

! Argumentaþi rãspunsul de la punctul anterior.

……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

! Chestionarul este anonim dar ne-ar fi utile date precum:
1.Vârsta…………………
2.Sex…………………….
3.Profesia………………..
4.Funcþia…………………

chestionar
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