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TITLUL I 
R spunderea penal  a minorului 

 
CAPITOLUL I 

Considera ii generale privind r spunderea penal   
a minorului 

 
SEC IUNEA I 

Considera ii introductive 
 
 

 Minoritatea reprezint  o etap  definitorie în 
formarea i definitivarea personalit ii umane i, ca 
orice etap  de tranzi ie presupune, în anumite situa ii, 
devieri comportamentale, abateri de la comportamentul 
general omenesc. De aceea, în astfel de situa ii 
speciale, se impunea o abordare special  a 
legiuitorului privind reglementarea i solu ionarea 
situa iilor conflictuale generate de persoanele aflate în 
aceasta perioad  de tranzi ie. 

Sunt situa ii în care, din p cate, o astfel de 
perioad  genereaz  st ri conflictuale, întâmpl ri care 
pot degenera, care se concretizeaz  în înc lc ri ale 
legii penale i care impun cu necesitatea interven ia 
organelor judiciare i aplicarea unor sanc iuni în 
vederea restabilirii ordinii de drept i pedepsirii corecte 
a celor vinova i astfel încât s  se asigure scopul 
pedepsei care presupune atât constrângerea, dar, mai 
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ales, reeducarea persoanei ce se face vinovat  de 
înc lcarea legii1. 

Caracteristicile aparte ale minorit ii, ca etap  a 
dezvolt rii umane, fac ca lupta împotriva criminalit ii 
din rândul minorilor s  ridice probleme diferite de 
problemele care sunt inerente luptei generale împotriva 
criminalit ii. Toate aceste probleme pornesc de la 
specificul dezvolt rii bio-psiho-fizice a minorilor care în 
aceast  perioad  sunt mult mai influen abili, receptivi 
la stimulii exteriori i nu posed  acela i discern mânt 
ca majorii ceea ce faciliteaz  determinarea acestora în 
vederea comiterii unor fapte antisociale2. 

Aspectele legislative ce vizeaz  angajarea 
r spunderii penale i sanc ionarea minorilor infractori 
au necesitat dintotdeauna o aten ie particular  a 
legiuitorului român. i aceasta cu atât mai mult cu cât, 
pe lâng  componenta coercitiv , executarea pedepsei 
nu trebuie s  cauzeze suferin e fizice sau s  
înjoseasc  persoana condamnatului3, component  a 
c rei realizare, în cazul minorilor, presupune reguli 
adecvate, speciale privind m surile sanc ionatorii i 
felul de punere în executare a acestora. 

De aceea, dup  cum s-a ar tat în literatura de 
specialitate4, m surile prin care se urm re te 
sanc ionarea comportamentului deviant al minorilor 
                                                 
1 Potrivit dispozi iilor art. 52 alin. 1 din Codul penal. 
2 T. Vasiliu, G. Antoniu, t. Dane , Gh. D râng , D. Lucinescu, V. 
Papadopol, D. Pavel, D. Popescu, V. R mureanu, Codul penal 
comentat i adnotat, partea general , Ed. tiin ific , Bucure ti, 
1972, p. 522. 
3 Potrivit dispozi iilor art. 52 alin. 1 din Codul penal. 
 
4 O. Brezeanu, Minorul i legea penal , Ed. All Beck, Bucure ti, 
1998, p. 6. 
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infractori trebuie s  ac ioneze în scop preventiv, în 
sensul c , pe de o parte, trebuie s  asigure ocrotirea 
minorilor expu i s  devin  infractori, iar, pe de alt  
parte, trebuie s  denote severitate în aplicarea 
sanc iunii penale, dar i grij  pentru reeducarea 
minorilor, pentru completarea lacunelor educa iei lor 
anterioare. 

Tratamentul aplicat infractorului minor trebuie s  
ia în calcul, pe de o parte, vârsta minorului c ruia îi 
este aplicat  o sanc iune penal , iar, pe de alt  parte, 
particularit ile regimului sanc ionator stabilit pentru 
minori. 

În prezent se constat  c  la nivel interna ional 
se pune în mod frecvent problema asigur rii unui 
tratament sanc ionator adecvat minorilor infractori, în 
a a fel încât acesta s  nu perturbe în niciun fel evolu ia 
lor viitoare, ci, din contr  s  ajute la reeducarea 
acestora. Se promoveaz  pregnant ideea unui 
tratament mai degrab  „reparator”, decât 
„sanc ionator”, iar accentul în privin a minorilor ce 
înc lc  legea se mut  de la sanc ionare la educare.  

Rezultatul îl reprezint  modificarea legisla iilor 
na ionale în materia delincven ei juvenile, adaptarea 
acestora la principalele reglement ri interna ionale în 
materie, în a a fel încât s  se realizeze armonizarea 
lor cu principiile din materia respect rii drepturilor 
omului i ale drepturilor copilului în special. 

Legiuitorul român nu putea r mâne indiferent la 
aceste tendin e i nu putea face abstrac ie de eforturile 
celorlalte state în vederea adapt rii legisla iei privind 
infractorii minori, în vederea îmbun t irii acesteia în 
a a fel încât aceasta s - i dovedeasc  aptitudinea 
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preventiv , dar mai ales componenta de protec ie i 
reeducare a infractorilor minori. 

Iar necesitatea acestei modific ri se impunea 
imperios, de vreme ce actualul Cod penal prevede, în 
materia regimului sanc ionator aplicabil minorilor un 
tratament mixt ce se bazeaz  atât pe aplicarea de 
m suri educative, dar i de pedepse, este drept 
acestea din urm  în limite diferen iate fa  de cele 
prev zute pentru infractorii majori. Aplicarea 
pedepselor în cazul minorilor, chiar i cu titlu de 
excep ie reprezint  un aspect negativ ce trebuie 
eliminat din legisla ia român , mai ales c  alegerea 
sanc iunii era l sat  la aprecierea judec torului ceea 
ce putea da na tere la arbitrariu în aceast  materie. 

Necesitatea adopt rii unui nou Cod penal a fost 
impus , pe de o parte, de transform rile politice, 
sociale, economice care au urmat adopt rii Codului 
penal din 1968, i, pe de alt  parte, de cerin elor 
procesului de monitorizare al Comisiei Europene. De 
aceea, dup  cum se arat  chiar în expunerea de 
motive, acest nou Cod penal5 urm re te s  
armonizeze dreptul penal material român cu sistemele 
celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ca o 
premis  a cooper rii judiciare în materie penal  bazat  
pe recunoa tere i încredere reciproc . Totodat , prin 
acest nou Cod penal s-a dorit asigurarea satisfacerii 
exigen elor decurgând din principiile fundamentale ale 
dreptului penal consacrate de Constitu ie i de pactele 
i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale 

omului, la care România este parte. 

                                                 
5 Adoptat prin Legea nr. 286/2009 publicat  în Monitorul Oficial 
nr. 510 din 24 iulie 2009 
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 Reglementarea minorit ii prin normele penale 
nu putea s  nu constituie o preocupare a legiuitorului, 
mai ales c  aplicarea prevederilor actualului Cod penal 
în privin a regimului sanc ionator aplicabil minorului a 
fost suspendat  o perioad , încercându-se aplicarea 
m surilor prev zute în Decretul 218/1977. Deoarece 
nu au fost ob inute rezultatele sperate prin aplicarea 
acestui sistem sanc ionator s-a revenit la normele 
Codului penal din 1968 a c ror aplicare a continuat s  
genereze probleme în practica judiciar . 
 De aceea, se impunea reglementarea unui nou 
sistem sanc ionator pentru minori, care s  fac  dovada 
unei aten ii speciale acordate delincven ei juvenile, o 
abordare care s  se raporteze la legisla iile penale ale 
celorlalte state membre ale Uniunii Europene. O astfel 
de abordare trebuia s  porneasc  de la tr s turile ce 
caracterizeaz  aceast  categorie de infractori. 
Minoritatea se prezint  ca o etap  de formare i 
definitivare a personalit ii, motiv pentru care faptele 
de înc lcare a legii s vâr ite într-o astfel de perioad  
trebuie sanc ionate dup  ni te reguli adecvate, diferite 
de cele aplicabile infractorilor majori. Noul Cod penal 
marcheaz  o evolu ie în materia sanc ion rii 
delincven ilor minori fa  de actualul Cod penal i 
încearc  s  asigure mai mult  protec ie acestor 
persoane în momentul în care se impune pedepsirea 
acestora. 
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SEC IUNEA a II-a 
Justi ia pentru minori i 

 reglement rile interna ionale în aceast  materie 
 
  
 No iunile de "justi ie pentru minori" i "drepturi 
ale copilului" au o apari ie recent  în istoria umanit ii 
i în evolu ia civiliza iei. Înc  din 1980 Na iunile Unite 

au încercat s  creeze cadrul legal privind protec ia 
drepturilor copilului. Astfel, pe lâng  Regulile de la 
Beijing privind administrarea justi iei pentru minori 
(1985) i Principiile de la Ryadh pentru prevenirea 
delincven ei juvenile (1990) care nu au un caracter 
imperativ, fiind doar norme de recomandare, 
documentul cel mai important care consolideaz  acest 
edificiu este Conven ia privind Drepturile Copilului6. 
 Aceste instrumente legislative interna ionale 
trebuie privite ca un tot unitar, ce pornesc de la 
prevenirea delincven ei juvenile i ajung la conturarea 
regulilor privind organizarea justi iei i a proceselor în 
care sunt implica i minori i la definirea condi iilor 
necesare privind executarea sanc iunilor privative de 
libertate.   

Defini ii utilizate în regulile de la Beijing care vor 
fi avute în vedere de statele semnatare în elaborarea 
legisla iei referitoare la minorii infractori: 

                                                 
6 Aceast  Conven ie a fost adoptat  de Adunarea General  ONU 
la data de 20 noiembrie 1989, a intrat în vigoare în 1990 i a fost 
ratificat  de România prin Legea nr. 18/1990 publicat  în 
Monitorul Oficial nr. 109 din 28 septembrie 1990. 
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a) un minor este un copil sau un tân r care, în 
raport cu sistemul juridic considerat, poate s  
r spund  pentru un delict conform unor modalit i 
diferite de cele care sunt aplicate în cazul unui adult; 

b) un delict desemneaz  un întreg 
comportament (act sau omitere) ce poate fi pedepsite 
de lege în virtutea unui sistem juridic considerat; 

c) un delicvent juvenil este un copil sau un 
tân r, acuzat sau declarat vinovat de a fi comis un 
delict. 

Principii stabilite în Regulile de la Beijing: 
- sistemul de justi ie pentru minori caut  s  

asigure bun starea minorilor i face a a fel încât 
reac ia fa  de delicven ii juvenili s  fie întotdeauna 
corespunz toare circumstan elor delicven ilor i 
delicventelor; 

- dreptul minorului la protejarea vie ii sale 
particulare poate fi respectat în toate stadiile în scopul 
de a fi evitat  cauzarea de daune printr-o publicitate 
ini ial  i prin încadrarea penal ; 

- în principiu, nu trebuie publicat  nici o 
informa ie care s  poat  duce la identificarea 
delincventului juvenil; 

- deten ia preventiv  nu poate fi decât o m sur  
de ultim  instan  i durata sa trebuie s  fie cât mai 
mic  cu putin ; 

- atât cât se poate, deten ia preventiv  trebuie 
s  fie înlocuit  cu alte m suri, cum ar fi supravegherea 
sever , un ajutor foarte atent sau plasarea într-o 
familie sau într-un loc sau c min educativ; 

- minorii afla i în deten ie preventiv  trebuie s  
fie desp r i i de adul i sau de inu i în l ca uri distincte 


