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I. PRELIMINARII
Problemele educaţiei generaţiei în creştere, a conduitei morale a tinerilor membri ai
societăţii, se află permanent în centrul atenţiei societăţii. Administrarea justiţiei pentru copii este
o parte a justiţiei penale, care a obţinut un loc aparte mai ales în ultimul timp ţinînd cont de
schimbările din acest domeniu.
Disciplina oferă o descriere detaliată a sistemului de justiţie pentru copii aşa cum este
promovat în cadrul standardelor internaţionale din domeniu. În cadrul lui sunt explorate
componentele sistemului de justiţie pentru copii, alternativele la metodele tradiţionale în cadrul
procesului penal. Cursul familiarizează audienţii cu organizaţiile, procesele şi actorii care fac
parte din sistemul de Justiţie pentru copii. Prezentul curriculum este destinat audienţilor - viitori
procurori şi judecători - și este conceput să conţină informaţii cît mai actuale și utile, necesare
candidaţilor la funcţia de procuror şi judecător, în scopul de a-i ajuta să însuşească cît mai
eficient actualul suport normativ, de a înţelege raţiunile reglementărilor legale privind procedura
specială în cadrul urmăririi penale şi judecării cauzelor cu minori, precum şi pentru a-şi forma
deprinderi în scopul utilizării prevederilor legale corecte şi eficiente în practică.
Disciplina îşi propune să ofere o prezentare de ansamblu asupra protecţiei copilului în
conflict cu legea, copilului martor sau copilului victimă prin intermediul standardelor
internaţionale şi normelor naţionale: care sunt drepturile acestora, care sunt mijloacele prin care
li se oferă protecţie, cum se asigură echilibrul între protecţia societăţii şi protecţia minorului,
dacă există standarde comune la nivelul documentelor legale internaţionale şi naţionale privind
drepturile minorilor. La finele cursului audienţii trebuie să aibă o înţelegere a sistemului de
justiţie pentru copii, să poată explica procesul de constituire a standardelor în domeniul dat şi să
explice unele probleme majore cu care se confruntă justiţia pentru copii în sistemul de drept al
Republicii Moldova.
II. COMPETENŢE

•
•
•

•

•
•
•

Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe:
Să poată identifica conceptele de bază ale justiţiei pentru copii,
Să poată determina normele legale materiale şi procesuale relevante la diferite etape ale
urmăririi penale şi examinării cauzelor penale în care sunt implicaţi minorii;
Să deţină cunoştinţe şi abilităţi practice tipice activităţii de procuror şi de judecător în
vederea aplicării procedurilor pe cauzele cu minori, dezvoltarea capacităţilor de a
transpune în plan practic cunoştinţele teoretice;
Să posede abilităţi practice de elaborare a actelor procesuale în cazurile de justiţie pentru
copii, de soluţionare a speţelor, rezolvare a unor sarcini cu un grad sporit de complexitate,
formularea poziţiei şi argumentarea soluţiilor;
Să evalueze corectitudinea sau incorectitudinea unor soluţii din practica judiciară prin
prisma normelor relevante de drept naţional şi internaţional;
Să poată reevalua unele norme ale procedurilor speciale privind justiţia pentru copii în
Partea Specială a Codului de procedură penală;
Să formuleze unele recomandări teoretice în scopul îmbunătăţirii calitative continue a
legislaţiei penale şi procesual-penale privind procedura în cazurile minorilor în unison cu
principiul legalităţii şi oportunităţii.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
− definească şi să argumenteze necesitatea existenţei unui sistem de justiţie pentru copii;
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− determine/argumenteze particularităţile desfăşurării urmăririi penale şi judecării cauzelor
în care sunt implicaţi minori prin prisma statutului procesual al acestora;
− identifice/argumenteze limitele de aplicare a normele generale şi normele speciale ale
procedurii penale referitoare la justiţia pentru copii;
− determine/generalizeze structura şi conţinutul actelor procedurale (ordonanţei, încheierii,
sentinţei) în cauzele penale în privinţa minorilor;
− întocmească proiecte de acte procesuale cu aplicarea/utilizarea corectă a normelor
materiale şi procesuale în cauzele privind minorii, precum şi a jurisprudenţei naţionale
şi internaţionale în domeniu;
− ia atitudini faţă de discrepanţele existente în practica naţională în raport cu jurisprudenţa
CtEDO.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Justiţia pentru
copii

Formator

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Raisa Botezatu

III

14

4

Ore
Evaluarea
practice
colocviu
10
diferenţiat

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEMATICA
Concepte generale privind justiţia pentru copii.
Standarde internaţionale în domeniul justiţiei pentru copii.
Jurisprudenţa CtEDO
Particularităţile desfăşurării urmăririi penale în cauzele
privind minorii.
Particularităţile judecării cauzelor în care sunt implicaţi
minorii.
Aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere în privinţa
minorilor.
Alternativele în justiţia pentru copii
TOTAL

Ore
curs

Ore
practice

2

0

2

0

0

2

0

4

0

2

0

2

4

10

VI. UNITĂŢI TEMATICE
Unităţi tematice

Strategii didactice/
Resurse logistice

Sugestii pentru
lucrul individual

Tema 1. Concepte generale privind justiţia pentru copii.
Ore curs
1.Definiţia justiţiei pentru copii.
2.Sarcinile justiţiei pentru copii.
3.Principiile generale ale justiţiei pentru minori.
Principii generale ale drepturilor copiilor.
a) Nondiscriminarea
	
  

Curs-prelegere
Proiector/laptop

Ore curs
Brainstorming.
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică.
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b) Interesul superior al copilului
c) Dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare
d) Respectarea opiniei copilului.
Principii specifice ale justiţiei juvenile.
a) Principiul reabilitării şi reintegrării copiilor.
b) Principiul tratării copilului în conflict cu legea ca pe
o victimă.
c) Principiul separării justiţiei pentru adulţi de cea
pentru copii.
d) Principiul neinstituţionalizării copiilor
e) Principiul limitării aplicării justiţiei juvenile
f) Principiul abordării complexe
g) Necesitatea existenţei justiţiei juvenile.
h) Stereotipurile create faţă de copiii.
Tema 2. Standarde internaţionale în domeniul justiţiei pentru copii. Jurisprudenţa
CtEDO.
Ore curs
Ore curs
1. Considerente generale privind instrumentele
Prelegerea cu
Brainstorming.
internaţionale în domeniul justiţiei pentru copii.
suport vizual.
Lectura
2. Actele internaţionale cu aplicare directă pentru
Power Point,
surselor din
justiţia pentru copii şi acte relevante justiţiei juvenile.
laptop,
Lista
3. Descrierea succintă a actelor internaţionale specifice videoproiector.
bibliografică.
justiţiei pentru copii.
4. Mecanisme şi instituţii de monitorizare şi aplicare a
standardelor internaţionale.
5. Comitetul ONU cu privire la drepturilor copilului.
6. Comitetul de Coordonare al Naţiunilor Unite privind
consultanţa şi asistenţa tehnică în domeniul justiţiei
juvenile.
7. Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al
Naţiunilor Unite (UNICEF).
8. Biroul Înaltului Comisar ONU pentru DO,
9. Comisia pentru DO, Comisia ONU privind
prevenirea criminalităţii şi justiţia penală,
10. Jurisprudenţa CtEDO.
11. Forţa juridică a standardelor internaţionale.
Tema 3. Particularităţile desfăşurării urmăririi penale în cauzele privind minorii.
Ore practice
1. Să explice procedura de pornire şi desfăşurare a
urmăririi penale în cazurile cu minori.
2. Să expună circumstanţele ce urmează a fi stabilite în
cauzele cu minori.
3. Să determine coparticipanţii la proces şi să expună
cazurile de disjunjere a cauzei în privinţa minorilor.
4. Să expună procedura de audiere a bănuitului,
învinuitului minor.
5. Să determine reprezentanţii minorilor în proces.
6. Să expună condiţiile de asigurare a respectării
drepturilor minorilor în cadrul urmăririi penale.

	
  

Seminare.
Studiu al
practicii judiciare
în cauzele de
urmărire penală
în privinţa
minorilor
Tablă flipchart

Ore practice
Lucrul în grup
cu folosirea
tehn.
informaţionale.
Soluţionarea
speţelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte
procesuale.

4	
  

Tema 4. Particularităţile judecării cauzelor în privinţa minorilor de către
judecătoreşti.
Ore practice
1. Să expună specificul şedinţei preliminare pe cauzele Seminare.
în privinţa minorilor.
Analiza practicii
2. Să definească particularităţile pregătirii cauzei spre judiciare.
examinare.
Dezbateri.
3. Să evidenţieze particularităţile de vîrstă şi
Studiu de caz
psihologice ale minorilor în conflict cu legea;
Tablă flipchart
4. Să identifice diferite situaţii care determină
disjungerea cauzei în privinţa minorilor;
5. Să determine participanţii la proces şi
particularităţile reprezentării minorului în instanţă.
6. Să determine cazurile de eliminare din sala de
judecată a inculpatului minor.
7. Să argumenteze specificul dezbaterilor judiciare în
cauzele cu minori.
8. Să expună specificul conţinutului sentinţei în
cauzele cu minori.
9. Să întocmească un proiect de sentinţă de
condamnare în privinţa minorului.

instanţele
Ore practice
Pregătirea
temei pentru
activitate
practică.
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale

Tema 5. Aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere în privinţa minorilor.
Ore practice
1. Să definească particularităţile aplicării măsurilor de
constrîngere în privinţa minorilor.
2. Să descrie condiţiile aplicării măsurilor preventive
în privinţa minorilor;
3. Să identifice organele şi actele prin care se aplică
măsurilor preventive în privinţa minorilor;
4. Să descrie modalitatea aplicării măsurii măsurilor
preventive în privinţa minorilor: transmiterea sub
supraveghere a minorului; obligarea de a nu părăsi
localitatea sau obligarea de a nu părăsi ţara;
garanţia personală şi garanţia unei organizaţii;
arestarea preventivă.
5. Să argumenteze eficienţa aplicării măsurii
preventive – transmiterea sub supraveghere a
minorului;
6. Să relateze despre înlocuirea, revocarea şi încetarea
de drept a măsurilor preventive;
7. Să expună modalitatea atacării hotărîrilor privind
măsurile preventive;
8. Să estimeze impactul asupra minorului în cazul
reţinerii şi/sau aplicării măsurii preventive arestarea.
9. Să justifice necesitatea unor norme distincte de cei
adulţi privind termenul reţinerii şi arestării
preventive.

Seminar.
Analiza/studiul
legislaţiei şi
practicii
judiciare.
Dezbateri.
Studiu de caz.
Tablă flipchart

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte
procesuale.

Tema 6. Alternativele în justiţia juvenilă
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Ore practice
1. Să definească conceptul de alternative şi principiile
alternativelor.
2. Să identifice tipuri de programe alternative
3. Să argumenteze conceptul de justiţie restaurativă,
principiile şi valorile care stau la baza ei;
4. Să compare sistemul actual al justiţiei penale cu
abordările propuse de justiţia restaurativă;
5. Să enumere diferite practici de aplicare a justiţiei
restaurativă;
6. Să formeze o atitudine pozitivă faţă de justiţia
restaurativă
7. Să aplice modalităţile restaurative în cadrul
sistemului de justiţie juvenilă existent.

Seminar.
Analiza/studiul
legislaţiei şi
practicii
naţionale.
Dezbateri.
Studiu de caz.
Tablă flipchart

Ore practice
Discuţii asupra
cazurilor de
alternative la
justiţia
juvenilă

VII. EVALUAREA
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
− participarea audienţilor în cadrul seminarelor;
− realizarea activităţilor individuale/în grup;
− răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz;
− redactarea unor acte în baza temelor studiate;
− susţinerea unei testări obligatorii care va conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale;
− pregătirea unui referat pe o problemă propusă pentru activităţile individuale.
B. Evaluarea finală se va efectua prin colocviu diferenţiat, în bază de test, care va
conţine o întrebare teoretică şi una practică în domeniul justiţiei pentru copii.
VIII. BIBILIOGRAFIE
Acte legislative şi normative:
1. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, din 14 martie 2003.
3. Codul Penal al Republicii Moldova, din 18 aprilie 2002.
4. Codul de executare al Republicii Moldova, din 24decembrie 2004.
5. Legea privind drepturile copilului, nr. 338 din 15.decembrie 1994.
6. Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de
părinţi, nr. 140 din 14 iunie 2013.
7. Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiilor, nr. 30
din 17 martie 2013.
8. Legea cu privire la Procuratură, nr.294-XVI din 25 decembrie 2008.
9. Legea cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal, nr.105 din 16
mai2008.
Acte internaţionale:
1. Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 1989.
2. Ansamblul de reguli minime ale ONU privind administrarea justiţiei pentru minori
(Regulile de la Beijing) (1985).
3. Liniile directoare ONU pentru prevenirea delicvenţei juvenile (Liniile directoare de la
Riyadh) (1990).
4. Regulile ONU privind protecţia minorilor privaţi de libertate (Regulile de la Havana)
	
  

6	
  

5.

6.

7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

(1990).
Liniile directoare pentru acţiune privind copiii din sistemul judiciar penal, adoptate în 1997
de Consiliul Economic şi Social al ONU (UN Guidelines for Action on Children in the
Criminal Justice System (1997).
Liniile directoare cu privire la Justiţie în ceea ce priveşte chestiunile ce implică copii
victime sau martori ai infracţiunii (2005). (Guidelines on Justice in Matters Involving
Child Victims and Witnesses of Crime).
Recomandarea R (2003)20 ale comitetului de miniştri al statelor membre referitoare la
noile moduri de abordare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile (adoptate de
Comitetul de Miniştri la 24 septembrie 2003).
Recomandarea nr.R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre referitoare la
regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate (19 octombrie 1992).
Recomandarea nr.R (87)20 referitoare la reacţiile sociale faţă de delincvenţa
juvenilă(17.09.1987).
Recomandarea nr.R (88) 6 referitoare la reacţiile sociale faţă de delincvenţa în rîndul
tinerilor din familiile de emigranţi (18 aprilie 1988).
Regulile minime ONU privind măsurile neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo).
Principiile de bază ONU privind utilizarea programelor de justiţie restaurativă în materie
penală.
Regulile minime ONU de tratament a deţinuţilor.
Convenţia împotriva Torturii şi Protocolul opţional la această convenţie.
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului.
Recomandarea Rec(2000)20 referitoare la rolul intervenţiei psiho-sociale timpurii în
prevenirea criminalităţii (6 octombrie 2000).
Recomandarea 99 (19) referitoare la medierea în cazurile penale.
Recomandarea (2002) 22 privind îmbunătăţirea aplicării normelor europene cu privire la
sancţiunile şi măsurile comunitare(adoptată de comitetul de miniştri pe 29 noiembrie 2000)
etc.

Practică judiciară:
1. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie Cu privire la practica judiciară în cauzele
penale privind minorii, nr.39 din 22 noiembrie 2004
2. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica aplicării legislaţiei
pentru asigurarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului şi inculpatului şi
condamnatului în procedura penală, nr.11 din 24.12.2010
3. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie privind judecarea cauzelor penale în
procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei nr.6 din 24.12.2010.
4. Jurisprudenţa CtEDO şi a CSJ în privinţa minorilor
Literatură didactică şi ştiinţifică:
1. Dolea I. Un nou concept în procedura penală / Revista naţională de drept. 2003, nr.4.
2. Manualul formatorului în domeniul justiţiei juvenile. – Chişinău, 2006.
3. Manual de mediere. – Chişinău 2006
4. Justiţia Juvenilă. Ghid de buzunar pentru procurori, ofiţeri de urmărire penală şi
judecători. – Chişinău: UNICEF, 2006.
5. Sistemul judiciar în Republica Moldova: raport de evaluare a necesităţilor. 2006.
6. Respectarea drepturilor minorilor în locurile de detenţie. Raport de monitorizare. –
Chişinău, 2005.
7. Justiţia pentru minori. Studii teoretice şi jurisprudenţă. Analiza modificărilor legislative în
domeniu. Coordonator: Coca-Cozma M., Crăciunescu C.-M., Lefterache L.-V. – Bucureşti:
Universul juridic, 2003.
8. Apetrei M. Drept Procesual Penal. Partea Specială. – Bucureşti: Oscar Print, 1999.
7	
  
	
  

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

	
  

Boroi A./ Jidovu N. Drept Procesual Penal. – Bucureşti: ALL Beck, 2001.
Buneci P. Drept Procesual Penal. Partea Specială. – Bucureşti: Editura Fundaţiei
România de Mîine, 2003.
Comentariul la Codul de Procedură Penală. – Chişinău: Cartier Juridic. 2005.
Dolea I., Rotaru V., Cerbu A. şi alţii. Drept Procesual Penal. Partea specială. – Chişinău,
2006.
Dolţu I., Draghici V., Negip M. Martorul în procesul penal. – Bucureşti: Lumina LEX,
2004.
Neagu I. Tratat de tactică criminalistică. – Braşov: Carpaţi 1993.
Osoianu T., Orîndaş V. Procedură Penală. Partea generală. – Chişinău, 2004.
Paraschiv C.-S. Drept Procesual Penal. – Bucureşti: Lumina LEX, 2002.
Păvăleanu V. Drept Procesual Penal. Partea Specială. – Bucureşti: Lumina LEX, 2002.
Pintea A. Drept Procesual Penal. – Bucureşti: Lumina LEX, 2002.
Rusu V. Particularităţile procedurii penale în privinţa minorilor. – Chişinău: Pontos,
2001.
Rusu V. Specificul susţinerilor verbale şi al ultimului cuvînt al inculpatului în cauzele
penale ale minorilor / Revista Naţională de Drept, 2003, nr.3.
Solomonescu G. Tratamentul infractorului minor în drept penal comparat. – Bucureşti,
1938.
Tulbure A. Şt., Tatu A.- M. Tratat de drept procesual penal – Bucureşti: ALL Beck, 2003.
Volonciu N. Tratat de procedură penală. – Bucureşti: Paideia, 1997.

8	
  

