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TITLUL V. MINORITATEA
(art. 113-134 CP)
I. Aspecte teoretice

Minoritatea

Vârsta de la care
se răspunde penal
ca minor

Natura juridică

Natura
sancțiunilor
aplicabile
minorilor care
răspund penal

Între 14 ani
și 18 ani

Cauză de
neimputabilitate,
regim
sancționator
distinct

Măsuri educative
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Minoritatea

sub 14 ani

14-16 ani

peste 16 ani

Nu răspunde
penal niciodată

Răspunde penal
numai dacă se
dovedește că a
săvârșit fapta cu
discernământ

Răspunde
penal

Prezumție
ABSOLUTĂ a
lipsei de
discernământ

Prezumție
RELATIVĂ a lipsei
de discernământ

Prezumție RELATIVĂ
a existenței
discernământului

Nu se pot aplica
pedepse ori
măsuri
educative, ci
doar măsuri de
protecție specială
(conform Legii
nr. 272/2004)

Măsuri neprivative
de libertate
• Reprezintă regula

Se pot aplica doar măsuri educative
(minorilor nu li se aplică niciodată
pedepse)
Inclusiv majorilor care la data
săvârșirii infracțiunii aveau
vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani
Măsuri privative de libertate
• Reprezintă excepția:
a) dacă i s-a mai aplicat anterior o
măsură educativă, care a fost
executată sau a cărei executare a
început înainte de săvârșirea noii
infracțiuni;
b) dacă pedeapsa prevăzută de lege
pentru infracțiunea săvârșită este
închisoarea de 7 ani sau mai
mare ori detențiunea pe viață.
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Stagiul de
formare civică

Neprivative
de libertate

Supravegherea

Consemnarea la
sfârșit de
săptămână

Asistarea zilnică

Măsuri
educative

Privative de
libertate

Internarea într-un
centru educativ

Internarea într-un
centru de
detenție
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I. Stagiul de formare civică
• Presupune participarea
minorului la un program
(cel mult 4 luni) pentru a-l
ajuta să înțeleagă
consecințele legale și
sociale ale
comportamentului său și
pentru a-l responsabiliza în
viitor
• Se realizează sub
coordonarea serviciului de
probațiune, fără a afecta
programul școlar al
minorului

II. Supravegherea
• Presupune controlarea și
îndrumarea minorului (2-6
luni) pentru a asigura:
○ participarea la
activitățile
școlare/profesionale;
○ prevenirea săvârșirii de
infracțiuni;
○ intrarea în legătură cu
anumite persoane.
• Se realizează sub
coordonarea serviciului de
probațiune

Măsurile educative
neprivative de libertate

III. Consemnarea la sfârșit
de săptămână
• Presupune obligația
minorului de a nu părăsi
locuința în zilele de
sâmbătă și duminică (4-12
săptămâni) decât pentru a
participa la programe sau
activități impuse de
instanță
• Se realizează sub
coordonarea serviciului de
probațiune

IV. Asistarea zilnică
• Presupune obligația
minorului de a respecta un
program stabilit de
serviciul de probațiune (36 luni), care conține orarul
și condițiile de desfășurare
a activităților, precum și
interdicțiile impuse
minorului
• Se realizează sub
coordonarea serviciului de
probațiune

302

Drept penal. Partea generală. Caiet de seminar

Măsurile educative privative de libertate

I. Internarea într-un centru educativ
• Conținut: instituție specializată în recuperarea
minorilor, program de pregătire școlară și formare
profesională, programe de reintegrare socială
• Durată: 1-3 ani

Dacă săvârșește o nouă
infracțiune sau este judecat
pentru o infracțiune
concurentă:
a) prelungirea duratei fără
depășirea maximului legal;
b) înlocuirea cu internarea
într-un centru de detenție.

Dacă săvârșește o nouă
infracțiune, înainte de
împlinirea vârstei de 18 ani,
instanța revine asupra
înlocuirii și dispune:
a) executarea restului duratei
din internarea inițială +
facultativ prelungirea duratei
până la maximul prevăzut de
lege;
b) internarea într-un centru de
detenție.

Dacă dovedește interes pentru
însușirea cunoștințelor
școlare/profesionale și a făcut
progrese evidente în vederea
reintegrării sociale, după
executarea a cel puțin 1/2 din
durata măsurii educative:
a) înlocuirea cu asistarea zilnică
pentru o perioadă egală cu
durata internării neexecutate,
dar nu mai mult de 6 luni, dacă
persoana nu a împlinit 18 ani;
b) liberarea din centrul educativ,
dacă persoana a împlinit 18 ani.
• Odată cu liberarea vor fi
impuse una sau mai multe
obligații dintre cele prevăzute
de art. 121 CP, până la
împlinirea măsurii

Dacă nu respectă, cu rea-credință,
obligațiile sau condițiile de
executare a asistării zilnice,
instanța revine asupra înlocuirii sau
liberării și dispune executarea
restului rămas din măsura internării
într-un centru educativ
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Pluralitatea de infracțiuni

I. Toate infracțiunile sunt
săvârșite în timpul
minorității
! Vor fi mereu în concurs!
(infracțiunile săvârșite de
minori nu atrag interdicții
și incapacități)
Se ia o singură măsură
educativă pentru toate
faptele, ținând cont de
art. 114 și art. 74 CP

Închisoare: se aplică
închisoarea, majorată cu
1/4 din durata măsurii
educative/restul rămas
neexecutat la data
săvârșirii infracțiunii
după majorat
Din durata pedepsei se
scade ceea ce s-a
executat de la comiterea
infracțiunii până la data
judecării cauzei

Pedeapsa rezultantă nu
poate fi amânată/
suspendată sub
supraveghere

II. O infracțiune în timpul
minorității și una după majorat
Măsură educativă
neprivativă de
libertate și
pedeapsă
Se execută doar
pedeapsa
(absorbție)

Amendă: se
execută măsura
educativă, a
cărei durată se
majorează cu
maximum 6 luni,
fără a depăși
maximul legal al
acesteia

Măsură
educativă
privativă
de libertate
și pedeapsă

Detențiune
pe viață
Se execută
doar
detențiunea
pe viață

III. O infracțiune în timpul minorității și
mai multe după majorat
Se aplică regulile referitoare la concursul de
infracțiuni pentru infracțiunile comise după
majorat
Apoi se aplică regulile de la pct. II, supra
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Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării
pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiționate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o
infracțiune în timpul minorității pentru care s-a luat, chiar după
expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de
libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează,
aplicându-se în mod corespunzător regulile de la pct. II și III,
supra

Prescripția în cazul minorilor

Prescripția răspunderii

Termenele de prescripție
se reduc la jumătate dacă
la data săvârșirii faptei
erau minori și se întrerup
și se suspendă în
condițiile prevăzute
pentru majori

Prescripția executării

Măsuri
neprivative
Se prescriu
în 2 ani

Măsuri privative
Se prescriu într-un
termen egal cu
durata măsurii
privative, dar nu mai
puțin de 2 ani

Se întrerup și se suspendă
în condițiile prevăzute
pentru majori

În cazul înlocuirii măsurii
educative
Executarea se prescrie în
raport cu măsura educativă
cea mai grea și termenul
curge de la data rămânerii
definitive a hotărârii prin
care s-a dispus înlocuirea

II. Întrebări recapitulative
1. Inculpatul în vârstă de 17 ani și 8 luni i-a aplicat victimei mai multe
lovituri care inițial au necesitat pentru vindecare 90 de zile de îngrijiri
medicale, victima fiind internată. Starea de sănătate a victimei s-a degradat, iar după un an de la momentul agresiunii aceasta a încetat din
viață. S-a stabilit că între loviturile aplicate de către inculpat și moartea
victimei există legătură de cauzalitate. În speță:
a) inculpatul nu va răspunde penal ca minor;
b) față de inculpat se va putea lua o măsură educativă privativă de
libertate, chiar dacă la momentul decesului victimei el devenise
major;
c) având în vedere gravitatea faptei săvârșite și că inculpatul devenise major nu numai la momentul decesului victimei, dar și până la
terminarea procesului penal, se poate aplica pedeapsa închisorii,
însă între limitele prevăzute de lege pentru infracțiunea respectivă
reduse la jumătate.
2. Cu privire la infracțiunile comise de minori:
a) în caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se
stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele;
b) nu se poate lua o măsură educativă neprivativă de libertate, indiferent de infracțiunea săvârșită, dacă minorul nu a mai săvârșit o
infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost
executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea
infracțiunii pentru care este judecat;
c) în cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul
minorității și una după majorat, se va stabili o pedeapsă pentru
ambele infracțiuni.
3. X, minor la data săvârșirii faptei, a fost condamnat la 2 ani internare într-un centru de detenție. Se va dispune o soluție legală atunci
când, după executarea a 14 luni din măsura educativă:
a) minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor
școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea
reintegrării sociale, astfel că s-a dispus înlocuirea măsurii internării
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cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu
durata neexecutată;
b) minorul a fost judecat pentru o infracțiune concurentă, astfel că
s-a dispus prelungirea internării cu un an;
c) minorul a comis o nouă infracțiune în urma căreia a fost menținută măsura educativă pe durata de 2 ani.
4. Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare
a măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice, dispusă pe
o durată de 4 luni, sau obligațiile impuse în cadrul acesteia, instanța,
pentru a pronunța o soluție legală, va dispune:
a) suplimentarea obligațiilor care pot fi impuse minorului;
b) prelungirea măsurii educative a asistării zilnice până la 6 luni;
c) înlocuirea măsurii educative a asistării zilnice cu măsura educativă
a supravegherii pe o durată de 6 luni.
5. Cu privire la infracțiunile comise de minori:
a) în caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se
stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele;
b) nu se poate lua o măsură educativă neprivativă de libertate, indiferent de infracțiunea săvârșită, dacă minorul nu a mai săvârșit o
infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost
executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea
infracțiunii pentru care este judecat;
c) în cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul
minorității și una după majorat, se va stabili o măsură educativă
pentru ambele infracțiuni, dacă subiectul nu împlinise încă vârsta
de 21 de ani la data pronunțării hotărârii.
6. X, minor la data săvârșirii faptei, a fost condamnat la data de
31.01.2014 la 2 ani internare într-un centru de reeducare, măsură educativă aplicată de instanța de judecată în baza Codului penal din 1969 în
vigoare la acel moment. La data de 01.02.2014 a intrat în vigoare
actualul Cod penal, astfel încât, la data judecării apelului declarat de
către X, instanța a avut de stabilit legea penală aplicabilă, comparând
sancțiunile prevăzute de legile care s-au succedat, după ce a apreciat că
urmează să dispună o sancțiune pe o durată de 2 ani.

