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MODALiTăŢi DE iNTErVENŢiE pENTru  
AMELiOrArEA siTuAŢiEi MiNOruLui iNFrACTOr

oxana RoTARU, doctor în drept, conferenţiar

The phenomenon of the minor’s being in conflict with law became an interest subject for jurists, 
social assistants, psychologists and professors from the Republic of Moldova. An acknowled-
gement for that thing is the fact that the process of reforming minors’ justice is developing 
during the last years.
By this context, a key role is granted to penitentiary institutions as a method of reeducation 
and social reinsertion of offender minors.
Obviously negative consequences of freedom lack in adolescence can not be neglected. That’s 
why international organizations encourage non imprisonment penalties in minors’ cases (e.g. 
UND Minimum Standards of minor’s justice administration, UND Rules for imprisoned 
minors’ protection) which offer to teen-agers the chance to continue studies, to be in contact 
with family, to participate in community’s life and to gain social experience.

Delincvenţa reprezintă un fenomen natural în existenţa unei societăţi reprezent-
înd un element intrinsec al progresului societăţii din punct de vedere al regulilor ce 
o guvernează.

Evoluţia societăţii atrage după sine evoluţia delincvenţei care, la rîndul ei, de-
termină evoluţia societăţii, creînd astfel un perpetium mobil real, al cărui mecanism 
pare imposibil de oprit.

Cum pot fi delincvenţii minori resuscitaţi ca indivizi normali? Iată problema la 
care ne propunem să găsim răspuns în cele ce urmează.

Delincvenţa juvenilă nu reprezintă un fenomen izolat guvernat de propriile sale 
legi şi generat de cauze speciale, ci reprezintă un segment al fenomenului general 
al criminalităţii. Ori, în opinia cercetătorului francez Fr. Simianad, a explica un fapt 
înseamnă a înţelege motivele pentru care se produce, prin identificarea cauzei sale 
determinante.

În general, resocializarea infractorilor reprezintă un proces extrem de dificil în care 
şansele de reuşită sunt extrem de reduse, cauzele acestui rezultat fiind multiple.

În primul rînd, ne referim la acea ostilitate pe care infractorul o resimte şi în 
mod egal o exprimă faţă de societate, ostilitate generată de frustările acumulate în 
perioada petrecută în inchisoare.

În al doilea rînd, este vorba despre acel fenomen de respingere cu care este int-
împinat la ieşirea din penitenciar de către membrii societăţii, exprimat în mod făţiş 
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prin refuzul acceptării în grupurile sociale, prin excluderea de la obţinerea de slujbe, 
precum şi prin tratamentul dispreţuitor la nivelul şi cu privire la individul respectiv.

O altă cauză o reprezintă handicapul reprezentat de modalităţile de obţinere a 
mijloacelor de existenţă care-l determină a recurge la săvîrşirea de noi fapte penale, 
întrucît sunt obţinute mult mai uşor cele necesare decît în cazul în care ar munci 
pentru acestea.

Nu mai puţin important, în opinia noastră, e şi ruperea legăturilor cu familia 
din care face parte şi, în mod implicit, lipsa unui loc de muncă în care infractorul să 
se poată refugia după ieşirea din penitenciar.

Astfel, de cele mai dese ori, infractorul este negat de către familia din care face 
parte, considerându-se că prezenţa sa va genera noi probleme.

Devianţii stigmatizaţi — adică etichetaţi şi excluşi — vor fi constrînşi să elaboreze 
soluţii ce le vor permite să supraveţuiască respingerii.

Cercetătorul american E. M. Lemert a creat termenul de „deviant secundar“ 
pentru a-l desemna pe acela care trebuie să se adapteze unor reacţii stigmatizante. 
Dacă şi-a pierdut locul de muncă şi toate uşile îi sunt închise, el ar putea fi împins 
spre furt pentru a-şi satisface nevoile. Dacă dispreţul şi ostilitatea, care marchează 
raporturile sale cu conformiştii, i se vor părea prea greu de suportat, el va prefera să 
frecventeze devianţi ca şi el.

În mod evident, aceste cauze generale se regăsesc şi în ceea ce priveşte situaţia 
minorului infractor, întrucît, explicînd criteriile vîrstei, acesta reprezintă doar un alt 
autor de infracţiuni.

Dacă, însă, în ceea ce priveşte infractorii majori, în general, resocializarea nu 
cunoaşte şanse mari de succes, suntem de părerea că în ceea ce priveşte segmentul mi-
norilor există multe premise ca acţiunea de reintegrare să fie încununată de succes.

Astfel, considerăm oportun dezvoltarea unei politici concrete în acest domeniu 
care să vizeze următoarele obiective:

— modificarea percepţiei societăţii cu privire la delincvenţa juvenilă în sensul 
dezvoltării unei atitudini mai înţelegătoare faţă de delincvenţi;

— reeducarea tinerilor în spiritul valorilor tradiţional acceptate de societate şi 
determinarea lor pentru conformarea la regulile sociale;

— dezvoltarea de servicii publice în scopul creării de facilităţi pentru tineri în 
general şi acordării unui tratament nedescriminator pentru toţi copiii;

— dezvoltarea unui reţele puternice de şcoli post-gimnaziale în care să fie atraşi 
toţi tinerii al căror nivel de pregătire şcolară şi aptitudini nu sunt de natură a con-
stitui un avantaj pentru continuarea instruirii în instituţiile de învăţămînt liceal;

— conceperea de programe şi activităţi de natură a contracara influienţele ne-
gative pe care le exercită mediul înconjorător asupra tinerilor prin reducerea 
la maximum a intervalelor de timp de care acesta dispune în mod liber.

Realizarea dezideratului cuprins în primul obiectiv poate fi reuşită prin aplica-
rea unor măsuri de natură legislativă în sensul creării unui sistem de tratament al 
minorului infractor diferit de cel actual. 
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Astfel, tema principală a acestuia ar trebui să fie menţinerea minorului în interiorul 
societăţii şi nu izolarea lui într-un loc de reeducare. Aceasta înseamnă renunţarea la pe-
depsele privative de libertate pentru infracţiunile cu un grad de periculozitate mai scăzut 
în cazul minorilor aflaţi la prima infracţiune săvîrşită şi în acest context optăm pentru 
probaţiunea şi munca în folosul comunităţii la care ne-am referit în repetate rânduri.

Codul Penal prevede două tipuri de sancţiuni aplicabile minorilor în caz de să-
vărşire a faptelor penale — pedepse şi măsuri de constrîngere cu caracter educativ.

Particularitatea sistemului de pedepse a minorilor constă nu numai în diminu-
area numărului categoriilor de pedepse, dar şi în reeducarea termenelor pedepselor 
respective în comparaţie cu aceleaşi tipuri de pedepse aplicabile adulţilor.

Din cele opt categorii de pedepse, prevăzute de art. 62 al Codului Penal pentru 
persoanele fizice, faţă de minori sunt aplicabile doar cinci categorii — amenda, pri-
varea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, 
munca neremunerată în folosul comunităţii, arestul şi închisoarea. Dar şi din aceste 
cinci categorii, unele doar teoretic pot fi atribuite minorilor, neavînd practic nici o 
implicaţie practică.

Cadrul pedepselor aplicabile minorilor include:
— amenda;
— munca neremunerată în folosul comunităţii, de la 60 la 240 ore, începînd cu 

vîrsta de 16 ani;
— arestul, pe termen de la 3 la 6 luni, începînd cu vîrsta de 16 ani;
— închisoarea pe termen de 6 luni-15 ani pentru persoane care nu au atins vîrsta 

de 18 ani.

AMENDA, nefiind exclusă din sfera sancţiunilor justiţiei penale juvenile, rămîne 
de o aplicabilitate restrînsă în acest domeniu, datorită posibilităţilor limitate a per-
soanelor în vîrstă de pînă la 18 ani de a fi angajat în cîmpul muncii, a avea o situaţie 
materială satisfăcătoare, a avea o altă sursă independentă de venit. Astfel, minorii în 
vîrstă de 16—17 ani dispun practic de posibilităţi infim de mici de a achita o amendă, 
iar în cazul minorilor în vîrstă de 14—15 ani, această pedeapsă pecuniară practic nu 
are sens. Chiar dacă judecătorul decide aplicarea unei amenzi faţă de minori, aceas-
ta poate avea consecinţe mai nefavorabile pentru minor în caz că aceasta totuşi nu 
reuşeşte să o execute. Conform alin. 5 art. 64 al Codului Penal, în caz de eschivare 
cu rea voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă princi-
pală sau complementară, instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată 
a amenzii cu arest sau închisoare. Iar în cazul în care condamnatul nu este în stare 
să plătească amenda, ceea ce se poate întîmpla frecvent în cazul minorilor, instanţa 
de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu munca neremunerată 
în folosul comunităţii (alin. 7 art. 64 Cod Penal). În final, fiind aplicată amenda faţă 
de minor, acesta riscă pedeapsa cu arestul, închisoarea sau munca neremunerată în 
folosul comunităţii — care sunt pedepse mai aspre decît amenda. În situaţia în care 
judecătorul aplică amenda în speranţa că aceasta va fi achitată de părinţii minorului, 
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atunci însuşi faptul impunerii pedepsei pierde din esenţă, deoarece minorul nu este 
responsabilizat pentru faptele sale, plus la aceasta faptul dat ar contraveni cu princi-
piul caracterului personal al răspunderii penale şi pedepsei, conform căruia fiecare 
răspunde pentru faptele sale proprii.

Deci, de rînd cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 
o anumită activitate, şi amenda este de o aplicabilitate extrem de restrînsă în cazul 
minorilor.

MUNCA NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII. Particularităţile 
acestui tip de pedeapsă o plasează pe poziţii net superioare în raport cu alte pasibile 
a fi aplicate minorilor. Avantajul ei în a promova reabilitarea şi resocializarea mino-
rului se resimte, în special, în raport cu pedepsele privative de libertate — care au un 
efect invers, dar sunt şi totodată cel mai frecvent aplicabile. Munca neremunerată în 
folosul comunităţii pare a fi opţiunea cea mai adecvată, îndeosebi în cazul săvîrşirii 
infracţiunilor contra societăţii în întregime, care nu au o victimă bine determinată — 
huliganismul, deteriorarea sau degradarea bunurilor publice etc.

ARESTUL ŞI ÎNCHISOAREA, fiind nişte pedepse privative de libertate, pot 
să-şi găsească aplicabilitate şi eficienţă doar în cazuri de manifestare a unei conduite 
vădit criminale, cu înclinaţie pronunţată şi stabilă antisocială, şi în cazuri de săvîrşire 
a unor infracţiuni cu un grad de pericol social sporit.

Arestul. Pedeapsa cu arestul, fiind aplicabilă doar minorilor începînd cu vîrsta 
de 16 ani, este restricţionată în a fi aplicată de către instanţele judecătoreşti prin Ho-
tărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 12 noiembrie 1997, care recomandă 
excluderea din pracrica judiciară a cazurilor de aplicare neîntemeiată minorilor a 
pedepsei privative de libertate pe termen scurt, cînd în conformitate cu legea penală 
lor li se poate aplica o pedeapsă neprivativă de libertate. Astefl, şi pedeapsa cu arestul 
se află practic sub semnul veto şi nu poate să-şi găsească aplicare în sancţionarea 
minorilor.

Închisoarea. În multe cazuri nici săvîrşirea repetată de infracţiuni nu justifică 
aplicarea pedepselor privative de libertate, ceea ce se întîmplă însă extrem de frecvent 
în jurisprudenţa R.M. Săvîrşirea infracţiunii repetate practic exclude posibilitatea 
aplicării unei alte pedepse decît cea a închisorii (privativă de libertate).

Închisoarea rămîne şi unica pedeapsă care poate fi aplicată minorilor fără careva re-
stricţii legale sau impedimente de ordin obiectiv legate de particularităţile vîrstei minorului, 
ceea ce şi explică frecvenţa cu care aceasta se aplică de către instanţele judecătoreşti.

Persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoare în 
penitenciare pentru minori, ţinîndu-se cont de personalitatea condamnatului, ante-
cedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite.

Impactul/efectele detenţiei asupra minorilor. 

Observaţiile făcute, inclusiv în cazurile investigate de echipele mobile IRP, con-
firmă reputaţia închisorii şi a locurilor de detenţie în general, ca fiind „univesităţi ale 
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crimei“. Condamnarea minorilor la privaţiune de libertate încă o dată s-a dovedit a fi 
o opţiune însoţită de stigmat şi oprobriu considerabil din partea societăţii. Recurgerea 
în cazuri de necesitate extremă la instituţionalizarea delincvenţilor minori apare ca 
una din valorile de bază şi în Regulile de la Beijing. În acest document, încarcerarea 
apare ca ultimă soluţie, „plasarea minorilor în instituţii tot timpul trebuie să fie o 
soluţie la care se apelează în ultimul rînd şi pentru un termen minim necesar“.

Deţinerea îndelungată a minorilor în penitenciar are urmări grave care se manifestă 
la toate nivelele ierarhice ale personalităţii. Chiar şi deţinerea pentru scurt timp duce 
la schimbări importante care vor pune baza formării unei persoane antisociale. Este 
influienţa sistemului de valori şi interese. El, în primul rînd, se duce datorită aflării 
permanente într-un spaţiu închis şi suferă schimbări necalitative, deoarece este oferit 
un spectru restrîns de valori în interiorul penitenciarului. Observaţiile la momentul 
dat arată că, cu cît este mai mare termenul de detenţie a minorilor în penitenciar, cu 
atăt mai mult efort va fi necesar pentru recuperarea lor ulterioară.

Problemele psiho-sociale de bază determinate la minorii deţinuţi care au fost 
intervievaţi de către echipele mobile ale IRP:

— lipsa referinţei faţă de sistemul de valori social acceptate şi prezenţa perma-
nentă a acelui antisocial;

— minorii se conformează cu valorile deţinuţilor pentru a evita marginalizarea 
sa şi batjocura în cadrul acestor grupuri;

— situaţia de stres continuă determină epuizarea psuhologică a copiilor deţinuţi;
— starea de imposibilitate de a influuienţa o situaţie, determină statornicirea 

comportamentului de „Neajutorare Învăţată“, acest comportament, învăţat 
într-o situaţie, este generalizat asupra celorlalte situaţii de viaţă. Chiar şi în caz 
de reîntoarcere în mediul social normal, personalitatea sa va fi caracterizată 
şi determinată de pasivitate şi apatie socială.

Se poate în mod clar de recunoscut că mulţi dintre tinerii veniţi în instituţiile de 
detenţie sunt deja serios prejudiciaţi moral, însă în aceste instituţii ei sunt prejudiciaţi 
şi mai mult. Aceşti tineri s-au aflat la marginea societăţii, la marginea familiilor lor, 
s-au aflat în ţinta focului societăţii, care s-a „jucat“ cu procesul de formare şi dez-
voltare a personalităţii lor, iar ca rezultat tinerii au deviat de la cerinţele considerate 
acceptabile din punct de vedere al societăţii.

Mulţi dintre tinerii intervievaţi nu doresc să fie consultaţi, sfătuiţi. Ei nu doresc 
să audă părerea unui specialist sau profesionit cu privire la necesităţile lor, referitor 
la ceea ce ei trebuie să facă, fie cum ei trebuie să schimbe situaţia. Mulţi din ei şi-au 
modelat deja o „apărare“ în jurul lor ca şi cum ar fi singurul lucru util de împrumutat 
de la societate, pe care ei o privesc ca ostilă şi antagonistă.

Timpul aflat în detenţie nu este completat cu activităţi care ar contribui la viitoa-
rea reintegrare a minorului în societate. Nu au aplicare şi nu se dezvoltă programele 
care ar răspunde necesităţilor minorilor, care i-ar aduna pe grupe de interese şi i-ar 
antrena în unele activităţi. Cei mai problematici tineri în conflict cu legea nu fac 
obiectul unui lucru individual din partea specialiştilor.
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Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În condiţiile unui asemenea cadru punitiv extrem de „sărac“ în posibilităţi de 
a-i fixa unui minor o pedeapsă alternativă la detenţie, situaţie, în care închisoarea 
practic rămîne unica opţiune lăsată la dispoziţia judecătorului de către legiuitor, şi 
care poate fi asimilată cu un vid în legea penală, instanţele de judecată explorează 
destul de activ posibilităţile oferite de art. 90 al Codului Penal „Condamnarea cu sus-
pendarea condiţionată a executării pedepsei“, care poate fi privită ca o formă specifică 
de liberare de pedeapsă.

Informaţia, prezentată de echipele mobile ale IRP, atestă aplicarea închisorii, 
precum şi a condamnării condiţionate drept pedepse, cel mai frecvent, aplicabile 
minorilor atît în vîrstă de 14—16 ani, cît şi între 16—18 ani.

Aplicarea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei este o 
practică justificată a instanţelor judecătoreşti în sancţionarea minorilor, în condiţiile 
unui cadru legal punitiv care nu oferă practic o altă opţiune, cu excepţia închisorii. 
Cu toate acestea, lacunele legale a acestei metode de pedepsire sunt evidente. Instanţa 
de judecată dispunând „neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în termenul de probă 
pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârşi o nouă infracţiune şi, prin comportare 
exemplară şi muncă cinstită, va îndreptăţi încrederea ce i s-a acordat“, datorită lipsei 
unei prevederi exprese în alin. 6 art. 90 Cod Penal — obligaţiile pe care le poate im-
pune condamnatului instanţa în cazul condamnării condiţionate, nu-l poate obliga pe 
condamnatul minor să urmeze un curs de formare, instructiv sau educativ, în cadrul 
căruia specialiştii să-i explice minorului ce înseamnă purtare exemplară, în ce constă 
răul pe care l-a comis minorul, de ce fapta sa nu este bună şi prin ce se deosebeşte 
binele de rău. Aceasta ar însemna respectarea dreptului minorilor de a fi informaţi 
despre ceea ce au săvârşit, drept care a rămas neglijat în toate cazurile monitorizate 
de echipele mobile ale IRP de aplicare a condamnării cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei minorilor aflaţi în instituţiile de detenţie.

În RM fenomenul minorului aflat în conflict cu legea a devenit un domeniu de 
interes pentru jurişti, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi. În ultimii ani, e în curs 
de desfăşurare procesul de reformare a justiţiei juvenile.

În acest context, o atenţie deosebită se acordă instituţiei penitenciare ca mijloc de 
reeducare şi reinserţie socială a minorilor delincvenţi. Evident, consecinţele negative 
ale privării de libertate în adolescenţă nu pot fi neglijate. Din aceste considerente 
organizaţiile internaţionale încurajează în cazul minorilor pedepsele non-privative, 
alternative detenţiei (Standardele minime ONU pentru administrarea justiţiei juvenile, 
Regulile ONU pentru protecţia minorilor privaţi de libertate).

Pedepsele non-privative oferă adolescentului şansa de a-şi continua studiile, de 
a menţine relaţiile cu familia, de a participa la viaţa comunităţii şi de a acumula 
experienţă socială. De notat că doar în cazul în care obiectivele reabilitării nu pot fi 
realizate într-un alt cadru decît detenţie, se aplică sentinţa cu privaţiunea de libertate, 
ţinând cont de principiul „ultimei soluţii“ şi al „celui mai scurt timp posibil“.



131

Unul dintre ultimele studii privind sănătatea mintală a deţinuţilor („Le Monde“, 
08.12.2004) a fost efectuat sub conducerea profesorului Bruno Falissard — biosta-
tistician, şi a profesorului Frederic Rouillon — psihiatru, în colaborarea cu Direcţia 
generală a sănătăţii şi Administraţia penitenciarelor (Franţa). Acest studiu a cuprins 
un eşantion de aproape o mie de deţinuţi din 23 de instituţii penitenciare, eşantion 
reprezentativ pentru populaţia dată.

Cifrele impresionează: 56% dintre subiecţii studiului suferă de tulburări anxioase, 
47% — de tulburări depresive, 34% sunt dependenţi de droguri sau alcool (inclusiv 
toxicomanii), 24% au tulburări psihotice. Studiul constată un risc suicidar pentru 
40% dintre deţinuţi.

Chiar dacă fiecare deţinut trăieşte privarea de libertate în felul său, există multe lu-
cruri comune în aceste ţări. Pentru a elucida situaţia psihosocială a minorilor din mediul 
penitenciar în RM, a fost efectuat un studiu de către IRP, care a a vut drept finalitate să 
determine gradul de adaptare psihosocială, incidenţa stărilor depresive şi anxioase, prezenţa 
unor trăsături de personalitate accentuate la 45 de minori cu vârste cuprinse între 16—21 
ani, deţinuţi în Penitenciarul pentru minori din orăşelul Lipcani. Minorii au completat un 
şir de teste şi chestionare care au permis studierea stărilor şi trăsăturilor psihologice.

Studiul a arătat următoarele: 80% dintre deţinuţii testaţi nu manifestau nici o 
stare depresivă, iar 20% — o uşoară depresie reactivă sau de natură nevrotică.

Există mai mulţi factori care puteau influienţa acest rezultat. Starea psihologică a 
mai multor deţinuţi s-a îmbunătăţit ca urmare a amnistiei care a avut loc în decembrie 
2004. Presupunem că s-au destrămat unele grupuri de presiune şi s-au diminuat efec-
tele negative ale fenomenului de supraaglomerare a penitenciarului. Tot pe parcursul 
anului 2004 în penitenciar au fost angajaţi doi psihologi şi un asistent social, care prin 
activităţile desfăşurate au influienţat pozitiv asupra stării psihologice a deţinuţilor.

Starea depresivă a minorilor deţinuţi se asociază deseori cu un nivel înalt de 
anxietate care reprezintă stări de nelinişte, tensiune, teamă inexplicabilă legată de 
presupunerea unui pericol iminent sau a unui insucces. În ceea ce priveşte nivelul 
axietăţii reactive, minorii deţinuţi în penitenciarul Lipcani au prezentat următoarele 
rezultate: 46,6% au manifestat axietate reactivă redusă, 42,2% — axietate reactivă 
moderată, 11,2% — axietate reactivă înaltă. Aceeaşi subiecţi testaţi au manifestat 
următorul nivel de axietate stabilă: 4,5% — axietate stabilă redusă, 35,5% — axietate 
stabilă moderată, 60% — axietate stabilă înaltă.

Ulterior, a fost studiată personalitatea fiecărui minor cu ajutorul Inventarului 
multifazic de personalitate Minnesota (MMPI). În urma studiului au rezultat urmă-
toarele date: 71,1% din subiecţii examinaţi au înregistrat cote înalte, respectiv pentru 
scala Depresie — 20%, pentru scala Deviaţiei psihopatică — 31,1%, pentru scala 
Paranoie — 53,3%, pentru scala Schizoidie — 26,6% şi pentru scala Hipomanie — 
26,6%. Coeficientul mediu de adaptare socială este de numai 44,32%.

Reieşind din cele menţionate anterior, considerăm oportun aplicarea faţă de mi-
norii delincveţi a măsurilor educative, precum şi racordarea instituţiei de reeducare 
din Soloneţ, Soroca la standardele internaţionale.


