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Abstract: The minor, being the cell of society, must be protected and anchored, respectively, barring 
all the conditions in which he may be prone to commit illegal act. According to this fact the Moldavian 
legislator based on the legal provisions has possibility to be released from the criminal responsibility 
without applying directly to him a criminal punishment. The release of criminal responsibility of minors 
as a method of re-education and social reintegration is a key factor because re-education contributes 
decisively to reintegration into the social environment. A good treatment applied to the juvenile under 
the imposition of educational coercive measures is the premise of the future settlement of legal conflicts.
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Criminalitatea minorilor reprezintă un factor inerent oricărei societăți, fiind determinat atât de 
factori interni, cât și de factori externi, problema criminalității fiind calificată drept una dintre cele 
mai stringente în RM.

Minoritatea penală este un concept cunoscut din timpuri străvechi de unele popoare, și-a găsit 
expresia juridică în legislaţia scrisă sau în dreptul cutumiar al primelor organizări statale. Deși infor-
maţiile în această privinţă sunt lacunare ori incerte, se poate spune că, încă din cele mai vechi timpuri 
copilul și, într-o oarecare măsură, adolescentul au fost consideraţi o categorie juridică distinctă, cu 
drepturi și răspunderi limitate. Această diminuare a responsabilităţii a fost consacrată în primul rând 
prin dispoziţiile cu caracter penal. De aceea s-a și spus că “dreptul minorului”, ca ansamblu coerent 
de norme juridice codificat în unele state moderne (de exemplu: Germania), își are originea în ve-
chile legislaţii penale, care atenuau răspunderea copiilor și adolescenţilor pentru săvârșirea anumitor 
fapte considerate infracţiuni. [14, p.9]

Problema răspunderi penale a minorilor a constituit și constituie una din problemele cele mai 
grele și dramatice care se pun pe planul politicii penale. [10, p.568].
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Codul de procedură penală a RM, Titlul III, Capitolul I stabilește și o procedură specială în 
cauzele privind minorii. Procedura în cauzele privind minorii are specificul său, determinat de 
particularitățile subiectului infracțiunii, cît și ale altor minori implicați în procesul penal, persoana 
care se consideră insuficient dezvoltate sub aspect psihologic. Starea de minoritate atrage necesitatea 
unei reglementări deosebite și pe plan procesual penal, procedura specială instituită de lege, ținînd 
seama de toate particularitățile urmăririi și judecării învinuiților și inculpaților minorii. Legislația 
procesuală penală al Republicii Moldova tinde a fi în concordanță cu normele internaționale referi-
toare la dreptul copilului [11, p.836].

Convenția ONU privind drepturile copilului recunoaște că, copilul are nevoie de o protecție spe-
cială și de îngrijiri speciale, în primul rînd de o protecție juridică potrivită. Articolul 1 al Conveției 
stabilește că prin copil se înțelege orice ființă umană sub vîrsta de 18 ani. Deci, este de cunoscut 
faptul că pentru persoanele sub vîrsta de 18 ani nu-i poate fi aplicat pedeapsa cu închisoare privind 
detențiunea pe viață. Articolul 37 al Convenției obligă statele de a asigura că nici un copil să nu fie 
supus la tortură, la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Prin urmare, art.21 din Codul penal al RM menționează faptul că sunt pasibile de răspundere 
penală persoanele fizice, responsabile care, în momentul săvîrșiri infracțiuni, au împlinit vîrsta de 
16 ani, dar totodată legiuitorul moldav a prevăzut și o excepție de la acest compatiment, și anume că 
sunt pasibile de răspundere penală și persoanele care la momentul săvîrșirii infracțiunii au atins vîrsa 
de 14 ani, doar penru unele categori de infracțiuni prevăzut de Codul penal al Republicii Moldova 
în vigoare. 

Calitatea de subiect al infracţiunii presupune aptitudinea biopsihică a persoanei de a înţelege și 
de a-și asuma obligaţiile de comportare prevăzute de normele dreptului penal, precum și capacitatea 
de a-și stăpîni și a dirija, în mod conștient, actele de conduită în raport cu cele existente. Reieșind din 
particularităţile dezvoltării biopsihice a persoanei, în teoria dreptului penal s-a impus necesitatea de 
a stabili o limită de vârstă sub care răspunderea penală a minorului să fie exclusă.[14, p.33]

Pentru ca o persoană să poată fi subiect al infracţiunii, ea trebuie să fi atins, în momentul comi-
terii infracţiunii, o anumită limită de vârstă. Or, numai la o anumită vârstă, și nu de la naștere, omul 
dobândește capacităţile psihice care-i dau posibilitate de a conștientiza acţiunile sale și de a și le putea 
stăpîni.[7, p33] 

În literatura juridică de specialitate de multe ori apărea întrebarea de ce minorii sunt supușii 
răspunderi penale de la vîrsta de 16 ani, iar pentru unele infracțiuni de la vîrsta de 14 ani?

Stabilind limitele de vîrsta privind răspunderea penală a minorilor, legiuitorul ia în considerare 
mai multe circumstanțe, dar un rol hotărîtor îl au totuși particularitățile psihologice prezente la mi-
nori: trăsăturile de vîrstă, capacitatea și aptitudinea de a înțelege caracterul de pericol social al faptei 
comise. Minorii, la o anumită vîrstă, își aleg conștient un anumit mod de comportament, acest lucru 
explică implimentarea de către legiuitor a răspunderii penale de la vîrsta de 14 ani pentru un anumit 
tip de infracțiuni și pentru celelalte tipuri de infracțiuni de la vîrsta de 16 ani.[13, p.15]

În cadrul urmăririi penale și judecării cauzei trebuie să se dovedească vârsta precisă a minorului 
(ziua, luna, anul nașterii). Astfel, conform Hotărârii Plenului CSJ cu privire la practica judiciară, în 
cauzele penale privind minorii se consideră că persoana a atins vârsta respectivă nu în ziua nașterii, 
ci începând cu ziua următoare a acesteia. La constatarea vârstei de către expertiza medico-legală ziua 
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nașterii inculpatului urmează a fi considerată ultima zi a acelui an, care este stabilită de experţi, iar în 
cazul constatării vârstei printr-un număr minimal și un număr maximal de ani, instanţa de judecată 
urmează să reiasă din vârsta minimală a acestei persoane presupusă de expertiză.[6, Hotărîrea CSJ 
nr.39 din 22.11.2004]

Faptul săvîrșirii de către un minor a unei infracțiuni reprezintă, în lumina legislației penale, o 
circumstanță atenuantă prevăzută la art.76 alin.1 lit.b CP al RM.

Legislația penală în vigoare subliniază că de multe ori corectarea și reeducarea socială a persoa-
nei care a săvîrșit o infracțiune pînă la vîrsta de 18 ani și care nu prezintă un mare pericol social, poate 
fi efectuată și fără aplicarea răspunderii penale, sub influența numai a măsurilor cu caracter educativ, 
astfel că atingerea scopurilor de prevenire este posibilă fără tragerea vinovaților la răspundere penală. 

În conformitate cu art.54 alin.(1) CP al RM prevede liberarea de răspundere penală a minorilor 
care a săvîrșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă. Astfel, dacă la momentul 
în care instanța de judecată va pronunța sentința și va constata că scopurile pedepsei penale prevă-
zute la art.2 CP al RM pot fi atinse prin aplicarea măsurilor de constringere cu caracter educativ pre-
văzute la art.104 CP al RM, minorii inculpați vor fi liberarți de răspundere penală de către instanța 
de judecată.

Ca dovadă a faptului că persoana poate fi corectată fără tragerea la răspundere penală poate 
servi: autodenunțarea, căința sinceră, contribuirea la descoperirea infracțiunii, recuperarea prejudi-
ciului cauzat etc.[11, p.853].

În conformitate cu art.483 CPP al RM dacă la desfășurarea urmăririi penale, în cazurile infrac-
ţiunilor ușoare sau mai puţin grave săvîrșite de minor, se stabilește că minorul pentru prima dată a 
săvîrșit o asemenea infracţiune și corectarea lui poate fi obţinută fără a-l trage la răspundere pena-
lă, organul de urmărire penală poate face propunere procurorului de a înceta urmărirea penală în 
privinţa minorului și de a-l libera de răspundere penală în temeiul prevăzut în art.54 din CP al RM, 
cu aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ conform prevederilor art.104 din CP al 
RM. 

Încetarea procesului penal în privința minorilor nu se admite dacă minorul sau reprezentantul 
lui legal este împotrivă.

Deci, în opinia doctrinarilor de specialitate pentru ca minorul să beneficieze de liberare de răs-
pundere penală trebuie atras atenție la mai multe temeiuri și anume:

Primul temei care ne permite a pune chestiunea despre posibilitatea liberării minorilor de răs-
pundere penală este faptul comiterii unei infracțiuni de un pericol social redus.

Al doilea temei de liberare de răspundere penală a minorilor este pericolul nu prea grav al 
infracțiunii comise. Legea penală consideră posibilă aplicarea categoriei date de liberare în cazul 
cînd sunt prevăzute 2 momente ce caracterizează personalitatea minorului:

(1) Cînd persoana e în vîrstă de pînă la 18 ani
(2) Cînd corectarea persoanei în pricină este posibilă fără aplicarea răspunderi penale.

De regulă, organele de drept se referă la un șir de circumstanțe ce vorbesc despre pericolul social 
redus al minorilor. 

În primul rind, sunt luate în considerare, circumstanțele de către organele de drept privind com-



21

AvocAtul: Buletin informativ, numărul 4 din 31 mai 2017, anul IAvocAtul: Buletin informativ, numărul 4 din 31 mai 2017, anul I

portamentul minorilor pînă la săvîrșirea infracțiuni, lipsa antecendentelor penale, se i-a în conside-
rare și aptitudinile delicventului minor privind starea la învățătură, muncă, etc.

Al doilea grup de factori, luat în considerare în momentul liberării minorilor de răspundere 
penală se referă la circumstanțele săvârșiri infracțiuni, o mare importanță în acest caz se referă la și 
la motivul săvîrșiri infracțiuni.

Al treilea grup de factori de o mare importanță în ceia ce privește caraterizarea personalității mi-
norilor ține de condițiile materiale grele, lipsa unui părinte, neputința mamei de  a-și crește minorul. 
În acest caz corijarea e posibilă prin măsuri de organizare corectă a educației.[9, p.295].

După cum am meționat anterior, legiuitorul conducîdu-se de principiul umanismului, minorul 
poate fi reeducat și reintegrat în societate fără aplicarea răspunderii penale, dar sub influența acelor 
măsuri de constrîngere cu caracter educativ.

Vom analiza în continuare aplicarea măsuri de constrîngere cu carater educativ, astfel minorita-
tea penală constituie una din preocupările majore și permanente al politicii penale din toate statele 
moderne. Măsurile educative sunt sancțiuni de drept penal instituite în mod special pentru minorii 
infractori și care sunt destinate să asigure în condițiile unei constringeri penale reduse și diferențiate 
educarea și reeducarea acestora prin supraveghere, instruire școlară sau profesioanlă și prin cultivare 
în conștiința lor a unor valori și comportamente care să implice respectul față de ordinea de drept.

Spre deosebire de unele legislații străine (cum este cea franceză), unde măsurile educative se pot 
lua și fără a se stabili răspunderea penală, în sistemul penal moldovenesc ele nu pot fi decît consecințe 
ale unei răspunderi penale concrete și se pot lua numai față de minorul care a săvîrșit o infracțiune.

Scopul măsurilor educative, subordonat în mod generic scopului general al tuturor sancțiunilor 
de drept penal, este acela de a educa și reeduca pe minorul delicvent prin intermediul dobîndirii 
unei pregătiri școlare, profesionale și culturale de natură a-i permite o reintegrare socioprofesională 
pozitivă în societate a minorului. [13, p32-34] 

Conform art. 104 CP al RM, persoanele liberate de răspundere penală în conformitate cu art. 
54 CP al RM, instanța de judecată le poate aplica următoarele măsuri de constrîngere cu caracter 
educativ

(1) Avertismentul;
(2) Încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanele care îi înlocuiesc sau 

organele specializate de stat;
(3) Obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în consi-

derare starea materială a minorului;
(4) Obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică;
(5) Obligarea minorului de a urma cursul de învățămînt obligatoriu;
(6) Obligarea minorului de a participa la un program probațional.

Spre deosebire de România aceștia aplică față de minor următoarele măsuri educative:
(1) Mustrarea;
(2)  Libertatea supravegheată; 
(3)  Internarea într-un centru de reeducare; 
(4) Internarea într-un institut medical-educativ.
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Deci, măsurile de constrîngere cu caracter educativ sunt o formă de individualizare a răspunderi 
minorilor pentru infracțiunea comisă, o formă de liberare de răspundere sau pedeapsă penală. [13, 
p.34]

Prin urmare, vom face o analiză fiecărei măsuri de constrîngere cu caracter educativ, conform 
art.104, alin(1) CP al RM.

Astfel, avertismentul în calitate de măsură de constrângere cu caracter educativ, prevăzută la 
art.104, alin.1, lit.a CP al RM, constă în explicaţia dată minorului despre pericolul pe care îl prezintă 
fapta comisă și preîntâmpinarea de a nu săvârși noi infracţiuni. Codul penal nu se referă expres la 
conţinutul acestei măsuri educative, a cărei parte integrantă constă în explicaţia dată minorului des-
pre pericolul pe care îl comportă în sine infracţiunea, despre daunele survenite în urma săvârșirii in-
fracţiunii, cu preîntâmpinare că, în cazul săvârșirii de noi infracţiuni, faţă de el vor fi luate măsuri mai 
severe, inclusiv aplicarea pedepsei cu toate consecinţele negative prevăzute de legea penală. [14, p.36]

Avertismentul presupune o apreciere negativă de drept a acţiunii făptuitorului și concomitent o 
reacţie din partea societăţii în scopul educării și reeducării acestuia. [8, p.122]

Alin. 2, art. 291 Cod de executare al RM prevede că avertismentul, ca măsură de constrîngere, se 
face în scris, contra semnătură, în termen de 5 zile, în sediul organului de probaţiune în a cărui rază 
teritorială se află domiciliul minorului. Organul de probaţiune informează, în termen de 5 zile, in-
stanţa de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărîrii sau, după caz, procurorul 
despre executarea ordonanţei. 

O altă măsură de constrângere cu caracter educativ este încredinţarea minorului pentru su-
praveghere părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat, prevăzută 
la art. 104, alin.1, lit.b CP al RM, măsură care constă în transmiterea obligaţiei și împuternicirea 
persoanelor nominalizate (părinţi, tutore, curator, rudă apropiată, organele de tutelă și curatelă etc.) 
de a exercita controlul asupra comportamentului minorului, a întreprinde activităţi educative în ve-
derea îndepărtării lui de la mediul criminal și formării unei personalităţi socializate. Această măsură 
poate fi efectivă dacă mediul familial sau cel în care se află minorul îl poate influenţa pozitiv. La apli-
carea acestei măsuri instanţa de judecată trebuie să se convingă că persoanele cărora minorul le este 
încredinţat se bucură de autoritate, au o influenţă pozitivă asupra acestuia și pot exercita controlul 
corespunzător asupra lui. [14, p.37]

Alin. 3, art.291 Cod de executare al RM prevede că organul de probaţiune în a cărui rază teri-
torială se află domiciliul minorului asigură primirea semnăturilor persoanelor responsabile pentru 
plasarea, ca măsură de constrîngere, a minorului sub supravegherea părinţilor, persoanelor care îi 
înlocuiesc sau a organelor specializate de stat. Organul de probaţiune informează, în termen de 5 zile, 
instanţa de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărîrii sau, după caz, procu-
rorul despre executarea ordonanţei. 

Obligarea minorului de a repara daunele cauzate prevăzută la art.104, alin.1, lit.c CP al RM, 
constă în recuperarea prejudiciului cauzat victimei sau altor persoane prin săvârșirea infracţiunii.

La aplicarea acestei măsuri trebuie să se ia în considerare starea materială a minorului, prezenţa 
surselor de venit propriu, angajarea în câmpul muncii etc. [7, p. 22-23]

Prin stare materială a minorului se înţelege faptul dacă acesta este salarizat, are bursă, pensie, 
altă proprietate ori economii personale, dacă el poate repara de sine stătător dauna cauzată. Aceasta 
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nu exclude situaţia în care părinţii sunt de acord, la înţelegere cu partea vătămată, să repare dauna 
cauzată.[8, p.122-123]

 Repararea daunei poate avea loc și prin efectuarea lucrărilor de restabilire, reparaţie de către 
minor, prestarea anumitor servicii. În aceste cazuri, instanţa trebuie să ţină cont atât de capacităţile 
fizice, cât și de abilităţile de muncă ale minorului.[7, p. 22-23]

Alin. 4, art.291 Cod de executare al RM prevede că hotărîrea instanţei de judecată sau, după caz, 
ordonanța procurorului privind obligarea minorului de a repara prejudiciile cauzate, ca măsură de 
constrîngere, se transmite spre executare organului de probaţiune în a cărui rază teritorială se află 
domiciliul minorului. În termen de 5 zile, organul de probaţiune informează instanţa de judecată 
despre executarea hotărîrii sau, după caz, procurorul despre executarea ordonanței.

Obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică, 
prevăzută la art. 104, alin.1, lit.d CP al RM, măsura dată, care poartă un caracter mixt, complex 
educativ-curativ, se ia faţă de minorii, ale căror deficienţe fizice sau psihice, inadaptabilitate socială, 
traumă psihică, rezultate din comiterea infracţiunii sau cauzate de mediul lor de viaţă, împiedică for-
marea normală a personalităţii lor. Măsura dată nu este privativă de libertate și se aplică atunci când 
tratamentul medical poate fi efectuat și în condiţii de aflare a minorului la libertate.[14, p.39]

Alin. 5, art. 291 Cod de executare al RM prevede că hotărîrea instanţei de judecată sau, după caz, 
ordonanța procurorului privind obligarea minorului de a urma cursul de reabilitare psihologică, ca 
măsură de constrîngere, se transmite organului de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domi-
ciliul minorului și care asigură controlul executării de către minor a măsurii respective. În termen 
de 5 zile de la finalizarea cursului de reabilitare psihologică, organul de probaţiune informează cu 
privire la aceasta instanţa de judecată sau, după caz, procurorul, anexînd rezultatele tratamentului.

 Următoarea măsură de constrîngere cu caracter educativ considerăm că este una foarte impor-
tantă, deoarece minorului, în urma aplicări acestei măsuri, este realizat scopul de reeducare și reinte-
grare acestuia în societate, astfel aceasta fiind:

Internarea minorilor, de către instanța de judecată, într-o instituţie specială de învăţămînt 
și de reeducare sau într-o instituţie curativă și de reeducare, cu actualele modificări survenite în 
Codul penal al RM a fost înlocuită cu măsura educativă privind obligarea minorului de a urma 
cursul de învățămînt obligatoriu prevăzută la art.14, alin.1, lit.e CP al RM.

Instituţii speciale de învăţământ și de reeducare și instituţii curative și de reeducare nu mai exis-
tă, iar înfiinţarea acestora în viitor ar fi în contradicţie cu principiul educaţiei incluzive. Ultima insti-
tuţie de acest gen - Școala internat specială pentru copii cu devieri de comportament din s. Soloneţ, 
r-nul Soroca a fost lichidată începând din 1 ianuarie 2011, conform Hotărîrii Guvernului nr. 1183 din 
22 decembrie 2010. În atare situație se impune revizuirea măsurilor educative din legislația penală în 
scopul dezvoltării și sporirii eficienței aplicării acestora, precum și consolidarea rolului probațiunii la 
resocializarea și reintegrarea minorilor. 

Legislaţia naţională prevede că învăţământul general este obligatoriu, însă fără a stabili anumite 
responsabilităţi direct minorilor aflați în conflict cu legea penală. Ținând cont de recomandările 
Studiului cu privire la evaluarea cadrului normativ și a practicii în domeniul justiţiei pentru copii în 
Republica Moldova și de importanţa măsurilor de constrîngere cu caracter educativ aplicate minori-
lor, apare necesitatea completării acestor măsuri cu propunerile indicate. Nerespectarea obligaţiilor 
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stabilite vor atrage consecinţe directe asupra minorului liberat de răspundere penală, fapt ce va duce 
la creșterea gradului de responsabilitate a acestuia. [15, accesat 24.05.2017, ora 21:35]

Prin urmare, Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 art. 12, alin.2, pre-
vede că obligativitatea frecventării învăţămîntului obligatoriu încetează la vîrsta de 18 ani, iar alin.3 
stabilește că responsabilitatea școlarizării obligatorii a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani revine pă-
rinţilor sau altor reprezentanţi legali și autorităţilor administraţiei publice locale de nivelurile întîi și 
al doilea. 

Alin. 6, art. 291 din Codul de executare al RM prevede că hotărîrea instanţei de judecată sau, 
după caz, ordonanța procurorului privind obligarea minorului de a urma cursul de învăţămînt obli-
gatoriu se transmite organului de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului și 
care asigură controlul executării de către minor a măsurii de constrîngere respective. În termen de 5 
zile de la absolvirea cursului de învăţămînt obligatoriu, organul de probațiune informează cu privire 
la aceasta instanţa de judecată sau, după caz, procurorul. 

Totodată, aplicarea acestei măsuri de constîngere cu caracter educativ este binevenită, deoarece 
odată ce minorul este obligat să uremeze cursul de învățămînt obligatoriu se va atinge scopul de edu-
care și reintegrare a minorului în societate și preveniri săvîrșiri de noi infracțiuni.

Reeducarea minorului înseamnă, îndeosebi formarea unor drepturi și trăsături de caracter și 
de atitudini sociale, pe care la rîndul lor, se grefează buna conduită și reintegrarea în societate. Prin 
educare și reeducare se dezvoltă trăsături de caracter, cum sunt: cinstea, respectul față de alți oameni, 
deprinderea de a munci, respectful față de muncă și față de bunurile altuia sau cele publice, respectul 
față de normele de conduită social și morală [12, p.249].

Următoarea măsură de constrîngere cu caracter educativ este obligarea minorului să participe 
la un program probaţional, prevăzută la art.104, alin.1, lit.f din CP al RM. 

Programele probaţionale includ programe de corecţie a comportamentului social și de reinte-
grare socială. Cele de corecţie a comportamentului constau în modificarea comportamentului, viziu-
nilor și capacităţilor care au condus la săvîrșirea infracţiunilor, iar cele de reintegrare socială - în re-
dobîndirea capacităţilor de a soluţiona problemele vieții sociale cotidiene. [15, accesat 24.05.2017,ora 
21:55] 

Alin. 61, art. 291 din Cod de executare al RM prevede că hotărîrea instanţei de judecată sau, după 
caz, ordonanța procurorului privind obligarea minorului de a participa la un program probațional 
se transmite organului de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului și care 
asigură controlul executării de către minor a măsurii de constrîngere respective. În termen de 5 zile 
de la finalizarea programului probațional, organul de probațiune informează cu privire la aceasta 
instanţa de judecată sau, după caz, procurorul.

Potrivit art.104, alin.4 din CP al RM, în cazul eschivării sistematice a minorului de la măsurile 
de constrîngere cu caracter educativ, la propunerea organului de stat specializat, procurorul anulează 
măsurile aplicate și trimite cauza în instanța de judecată, iar în cazul în care măsurile respective au 
fost stabilite de către instanța de judecată, aceasta le anulează și dispune trimiterea cauzei penale la 
procuror sau, după caz, stabilește o pedeapsă prevăzută de lege pentru fapta săvîrșită. 
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Alin. 5 al aceluiași articol din CP al RM specifică faptul că măsurilede constrîngere cu caracter 
educativ se aplică minorilor pînă la atingerea majoratului, în funcție de caracterul și gradul prejudi-
ciabil al faptei săvîrșite. 

În urma analizei normelor citate mai sus ajungem la concluzia că statul pri  penală, astfel oferin-
du-le o șansă de integrare în societate și o lecție pentru viitor.

Din practică s-a demonstrat faptul că, la o parte din inculpații minori, liberarea de răspundere 
penală a avutun impact pozitiv, a dus la corectarea acestora ei pot servi ca exemplu pentru semenii 
lor.

Deci, spre deosebire de liberarea de pedeapsă penală, răspunderea penală prin aplicarea măsu-
rilor de costrîngere cu caracter educativ nu a lăsat să subziste vreo consecință penală, neconstituind 
antecedente penale față de persoana asupra căreia s-a aplicat.

La judecarea cauzelor penale cu implicarea minorilor, o atenție deosebită trebuie să atragem asu-
pra personalității acestora și mediului în care au fost educați, inclusiv asupra faptului dacă liberarea 
de răspundere penală și aplicarea măsurilor cu caracter educativ ar atinge scopul pedepsei penale și 
ar duce la reeducarea acestora.

Ca urmare a celor relatate, considerăm că ori de cîte ori legea ne permite oferirea unei șanse mi-
norului pentru corectare fără de aplicare a pedepsei penale, opinăm că normele citate mai sus urmea-
ză să fie aplicate în strictă conformitate cu legislația RM în vigoare, deoarece prin prisma legislației 
internaționale, naționale, minorilor li se acordă un statut special, o protecție juridică deosebită, mai 
mult ca atît, odată ce Republica Moldova a semnat Convenția cu privire la Drepturile Copilului ur-
mează ca organele de drept să-și asume responsabilitatea aplicînd și principiul umanismului la exa-
minarea proceselor în care sunt vizați minori.
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