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Am considerat necesară această 
broşură pentru că ştim că nu toţi ti-
nerii sunt informaţi despre drepturile 
lor, despre responsabilitatea pe care 
o au în faţa legii şi despre procedurile 
prin care sunt nevoiţi să treacă atunci 
când încalcă legea.

Îţi propunem să afli din paginile    
următoare:

Cine şi când este considerat in-
fractor;

Pentru ce poţi fi tras la răspunde-
re penală;

De către cine şi pentru cât timp 
poţi fi arestat;

Care sunt drepturile şi îndatoririle 
tale dacă ai fost arestat sau eşti 
în detenţie; 

Ce pedepse îţi pot fi aplicate.

DRAGĂ 
 PRIETENE !
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Cine poate fi considerat minor?

Sunt considerate minore toate persoanele sub 
18 ani.

Uneori majoratul este atins la o vârstă mai 
mică, de exemplu în cazul căsătoriei.

Ce înseamnă 
infracţiune?

Infracţiunea este 
o faptă care prezin-
tă pericol social şi se 
pedepseşte conform 
legii.

Cine poate 
fi considerat
infractor?

Infractorul este 
persoana bănuită sau 
acuzată de săvârşirea 
unei infracţiuni.
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Cine este victima unei 
infracţiuni?

Persoana căreia i s-a făcut un rău (moral, fizic
sau material) se numeşte victimă. 

Infracţiunile comise asupra copiilor sunt pe-
depsite mai aspru.

Poţi fi oare trasă la răspundere 
dacă eşti căsătorită, dar nu ai 
încă 18 ani?

Dacă o tânără este deja căsătorită fără să fi
împlinit 18 ani, atunci va răspunde conform vâr-
stei pentru infracţiunea comisă. 

De la ce vârstă poţi fi pedepsit
pentru infracţiunea comisă?

 Copiii până la 14 ani nu 
sunt traşi la răspundere.

 Tinerii între 14-16 ani răs-
pund pentru fapta comisă 
numai dacă conştientizau 
ceea ce fac.

 Tinerii de la 16 ani sunt 
traşi la răspundere. 
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Cine şi pentru ce poate fi tras
la răspundere?

1. Dacă în momentul săvârşirii infracţiunii ai 14 
ani, poţi fi tras la răspundere pentru infracţiu-
nile:

 grave (de exemplu, vătămări corporale);
 deosebit de grave (omor premeditat);
 excepţional de grave (banditism).

2. Dacă la momentul săvârşirii infracţiunii ai 16 
ani, poţi fi tras la răspundere şi pentru infrac-
ţiunile:

 uşoare (distrugerea monumentelor);
 mai puţin grave (furt).

Poţi fi oare eliberat de
răspundere penală?

 Dacă ai mai puţin de 18 ani şi ai săvârşit pentru 
prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin 
gravă poţi fi scutit de răspundere.

 Vei fi totuşi pedepsit dacă nu respecţi anumite 
măsuri educative.
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Ce se întîmplă dacă nu respecţi 
măsurile educative

Avertismentul NERESPECTARE

Supravegherea părinţilor, 
a persoanelor care îi 
înlocuiesc sau a organelor 
specializate de stat.

Repararea daunelor aduse. 
La aplicarea acestei măsuri 
se ia în consideraţie starea 
ta materială.

Limitarea timpului liber şi 
stabilirea unor reguli de 
comportament.

Urmarea unui curs de 
reabilitare psihologică.

Internarea într-o instituţie

NERESPECTARE

NERESPECTARE

NERESPECTARE

NERESPECTARE

NERESPECTARE
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Care este procedura de 
reţinere?

Poţi fi reţinut dacă:
a) Ai fost prins în  

momentul săvârşirii 
faptei

b) Un martor sau vic-
tima arată direct că 
anume tu ai săvârşit 
infracţiunea;

c) Pe corpul sau pe 
hainele tale au fost 
descoperite semne 
ale infracţiunii.

 Reţinerea înseamnă lipsirea persoanei de li-
bertate, pe o perioada nu mai mare de 72 ore 
(3 zile).

 Persoana care te-a reţinut este obligată să 
anunţe imediat părinţii tăi sau persoanele care 
îi înlocuiesc.

 Imediat de când ai fost reţinut, poliţistul tre-
buie să întocmească un proces verbal, să ţi-l 
citească în prezenţa pedagogului şi apărătoru-
lui şi să informeze procurorul. 



9

Cum se înştiinţează părinţii 
despre reţinerea ta?

Persoana care ţi-a întocmit procesul-verbal de 
reţinere, este obligată să anunţe una din rudele 
tale apropiate sau o altă persoană, la propunerea 
ta, despre locul în care eşti deţinut.

Cine te poate aresta?

 Poţi fi arestat doar
în cazul în care nu 
există posibilitatea 
să fii transmis sub
supraveghere.

 Hotărârea de a te 
aresta o poate lua 
numai judecătorul.
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Ce este arestarea şi 
cât poate dura?

 Arestarea  constă în lipsirea ta de libertate, 
atunci când eşti bănuit 
sau acuzat de săvârşirea 
unei infracţiuni.

 Atunci când eşti cerce-
tat/urmărit de un poli-
ţist sau procuror, ares-
tarea nu poate depăşi 30 
de zile.

Poate oare 
fi prelungit
termenul 
arestării tale?

Durata ţinerii tale în  
stare de arest poate  fi
prelungită numai până la 4 
luni şi numai în cazuri ex-
cepţionale.

Fiecare prelungire a duratei arestării tale nu 
poate depăşi 30 zile.

Hotărârile privind arestarea ta precum şi pre-
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lungirea duratei acesteia pot fi atacate în instan-
ţa de judecată superioară.

Unde şi în ce condiţii se deţin 
tinerii arestaţi?

Tânărul arestat este deţinut aparte de adulţi, 
în condiţii bune, care corespund vârstei sale.  În 
timpul arestării, tinerii  trebuie să fie îngrijiţi şi 
protejaţi în mod deosebit.

Tinerii încă nejudecaţi sunt ţinuţi 
separat de cei pedepsiţi deja.
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Care îţi sunt drepturile atunci 
când te afli în detenţie?

Atunci când eşti în detenţie, ai mai multe drep-
turi care trebuie să-ţi fie respectate:

 prezumţia nevinovăţiei, adică să fii presupus ne-
vinovat până vinovăţia ta va fi demonstrată legal;

 dreptul de a fi informat direct despre acuza-
ţiile care ţi se aduc;

 dreptul de a tăcea;

 dreptul de a fi asistat de un avocat;

 dreptul la prezenţa unui părinte sau a tutorelui;

 dreptul de a pune întrebări;

Eşti în detenţie. Ai oare drep-
tul la protecţia vieţii private?

Acest drept fundamental îţi este garantat prin 
lege. Înseamnă că nimeni nu are dreptul să se uite, 
fără voia ta, prin lucrurile tale, să-ti citească scri-
sorile sau să publice vreo informaţie care să ducă 
la recunoaşterea ta de către alte persoane.
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Cum să te aperi atunci când 
eşti  în detenţie?

 Atât Convenţia O.N.U. 
cu privire la drepturile 
copilului, cât şi legile na-
ţionale prevăd protecţia 
ta de către un avocat. 

 Avocatul este persoana 
care te apără atunci când 
eşti acuzat de comiterea 
unei infracţiuni.

Cum trebuie să procedezi, 
atunci când eşti bătut sau 
înjosit în timpul arestării?

În cazul în care 
eşti bătut, înjosit 
sau cineva te im-
pune să recunoşti 
o faptă pe care nu 
ai comis-o, trebuie 
să informezi des-
pre aceasta avocatul, judecătorul, părinţii sau 
orice altă persoană în care ai încredere. 
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Cum se examinează plângerile 
pe care le faci împotriva 
poliţistului ?

Legea prevede că dovezile obţinute prin încăl-
carea drepturilor tale vor fi declarate nevalabile.

Plângerea pe care o faci împotriva poliţistului 
care te cercetează, se adresează procurorului, 
care este obligat în termen de 72 ore (3 zile) 
să–ţi dea un răspuns.

Ce înseamnă pedeapsa care 
ţi se aplică şi care este 
scopul ei?

Pedeapsa ţi se 
aplică numai de că-
tre instanţa de ju-
decata în numele 
legii. Ea are sco-
pul principal de a 
te face să înţelegi 
fapta săvârşită şi 
de a te ajuta să nu 
mai faci asemenea 
lucruri pe viitor. 1
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Cine te judecă atunci când 
încalci legea?

În majoritatea ţărilor există instanţe de jude-
cată speciale care rezolvă numai cazurile copiilor 
şi tinerilor.

La noi în ţară sunt judecători specializaţi care 
soluţionează cauzele penale privind infracţiunile 
comise de minori.

Şedinţa de judecată în cazul tinerilor, de obi-
cei, este închisă pentru public.

Cum are loc judecata atunci 
când infracţiunea a 
fost comisă de  
tineri şi adulţi 
împreună?

Dacă la săvârşirea 
infracţiunii, împreu-
nă cu tinerii au par-
ticipat şi persoane 
adulte, tinerii sunt 
judecaţi separat.



16

Adulţii sunt pedepsiţi mai sever atunci când 
atrag copiii sau tinerii la săvârşirea infracţiuni-
lor.16

Cum trebuie să fii audiat atunci
când eşti suspectat sau acuzat 
de săvârşirea unei infracţiuni?

Participarea avocatului, pedagogului sau psiho-
logului este obligatorie pe parcursul audierii tale. 
Pedagogul sau psihologul îţi pot pune întrebări.

Trebuie să ştii că audierea ta nu poate dura 
mai mult de 2 ore fără întrerupere, iar în total nu 
poate depăşi 4 ore pe zi.

Poate oare instanţa de 
judecată să te îndepărteze 
din sala de judecată?

Atunci când se examinează fapte care ţi-ar 
putea dăuna, avocatul, părinţii sau altă persoană 
care răspunde de tine pot cere îndepărtarea ta 
din sala de judecată.
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Ce se poate întâmpla atunci 
când te împaci cu victima?

 Prin împăcare poţi fi scutit de răspundere pen-
tru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă.

 Oricum, este important sa ştii că prin infrac-
ţiunea săvârşită ai încălcat legea, ai produs du-
reri sau pagube victimei.

 Nimeni nu te poate forţa să te împaci cu victi-
ma. Această decizie trebuie să fie a ta perso-
nală. 

Ce este medierea şi ce efecte 
poate avea pentru tine?

Prin mediere ţie şi victimei vi se oferă posibili-
tatea, în cazul în care sunteţi de acord, să rezol-
vaţi problema apărută între voi cu ajutorul unei 
persoane care se numeşte mediator. 

Această măsură este posibilă numai în cazul in-
fracţiunilor uşoare sau mai puţin grave.18
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Ce este acordul de recunoaş-
tere a vinovăţiei şi care pot fi
urmările acestuia pentru tine?

 Atunci când eşti acuzat de săvârşirea unei in-
fracţiuni, poţi încheia un acord de recunoaşte-
re a vinovăţiei cu procurorul, după ce discuţi 
cu avocatul care te apără.

 Dacă judecătorul acceptă acest acord, pedeap-
sa care ţi se aplică este mai uşoară

 Acordul se încheie în scris cu participarea 
obligatorie a ta şi a avocatului care te apără şi 
este posibil numai în cazul infracţiunilor uşoa-
re, mai puţin grave şi grave.

Ce trebuie să faci dacă ai fost 
condamnat condiţionat?

 Dacă ai fost condamnat condiţionat este im-
portant să ştii că în perioada de probă, pe care 
ţi-a stabilit-o judecătorul, trebuie să te com-
porţi exemplar şi să nu săvârşeşti noi infrac-
ţiuni.

 Dacă nu te-ai comportat exemplar în termenul 
de probă şi ai săvârşit o nouă infracţiune, ju-
decătorul îţi va aplica pedeapsa pentru ambele 
infracţiuni.
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Poate fi aplicată pedeapsa 
cu munca neremunerată în 
folosul comunităţii în 
privinţa ta?

 Munca neremunerată în folosul comunităţii este 
o pedeapsă care se aplică tinerilor începând cu 
vârsta de 16 ani. Ea constă în antrenarea ta în 
munci stabilite de primăria din localitate.

 Munca se stabileşte pe un termen de la 60 la 
240 de ore şi se execută de la 2 la 4 ore pe zi. 

 Dacă nu vrei să execuţi munca ce ţi-a fost sta-
bilită, judecătorul va înlocui această pedeapsă 
cu privarea ta de libertate, adică închisoarea.
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Toţi tinerii în situaţia ta au dreptul 
la o protecţie deosebită şi la ser-
vicii specializate care să-i ajute 
să se întoarcă în societate, în fa-
milie, la şcoală sau serviciu.


