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Sinteza propunerilor și obiecțiilor din raportul de expertiză anticorupție la proiectul Legii privind măsurile 

și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant  

 

№ Textul din proiect Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 
1.      Art. 5 alin. (4) 

     Măsurile destinate 

copilului cu comportament 

deviant pot fi aplicate pe 

un termen maxim de 6 

luni, cu posibilitatea 

prelungirii acestuia de 

fiecare dată pe un termen 

nu mai mare de 3 luni. 

     Sintagma „cu posibilitatea prelungirii acestuia 

de fiecare dată pe un termen nu mai mare de 3 

luni”, este ambiguă şi interpretabilă. 

     Din conţinutul normei, se subînţelege 

posibilitatea de prelungire a măsurii pe un termen 

nelimitat. 

     Totodată, art. 21 (n.a. - art. 13 după 

renumerotare) din proiect prevede încetarea 

măsurii destinate copiilor cu comportament 

deviant în condiţiile în care: a expirat termenul-

însă nu mai târziu de împlinirea vârstei de 18 ani; 

au fost modificate măsurile; au fost anulate 

măsurile sau între timp, copilul a săvârşit o faptă 

prevăzută de legea penală sau contravenţională la 

o vârstă la care poate fi antrenată răspunderea 

penală sau contravenţională. 

     În acest sens, este judicios a se specifica în 

conţinutul alin. (4) art. 5 din proiect, limita de 

prelungire a măsurii aplicate. Acest fapt va reda o 

claritate conţinutului normei adăugând un plus de 

valoare calităţii proiectului în ansamblu. 

 

     Recomandări: 

     Completarea normei în final cu sintagma „dacă 

nu intervine una din situaţiile prevăzute la lit. a) şi 

lit. d) de la art.21”. 

Se acceptă. 

Articolul 5 alineatul (4) se completează cu 

mențiunea indicată. 
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2.  Articolul 8. 

Plasamentul în cadrul 

unui serviciu de 

plasament de tip 

rezidențial 

     În cazul în care 

stabilirea măsurii 

supravegherii specializate 

sau a plasamentului în 

cadrul unui serviciu social 

de plasament de tip 

familial nu este posibilă 

sau atunci cînd copilul nu 

îşi îndeplineşte obligaţiile 

stabilite prin măsura 

supravegherii specializate 

sau a plasamentului în 

cadrul unui serviciu de 

plasament de tip familial, 

autoritatea tutelară 

teritorială ori, după caz, 

instanţa judecătorească 

poate dispune plasamentul 

acestuia în cadrul unui 

serviciu de plasament 

de tip rezidențial. 

     Se atenţionează asupra faptului că autorul a 

admis o eroare de ordin tehnic în ceea ce priveşte 

aplicarea unei alte măsuri în cazul în care 

plasamentul de tip rezidenţial nu are efectul 

scontat asupra comportamentului copilului. 

     Astfel, deşi art. 8 prevede plasarea în cadrul 

unui serviciu de plasament de tip rezidenţial, 

autorul stabileşte în finalul normei că, în condiţiile 

în care, corectarea nu este posibilă prin plasament 

de tip rezidenţial, se aplică „plasamentul de tip 

rezidenţial”. 

     În acest context, considerăm că autorul a avut 

intenţia de a reglementa plasamentul de tip 

rezidenţial specializat, atunci când plasamentul de 

tip rezidenţial simplu nu produce efecte benefice 

asupra comportamentului deviant al copilului. 

 

     Recomandări: 

     Completarea art. 8 la final cu cuvântul 

„specializat". 

     Nu se acceptă. 

     În cadrul art. 8 se expune situația când măsura 

plasamentului în cadrul unui serviciu social de 

tip familial (care este diferit de cel rezidențial în 

concepția legii) nu produce efectele scontate la 

momentul stabilirii acesteia. În acest caz se 

prezintă ca justificată stabilirea măsurii 

plasamentului în cadrul unui serviciu de 

plasament de tip rezidențial. 

3.      Art. 9 alin. (2) 

     (2) În cazul 

imposibilității plasării într-

un serviciu de tip 

rezidenţial specializat a 

copilului care a comis o 

faptă prevăzută de legea 

     Atenţionăm asupra faptului că norma de la art. 

9 alin. (2) din proiect riscă a fi una irealizabilă în 

condiţiile în care, din anumite motive, nu este 

posibil amplasarea copilului într-un serviciu de 

plasament de tip rezidenţial specializat. Or, în 

ipoteza în care copilul reprezintă un pericol social 

sporit şi deşi i-au fost aplicate succesiv măsurile 

     Se acceptă parțial. 

     Alineatul (2) se exclude din cuprinsul 

proiectului de lege. 

      Prevederi similare celor din alineatul (2) se 

includ în nota informativă la proiect, cu 

detalierile sugerate în raport. 
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penală ce prezintă un grad 

sporit de pericol social, sau 

căruia iau fost aplicate 

măsurile prevăzute la art. 

6, 7 și 8, dar care săvîrşeşte 

în continuare fapte 

prevăzute de legea penală, 

autoritatea tutelară 

teritorială sau, după caz, 

instanța de judecată ia o 

altă decizie în privința 

supravegherii și 

plasamentului copilului, 

care să asigure într-o 

măsură optimă protecția și 

resocializarea copilului, 

dar și securitatea 

persoanelor presupus e a fi 

în pericol. 

prevăzute la art. 6, 7, 8, instanţa de judecată nu 

poate să aplice o altă măsură decât cea prevăzută 

de lege. 

     Mai mult, aplicarea măsurilor de la art. 6, 7, 8 

din proiect o poate face autoritatea tutelară. În 

situaţia în care aplicarea acestor măsuri nu s-a 

rezultat cu îmbunătăţirea comportamentului 

copilului asupra căruia au fost aplicate aceste 

măsuri, aplicarea încă o dată tot a aceloraşi măsuri 

de către instanţa de judecată nu are rost. Or, aceste 

măsuri nu ating scopul urmărit de proiectul de lege 

analizat. 

     Pe de altă parte, menţionăm că potrivit art. 5 

alin. (1) al Legii nr. 514/1995 cu privire la 

organizarea judecătorească „Justiţia se 

înfăptuieşte în strictă conformitate cu legislaţia.” 

     Acelaşi raţionament se regăseşte şi în art. 1 alin. 

(2) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul 

judecătorului care prevede că: „Judecătorul este 

persoana învestită constituţional cu atribuţii de 

înfăptuire a justiţiei, pe care le execută în baza 

legii." 

     În consecinţă, în condiţiile în care instanţa de 

judecată nu poate aplica o altă măsură decât una 

din cele prevăzute de lege, normele care prevăd 

plasarea copilului într-un plasament de tip 

rezidenţial (până la instituirea acestuia) riscă să fie 

irealizabile. 

 

     Recomandări: 

     Autorul urmează să identifice exhaustiv care 

alte măsuri ar putea fi aplicate de către instanţa de 

judecată, în condiţiile în care nu poate fi aplicată 
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plasarea într-un serviciu de plasament de tip 

rezidenţial specializat. 

     O soluţie de compromis ar fi plasarea în 

continuare în serviciul de plasament de tip 

rezidenţial prevăzut la art. 8 cu aplicarea 

supravegherii specializate de la art. 6 precum şi 

stabilirea unor alte obligaţii (cum ar fi de exemplu: 

frecventarea unor cercuri tematice, urmarea unui 

curs de învăţământ adiţional pe lângă cel 

obligatoriu/de bază, antrenarea acestora în anumite 

activităţi ce ţin de educaţie tehnologică, etc.).  

 

 

 

                         MINISTRU                                                                                     Victoria IFTODI 


