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Sinteza propunerilor și obiecțiilor la proiectul Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu 

comportament deviant 

 

Organele care au 

înaintat propuneri 

sau obiecţii 

№ Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

     În vederea respectării interesului superior al 

copilului, precum şi dreptului acestuia de a 

creşte într-un mediu familial, la articolul 12 

(n.a. - articolul 17 după renumerotare) 

sugerăm completarea cu pct. (4), cu următorul 

conţinut: „(4) La stabilirea serviciilor sociale 

de tip familial, prioritate va avea plasarea 

copilului la familia extinsă, în condiţiile în care 

aceasta corespunde cerinţelor enumerate la pct. 

(2).". 

 

 

 

 

 

 

     La articolul 14 (articolul 19 după 

renumerotare), semnalăm că, făcînd trimitere 

la art. 9, pct. (1) prevede expres categoriile de 

copii pentru care este prevăzut plasamentul în 

cadrul unui serviciu de tip rezidenţial 

specializat, în timp ce la pct. (3) sunt 

menţionate şi grupurile de copii fără abateri 

serioase de comportament, or, după cum reiese 

din textul proiectului, pentru aceştia sunt 

stabilite alte tipuri de servicii sociale. În scopul 

     Se acceptă parțial. 

     Articolul 4 din proiectul de lege se 

completează cu punctul 9), în care va fi 

consacrat principiul subsidiarității, care va 

prelua sugestiile aduse în aviz. 

     Respectiv, la stabilirea serviciilor sociale se 

va ține cont de necesitatea prioritară de a păstra 

copilul în familie și doar în cazul în care aceasta 

nu este posibilă, autoritatea tutelară teritorială 

va dispune plasamentul copilului ţinînd cont de 

prioritatea plasamentului sub tutelă în familia 

extinsă faţă de celelalte tipuri de plasament, iar 

în cazul în care acest lucru este imposibil, de 

prioritatea plasamentului în serviciile de tip 

familial  faţă de serviciile de tip rezidenţial. 

 

      Se acceptă. 

      Alineatul (3) al articolului 14 se exclude din 

proiect. 
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evitării confuziilor de genul dat, propunem 

nuanţarea normei în acest sens. 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

      Se susține proiectul de lege fără obiecții și 

propuneri. 

 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

     Nu poate susține și consideră inoportună 

promovarea proiectului de lege propus spre 

examinare și avizare în formatul actual, din 

următoarele motive: 

 

     Conceptul care stă la baza elaborării 

proiectului de lege nu a fost pe larg și în detaliu 

prezentat și consultat cu actorii cheie vizați de 

implementarea ulterioară a cadrului legal (în 

special Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, autoritățile tutelare 

teritoriale). 

      

 

 

 

 

 

 

     Proiectul de lege conține prevederi care 

contravin actualelor prevederi legale privind 

protecția specială a copiilor în situație de risc 

și copiilor separați de părinți. 

 

 

 

    Urmează a fi definit un șir de noțiuni 

generale cu care se operează în proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

     Conceptul care a stat la baza elaborării 

prezentului proiect de lege a fost prezentat 

public de Fundația „Terre des hommes”, fiind 

preluat ulterior și dezvoltat de Ministerul 

Justiției împreună cu reprezentanții fundației 

sus-menționate; colaborarea acestora 

realizîndu-se în formatul unui grup de lucru. 

Activitățile desfășurate în vederea prezentării și 

familiarizării principalelor instituții și persoane 

implicate cu acest concept au fost expuse în 

cuprinsul notei informative (secțiunea 5. 

Transparența în procesul 

decizional/Coordonarea proiectului).  

 

     Nu se acceptă. 

     În observație nu au fost indicate concret care 

anume prevederi din proiect sunt vizate. Totuși, 

ținem să menționăm că prin intermediul unei 

legi organice speciale se poate deroga de la 

prevederile unei legi organice generale. 

 

     Nu se acceptă. 

     În observație nu sunt indicate care anume 

noțiuni necesită a fi definite.   
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

     Proiectul conține prevederi contradictorii și 

confuze, în special referitor la utilizarea 

noțiunilor de servicii de plasament/servicii 

sociale specializate și cu specializare înaltă, 

centre, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Urmează a fi clarificată modalitatea de 

dispunere a aplicării măsurilor destinate 

copilului cu comportament deviant de către 

instanța de judecată (având în vedere că la 

moment instanța judecătorească poate dispune 

luarea copilului de la părinți, fără decădere din 

drepturi a acestora). 

 

 

 

 

 

 

 

     Considerăm necesară reflectarea în proiect 

a unor măsuri aplicabile copiilor dependenți de 

abuzul de substanțe sau alcool. 

     Nu se acceptă. 

     Noțiunile de „servicii de plasament” și 

„servicii sociale specializate și cu specializare 

înaltă” sunt folosite în accepțiunea pe care 

acestea o au în cuprinsul Legii nr. 140 din 

14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor 

aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de 

părinţi și, respectiv, în cuprinsul Legii nr. 123 

din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale 

(art. 6). 

     Cu referire la utilizarea noțiunilor date, 

relevante în acest sens sunt prevederile art. 19 

lit. e) din Legea privind actele legislative, care 

stabilesc că terminologia utilizată în actul 

elaborat este constantă şi uniformă ca şi în 

celelalte acte legislative şi în reglementările 

legislaţiei comunitare. 

 

     Nu se acceptă. 

     Modalitatea prin care se stabilesc măsurile 

vizate de proiect este prevăzută de articolul 19 

(articolul 11 după renumerotare). Procedura 

dată nu poate fi confundată cu procedura luării 

copilului fără decădere din drepturile părinteşti, 

prevăzută de Codul Familiei, dat fiind faptul 

diferenței substanțiale a acestora sub aspectul 

temeiului inițierii procedurii, instituțiilor 

implicate și acțiunilor necesare de realizat. 

Stabilirea măsurilor date exclusiv de către 

instanța de judecată contravine conceptului 

proiectului propus în forma revizuită. 

 

     Se acceptă parțial. 

     Proiectul de lege conține prevederi 

referitoare la posibilitatea organului abilitat de 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Deși în nota informativă se afirmă că 

proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare 

din bugetul de stat (cu excepția creării unui 

centru de plasament specializat), considerăm 

că de fapt adoptarea unui astfel de proiect de 

lege necesită surse suplimentare, în special 

pentru dezvoltarea sau consolidarea serviciilor 

care vor acorda asistență copiilor cu 

comportament deviant, elaborarea 

metodologiilor de lucru, instruirea 

specialiștilor, etc. 

 

     Având în vedere că în proiect se face 

referire la bunele practici din România și 

Lituania, considerăm oportună includerea în 

nota informativă a unor date empirice privind 

rezultatul aplicării bunelor practici la care se 

face referire, inclusiv a unor date statistice și 

indicatori de impact. 

a dispune urmarea unui curs de tratament 

medical (art. 6 alin. (1) lit. c)). 

     Cu toate acestea, nu s-a considerat necesar 

de a se prevedea expres faptul că aceste măsuri 

sunt destinate copiilor dependenți de alcool sau 

alte substanțe nocive, dat fiind faptul că unele 

din aceste măsuri vor putea fi stabilite și în alte 

situații stringente (depistarea unor boli grave 

sau contagioase la copil etc.).  

 

     Se acceptă. 

     În cuprinsul notei informative s-au operat 

modificări la compartimentul Fundamentarea 

economico-financiară, care va reflecta 

informațiile potrivit observațiilor indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă.  

     Informația solicitată a fi inclusă în nota 

informativă excede categoriile de informații 

necesare a fi prezentate în cuprinsul notei 

informative, așa cum sunt acestea stabilite la 

art. 20 din Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 

privind actele legislative. 

Ministerul Finanțelor 11. 

 

 

 

 

 

     Articolul 1 de completat cu noţiuni utilizate 

pe parcursul textului legii "beneficiari ai 

serviciilor", "măsuri şi servicii destinate 

copiilor cu comportament deviant". 

   

 

     Se acceptă. 

     Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

     „Articolul 1. Obiectul legii 

       Prezenta lege reglementează măsurile și 

serviciile destinate copiilor cu comportament 

deviant, categoriile de beneficiari ale acestor 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

     La articolul 12 (articolul 17 după 

renumerotare), alineatul (1) sintagma 

"specializare înaltă" se va substitui cu cuvîntul 

"specializat", dar fiind faptul că conform 

Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat 

prin ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei nr. 353 din 15 decembrie 

2011, serviciile sociale de tip familial se 

consideră servicii specializate. 

 

     Totodată, potrivit dispoziţiilor articolului 

20 litera d) din Legea nr.780-XV din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative, în 

cazul în care realizarea noilor reglementări 

necesită cheltuieli financiare şi de altă natură, 

proiectul de act normativ trebuie să fie însoţit 

de fundamentarea economico-financiară pe 

termen mediu şi lung. 

     Mai mult decît atît, potrivit prevederilor 

articolului 17 alineatul (2) din Legea finanţelor 

publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale 

nr.181 din 25 iulie 2014 şi articolului 131 

alineatul (6) din Constituţia Republicii 

Moldova, nici o cheltuială bugetară nu poate fi 

aprobată fără stabilirea sursei de finanţare şi de 

altă natură. 

     În această ordine de idei, Ministerul 

Finanţelor solicită de a indica expres în nota 

informativă la proiect că, realizarea 

prevederilor legii, în cazul în care nu necesită 

măsuri și servicii, principiile și scopurile 

instituirii măsurilor date, precum și modul de 

stabilire, prelungire, modificare și anulare a 

acestor măsuri.”. 

 

     Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă. 

     În cuprinsul notei informative este inclus 

compartimentul special destinat fundamentării 

economico-financiare a proiectului. După cum 

este menționat în acesta, în mare parte, la 

implementarea acestui proiect nu va fi necesară 

alocarea unor mijloace financiare suplimentare, 

structura de instituții și personalul responsabil 

existînd deja. Cu toate acestea, pentru crearea 

centrului de plasament de tip rezidențial cu  

specializare înaltă, care inițial se preconizează a 

fi unul la nivel de țară, dar și pentru 

desfășurarea unor cursuri de instruire a 

persoanelor în sarcina cărora va cădea aplicarea 

prevederilor prezentei legi vor fi necesare 

alocarea unor sume de bani care la moment nu 

pot fi indicate cu precizie. 

     În această ordine de idei, menționăm că se 

propune intrarea în vigoare a legii la data de 1 

ianuarie 2020. Astfel, în procesul elaborării 
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mijloace financiare suplimentare, se va efectua 

în limita alocaţiilor bugetare aprobate anual în 

bugetul de stat. 

proiectului Legii bugetului pentru anul 2020 vor 

fi estimate și planificate costurile necesare. 

Procuratura Generală 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Apreciem efortul depus la elaborarea 

proiectului de lege, însă considerăm că nu 

poate fi acceptat în varianta propusă, deoarece 

aspectele reglementate urmează a fi parte a 

unor acte legislative deja existente şi invocăm 

următoarele argumente:  

1. Copiilor în conflict cu legea, sub vîrsta 

răspunderii penale, urmează a fi stabilit statutul 

de copii aflaţi în situaţie de risc şi care cad sub 

incidenţa prevederilor Legii nr. 140 din 

14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor 

aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de 

părinţi. Or, majoritatea copiilor care au intrat 

în conflict cu legea fac parte din aceste 

categorii.  

     Astfel, considerăm că este necesară 

revizuirea şi completarea cadrului normativ 

existent cu norme referitoare la copiii în 

conflict cu legea, sub vîrsta răspunderii penale, 

fiind inoportună aprobarea unui act legislativ 

distinct. În această ordine de idei, propunem 

completarea Legii nr. 140 din 14.06.2013 cu 

un capitol privind măsurile de protecţie a 

copilului care a săvîrşit o faptă penală şi nu 

răspunde penal.  

     Mai mult, acestor copii le-ar fi aplicabil 

mecanismul, reglementat de Hotărîrea de 

Guvern nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la 

aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale 

     Nu se acceptă. 

     Opțiunea propusă în aviz poate fi acceptată 

în principiu; în legislația sectorială din alte state 

fiind întîlnită practica conform căreia copiii 

aflați în conflict cu legea sunt asimilați copiilor 

aflați în situații de risc (de exemplu, în 

România), după cum există și state unde 

abordarea legislativă a acestor categorii de copii 

se face separat (exemplul Lituaniei). 

     În procesul elaborării proiectului de lege s-a 

dat preferință celei de-a doua opțiuni din 

următoarele considerente. Beneficiarii 

suportului oferit prin intermediul Legii nr. 140 

din 14.06.2013 au un caracter omogen, toate 

categoriile enunțate în aceasta avînd un element 

comun și anume existența unor situații care 

obiectiv creează un pericol iminent pentru viața, 

sănătatea și integritatea fizică și psihică a 

copilului, precum și pentru dezoltarea sa 

armonioasă, semnificativă în acest sens fiind 

calitatea de victimă/potențială victimă prin 

prisma lezării drepturilor și intereselor sale de 

către alte persoane sau, în unele cazuri, chiar de 

către careva fenomene sociale acute. Situația 

copiilor aflați în conflict cu legea poate fi doar 

parțial subsumată situației copiilor aflați în 

situații de risc și anume sub aspectul existenței 

unui potențial pericol pentru dezvoltarea 

benefică în continuare a acestor copii. Reieșind 

din faptul că situațiile acestor categorii de copii 

sunt doar parțial identice, este logic faptul ca și 

abordarea lor, metodele de soluționare și gradul 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi 

traficului, cu ajustări relevante situaţiei 

copiilor în conflict cu legea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Deşi proiectul nu se susţine, expunem 

următoarele obiecţii şi propuneri care se referă 

la divergenţele şi incoerenţele constatate: 

 

     În art. 1 noţiunea ”copil cu comportament 

deviant” este o noţiune ambiguă. În context, 

este necesară definirea acestei noţiuni în sensul 

prezentului proiect de lege: ”comportament 

deviant - comiterea de către copilul, care nu a 

atins vîrsta de tragere la răspundere penală, a 

faptei prevăzute de legea penală ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de implicare în soluționarea problemelor 

acestor copii să fie, cel puțin parțial, diferit 

(aceasta neexcluzînd apelarea la unele soluții 

prevăzute de Legea nr. 140 din 14.06.2013, dar 

și de Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la 

serviciile sociale).  

     Totodată, opțiunea pentru această modalitate 

de legiferare poate fi justificată și din 

considerente de rigoare a tehnicii legislative, or, 

includerea categoriei copiilor aflați în conflict 

cu legea în cuprinsul celor enumerate la art. 8 al 

Legii nr. 140 din 14.06.2013 ar duce la faptul că 

această enumerare să devină una eterogenă, 

ceea ce nu este binevenit în cuprinsul unui act 

normativ. 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Noțiunea de devianță nu este una ambiguă, 

ea însemnînd un tip de conduită care se abate de 

la regulile admise de societate. În acest sens, 

menționăm că identificarea subiecților 

prezentului proiect de lege se va face nu în 

conformitate cu titlul legii, ci în conformitate cu 

prevederile art. 2 lit. a) și b). Totodată 

menționăm că în cuprinsul notei informative a 

fost subliniat expres faptul că această 

enumerare de la art. 2 este una exhaustivă și nu 

poate fi extinsă asupra altor categorii de copii. 
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16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Copiii specificaţi în art. 2 lit. b) şi lit. c) din 

proiect, nu pot fi incluşi în categoria subiecţilor 

în privinţa cărora se aplică legea respectivă, 

fără o argumentare conform prevederilor art. 

13 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 780 din 

27.12.2001 privind actele legislative, deoarece 

în nota informativă la proiect aceste aspecte nu 

au fost analizate şi fundamentate, limitîndu-se 

doar la date statistice şi starea de fapt privind 

infracţionalitatea juvenilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Textul alin. (5) (alineatul (4) după 

renumerotare) de la art. 5 din proiect nu este 

expus cu claritate, în special sub aspectul de 

cîte ori poate fi prelungit cu a cîte 3 luni 

termenul de aplicare a măsurilor prevăzute la 

alin. (1) al aceluiaşi articol. Or, conform art. 21 

din proiect, rezultă că o măsură ar putea înceta, 

eventual, şi la atingerea de către copil a vîrstei 

de 18 ani. 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     Copiii prevăzuți în cuprinsul art. 2 lit. c) au 

fost excluși din proiect. În rest, observația dată 

nu este consecventă și nici întemeiată. Astfel, 

fundamentarea proiectului dat a fost realizată în 

deplină măsură, toate aspectele relevante 

prevăzute la art. 20 din Legea privind actele 

legislative fiind prezente în cuprinsul notei 

informative aferente proiectului. Cu referire la 

invocarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Lege, 

situația trebuie circumstanțiată, fiind necesar de 

ținut cont de faptul că o practică judecătorească 

în domeniu și o doctrină juridică asupra acestei 

materii ca atare nu pot exista, dat fiind faptul 

lipsei desăvîrșite a unor prevederi legale 

anterioare în domeniu care să poată fi aplicate 

de către instanțele judecătorești și analizate de 

către doctrină. 

 

     Nu se acceptă.  

     Nu există o limită a numărului de prelungiri 

eventuale a măsurilor prevăzute în cuprinsul art. 

5 din proiect. Acestea vor putea fi prelungite 

sau modificate de atîtea ori cît aceasta va fi 

necesar, reieșind din situația concretă a 

copilului. Unica limită absolută prevăzută 

pentru stabilirea acestor măsuri este atingerea 

de către copil a vîrstei de 18 ani, moment din 

care, în conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare, el devine major și nu mai poate fi 

subiect al prezentului proiect de lege sau 

atingerea vîrstei care îl face pasibil de 

răspundere penală, în cazul în săvîrșirii unor noi 

fapte prevăzute de legea penală sau legea 

contravențională. 
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18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Textul art. 6 prevede instituirea unor 

obligaţii, fară însă a specifica cine (părinţii sau 

reprezentanţii autorităţilor tutelare) vor 

supraveghea şi monitoriza copilul căruia i s-a 

aplicat măsura în cauză. 

     Prevederea de la art. 6 lit. с) ”urmarea unor 

tratamente medicale, consiliere sau 

psihoterapie” urmează a fi revăzută, deoarece 

obligarea la un tratament medical potrivit 

legislaţiei naţionale şi normelor internaţionale 

poate fi dispusă doar în cazuri expres stabilite 

de lege. Totodată, obligaţiile instituite nu pot fi 

mai restrictive decît cele prevăzute de art. 104 

Cod Penal. Textul de la lit.c) ar putea fi expus 

în următoarea redacţie: ,,c) urmarea unui curs 

de consiliere sau psihoterapie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     Prevederea pentru fiecare măsură a 

persoanei sau organului responsabil de 

supravegherea și monitorizarea copilului nu 

este oportună. Astfel, se propune completarea 

articolului 10 din proiect cu o prevedere care va 

stabili competența autorității tutelare 

locale/teritoriale de a supraveghea/monitoriza 

situația copilului în privința căruia s-a stabilit 

una din măsurile prevăzute de proiect. 

     Cu referire la propunerea excluderii 

obligației de a urma un tratament medical, 

aceasta ar contraveni scopului legii de a asigura 

și a promova cu prioritate interesul superior al 

copilului. Or, în anumite situații, copilul vizat 

poate manifesta simptomele unor boli grave sau 

contagioase, a dependenței de unele substanțe 

nocive; simptome care au evoluat din cauza 

atitudinii neglijente a părinților sau chiar a 

împotrivirii acestora de a vizita un medic, motiv 

pentru care ei vor fi obligați să asigure această 

măsură. 

     Cu referire la cealaltă observație înaintată, 

comunicăm că măsura nu poate fi considerată 

mai restrictivă și, în general, nu poate fi 

comparată cu măsurile prevăzute de art. 104 

Cod Penal, dat fiind faptul că în cuprinsul 

acestui articol sunt prevăzute niște măsuri de 

constrîngere cu caracter educativ, or măsura 

obligării de a urma un tratament medical nu are 

un caracter educativ, ci unul curativ și protectiv, 

deci diferă substanțial după finalitatea urmărită 

prin instituirea ei.   
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19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

     Referitor la prevederile art. 18 (articolul 10 

după renumerotare), cu privire la aplicarea de 

către autoritatea tutelară a măsurilor 

plasamentului în privinţa copiilor, de notat că 

Codul Familiei prevede în art. 67-69, 71 şi 72 

situaţiile şi condiţiile în care un copil poate fi 

despărţit de părinţi (decăderea din drepturi 

părinteşti şi luarea copilului fără decăderea din 

drepturi părinteşti, dacă aflarea copilului 

împreună cu părinţii prezintă pericol pentru 

viaţa şi sănătatea lui). În acelaşi rînd, art. 29 

din Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind 

drepturile copilului prevede expres: „1) 

Repartizarea copilului în instituţii educative 

speciale se face numai conform hotărîrii 

judecătoreşti la propunerea organelor de resort 

respective de pe lîngă autorităţile 

administraţiei publice locale.”. Prin urmare, 

avînd în vedere dreptul fundamental al 

copilului de a locui cu părinţii, măsurile de la 

art. 5 alin. (l) lit. b), c) şi d) (privind 

plasamentul copiilor), pot fi aplicate, 

prelungite, modificate şi anulate doar de către 

instanţa judecătorească. În contextul celor 

expuse este necesară ajustarea proiectului de 

lege la prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

     La art. 19 (articolul 11 după renumerotare) 

alin. (l), pe lîngă instituţiile cu drept de sesizare 

a autorităţii tutelare, este necesar de a include 

şi procuratura, ceea ce rezultă din competenţa 

exclusivă a procurorului de a exercita 

urmărirea penală în privinţa minorilor. 

 

     Nu se acceptă. 

     Prin intermediul unei legi organice se poate 

deroga de la prevederile unei legi ordinare, a 

cărei forță juridică este inferioară în comparație 

cu prima.  

     Cu referire la soluția promovată în proiect, 

aceasta este justificată de faptul că antrenarea 

unui copil sub vîrsta răspunderii penale sau 

contravenționale într-un proces judiciar ar 

atrage după sine riscul apariției unor situații 

stresante pentru copil, creării unei presiuni 

asupra psihicului acestuia sau, cu alte cuvinte, a 

unei „judecări” indirecte a faptei acestuia, ceea 

ce contravine principiilor generale consacrate 

de legiuitor privind ocrotirea copilului. 

Menționăm în acest sens că instanța 

judecătorească nu este exclusă din procedura 

stabilirii măsurii, părinții sau reprezentantul 

legal avînd dreptul să conteste măsura stabilită 

de autoritatea tutelară atunci cînd consideră că 

aceasta este abuzivă.  

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 
     La art. 11 se includ cuvintele „organele de 

drept”. 
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21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

     La art. 21 (articolul 13 după renumerotare), 

urmează a fi reglementată ca circumstanţă care 

determină încetarea măsurii aplicate atingerea 

vîrstei pentru tragerea la răspundere penală 

pentru fapta incriminată. Această circumstanţă 

determină schimbarea calităţii persoanei, ceea 

ce îl exclude din categoria subiecţilor legii 

respective. 

 

 

     În conţinutul art. 24, se impune necesitatea 

reglementării efectelor pe care le produce 

legea respectivă asupra drepturilor părinţilor şi 

reprezentanţilor legali. În context este necesar 

de a prescrie expres în lege „Drepturile si 

obligaţiile părinteşti faţă de copil se menţin pe 

toată durata măsurii plasamentului dispus de 

către instanţa judecătorească.”. 

     Se acceptă. 

     Articolul 13 se completează cu litera d) cu 

următorul cuprins: 

„d) în cazul săvîrșirii de către copil, pe 

parcursul perioadei în care a fost dispusă 

măsura, a unei fapte prevăzute de legea penală 

sau legea contravențională la o vîrstă la care 

poate fi antrenată răspunderea penală sau 

contravențională.”. 

  

     Se acceptă. 

     Articolul 24 se completează cu alineatul (3) 

cu următorul cuprins: 

„(3) Drepturile și obligațiile părintești față de 

copil se mențin, pe toată durata măsurii 

plasamentului dispus de către autoritatea 

tutelară teritorială sau, după caz, instanța 

judecătorească.”. 

Inspectoratul Național de 

Probațiune 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La art. 4 se completează cu diviziunea 8) cu 

următorul cuprins ''responsabilităţii părinţilor 

cu privire la respectarea şi garantarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 

părinteşti''. 

     Propunerea este întemeiată conform art. 3 

alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile 

copilului adoptată de către Adunarea Generală 

a Naţiunilor Unite la data de 20.11.1989 şi art. 

51 alin. (2), art. 60 alin. (1) din Codul familiei 

nr. 1316 din 26.10.2000, care prevede: 

"Fiecare copil are dreptul să locuiască în 

familie, să-şi cunoască părinţii, să beneficieze 

de grija lor, să coabiteze cu ei, cu excepţia 

cazurilor cînd aceasta contravine intereselor 

copilului", "Părinţii au dreptul şi sint obligaţi 

să-şi educe copiii conform propriilor 

     Se acceptă. 

     Articolul 4 din proiect se completează cu 

diviziunea 5 (cu renumerotarea subsecventă) cu 

următorul cuprins: 

„5) responsabilității părinților. Părinții trebuie 

să întreprindă toate acțiunile necesare pentru 

respectarea și garantarea drepturilor copiilor și 

îndeplinirea obligațiilor părintești;”. 
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24. 

convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc 

"împreună sau separat". 

 

     La art. 15 (n.a. - exclus ulterior) alineatul 1 

se completează cu diviziunea f) cu următorul 

cuprins ..stimularea 

abilităţilor de soluţionare a problemelor 

sociale". 

     Propunerea este întemeiată conform art. 6 

alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile 

copilului adoptată de către Adunarea Generală 

a Naţiunilor Unite la data de 20.11.1989, şi art. 

4 din Legea asistenţei sociale nr. 547 din 

25.12.2003, care prevede: "Obiectivele 

asistenţei sociale constau în prevenirea şi 

depăşirea situaţiei de dificultate a persoanelor 

sau a familiilor şi in asigurarea integrării lor 

sociale, cu respectarea principiului 

autonomiei". 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Propunerea de completare a articolului 15 

este formulată într-o manieră ambiguă, astfel 

nefiind clar ce se are în vedere prin noțiunea 

destul de extinsă „probleme sociale”, ale cărui 

subiect sunt aceste probleme sociale. 

     Totodată, cu referire la textele legale 

invocate drept temei pentru completarea dată, 

considerăm că spiritul acestora își găsește o 

consacrare deplină în cuprinsul literelor a) și e), 

unde se vorbește despre obiectivele de 

prevenire și combatere a comportamentului 

deviant și despre reintegrarea, inclusiv socială, 

a copilului.  

 Oficiul Avocatului 

Poporului 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

     Proiectul nu corespunde principiului 

respectării interesului superior al copilului şi 

nu este în concordanţă cu bunele practici în 

domeniul protecţiei copiilor. 

     Astfel, Avocatul copilului nu susţine 

ulterioara promovare a acestui proiect opinînd 

asupra următoarelor aspecte care trebuie luate 

în consideraţie. 

     Autorul intitulează proiectul actului 

legislativ „Legea privind măsurile şi serviciile 

destinate copiilor cu comportament deviant", 

fapt care în opinia Ombudsmanului copilului 

contravine normelor naţionale de tehnică 

legislativă şi normelor cu privire la protecţia 

drepturilor copilului. Comportamentul deviant 

este o noţiune mult prea generală şi mult prea 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției cu 

privire la obiecția/propunerea cu nr. 15. 
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26. 

ambiguă, care oferă posibilitatea persoanelor 

care o vor aplica o gamă mult prea largă de 

interpretare. Astfel, considerăm că titlul 

proiectului respectiv contravine prevederilor 

stipulate în art. 25 alin. (2) din Legea nr. 780 

din 27 decembrie 2001 privind actele 

legislative. Avocatul copilului propune 

modificarea titlului proiectului actului 

legislativ după cum urmează „Legea privind 

copiii în conflict cu legea dar care nu au atins 

vîrsta răspunderii penale". 

 

     Art. 2 al proiectului legii prevede grupul de 

subiecţi asupra cărora se poate răsfrînge 

prezenta normă. Totuşi, considerăm că autorul 

proiectului de lege a depăşit considerabil 

scopul legii şi a extins nejustificat grupul de 

subiecţi care vor fi afectați de prezentul 

proiect. Astfel, considerăm oportun excluderea 

lit. b) şi c) din articol 2 al proiectului de lege. 

Includerea răspunderii contravenţionale, care 

este prevăzută la lit. b), considerăm a fi 

inoportună şi o măsură mult prea drastică 

pentru a fi aplicată copiilor care nu au împlinit 

vîrsta de 14 ani. De asemenea, lit. c) a 

prezentului articol prevede răspundere care 

este prevăzută pentru violarea într-o măsură 

semnificativă a regulilor de convieţuire socială 

şi există riscul că vor comite fapte prevăzute la 

lit. a), b) şi c). La acest aspect Ombudsmanul 

copilului, menţionează faptul că sintagma 

„violarea într-o măsură semnificativă a 

regulilor de convieţuire", este una generală 

care conţine prevederi interpretative şi neclare. 

Legislaţia naţională la moment, nu prevede o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     Condițiile ce au impus elaborarea 

proiectului și scopul acestuia au fost enunțate în 

cuprinsul notei informative. Astfel, prin 

prezentul proiect se instituie un mecanism 

eficace de redresare a delincvenței juvenile, or 

cea mai eficientă metodă de prevenire a acesteia 

este prevenția socială, lucrul organizat cu acești 

copii încă de la primele manifestări ale unui 

comportament antisocial. În acest sens, 

focusarea măsurilor date strict asupra categoriei 

copiilor care au săvîrșit o faptă prevăzută de 

legea penală reprezintă o restrîngere 

nejustificată, care poate afecta considerabil 

efectul anticipat la elaborarea proiectului și care 

va duce la ceea că impactul acestuia va fi unul 

minim asupra situației existente la moment. 

Este cert faptul că lucrul cu copiii care au 

săvîrșit deja fapte prevăzute de legea penală 

este, în cele mai multe dintre cazuri, unul mai 

dificil și care necesită o mai mare implicare, dar 

care are o probabilitate mai mică de reușită în 

comparație cu situația copiilor care au comis 
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explicare a violării regulilor sociale şi morale 

de convieţuire. Mai mult, răspunderea pentru o 

acţiune sau inacţiune nu poate surveni doar în 

urma unei bănuieli care va apărea la organul 

constatator sau la o altă autoritate de resort. 

     De asemenea, în proiectul de lege se 

menţionează despre diverse servicii care vor 

asigura implementarea legii, dar autorul 

proiectului nu menţionează dacă aceste servicii 

vor fi create noi sau vor fi racordate la cele deja 

existente. Astfel, implementarea prevederilor 

date nu este clară în opinia Ombudsmanului 

copilului şi urmează a fi rectificată 

     În art. 10 se menţionează serviciile: 

asistenţa socială, pedagogică, psihologică, 

informaţională, consiliere, unde vor fi 

implicaţi: poliţia, şcoala, serviciile medicale, 

autoritatea tutelara teritoriala si cea locala dar 

în lege nu este pus accentul pe cooperarea între 

autorităţi - mecanismul intersectorial, aşa cum 

este în Legea 140 cap. VI art. 19. Astfel, lipsa 

obligativităţii cooperării autorităţilor în 

problematica menţionată, va face dificilă sau 

chiar imposibilă implementarea efectivă a 

proiectului de lege în practică. 

      

 

fapte mai puțin grave, care este prevăzută de 

legea contravențională sau care are doar un 

caracter antisocial. Reieșind din aceasta, se 

prezintă ca oportună posibilitatea intervenției 

prin stabilirea unor măsuri și acordarea unor 

servicii speciale acestor copii. Subliniem că 

prezentul proiect de lege nu stabilește sancțiuni 

sau o „răspundere” (după cum s-a menționat) 

pentru categoriile de copii enumerate, ci măsuri 

destinate redresării comportamentului copilului 

dat, socializării și dezvoltării lui. 

     Cu referire la prevederile literei c) de la 

articolul 2, aceasta a fost exclusă din cuprinsul 

proiectului. 

     Cu referire la serviciile destinate acestor 

copii, așa după cum a fost expres menționat în 

cuprinsul legii, acestea în mare parte deja există 

(este vorba despre cele de plasament în ordine 

generală), fiind cele prevăzute de Legea nr. 140 

din 14.06.2003. Va fi necesar de creat doar 

serviciul social de tip rezidențial cu specializare 

înaltă care la moment nu există. 

     Referitor la propunerea stabilirii unui 

mecanism intersectorial de cooperare între 

instituțiile implicate, similar celui aferent Legii 

nr. 140 din 14.06.2013, proiectul de lege se 

completează cu articolul 26, care va consacra 

acest mecanism. Reglementarea acestuia se va 

realiza prin intermediul unui act normativ 

subsecvent. 

UNICEF Moldova 27. 

 

 

 

 

     Este lăudabil că proiectul de lege stipulează 

importanța interesului superior al copilului, dar 

recomandăm menționarea acestui principiu de 

bază al Convenției Națiunilor Unite privind 

     Se acceptă. 

     Principiul dat este enumerat primul în 

cuprinsul articolului 4 din proiect, unde sunt 

prevăzute principiile directoare. 
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28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drepturile copilului printre liniile directoare ale 

prezentului proiect de lege. 

 

     Este de asemenea lăudabil faptul că situația 

copiilor sub vîrsta minimă a răspunderii penale 

(copiii minori) a fost identificată ca o problemă 

emergentă autonomă pe agenda Guvernului, 

permițînd astfel creșterea interesului și 

revitalizarea discuțiilor publice din jurul 

acestuia. Am observat totuși că proiectul de 

lege propus depășește cu mult domeniul de 

aplicare al sistemului de justiție juvenilă. Prin 

includerea ca subiecți ai măsurilor legale a 

copiilor care au săvîrșit un act de contravenție 

și a copiilor care încalcă normele sociale și 

morale în societate, legiuitorul poate risca să 

fie intruziv în relațiile sociale și de familie și 

deschide ușa pentru ca un număr semnificativ 

de copii să fie calificați ca "delincvenți 

potențiali" și, mai rău, să fie separați 

nejustificat de părinții lor. ”Normele sociale și 

morale", spre deosebire de normele și 

dispozițiile legale stabilite în lege, sunt supuse 

unei interpretări nelimitate, iar riscul ca copiii 

să fie judecați și supuși unui tratament arbitrar 

și discriminatoriu în funcție de persoana sau 

organismul care ia decizia poate conduce la 

încălcări ale drepturilor omului și copiilor. 

Acestea contravin într-o măsură extremă 

principiilor "interesului superior al copilului" 

și ”aplicării separării / detenției doar ca măsură 

de ultimă instanță" consacrate în Convenția 

Națiunilor Unite privind drepturile copilului. 

De asemenea, colectarea și înregistrarea 

datelor despre copiii minori care sunt în 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției la 

obiecția cu nr. 26. 

     Subliniem faptul că în privința copiilor 

prevăzuți de lege măsurile se vor stabili gradual 

în raport cu gravitatea faptei și eficiența 

acestora. 

     Confidențialitatea informației privind acești 

copii este prevăzută expres în cuprinsul art. 11 

alin. (11) din proiect. 
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29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

 

conflict cu legea va trebui să respecte 

principiul confidențialității și nedivulgării 

datelor cu caracter personal. 

 

     În ceea ce privește problemele copiilor 

minori care au încălcat legea, recomandăm ca 

proiectul de lege propus să fie foarte explicit și 

precis în alocarea și definirea rolurilor și 

responsabilităților Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării, poliției și 

autorităților / organismelor publice locale în 

facilitarea rezolvării problemelor și reintegrării 

sociale a acestor copii. Ca un corolar, proiectul 

de lege ar trebui să includă dispoziții care să 

abordeze monitorizarea detaliată a gestionării 

cazurilor individuale, precum și reintegrarea 

copiilor în familie și în societate. 

 

     Un alt motiv de îngrijorare este cercul mare 

de situații creat de proiectul de lege pentru care 

se va dispune plasarea copiilor în servicii de tip 

rezidențial. Conform Regulamentului 

Națiunilor Unite pentru protecția minorilor 

privați de libertate, adoptat prin Rezoluția 

Adunării Generale nr. 45/113 din 14 decembrie 

1990, cunoscut sub numele de Regulile 

Havana, plasarea unui copil în orice fel de 

unitate, inclusiv în scopuri educaționale sau de 

protecție, din care acestuia nu i se permite să 

plece la voia lui, reprezintă o privare de 

libertate. În consecință, proiectul de lege 

prevede un risc potențial de escaladare a 

normelor sociale față de acești copii și familiile 

lor și neagă toate eforturile depuse mai 

 

 

 

 

     Se acceptă. 

     Proiectul de lege conține prevederi exprese 

referitor la atribuțiile fiecărui participant în 

cadrul procesului de stabilire, prelungire, 

modificare și anulare a măsurilor destinate 

copiilor din categoriile vizate de proiect (a se 

vedea art. 10-12 din proiect). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     Instituționalizarea copiilor, ca o măsură de 

ultim resort și pentru o perioadă minim 

necesară, nu este prohibită de normele 

internaționale în domeniu. Astfel, atît 

Principiile ONU pentru prevenirea delincvenței 

juvenile din 14.12.1990 (Principiile de la 

Riyadh), cît și Rezoluția Parlamentului 

European din 21.06.2007 privind delincvența 

juvenilă: rolul femeilor, al familiei și al 

societății admit posibilitatea instituționalizării 

copiilor și prevăd situațiile/criteriile de care 

trebuie ținut cont la adoptarea acestor măsuri. 

     O bună parte din măsurile alternative 

propuse în aviz sunt prezente și în cuprinsul 

proiectului. 
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devreme în închiderea și / sau transformarea 

unor astfel de instituții în centre prietenoase 

pentru copii, care oferă servicii de îngrijire de 

zi. Chiar dacă, simptomatic, în Comentariul 

său general nr. 10 privind justiția juvenilă, 

Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile 

Copilului nu merge mai departe decît să 

propună: "În privința acestor copii [copii în 

conflict cu legea] pot fi luate măsuri de 

protecție speciale dacă aceasta este necesar în 

asigurarea interesului lor superior", aceasta în 

nici un caz nu înseamnă faptul că astfel de 

măsuri vor implica plasarea într-o unitate de tip 

rezidențial - închis sau deschis - sau serviciu. 

     Este important să se considere că răspunsul  

ce este determinat de încălcarea de către copil 

a legii nu ar trebui să fie conceput ca o 

pedeapsă, ci ca o ocazie de a ajuta copilul să 

înțeleagă natura inacceptabilă a 

comportamentului său și a consecințelor sale. 

De asemenea, răspunsul ar trebui să abordeze 

acele aspecte care vor ajuta copilul să se abțină 

de la acte similare în viitor și trebuie să fie 

proporțional și individualizat. 

     În conformitate cu practica internațională 

bine stabilită, gama de răspunsuri adecvate 

poate include: sprijin familial; oferirea unui 

tratament adecvat pentru abuzul de substanțe 

în familie sau a problemelor comportamentale 

grave manifestate de copil; îmbunătățirea 

abilităților părintești; activități recreaționale și 

culturale structurate; învățămînt didactic 

suplimentar; centre de zi; cursuri de abilități de 

viață; consiliere individuală sau familială; 

mediere și îndrumare. De asemenea, în cazul în 

     Cu referire la propunerea alinierii 

proiectului la prevederile Legii nr. 140 din 

2013, a se vedea opinia Ministerului Justiției la 

propunerea cu nr. 14. 
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care copilul și / sau părinții refuză să coopereze 

sau să-și dea consimțămîntul pentru măsurile 

de sprijin destinate nemijlocit lor sau care 

necesită implicarea lor, motivele și 

opozabilitatea măsurilor trebuie revizuite și, 

dacă este cazul, modificate de organismul 

decizional. 

     În concluzie, în timp ce proiectul de lege are 

unele inconsecvențe și dispoziții neclare care 

necesită o atenție imediată a Ministerului 

Justiției, există secțiuni relevante și plauzibile 

care conduc la reabilitarea socială și 

reintegrarea copiilor minori în conflict cu legea 

ca singura categorie de copii care ar trebui să 

fie subiecții acestei legi. Este important ca 

proiectul de lege să fie aliniat cu legislația deja 

existentă în domeniul protecției copilului, și 

anume Legea 140/2013 privind protecția 

specială a copiilor aflați în situație de risc și a 

copiilor separați de părinții lor și Mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale 

victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi 

traficului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 270/2014. 

Centrul Național de 

Prevenire a Abuzului față 

de Copii 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Atît prevederile proiectului de act normativ, 

cît şi nota informativă, nu specifică clar care 

sunt serviciile universale, serviciile 

specializate şi serviciile cu specializare înaltă 

de care beneficiază copilul „cu comportament 

deviant”. În lipsa acestei clarităţi, prevederile 

proiectului în cauză nu corespund Legii nr. 123 

din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile 

sociale, care reprezintă cadrul general de 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției la 

obiecția cu nr. 6. 
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32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

 

 

 

creare şi funcţionare a sistemului integrat de 

servicii sociale. 

 

     La fel, proiectul de lege reglementează 

măsurile şi serviciile destinate copiilor „cu 

comportament deviant”. Conform definiţiei 

„serviciilor sociale” din Legea nr. 123 din 18 

iunie 2010, acestea reprezenta „ansamblu de 

măsuri şi activităţi realizate pentru a satisface 

necesităţile sociale ale persoanei/familiei...” 

respectiv, din conţinutul acestei prevederi 

categoria de „servicii” include categoria 

„măsuri”. În conţinutul proiectului de lege 

examinat, există o confuzie în legătură cu 

aceste două noţiuni, în special ne referim la 

prevederile art. 5, lit. b), c), d) cu art. 10 lit. b), 

c), d) care se contrapun. 

 

 

 

     Textul proiectului de lege nu defineşte 

termenul de „copil cu comportament deviant”. 

Art. 2 specifică subiecţii legii, dar nu face 

conexiunea directă cu acest termen utilizat în 

textul proiectului. Mai mult ca atît, prevederile 

art. 2 vin în contradicţie cu prevederile art. 15 

alin. (2) pentru că ultimul include în categoria 

de beneficiari ai serviciilor, „copiii cu 

comportament deviant” şi nu subiecţii legii 

enumeraţi în art. 2. 

 

     La acelaşi articol, propunem să revedeţi 

prevederile lit. b), or răspunderea 

contravenţională, ca regulă, survine la 

împlinirea vîrstei de 18 ani şi ca excepţie, 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Noțiunea de „măsuri” din cuprinsul 

proiectului de lege nu este echivalentă 

cuvîntului „măsuri” din cuprinsul definiției 

„serviciilor sociale”, date în Legea nr. 123 din 

18 iunie 2010, unde cuvîntul dat este utilizat în 

accepția generală a sa. În cadrul proiectului prin 

noțiunea „măsuri” sunt reglementate strict și 

exhaustiv opțiunile de acțiune ale autorității 

tutelare teritoriale sau a instanței de judecată, 

după caz, atunci cînd aceasta consideră necesar 

de a se interveni în cazul unui copil cu 

comportament deviant. În baza măsurii dispuse 

de autoritatea tutelară teritorială/instanța de 

judecată poate fi stabilit serviciul social 

corespunzător prevăzut la art. 14 alin. (3). 

 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției la 

obiecția cu nr. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Prin intermediul prezentului proiect de lege 

se dorește anume reglementarea situației 

copiilor care au săvîrțit o faptă prevăzută de 
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35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

 

 

pentru anumite contravenţii indicate expres în 

art. 16 din Codul Contravenţional, este pasibilă 

de răspundere contravenţională şi persoana cu 

vârsta între 16-18 ani. Din aceste considerente, 

lit. b) este discriminatorie pentru copiii care au 

săvîrşit contravenţii şi care, conform Codului 

Contravenţional, nu sunt pasibili de răspundere 

contravenţională. Propunem substituirea lit. b) 

cu următorul conţinut „copilul nu a împlinit 16 

ani, dar a săvârşit o faptă contravenţională, 

pentru care minorii sunt pasibili de răspundere 

contravenţională.". 

 

     În aceeaşi ordine de idei, credem că 

prevederile lit. c) din art. 2 sunt subiective şi 

interpretative, or nu este clar cine va decide 

dacă „conduita minorului violează într-o 

măsură semnificativă regulile de convieţuire 

socială şi există riscul comiterii unei 

contravenţii sau infracţiuni” şi cum se 

determină „măsura semnificativă de violare a 

regulilor de convieţuire”. Propunem 

reformularea acestei norme astfel încît să fie 

clară şi justificată încadrarea copiilor la această 

literă. În redacţia actuală, spre exemplu, nu 

este clar dacă prevederile proiectului în cauză 

se vor aplica asupra copiilor străzii care nu au 

comis contravenţii sau infracţiuni. 

 

     Din textul art. 3, se deduce că scopul legii 

este concentrat pe reeducarea copilului fără 

însă, să reflecte relaţia cauză-efect între 

motive, circumstanţe, situaţia copilului şi 

comportamentului deviant al acestuia, ca şi 

consecinţă. în lipsa legăturii cauzale între 

legea contravențională și care nu sunt pasibili 

de răspunderea contravențională (deci proiectul 

este destinat copiilor cu vîrsta sub 16 ani, 

precum și copiilor cu vîrsta cuprinsă 16 și 18 

ani, care au săvîrșit o faptă care nu se încadrează 

în lista excepțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) 

Cod contravențional). 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției la 

obiecția cu nr. 16 și 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției la 

obiecția cu nr. 14. 

     Proiectul dat nu are o legătură directă cu 

Legea nr. 140 din 14 iunie 2013, doar anumite 

elemente și mecanisme fiind inspirate din 
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37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motiv şi fapta săvîrşită, este omisă şi 

conexiunea proiectului în cauză cu prevederile 

Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind 

protecţia specială a copiilor în situaţii de risc şi 

a copiilor separaţi de părinţi. Or copiii 

calificaţi a avea comportament deviant de cele 

mai multe ori se constată a fi copii victime a 

violenţei, neglijării, exploatării, traficului. 

 

     În aceiaşi ordine de idei, lit. b) şi c) din alin. 

(1), art. 5 sunt specifice prevederilor Legii 140, 

precum şi Hotărârii de Guvern nr. 270 cu 

privire la aprobarea Instrucţiunilor privind 

mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale 

victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi 

traficului. Plasamentul copilului în cadrul unui 

serviciu de tip familial sau plasamentul 

copilului în cadrul unui serviciu de tip 

rezidenţial reprezintă forme de protecţie a 

copilului şi nu măsuri corecţionale. 

 

 

     În art. 4, principiul interesului superior al 

copilului este prezentat declarativ, deoarece nu 

specifică concret care este acest interes 

superior pentru „copiii cu comportament 

deviant”. De asemenea, pct. 7 al aceluiaşi 

articol nu este formulat ca şi principiul 

proximităţii serviciului/ măsurii cu locul aflării 

permanente a copilului. 

 

 

 

respectivul cadru normativ, iar în cazuri 

concrete se face trimitere expresă la prevederile 

Legii 140/2013. 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Beneficierea de serviciile sociale 

specializate și cu specializare înaltă oferite în 

cadrul serviciilor de plasament de tip familial și 

rezidențial poate reprezenta nu doar o formă de 

protecție, dar și o formă de menţinere, 

reabilitare şi dezvoltare a capacităţilor 

individuale pentru depăşirea unei situaţii de 

dificultate în care se află beneficiarul, precum și 

de prevenire a marginalizării şi excluziunii 

sociale a acestuia (în conformitate cu 

prevederile art. 1 și 6 alin. (3) și (4) din Legea 

nr. 123 din 18 iunie 2006 cu privire la serviciile 

sociale). 

 

     Nu se acceptă. 

     Normele unei legi, inclusiv cele unde sunt 

reglementate principiile de bază ale acesteia 

(care prin natura lor au un grad sporit de 

generalitate), trebuie analizate și interpretate în 

ansamblul lor și nu separat, rupte din context. 

Astfel, din cuprinsul legii poate fi dedus facil că 

interesul superior al acestor categorii de copii 

este reintegrarea lor socială, deprinderea 

valorilor general umane precum și excluderea 
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39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Recomandăm insistent reglementarea clară 

a „serviciului de plasament de tip rezidenţial 

specializat” pentru „copiii cu comportament 

deviant”, or eficienţa acestui serviciu şi 

dezvoltarea lui ca şi unul care este în 

conformitate cu normele internaţionale, 

depinde direct de maniera în care este 

reglementat. Aşa cum se propune actualmente, 

acest serviciu riscă să fie perceput ca şi unul 

represiv care atentează la drepturile 

fundamentale ale copilului. 

 

     Art. 15, alin. (3) este confuz formulat, nu 

prezintă enumerare exhaustivă a asistenţei de 

care beneficiază copilul cu comportament 

deviant şi autorităţile/instituţiile care sunt 

obligate să presteze astfel de asistenţă. În lipsa 

unor reglementări clare despre instituţiile şi 

organizaţiile care prestează servicii pentru 

această categorie de copii, prevederile acestui 

proiect riscă să fie inaplicabile. 

posibilității unei recidive, care ar stigmatiza și 

mai mult acești copii. 

     Cu referire la obiecția de le pct. 7, prin care 

s-a solicitat schimbarea stabilirii 

măsurilor/serviciilor de la domiciliul copilului 

la locul aflării permanente al acestuia, 

considerăm că aceasta nu poate fi reținută, 

deoarece locul aflării permante este o stare de 

fapt, în unele cazuri destul de greu de probat. În 

acest sens, menționăm că prevederea din proiect 

nu poate fi considerată rigidă, dat fiind faptul 

posibilității schimbării în orice moment a 

domiciliului unei persoane.     

 

     Nu se acceptă. 

     În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 

(2) din proiect, reglementarea detaliată a 

standardelor referitoare la modalitatea de 

asigurare a serviciilor sociale de tip rezidențial 

cu specializare înaltă, care vor fi acordate în 

cadrul centrului de plasament de tip rezidențial 

cu specializare înaltă vor fi aprobate prin 

intermediul unei hotărîri de Guvern separate. 

 

 

 

     Se acceptă. 

     Articolul 15 a fost exclus din proiect. 
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Fundația „Terre des 

hommes” 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Principala problemă a legii se referă la 

Subiecții legii (art. 2) și, în consecință, 

influențează titlul legii: 

     Conceptul de DEVIANȚĂ este mult mai 

larg decît conceptul de DELINCVENȚĂ. Spre 

deosebire de infracțiune, care este un fapt și 

care este descris în mod clar în lege, devianța 

este o noțiune cu un conținut foarte larg, o 

judecată de valoare, acest concept 

contrapunîndu-se diferitor norme sociale – 

inclusiv celor juridice, dar și morale, religioase 

etc. Numai o anumită parte a 

comportamentelor considerate "deviante" sunt, 

de asemenea, ilegale, în timp ce există 

comportamente care, în unele societăți, pot fi 

considerate deviante, dar nu sunt ilegale. De 

exemplu, în unele societăți homosexualitatea 

poate fi considerată "deviantă", dar este 

absolut legală, ca orice alt comportament care 

poate fi criticat de o parte a societății, dar nu 

încalcă normele juridice. 

     Noțiunea de "devianță/deviant" este 

adecvată pentru a fi folosită în știință, spre 

exemplu, sociologie, psihiatrie, criminologie, 

dar nu în lege. 

 

     În plus, art. 2 litera c) din proiectul de 

lege, care extinde subiecții legii și, prin 

urmare, obiectul legii la așa-numiții 

"devianți", adică "copilului care manifestă o 

conduită ce se perpetuează în timp prin care se 

violează într-o măsură semnificativă regulile 

de conviețuire socială și există riscul că vor 

comite fapte prevăzute la lit. a) și b)" 

contravine principiilor fundamentale ale 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției cu 

privire la obiecția cu nr. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției cu 

privire la obiecțiile cu nr. 15 și 26. 

     Cu referire la observația precum că proiectul 

de lege ar contraveni principiului 

nediscriminării, aceasta este nefondată. Putem 

vorbi de o discriminare doar în cazul în care doi 

subiecți aflîndu-se în aceeași situație li se aplică 

un tratament diferit. Proiectul de lege nu conține 
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teoriei dreptului, care separă normele juridice 

de toate celelalte norme sociale și prevede 

sancțiuni numai pentru normele juridice. 

"Regulile de conviețuire socială" constituie 

concepte vagi și reprezintă judecăți de 

valoare. Un comportament care nu încalcă 

actele normative este legal, sancțiunea 

juridică/constrîngerea statului fiind posibilă 

doar pentru încălcarea normelor juridice. O 

sancțiune juridică pentru încălcarea unei 

norme sociale, care nu este concomitent o 

normă juridică, reprezintă o încălcare extrem 

de gravă a drepturilor omului și contravine 

principiilor statului de drept. 

     O astfel de formulare permite abuzuri 

grave și este în contradicție cu drepturile 

copilului. 
     Dispoziția nu se bazează pe nici o cercetare 

serioasă care ar demonstra că există o anumită 

necesitate în această prevedere sau, cel puțin, 

care să facă o verificare a numărului de copii 

care ar intra sub incidența unei astfel de 

prevederi și să estimeze dacă țara ar avea 

capacitatea de a pune în aplicare asemenea 

norme. Art. 2 litera c) este, de asemenea, neclar 

în ceea ce privește limita de vîrstă a copiilor 

care se încadrează în această categorie și cărora 

li se aplică prevederile legii. 

     Atît art. 2 litera c), cît și art. 2 litera b) sunt 

în contradicție cu principiile directoare ale 

Convenției ONU privind drepturile copilului: 

- Contravin interesului superior al copilului, ca 

o considerație primordială: copilul sub vîrsta 

de 14 ani, sau limita minimă a răspunderii 

penale, este un copil relativ mic, care nu ar 

prevederi care ar putea genera pericolul unor 

astfel de situații.  
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trebui să fie sancționat de stat pentru încălcarea 

"regulilor de conviețuire socială" sau pentru 

contravenții, ultimele fiind încălcări cu un grad 

de pericol social redus și, ținînd cont de vîrsta 

copilului, nu corespunde principiului 

proporționalității ca statul să intervină în 

acest mod. 

- Contravin principiului nediscriminării și 

dreptului copilului la o dezvoltare adecvată, 

deoarece intervenția statului conform 

procedurii indicate stigmatizează copilul și 

poate avea un efect extrem de negativ asupra 

dezvoltării sale spre o viață prosocială. 

     În baza argumentelor expuse mai sus, 

propunem: 

1. Restricționarea subiecților și a 

obiectului legii la "copiii care au comis fapte 

prevăzute de legea penală dar nu sunt 

pasibili de răspundere penală", 

corespunzător și reprezentanții lor legali, și, 

prin urmare, excluderea atît a literei c), cît 

și literei b) din art. 2; 

2. Modificarea titlului legii în "Legea 

privind măsurile de protecție și serviciile 

sociale pentru copilul care a săvîrşit o faptă 

penală, dar nu este pasibil de răspundere 

penală"; 

3. În consecință, întreaga lege și 

procedură trebuie să se aplice numai 

copiilor care au săvîrșit o faptă prevăzută de 

legea penală, dar nu sunt pasibili de 

răspundere penală, reprezentanților lor 

legali și autorităților relevante. 
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43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. 

 

     Art. 8 și art. 13 (articolele 8 și 18 după 

renumerotare) nu clarifică suficient faptul că 

"Serviciul social de tip rezidențial" reprezintă 

serviciul rezidențial de plasament standard și 

obișnuit, și nu un nou serviciu special, special 

destinat pentru "copilul cu comportament 

deviant" (art. 13 (2)). Prevederea conținută în 

alin. (3) al art. 14 trebuie mutată fie în 

conținutul art. 8, fie în conținutul art. 13: " 

Plasarea copilului într-un astfel de serviciu se 

face cu scopul ca acesta să fie integrat în grupul 

de copii fără abateri serioase de comportament 

și influențat pozitiv de către aceștia și 

personalul serviciului de plasament.". 

 

     Aspectele procedurale prevăzute de lege 

trebuie să fie deschise pentru dezbateri cu 

implicarea tuturor părților interesate și vizate 

de proiect pentru a se asigura că există un acord 

asupra procedurii propuse și se acceptă ca 

anume instituțiile propuse în proiectul de lege 

să aibă sarcina de a aplica măsurile de protecție 

și furniza serviciile sociale pertinente. 

     Se acceptă. 

     Au fost operate modificări în cuprinsul 

articolelor menționate în vederea excluderii 

interpretărilor greșite. 

     Cu referire la a doua obiecție, a se vedea 

opinia Ministerului Justiției la obiecția cu nr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă. 

     Părțile interesate și cele vizate de proiect au 

posibilitatea de a-și expune opiniile și obiecțiile 

referitoare la proiectul dat prin intermediul 

avizelor pe care le pot expedia în adresa 

Ministerului Justiției. În acest sens, Ministerul 

a făcut public proiectul de lege și nota 

informativă aferentă prin plasarea lor pe site, 

totodată informînd instituțiile și organizațiile 

relevante în domeniu, solicitîndu-le opinia pe 

marginea proiectului dat. 

Institutul de Reforme 

Penale 

45.      Considerăm inoportun aprobarea unui act 

legislativ separat, odată ce există un cadru 

normativ tangenţial acestui domeniu care 

necesită doar ajustat. Or, scopul comun este de 

a crea un set complex de servicii pentru toate 

categoriile de copii vulnerabili şi nu unul 

distinct pentru grupul dat. 

     Astfel putem trece în revistă Legea nr. 140 

din 14.06.2013 privind protecţia specială a 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției cu 

privire la obiecția/propunerea cu nr. 14. 
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copiilor aflaţi în situaţie de risc si a copiilor 

separaţi de părinţi. Astfel, copiii care au 

săvîrşit o faptă penală/contravenţională dar nu 

au vîrsta răspunderii penale pot fi incluşi în 

categoria copiilor aflaţi în situaţie de risc. Or, 

majoritatea copiilor care au intrat în conflict cu 

legea sunt copii care au fost/sunt supuşi 

violenţei, sunt neglijaţi, practică cerşitul sau 

vagabondajul, fie trăiesc în stradă sau altă 

situaţie care este prevăzută la art. 8 al Legii 

nominalizate. Astfel, s-ar impune necesar a fi 

revizuit acest cadru normativ şi ajustat 

corespunzător situaţiei copiilor în conflict cu 

legea sub vîrsta răspunderii penale. 

     În acelaşi context este de menţionat şi 

Hotărîrea de Guvern nr. 270 din 8 aprilie 2014 

cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind 

mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale 

victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi 

traficului. Astfel, s-ar impune necesară 

ajustarea mecanismului deja existent copiilor 

în conflict cu legea sub vîrsta răspunderii 

penale. Or, Orientările Comitetului de Miniştri 

al Consiliului Europei privind justiţia în 

interesul copilului adoptate de Comitetul de 

Miniştri al Consiliului Europei la 17 noiembrie 

2010, trasează faptul că „este necesară o 

abordare multidisciplinară în interesul 

copiilor aflați în conflict cu legea. Înţelegerea 

actuală și crescîndă a psihologiei, a nevoilor, a 

comportamentului și a dezvoltării copiilor nu 

este întotdeauna împărtăşită în mod suficient 
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cu specialiştii care acţionează în domeniul 

punerii în aplicare a legilor". 

     Fiecare copil care intră în conflict cu legea 

este un copil care se află în circumstanţe 

dificile şi care la un anumit moment a fost lipsit 

de protecţie, precum şi de oportunitatea de a 

avea parte de o copilărie în siguranţă. Copii în 

conflict cu legea trebuie trataţi ca copii aflaţi în 

situaţie de risc, iar sistemul de justiţie trebuie 

sa abordeze vulnerabilitatea acestor copii şi să 

asigure reabilitarea lor. 

     Orientările Comitetului de Miniştri al 

Consiliului Europei privind justiţia în interesul 

copilului trasează faptul că „ar trebui 

promovată si pusă în aplicare o abordare 

preventivă şi de reinserție în materie de justiţie 

juvenila. Sistemul de drept penal nu ar trebui 

declanşat în mod automat de infracţiunile 

comise de minori, măsurile mai constructive şi 

educative putînd oferi rezultate mai bune. 

Asociația pentru Justiție 

Penală Participativă 

46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. 

 

 

 

 

 

     Utilizarea termenului „minor” în loc de 

„copil”, ținînd cont de terminologia utilizata în 

cadrul legislatiilor penale si contraventionale, 

chiar daca minorul este sub vîrsta răspunderii 

penale. 

 

 

 

 

     Propunem să se realizeze o reglementare 

mai detaliată a serviciului social de tip 

rezidențial specializat în cadrul art. 14, sub 

aspectul beneficiului acestui serviciu asupra 

minorului cu comportament deviant, or, la p.3) 

din același articol se specifică că „Plasarea 

     Nu se acceptă. 

     Proiectul de lege nu reprezintă o 

componenta a legislației penale sau 

contravenționale, astfel încît să fie necesară o 

respectare strictă a terminologiei juridice a 

acestora, ci se va încadra organic în sistemul 

legilor de protecție socială, unde se operează cu 

noțiunea de „copil”. 

 

     Se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției cu 

privire la obiecția nr. 2. 
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48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. 

 

 

 

 

copilului într-un astfel de serviciu se face cu 

scopul ca acesta să fie integrat în grupul de 

copii fără abateri serioase de comportament și 

influențat pozitiv de către aceștia și personalul 

serviciului de plasament”. Apare întrebarea 

care va fi situația în cazul în care majoritatea 

copiilor din cadrul serviciului vor fi din 

categoria celor care au comis fapte 

prejudiciabile grave. Ideea acestui serviciu 

trebuie să rezide în interacțiunea mai intensă a 

acestor minori cu anumite categorii de 

specialiști, după o evaluare complexă, pentru o 

anumită perioadă, înainte de a fi integrați în 

grupul de copii fără abateri serioase. În acest 

sens, ar fi bine să se identifice alte criterii de 

distincție a serviciului social de tip rezidențial 

specializat de serviciului social de tip 

rezidențial (în afară de criteriul specificat la 

art. 9). 

 

     Considerăm relevant să se reglementeze, 

într-un articol separat, procedura de 

transmitere a dosarului minorului din cadrul 

unui serviciu social către organele de resort în 

situația în care acesta comite o contravenție sau 

infracțiune, avînd vîrsta răspunderii 

penale/contravenționale, dar beneficiind de 

măsurile unui serviciu prevăzut în prezenta 

lege. 

 

     În contextul recomandării de la p. 3, 

sugerăm completarea art. 21 cu p. 4), unde se 

va stipula că, măsura va înceta în cazul 

încălcării de către minor a măsurii stabilite prin 

comiterea unei contravenții/infracțiuni și 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Aspectul indicat este mai util de reglementat 

în cadrul mecanismului de cooperare 

intersectorială. 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției cu 

privire la propunerea cu nr. 21. 
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50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. 

 

 

 

 

 

 

 

52. 

 

 

 

 

 

 

 

transmiterea materialelor altor organe 

responsabile. 

 

     Propunem analiza posibilității de a include 

în categoria beneficiarilor și minorii care au 

atins vîrsta răspunderii 

penale/contravenționale și cărora li s-a aplicat 

măsura de constrîngere cu caracter educativ, în 

sensul lit. b) art. 104 CPRM, „încredinţarea 

minorului pentru supraveghere părinţilor, 

persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor 

specializate de stat”. Menționăm că această 

sancțiune de natură penală este distinctă de o 

pedeapsă penală, făcînd parte din categoria 

măsurilor de siguranță, prin urmare, executarea 

măsurii citate, poate fi realizată în condițiile 

prezentei legi, în special, în cazul încredințării 

minorului unui organ specializat de stat. 

 

     În conexiune cu propunerea specificată la p. 

5, propunem completarea art. 2 din proiectul de 

Lege, la categoria subiecților, “minorii care au 

atins vîrsta răspunderii 

penale/contravenționale, fiindu-le aplicată 

măsura de constrîngere cu caracter educativ, 

prevăzută la lit.b) art. 104 CPRM”. 

 

     La art. 19 (articolul 11 după renumerotare) 

alin. (2) informația acumulată de autoritatea 

tutelară ar trebui să se reflecte într-un act, de 

exemplu, raport de evaluare complexă, care ar 

oferi o informație amplă în vederea 

identificării măsurii aplicate. Îndeosebi, 

credem că acest raport ar trebui să se 

întocmească în cazul minorilor de la art. 2 alin. 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Situația acestei categorii de minori este doar 

parțial identică cu cea a copiilor ce sunt subiecți 

ai proiectului de lege. Există însă și diferențe 

legate de consecințele eschivării sistematice de 

la măsurile stabilite (a se vedea prevederile art. 

104 alin. (4) CP ), ceea ce face imposibilă 

includerea lor în cuprinsul proiectului. 

Menționăm în acest sens că neincluderea lor în 

prezentul proiect nu înseamnă că ei nu vor 

beneficia de aceste servicii, or, după cum s-a 

menționat deja, aceste servicii se vor organiza 

în cadrul serviciilor de plasament deja existente, 

unde pot fi plasați și minorii din categoria 

invocată în aviz.  

 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției la 

propunerea cu nr. 50. 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     Articolul 11 se completează cu alin. (5) în 

care se prevede necesitatea întocmirii unui 

dosar deschis pe numele copilului, în care va fi 

centralizată informația colectată despre acesta.  
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1 lit. a). Acest fapt reprezintă o coeziune cu 

instituția referatului presentințial, existent în 

legislația penală și obligatoriu în cazul 

minorilor pasibili de pedeapsă 

penală.  Raportul de evaluare al minorului ar fi 

util și în eventualitatea unei recidive a 

minorului după împlinirea vîrstei răspunderii 

penale. 
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