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INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii 

 

PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE 

 

   Delincvenţa juvenilă este una dintre problemele majore cu care se 
confruntă societatea românească, fapt ce creează îngrijorare cu privire la 
perspectivele deloc încurajatoare pentru viitorul vieţii publice.  
  Teoriile criminologice referitoare la acest fenomen oferă, cu 
predilecţie, informaţii despre cauzele care generează sau favorizează apariţia 
comportamentului infracţional. Chiar dacă nu întotdeauna suprimarea cauzei atrage 
după sine dispariţia efectului, analizând motivele care-i împing pe tineri la 
comportamente antisociale putem formula ipoteza că printr-un proces sistematic de 
informare adresat tinerilor, asupra sistemului judiciar, a consecinţelor nefaste la 
care pot fi expuşi, vom contribui la învăţarea unui comportament pro-social la tinerii 
beneficiari ai acestui proces. 

           În amendarea delincvenţei juvenile sunt implicate într-o măsură mai 
mare sau mai mică diverse instituţii ale statului de drept, fiecare dintre ele având 
obiective specifice, metode proprii şi acţionând în cadrul legal existent la un 
moment dat. Diversificarea şi accentuarea formelor de manifestare a delincvenţei 
juvenile reprezintă un domeniu de interes şi de acţiune al Poliţiei Române, 
mandatată să gestioneze activităţile de prevenire şi combatere a acestui fenomen. 
 
 PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 
 

În orice societate există şi funcţionează un ansamblu de norme şi prescripţii 
prin intemediul cărora se asigură ordinea socială. În acest sens, societatea judecă 
şi evaluează comportamentul individului din punct de vedere al conformării acestuia 
la normele şi valorile unanim recunoscute. 
 Ca noţiune larg utilizată în sociologie şi criminologie, noţiunea de devianţă 
dsesemnează orice act, conduită sau manifestare care violează normele scrise sau 
nescrise ale societăţii ori a unui grup social particular. 
 Catalogarea diferitelor comportamente ca fiind „normale” sau 
„patologice”depinde de natura normelor sociale încălcate şi de gradul de toleranţă 
al societăţii respective. 



2 
 

 De asemenea, astfel de comportamente orientate spre abateri sau chiar 
schimbarea normelor sociale, generază reacţii puternice din partea societăţii care 
răspunde prin aplicarea unor sancţiuni sociale, mergând de la simpla aprobare până 
la pedepsirea severă a actelor deviante. 
 Trebuie făcută însă distincţia între: 

- „devianţa pozitivă”, prin care individul se abate de la stereotipurile 
conformităţii sociale şi adoptă norme şi valori sociale superioare şi 

- „devianţa negativă”, în cadrul căreia individul încalcă, refuză sau eludează 
indicaţiile normei recunoscute de societate. Acest din urmă tip de devianţă 
se subsumează termenului de delincvenţă. 

În ansamblul formelor particulare de devianţă, delincvenţa are gradul cel mai 
ridicat de periculozitate socială deoarece afectează cele mai importante relaţii şi 
valori sociale şi încalcă regulile şi normele morale şi juridice care orientează 
comportamenul indivizilor. 

Din punct de vedere strict juridic, delincvenţa juvenilă include acele violări şi 
încălcări ale normelor penale şi de convieţuire socială care protejează ordinea 
publică, drepturile şi libertăţile individuale, viaţa sănătatea şi integritatea 
persoanei. 

 
 Printre caracteristicile generale ce conturează fenomenul delincvenţei 
juvenile în ultimii ani se remarcă următoarele: 

 Creşterea numărului de infracţiuni faţă de numărul participanţilor la 
comiterea lor, ceea ce explică tendinţa adolescenţilor de a se organiza în grupuri 
care pot săvârşi mai multe fapte penale până în momentul descoperiri lor şi 
aplicării sancţiunilor legale.  

 S-a extins aria socială a devianţei din care se recrutează 
delincvenţii, incluzând chiar localităţile rurale. 

 Victimele infractorilor minori sunt, de multe ori, alţi minori 
(furturi, agresiuni, violuri şi loviri cauzatoare de moarte - sunt produse adesea în 
şcoli sau în împrejurimile acestora). 

 Scăderea sensibilă a nivelului de vârstă de la care minorii îşi încep 
cariera infracţională, categoria de vârstă cea mai expusă comiterii de furturi, acte 
de vagabondaj şi cerşetorie fiind cea între 11-14 ani, în timp ce minorii aflaţi între 
14-18 ani comit cu predilecţie acte de tâlhărie, loviri grave, violuri şi omoruri şi 
chiar trafic şi deţinere de stupefiante.  

 Atragerea minorilor în grupuri infracţionale conduse de majori 
aparţinând unor “reţele” organizate, ce exploatează, în mod special, copiii şi 
adolescenţii conturează un sistem structural al criminalităţii juvenile.  
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 Ierarhizarea fenomenului delincvenţei juvenile pe tipuri de infracţiuni 
evidenţiază că ponderea principală o deţin furturile . 

 Deşi, ca mod de operare, infracţiunile de furt sunt asemănătoare celor 
săvârşite de majori, totuşi au anumite particularităţi: 

- valoarea mai redusă a bunurilor furate - minorii sustrag ceea ce le este 
necesar în raport cu vârsta şi sexul (sunt în general obiecte mici şi uşor 
vandabile); 

- manifestarea unei anumite fantezii în comiterea furturilor, în sensul 
mijloacelor de pătrundere prin locuri inaccesibile unor infractori majori; 

- curaj deosebit în folosirea unor procedee periculoase de escaladare 
(pãtrundere prin canale si instalaţii de termoficare); 

- din ce in ce mai multe sunt cazurile în care autorii devin violenţi. 
 S-a remarcat, de asemenea, creşterea constantă a infracţiunilor cu violenţă 
în totalitatea faptelor penale comise de minori, datorate probabil, atât 
disfuncţiilor existente în sistemul de control social cât şi tendinţelor tot mai 
accentuate ale adolescenţilor de a se adapta la un mediu social ostil şi în care 
violenţa este cvasi-prezentă. 

          Minorii au fost implicaţi şi într-o serie de fapte penale care atentează la 
normele convieţuirii morale, ale bunelor moravuri şi liniştii publice, dar într-o 
proporţie mult mai scăzută comparativ cu persoanele adulte. De menţionat 
totodată existenţa unor acte de prostituţie şi proxenetism în care au fost 
implicaţi minori, adeseori la incitarea persoanelor adulte, acte care cunosc o 
creştere anuală constantă, circa 20% dintre prostituatele sancţionate fiind 
minore.  

 De asemenea minorii au fost implicaţi în infracţiuni de falsificare de monedă, 
în trafic de stupefiante. Din nefericire, în ultimii ani, a crescut extrem de mult 
numărul de minori şi tineri care consumă droguri, mulţi dintre ei fiind elevi de 
liceu. 

 În sinteză, acestea sunt dimensiunile infracţionalităţii juvenile evidenţiate de 
datele oficiale, funcţie de care se configurează cauzele generale şi specifice ale 
fenomenului, măsurile de prevenţie şi de corectare comportamentală propuse de 
instituţiile de stat responsabile, care vor acţiona atât pe cont propriu cât şi în 
parteneriat cu instituţii specializate ale societăţii civile. 

 Deşi în prezentarea aspectelor etiologice ale delincvenţei juvenile se 
oscilează, de obicei, între interpretarea fenomenologiei delincvenţei fie din 
perspectiva unui determinism psiho-structural individual, fie a unuia social, 
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considerăm că în prezent infracţionalitatea juvenilă este favorizată de 
complexitatea problemelor socio-economice care marchează societatea noastră 
şi de confuzia care domină spaţiul valoric în care sunt educaţi copiii şi 
adolescenţii. 

 

 
    CADRUL LEGISLATIV INTERN 
 
 Potrivit Codului Penal Român în vigoare, răspunderea penală a minorilor 
începe de la vârsta de 14 ani, cu următoarele menţiuni : între 14 şi 16 ani 
trebuie dovedit faptul că în momentul comiterii infracţiunii minorul avea 
discernământ iar între 16 şi 18 ani discernământul este prezumat.  
 Minorilor care au comis fapte penale li se pot aplica măsuri educative şi 
pedepse. Acestea din urmă se dispun numai în cazul în care se consideră că 
măsurile educative nu sunt suficiente pentru îndreptarea minorului.  
 Sancţiunile se stabilesc de către instanţa de judecată, în principal după 
vârsta şi gravitatea faptei la care, pentru individualizarea pedepsei, trebuie să 
se mai ţină cont de o serie de factori : gradul de pericol social al faptei, 
starea fizică şi dezvoltarea intelectuală a minorului, dacă a mai săvârşit alte 
fapte, de ţinuta morală, situaţia sa familială şi orice alte date privind minorul 
şi posibilităţile lui de îndreptare. 
 
 Conform prevederilor Codului de Procedură Penală, în cauzele în care 
sunt implicaţi infractori minori, cercetarea, urmărirea penală şi judecata se 
desfăşoară după o serie de reguli speciale, diferite de cele aplicabile în cazul 
infractorilor adulţi.  
 Diferenţele constau, în principal, în : modalităţile de investigare şi 
ascultare, obligativitatea anchetei sociale, compunerea instanţei, calitatea 
persoanelor chemate la judecarea minorilor şi în modul de desfăşurare a 
judecăţii. 
 
 Situaţia copilului care a săvârşit o faptă penală dar nu răspunde penal, deci 
are vârsta sub 14 ani, este reglementată de Legea 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului. 

Această lege aduce o serie de elemente de noutate, cum ar fi: 
- spre deosebire de legislaţia anterioară legislaţia actuală îşi extinde 

prevederile asupra tututror copiilor(fie că trăiesc împreună cu părinţii lor 
sau separat de aceştia; fie că au nevoi speciale de educaţie sau îngrijire 
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medicală) acoperind astfel majoritatea situaţiilorîn care se poate găsi un 
copil. 

- Legea subliniază că părinţii sunt primii responsabilşi pentru creşterea, 
îngrijirea şi dezvoltarea copilului, aceştia având dreptul să primească 
sprijinul necesar din partea comunităţii şi a autorităţilor locale. 

- Înainte de adoptarea noii legi, o autoritate administrativă(Comisia pentru 
Protecţia Copilului) era responsabilă de luarea de decizii privind separarea 
copiluluide părinţi. Această competenţă este acum împărţită între Comisia 
pentru protecţia Copilului şi instanţa judecătorească, aceasta din urmă 
fiind singura autoritate care poate decide separarea în cazul în care 
părinţii sau, după caz, copilul care a împlinit 14 ani , nu sunt de acord. 

- Legea interzice orice formă de pedeapsa corporală aplicată copiilor şi 
menţionează expres grupurile profesionale care au responsabilitatea de a 
identifica şi sesiza autoruităţile competente despre situaţiile de risc în 
care se pot afla copii şi familiile lor: cadre didactice, personal medical, 
poliţişti, preoţi precum şi angajaţii altor instituţii cu care vin în contact 
copii.  

 
ROLUL POLIŢIEI ÎN PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR 

COPILULUI CONFORM LEGII 272/2004 
 

  Rolul poliţiei 
 

Poliţia are datoria de a crea un mediu sigur şi protejat pentru toţi, prin 
reducerea infracţiunilor, prin prevenirea acţiunilor care ar putea ameninţa 
siguranţa indivizilor şi comunitatea în ansamblu, prin investigarea delictelor şi 
trimiterea în judecată a făptaşilor.  

Poliţia trebuie să contribuie la scopurile şi obiectivele protecţiei copilului 
prin contribuţia la responsabilizarea copiilor, părinţilor şi comunităţilor prin 
creşterea conştientizării şi sprijinirea familiilor care necesită atenţie. Copiii, 
părinţii, etc. trebuie să fie bine informaţi despre drepturile şi obligaţiile lor. Acest 
lucru se poate face prin participarea la campanile de informare publică în mass 
media, şcoli şi în alte locuri publice pentru a creşte gradul de conştientizare şi 
sensibilizare a publicului în privinţa drepturilor copilului, a încălcării drepturilor 
omului şi impactului acesteia asupra copiilor, pentru a aborda chestiunea delicată a 
acceptării culturale a violenţei împotriva copiilor şi pentru a promova ”toleranţa 
zero” faţă de orice formă de violenţă împotriva copiilor.  
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Poliţia poate, de asemenea, ajuta la identificarea copiilor ameninţaţi de 
violenţa familială şi poate oferi servicii în vederea reducerii acestor riscuri. 
Persoanele şi organizaţiile care lucrează în mod regulat cu copiii pot primi 
informaţii din partea poliţiei privind abuzuri asupra copiilor şi trebuie să fie 
capabile să sesizeze (posibile) cazuri de abuz către o persoană de contact sau o 
unitate din cadrul poliţiei. 

Prin campanii de informare şi alte acţiuni preventive, poliţia trebuie să 
contribuie la prevenirea participării copiilor la infracţiuni sau alte acţiuni 
interzise de lege.  

Mai mult, poliţia este parte a unui mecanism interdisciplinar eficientar pentru  
monitorizarea tratamentului aplicat copiilor şi pentru sesizarea şi investigarea 
cazurilor de abuz şi rele tratatamente.În cadrul acestui mecanism, poliţiştii 
trebuie:  

• Să participe la programele de formare profesională destinate poliţiştilor 
care, în cadrul atribuţiilor de serviciu, relaţionează cu copii, pentru a 
beneficia de instrumente necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime; 

• Să sprijine şi să consilieze şcolile şi spitalele pentru a detecta şi sesiza orice 
dovadă de violenţă împotriva copiilor şi să ofere tratament adecvat 
victimelor şi autorilor;  

• Să efectueze vizite neanunţate în cadrul unităţilor de învăţământ şi să 
consulte individual copii şi personalul cu permisiunea persoanelor autorizate;  

• Să asculte opiniile copiilor asupra experienţelor lor, mai degrabă decât să se 
concentreze doar pe circumstanţele materiale ale familiilor sau pe facilităţile 
şi pe serviciile oferite de instituţii; 

• Să se asigure că plângerile privind fapte de violenţă (plângeri efectuate sau 
nu conform unei proceduri obligatorii de sesizare), primite din partea 
profesioniştilor din domeniul medical şi a altor profesionişti, din partea 
copiilor însişi, a părinţilor lor sau a reprezentanţilor legali, din partea 
ONGurilor sau a altor forme de organizare a societăţii civile, primesc un 
răspuns coordonat şi multidisciplinar care pot să nu presupună, iniţial 
intervenţia legii; 

• Să fie parte a unei reţele care să ofere asistenţă şi sprijin dacă este 
necesar, mai degrabă decât doar să intervină sau să pedepsească; 

• Să protejeze persoanele care sesizează sau iniţiază plângeri, în condiţiile 
legii;  
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• Să monitorizeze raspunsul dat sesizărilor să se asigura că durata de 
rezolvare nu este foarte mare şi că investigaţia sesizărilor de cazuri 
suspecte de abuz este suficient de amănunţită pentru a permite o evaluare 
corectă a riscurilor; 

• Să se asigure că sunt luate toate măsurile legale ce se impun pe timpul 
rezolvării acestor cazuri. Astfel orice caz de deces sau vătămare a unui copil 
trebuie să beneficieze de investigare amănunţită. 

• Acolo când copiii sunt cei care comit violenţe, să asigure că procedurile 
respectă standardele internaţionale în domeniul violenţei juvenile; 

• Să se asigure că toţi copiii primesc consiliere şi asistenţă juridică, prin 
distribuirea pe scară largă a informaţiilor privind regulile şi măsurile de 
protecţie existente, că toţi copiii ştiu de existenţa şi funcţionarea 
mecanismului de reclamaţii, inclusiv plângeri iniţiate de copii; 

• Să se asigure că toţi copiii sunt implicaţi în proiectarea mecanismelor 
potrivite pentru luarea în considerare a plângerilor lor; 

• Să se asigure că rapoartele tuturor investigaţiilor sunt publice (păstrând 
dreptul la intimitate al copilului) şi că sunt puse la dispoziţia oficialilor 
guvernamentali şi celor care iau deciziile (vezi Violenţa împotriva copiilor în 
familie şi la şcoală, Doc ONU CDC/C/111 (28 Sept. 2001)). 

 
Toţi poliţiştii trebuie să fie profesionişti vigilenţi care veghează la 

respectarea drepturilor copiilor. Ei discută cu părinţii acestora, cu profesorii, 
medicii şi orice persoane care vin în contact cu copiii, investighează, participă la 
prevenire şi colaborează cu SPAS şi cu DGASPC. Ei intervin direct în situaţia 
copiilor găsiţi pe stradă (fără adăpost, părăsiţi, muncind sub vârsta legală, cerşind, 
absentând de la şcoală), a copiilor care folosesc droguri, alcool şi substanţe 
interzise, a copiilor victime ale violenţei domestice, a copiilor dispăruţi sau abuzaţi 
(abuz fizic, sexual, copii neglijaţi, exploataţi, traficaţi). Legislaţia în domeniul civil 
şi penal prevede măsurile concrete pe care poliţiştii le iau în toate aceste situaţii. 
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 Principii orientative pentru acţiunea poliţiştilor  
 
 

PRINCIPII  DE ACŢIUNE PENTRU POLIŢIŞTI 

ATRIBUŢII ÎN PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA  
DREPTURILOR COPILULUI  

1989 
CONVENŢ
IA ONU 
PRIVIND 
DREPTURI

LE 
COPILULU

I 

Legea nr 
272/2004 şi 
alte legi 
româneşti 

NEDISCRIMINARE     
Poliţiştii trebuie să nu discrimineze copiii pe baza rasei, 
culorii, sexului, limbii, religiei, opiniilor politice sau de 
alt fel, naţionalităţii, etniei, originii sociale, proprietăţii, 
handicapului, naşterii sau orice alt statut – al său sau al 
părintelui/tutorelui. 

Art. 2      
Art. 6.b, 7 
din legea 

272/2004 

DREPTUL DE A FI ASCULTAT    
Poliţiştii trebuie să asigure copiluluicapabil de 
discernământ posibilitatea de a-şi exprima liber opinia 
asupra oricărei probleme care îl priveşte, opiniile 
copilului urmând a fi luate în considerare, potrivit 
vârstei şi gradului său de amturitate.  

Arts. 12 şi 
37-d 

Art. 6 lit h, 
24 din legea 
272/2004 

 

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI     
Poliţiştii trebuie să se asigure că în toate acţiunile lor cu 
privire la copii, interesul superior al copilului reprezintă 
o prioritate. 
Ei trebuie să implice familia în toate deciziile, acţiunile 
şi măsurile privitoare la copil . 

Art. 3 
 Art. 2, 6 lit 
a din legea 
272/2004 

DREPTUL  LA IDENTITATE Arts. 7 , 8   

Poliţiştii au un  rol important în stabilirea 
identităţiicopiilor.  

Arts. 9 şi 11 
din legea 

272/2004 
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În vederea stabilirii identităţii copilului părăsit sau găsit 
ori a părinţilor acestuia, organele de poliţie competente 
au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane 
responsabile cu realizarea demersurilor ce le revin, 
potrivit legii, pentru înregistrarea naşterii copilului. 

 
Art. 9alin2 
din legea 

272/2004 

În cazul în care un copil este părăsit de mama sa în 
maternitate, se întocmeşte un proces-verbal de 
constatare a părăsirii copilului, semnat de 
reprezentantul Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, reprezentantul poliţiei şi al 
maternităţii, în termen de 5 zile de la sesizarea 
dispariţiei mamei. 

 
Art. 11alin 2 

din legea 
272/2004 

În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-
verbal, poliţia este obligată sa întreprinda verificarile 
specifice privind identitatea mamei si sa comunice 
rezultatul acestor verificari directiei generale de 
asistenta sociala si protectia copilului. Ei trebuie să se 
asigure că aceste investigaţii au loc cu respectarea 
principiului celerităţii şi că sunt făcute toate eforturile 
pentru a identifica părinţii copilului. 

 

Art. 11 alin 
3, 6 lit j din 

legea 
272/2004 
Art.6(j) 

DREPTUL LA EDUCAŢIE Art.28   

Poliţiştii au un rol în asigurarea respectării dreptului 
copiilor la educaţie. În îndeplinirea acestui rol, ei 
trebuie: 

- să se asigure că acei copii din comunitatea lor 
care au vârstă şcolară merg la şcoală şi nu 
petrec prea mult timp pe stradă în compania 
unor persoane dubioase; 

- să se asigure că disciplina şcolară este aplicată 
respectând demnitatea umană a copilului; 

- să intervină atunci când sunt solicitaţi, în 
particular pentru a asigura securitatea în jurul 
şcolilor, pentru a reglementa traficul şi a 
preveni accidentele, pentru a preveni şantajul, 

- să susţină prezentări privind drogurile, 
violenţa, abuzul sexual şi traficul de copii. 

 

Art.47 şi 
art.87 din 

legea 
272/2004 

Art.7  legea 
371/2004 

privind 
poliţia 

comunitară 
Art.26  din 

legea 
218/2002 

privind 
organizarea 

Poliţie 
Române 
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PROTEJAREA ÎMPOTRIVA ABUZULUI ŞI 
EXPLOATĂRII 

 Art. 19,  
32- 36,39   

Poliţiştii trebuie să îi protejeze pe copii împotriva 
oricaror forme de violenţă fizică sau mentală, de 
vătămare sau abuz, de neglijenţă, de rele tratamente 
sau de exploatare (inclusiv abuz sexual) atunci când se 
află în grija părinţilor, a tutorilor sau a oricărei alte 
persoane. 

 

Arts. 28, 85 
and 91 din 

legea 
272/2004 

Poliţiştii trebuie să protejeze copii împotriva 
consumuşluii de stupefiante şi substanţe psihotrope şi 
să prevină folosirea copiilor la producţia şi traficul ilicit 
al acestor substanţe. 

 

Art.88 din 
legea 

272/2004,  
Art.26 din 

legea 
218/2002  

Poliţiştii trebuie să contribuie la protejarea copiilor 
împotriva oricărei forme de exploatare sexuală şi abuz. 
Poliţiştii trebuie să contribuie la prevenirea utilizării sau 
implicării coipiilor în activităţi sexuale, prostituţie 
,pornografie sau alte practici sexuale ilegale. 

 

Legea 
371/2004; 

Legea 
218/2002  
Art. 99 din 

legea 
272/2004 

Poliţiştii trebuie să contribuie la protecţia copilului 
îmotriva răpirii  sau oricăror forme de traficare. 

 

Art.98 din 
legea 

272/2004 
Art 26 din 
Legea nr 

218/2004 

Poliţiştii trebuie să acţioneze atunci când văd un copil 
cerşind sau pierdut pe stradă. 

 

Art. 91, 132 
din legea 

272/2004 
Art 26 din 
Legea nr 

218/2004 
Poliţiştii trebuie să sprijine reprezentanţii Direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului atunci 
când aceştia verifică cazuri de abuzuri şi neglijare a 
copilului. 
 

 
Art. 93 din 

legea 
272/2004 
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PRIVAREA DE LIBERTATE ŞI APLICAREA LEGII  Art. 37, 40   

Poliţiştilor le este interzis să tortureze copiii sau se le 
aplice orice alt tratament/pedeapsă crudă, inumană sau 
degradantă şi trebuie să încerce să împiedice alte 
persoane să facă aceste lucruri. Aceasta înseamnă şi că 
poliţiştii nu vor folosi măsuri disciplinare care să 
reprezinte un tratament crud, inuman sau degradant 
(inclusiv pedeapsa corporală), iar instrumentele de 
constrângere nu sunt utilizate decât in cazuri 
excepţionale, atunci când sunt autorizate şi când toate 
celelalte metode de control au fost aplicate şi au eşuat. 

 
 

Art. 28(1) & 
(2) din legea 
272/2004 şi 

Legislaţie 
complementa

ră 

Nici un copil nu poate fi privat de libertate în mod ilegal 
sau arbitrar. Poliţiştii trebuie să se asigure că arestul, 
reţinerea sau închiderea copilului se fac în conformitate 
cu legea şi vor fi utilizate doar ca ultimă măsură şi 
pentru cea mai scurtă perioadă de timp posibilă.  

Art. 37.b 
Legislaţie 

complementa
ră 

Poliţiştii trebuie să trateze un copil privat de libertate 
în mod uman şi respectând demnitatea intrinsecă fiinţei 
umane, într-un mod care să ţină seama de nevoile proprii 
vârstei respective. În mod special poliţiştii se vor 
asigura că acei copii care sunt privaţi de libertate sunt 
ţinuţi separat de adulţi. Poliţia trebuie să aibă grijă să 
se respecte dreptul copilului de a păstra contactul cu 
familia sa pe durata reţinerii conform legii, ţinând cont 
de ordinele magistraţilor şi de impactul asupra 
investigaţiei. 

Art. 37.c 
Legislaţie 

complementa
ră 

Poliţiştii  le vor permite copiilor privaţi de libertate să 
aibă acces imediat la asistenţă legală şi de orice alt fel 
şi să conteste legalitatea privării de libertate la tribunal 
sau în faţa unei alte autorităţi competente independente 
şi imparţiale. 

Art. 37.d 
 

Art. 16(1) din 
legea 

272/2004 şi 
Legislaţie 

complementa
ră 

Poliţiştii trebuie să trateze un copil suspectat de a fi 
încălcat legea penală, într-un mod care să respecte 
demnitatea şi sentimentul de auto-preţuire al copilului. 
Acest lucru înseamnă că poliţistul trebuie să se asigure, 
de asemenea, că următoarele elemente sunt garantate: 

Art. 40.1,2, 
lit b. i-vii 

 

Legislaţie 
complementa

ră 
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• copilul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie 
până la dovedirea vinovăţiei, conform legii; 

• copilul trebuie să fie informat imediat şi direct 
despre acuzaţiile ce i se aduc (şi, dacă este cazul, 
prin intermediul părinţilor sau tutorelui) şi să 
beneficieze de asistenţă legală sau de orice fel 
pentru a-şi pregăti şi prezenta apărarea; 

• copilul are dreptul la examinarea , fără întârziere 
a cauzei sale de către o autoritate sau instanţă 
judecătorească competentă, independentă şi 
imparţială, printr-o procedură de audiere 
echitabilă şi conformă cu prevederile legii, în 
prezenţa celor care îi asigură asistenţa juridică 
sau de altă natură, iar dacă acest licru nu este 
considerat contrar interseului superior al 
copilului, ţinând seama mai ales de vârsta ori de 
situaţia acestuia, în prezenţa părinţilor sau a 
reprezentanţilor săi legali;  

• dacă se dovedeşte că a încălcat legea penală, 
copilul are dreptul de a recurge la o cale de atac 
cu privire la decizie şi la orice măsură luată în 
consecinţă, în faţa unei autorităţi sau a unei 
instanţe judiciare superioare competente, 
independente şi imparţiale, conform legii; 

• copilul trebuie să beneficieze de asistenţa 
gratuită a unui translator dacă nu poate înţelege 
sau vorbi limba utilizată; 

• intimitatea copilului trebuie să fie respectată 
deplin, în toate etapele procedurilor. Poliţia nu va 
da publicităţii nicio informaţie referitoare la 
săvârşirea de fapte penale de către copilul care 
nu răspunde penal, inclusiv date privitoare la 
persoana acestuia. 

Poliţiştii trebuie să încerce să se asigure că, de copiii 
suspectaţi de a fi încălcat legea penală, se ocupă 
personal specializat în problemele copiilor şi să 
amenajeze instituţiile astfel încât să fie confortabile 
pentru copii. Poliţişitii care se ocupă frecvent sau 

 
Legislaţie 

complementa
ră 
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exclusiv de tineri sau care sunt implicaţi direct în 
prevenirea infracţiunilor juvenile vor beneficia de 
formare specializată în acest domeniu. În oraşele mari, 
trebuie să fie create unităţi speciale de poliţie în acest 
scop. 

 
 
 

RECOMANDĂRI DE ACŢIUNE PENTRU POLIŢIŞTILOR  

1. LUCRUL ÎN REŢEA: 

• Este important ca poliţiştii să lucreze împreună cu asistenţii sociali şi cu alte 
grupuri profesionale(profesori, medici, magistraţi, proţi);  

• Să asigure o bună colaborare cu DGASPC şi serviciul public local de asistenţă 
socială 

 

2. INFORMARE: 

• Este important ca poliţiştii să aibă bune cunoştinţe despre judeţ/sector şi 
despre sistemul de protecţie a copilului din judeţu/sectorul în care lucreză. 
Poliţiştii trebuie să cunoască serviciile sociale disponibile părinţilor şi 
copiilor din judeţul/sectorul respectiv. 

3. PARTICIPAREA LA RESPONSABILIZAREA PĂRINŢILOR    

• Poliţiştii trebuie să aibă un rol activ în responsabilizarea părinţilor în ceea 
ce priveşte îndatoririlor, drepturilor şi  responsabilităţilor lor în relaţia cu  
copiii lor.În acest sens, ei îi pot informa şi sfătui pe părinţi privind 
metodele alternative de disciplină/corectare a comportamentelor nedorite 
ale copiilor, precum şi despre cum să fie părinţi mai buni. 

 
 

 
 


