Delincvenţa juvenilă
Limitele de vârstă ale răspunderii penale (Codul Penal). Măsurile speciale de protecţie
Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde pe- nal. Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani
răspunde penal dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ. Minorul care a împlinit vârsta de
16 ani răspunde penal păotrivit legii.
Copilul care săvârşeşte o faptă penală şi nu răspunde penal, poate beneficia, la propunerea direcţiei de
asistenţă socială şi protecţia copilului în raza de competenţă a căreia se află domi- ciliul copilului, de
următoarele măsuri de protecţie:
• supravegherea specializată;
• plasamentul familial sau într-un centru specializat.
Supravegherea specializată constă în menţinerea copilului în familia sa, cu condiţia respectării unor
obligaţii precum: frecventarea cursurilor şcolare, urmarea unor tratamente medicale, interzicerea de a
frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane, beneficierea de servicii de
consiliere sau psihoterapie, etc. Plasamentul poate fi dispus în familia extinsă ori substitutivă ori într-un
centru specializat, atunci când condiţiile pentru măsura supravegherii specializate nu sunt întrunite sau
nu sunt respectate de către minor, respectiv, săvârşeşte alte fapte penale. Pe durata măsurilor de
protecţie, copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, familia naturală, extinsă ori
substitutivă a acestuia ori reprezentantul său legal, vor beneficia de servicii specializate, pentru a-i asista
pe copii în procesul de reintegrare în societate.
Individualizarea măsurilor de protecţie
În dispunerea măsurilor de protecţie Comisia de protecţie a copilului sau instanţa de judecată, va ţine
seama de:
• condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei;
• gradul de pericol social al faptei;
• mediul în care a crescut şi a trăit copilul;
• riscul săvârşirii din nou de către copil a unei fapte penale;

• orice alte elemente de natură a caracteriza situaţia copilului.
Organizarea centrelor specializate
Serviciile de tip rezidenţial specializate, destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde
penal, se organizează ca centre de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului.
Aceste servicii pot fi asigurate de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau de
către organisme private acreditate, respectiv licenţiate, în condiţiile legii. Personalul de specialitate ce
poate activa în aceste servicii trebuie să aibă următoarele încadrări: psiholog, psihopedagog, asistent
social, jurist, medic pediatru, kinetoterapeut, referent de specialitate, asistent medical, etc. Conducerea
acestor servicii se asigură de persoane cu vehime de cel puţin doi ani în profesii ce presupun deţinerea
licenţei în studii superioare socioumane. În cadrul serviciilor specializate rezidenţiale sau de zi, se pot
desfăşura, în interesul copiilor, activităţi de voluntariat.
Confidenţialitatea datelor personale
Este interzis să se dea publicităţii orice date referitoare la săvârşirea de fapte penale de către copilul care
nu răspunde pe- nal, inclusiv date referitoare la persoana acestuia. Personalul, precum şi voluntarii care
îşi desfăşoară activitatea în cadrul serv- iciilor specializate în favoarea copilului care săvârşeşte o faptă
penală dar nu răspunde penal, au obligaţia să respecte caracterul confidenţial al datelor personale ale
copilului şi familiei sale.
Activităţi specifice
În cursul activităţilor desfăşurate de către serviciile specializatepentru copilul care săvârşeşte o faptă
penală şi nu răspunde penal, se vor avea în vedere următoarele obiective:
• prevenirea şi combaterea acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;
• educarea copiilor în spiritul respectului faţă de lege şi faţă de valorile morale, în spiritul toleranţei,
demnităţii şi solidarităţii;
• încurajarea şi sprijinirea copiilor în evoluţia spre o viaţă responsabilă şi corectă;
• responsabilizarea şi conştientizarea copiilor faţă de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică şi
morală;
• reintegrarea şcolară, familială ori socială a copilului.

