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Cuprins 
 

 

Cuvânt-înainte  

 

Capitolul I  

Aspecte generale  

Sec iunea 1. Evolu ia normelor penale i procesual penale române  

aplicabile infractorilor minori  

 

 

 

Sec iunea 2. Reglement ri interna ionale aplicabile infractorilor minori  
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Capitolul II  

Limitele r spunderii penale a minorilor  

Sec iunea 1. Capacitatea penal  a minorilor  

Sec iunea 2. Minoritatea f ptuitorului, cauz  de neimputabilitate  

Sec iunea 3. M surile administrative de ocrotire a minorilor  care nu 

r spund penal  

Sec iunea 4. R spunderea penal  a minorilor  în cazul formelor de unitate 

infrac ional  

 

Capitolul III  

M surile educative  

Sec iunea 1. Sistemul sanc ionator aplicabil minorilor  

Sec iunea 2. Consecin ele r spunderii penale  
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Sec iunea 3. Individualizarea judiciar  a m surilor educative  

Capitolul IV  

Regimul m surilor educative neprivative de libertate  

Sec iunea 1. Considera ii generale  

Sec iunea 2. Stagiul de formare civic  

Sec iunea 3. Supravegherea  

 

Sec iunea 4. Consemnarea la sfâr it de s pt mân  

Sec iunea 5. Asistarea zilnic  

Sec iunea 6. Obliga iile de supraveghere  
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Sec iunea 7. Prelungirea sau înlocuirea m surilor  educative neprivative 

de libertate  

 

Capitolul V 

Regimul m surilor educative privative de libertate  

Sec iunea 1. Considera ii generale  

Sec iunea 2. Internarea într-un centru educativ  

Sec iunea 3. Internarea într-un centru de deten ie  

Sec iunea 4. Schimbarea regimului de executare  

 

Capitolul VI 

Dispozi ii de drept penal cu aplicare special   în materia 

minorit ii  

Sec iunea 1. Efectele cauzelor de atenuare i agravare  

Sec iunea 2. Pluralitatea de infrac iuni  

Sec iunea 3. Descoperirea unei infrac iuni s vâr ite în timpul  

minorit ii  

Sec iunea 4. Prescrip ia r spunderii penale a minorului  i prescrip ia 

execut rii m surilor educative  

Sec iunea 5. Minorul devenit major  

Sec iunea 6. Efectele m surilor educative  
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Concluzii i propuneri de lege ferenda  

Sec iunea 1. Concluzii  

Sec iunea 2. Propuneri  
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