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Introducere. Importanţa utili-
zării metodei comparative de 

studiere a dreptului nu poate fi ne-
glijată. În primul rînd, dezvoltarea 
actuală a dreptului penal compa-
rat este impusă în mod esenţial de 
sporirea fără precedent a relaţiilor 
dintre state, de creşterea volumului 
contractelor economice şi sociale, 
ca urmare a amplificării interde-
pendenţelor în planul dezvoltării 
economice şi culturale a acestora. 
În al doilea rînd, perioada actuală 
de dezvoltare a dreptului, inclusiv 
a celui penal, se confruntă cu feno-
mene de europenizare şi mondiali-
zare, fapt pentru care orice demers 
ştiinţific dedicat studierii instituţii-
lor juridice, inclusiv a celor cu ca-
racter penal, se cere a fi realizat din 
perspectiva unor analize compara-
tive a normelor juridice care le re-
glementează. În al treilea rînd, şi nu 
în ultimul, cunoaşterea elementelor 
de drept penal comparat permite 
îmbogăţirea dreptului naţional prin 
perfecţionarea normelor penale în 
sensul preluării unor instituţii ju-
ridice sau modelării cadrului incri-
minator. Totodată, această metodă 
de cunoaştere nu permite preluarea 

mecanică a unor reglementări care 
nu sînt conforme nevoilor naţiona-
le, specificului şi particularităţilor 
ţării respective. 

Materiale utilizate şi metode 
aplicate. În cadrul studiului efectu-
at a fost folosită, în mod principal, 
metoda comparativă de examinare 
a legislaţiilor penale ale altor state. 
Totodată, au fost utilizate: metoda 
observaţiei, metoda analizei logice, 
metoda clasificării etc.

Rezultate şi discuţii. Infracţiu-
nile contra familiei şi minorilor sînt 
un grup de fapte prejudiciabile in-
criminate în Capitolul VII al Părţii 
speciale a Codului penal al Repu-
blicii Moldova, care aduc atingere 
mai ales relaţiilor sociale cu privire 
la convieţuirea paşnică în cadrul 
familiei şi dezvoltarea normală a 
minorului. Din acest grup de fapte 
prejudiciabile fac parte următoa-
rele infracţiuni: incestul (art. 201 
C. pen.); violenţa în familie (art. 
2011 C. pen.); divulgarea secretului 
adopţiei (art. 204 C. pen.); abuzul 
părinţilor şi al altor persoane la 
adopţia copiilor (art. 205 C. pen.); 
traficul de copii (art. 206 C. pen.); 
scoaterea ilegală a copiilor din ţară 

(art. 207 C. pen.); atragerea minori-
lor la activitate criminală sau deter-
minarea lor la săvîrşirea unor fapte 
amorale (art. 208 C. pen.); porno-
grafia infantilă (art. 2081 C. pen.); 
recurgerea la prostituţia practicată 
de un copil (art. 2082 C. pen.); atra-
gerea minorilor la consumul ilegal 
de droguri, medicamente şi alte 
substanţe cu efect narcotizant (art. 
209 C. pen.) [1].

Comparativ cu legislaţia pena-
lă actuală, Codul penal perimat al 
RSS Moldova, adică cel din 1961, 
nu conţinea un capitol aparte desti-
nat incriminării şi pedepsirii infrac-
ţiunilor contra familiei şi minorilor. 
Majoritatea infracţiunilor vizate 
erau dislocate în cadrul Capitolului 
II al Părţii speciale a C. pen., care 
era intitulat Infracţiuni contra vie-
ţii, sănătăţii, libertăţii şi demnită-
ţii persoanei. Dintre acestea pot fi 
enumerate: sustragerea de la plata 
pensiei alimentare sau de la între-
ţinerea copiilor (art. 110 C. pen.), 
sustragerea de la acordarea ajuto-
rului material părinţilor sau soţului 
(art. 111 C. pen.), abuzul de dreptu-
rile sau de obligaţiile de tutore (art. 
112 C. pen.), divulgarea secretului 
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REZUMAT
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prin mai multe mijloace cu caracter economic, social, politic, juridic etc. Printre mecanismele juridice destinate protecţiei 
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înfierii (art. 1121 C. pen.), abuzul 
părinţilor şi altor persoane la înfie-
re şi transmiterea ilegală a copiilor 
(art. 1122 C. pen.), scoaterea ilegală 
a copiilor din Republica Moldova 
(art. 1123 C. pen.), răpirea sau sub-
stituirea unui copil străin (art. 113 
C. pen.), vânzarea şi traficul de co-
pii (art. 1131 C. pen.) [2]. 

Alte infracţiuni contra familiei 
şi minorilor din legislaţia penală 
anterioară erau concentrate în ca-
drul Capitolului XI al Părţii specia-
le a C. pen. al RSSM din 1961, de-
numit Infracţiuni contra securităţii 
publice, a ordinii publice şi a sănă-
tăţii populaţiei. Din rîndul acestora 
făceau parte: atragerea minorilor 
la activitatea criminală sau deter-
minarea lor la fapte amorale (art. 
224 C. pen.), atragerea minorilor la 
beţie (art. 2241 C. pen.), atragerea 
minorilor la consumarea nemedi-
cinală a medicamentelor şi a altor 
mijloace cu efect narcotizant (art. 
2242 C. pen.) [2]. 

În Partea specială din C. pen. 
în vigoare al României, răspun-
derea penală pentru infracţiunile 
ce atentează la relaţiile sociale de 
protejare a familiei este prevăzută 
în Capitolul II, intitulat Infracţiuni 
contra familiei, din Titlul VIII cu 
denumirea marginală de Infracţi-
uni care aduc atingere unor relaţii 
privind convieţuirea socială. Din 
rîndul acestor incriminări fac par-
te: bigamia (art. 376 C. pen. al Ro-
mâniei), incestul (art. 377 C. pen.), 
abandonul de familie (art. 378 C. 
pen.), nerespectarea măsurilor pri-
vind încredinţarea minorului (art. 
379 C. pen.), împiedicarea accesu-
lui la învăţămîntul general obliga-
toriu (art. 380 C. pen.) [3]. 

De exemplu, infracţiunea de 
bigamie, potrivit art. 376 alin. (1) 
C. pen. al României, constă în în-
cheierea unei noi căsătorii de către 
o persoană căsătorită şi se pedep-
seşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă. În conformi-
tate cu alin. (2) al aceluiaşi articol, 
persoana necăsătorită care încheie 
o căsătorie cu o persoană pe care o 
ştie căsătorită se pedepseşte cu în-
chisoare de la o lună la un an sau cu 
amendă [3].

Infracţiunea de abandon de fa-
milie este pedepsită conform art. 
378 C. pen. al României. Potrivit 
textului incriminator, infracţiunea 
constă în săvîrşirea de către per-
soana care are obligaţia legală de 
întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la 
întreţinere, a uneia dintre următoa-
rele fapte: a) părăsirea, alungarea 
sau lăsarea fără ajutor, expunîndu-l 
la suferinţe fizice sau morale; b) 
neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a 
obligaţiei de întreţinere prevăzute 
de lege; c) neplata, cu rea-credinţă, 
timp de 3 luni, a pensiei de întreţi-
nere stabilite pe cale judecătoreas-
că. Se pedepseşte o asemenea faptă 
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă [3].

De asemenea, în conformita-
te cu art. 379 alin. (1) C. pen. al 
României se pedepseşte cu închi-
soare de la 1 lună la 3 luni sau cu 
amendă reţinerea de către un pă-
rinte al copilului său minor, fără 
consimţămîntul celuilalt părinte 
sau al persoanei căreia i-a fost în-
credinţat minorul potrivit legii. În 
conformitate cu alin. (2) al acelu-
iaşi articol, cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează fapta persoanei căreia 
i s-a încredinţat minorul prin ho-
tărîre judecătorească spre creştere 
şi educare de a împiedica, în mod 
repetat, pe oricare dintre părinţi să 
aibă legături personale cu minorul, 
în condiţiile stabilite de părţi sau de 
către organul competent [3].

O altă faptă al cărei subiect pa-
siv poate fi doar o persoană minoră 
este infracţiunea de împiedicare a 
accesului la învăţămîntul general 
obligatoriu. În conformitate cu art. 
380 C. pen. al României, se pedep-
seşte cu închisoare de la 3 luni la 1 
an sau cu amendă fapta părintelui 
sau persoanei căreia i-a fost încre-
dinţat, potrivit legii, un minor şi 
care, în mod nejustificat, îl retrage 
sau îl împiedică prin orice mijloace 
să urmeze cursurile învăţămîntului 
general obligatoriu [3].

În afară de dispoziţiile incrimi-
natorii statuate în Capitolul II (In-
fracţiuni contra familiei) din Titlul 
VIII (Infracţiuni care aduc atinge-
re unor relaţii privind convieţuirea 
socială), în C. pen. al României sînt 

consacrate şi alte incriminări desti-
nate protejării persoanelor minore, 
descrise în alte capitole ale legii 
penale. Astfel, în Titlul I Infracţi-
uni contra persoanei, la Capitolul 
II Infracţiuni contra integrităţii 
corporale sau sănătăţii se prevede 
răspunderea penală pentru infracţi-
unea de rele tratamente aplicate mi-
norului (art. 197 C. pen.). Potrivit 
textului de lege, infracţiunea con-
stă în punerea în primejdie gravă, 
prin măsuri sau tratamente de orice 
fel, a dezvoltării fizice, intelectua-
le sau morale a minorului, de către 
părinţi sau de orice persoană în gri-
ja căreia se află minorul. Acestea se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 
ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi [3].

Infracţiunea de rele tratamente 
aplicate minorului a fost incrimi-
nată în acest capitol al legii penale, 
deoarece s-a considerat, pe bună 
dreptate, că ea pune în pericol în 
primul rînd integritatea fizică sau 
psihică a persoanei şi în mod sub-
sidiar relaţiile sociale referitoare la 
familie, respectiv convieţuirea so-
cială. 

În mod analogic s-a considerat 
că violenţa în familie nu atentează 
prioritar la relaţiile sociale de ocro-
tire a familiei, ci la relaţiile sociale 
condiţionate de protejarea persona-
lităţii umane. Prin urmare, incrimi-
narea şi-a găsit loc la Capitolul III 
Infracţiuni săvîrşite asupra unui 
membru de familie din Titlul I In-
fracţiuni contra persoanei C. pen. 
al României. Incriminarea institui-
tă la art. 199 C. pen. al României 
cu denumirea marginală de violen-
ţa în familie nu este altceva decît 
o normă specială care este formu-
lată ca o agravantă a infracţiunilor 
contra vieţii şi sănătăţii persoanei, 
săvîrşite asupra unui membru de 
familie. Potrivit textului incrimi-
nator, dacă faptele prevăzute în art. 
188, art. 189 şi art. 193-195 sînt să-
vîrşite asupra unui membru de fa-
milie, maximul special al pedepsei 
prevăzute de lege se majorează cu 
o pătrime. Este de menţionat că, de 
exemplu, la art. 188 este prevăzută 
răspunderea penală pentru omor, 
iar la art. 188 C. pen. al României 
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este prevăzută răspunderea penală 
pentru omorul calificat [3].

De asemenea, în Capitolul VII 
al aceluiaşi Titlu I, denumit Trafi-
cul şi exploatarea persoanelor vul-
nerabile, este incriminată, la art. 
211 C. pen. al României, infracţi-
unea de trafic de minori. Astfel, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 
10 ani şi cu interzicerea exercitării 
unor drepturi recrutarea, transpor-
tarea, transferarea, adăpostirea sau 
primirea unui minor, în scopul ex-
ploatării acestuia. Dacă fapta a fost 
săvîrşită în condiţiile art. 210 alin. 
(1) C. pen. al României sau de către 
un funcţionar public în exerciţiul 
atribuţiilor de serviciu, pedeapsa 
este închisoarea de la 5 la 12 ani şi 
interzicerea exercitării unor drep-
turi [3].

În legislaţia penală a Federaţi-
ei Ruse, ca şi în cea a R. Moldova, 
cadrul incriminator al infracţiu-
nilor contra familiei şi minorilor 
este consacrat într-un capitol dis-
tinct al C. pen., şi anume Capito-
lul XX, intitulat Infracţiuni contra 
familiei şi minorilor, din titlul VII 
Infracţiuni contra persoanei. La 
acestea din urmă se raportează: 
implicarea minorilor în săvîrşirea 
unei infracţiuni (art. 150 C. pen. 
al FR), implicarea minorilor în să-
vîrşirea unor fapte antisociale (art. 
151 C. pen.), comercializarea cu 
amănuntul a băuturilor alcoolice 
minorilor (art. 1511 C. pen.), înlo-
cuirea copilului (art. 153 C. pen.), 
adopţia ilegală (art. 154 C. pen.), 
divulgarea secretului adopţiei (art. 
155 C. pen.), neexecutarea obli-
gaţiei de educare a minorului (art. 
156 C. pen.), eschivarea de la pla-
ta pensiei de întreţinere a copiilor 
sau a părinţilor inapţi de muncă 
(art. 157 C. pen.) [4]. 

Infracţiunea de neexecutare a 
obligaţiei de educare a minorului 
(art. 156 C. pen. al Federaţiei Ruse) 
presupune neîndeplinirea sau înde-
plinirea necorespunzătoare a obli-
gaţiei de educare a minorului de 
către părinţii acestuia sau de către 
o terţă persoană învestită cu astfel 
de obligaţii, de către pedagog sau 
un alt lucrător al unei instituţii de 
învăţămînt, al unei organizaţii me-

dicale ori al unei alte organizaţii 
obligate să supravegheze persoa-
na minoră, dacă această faptă este 
însoţită de un comportament vio-
lent aplicat în privinţa persoanei 
minore. Se pedepseşte o asemenea 
faptă cu amendă în mărime de pînă 
la 100 000 ruble sau în mărimea 
salariului sau al altui venit al con-
damnatului, obţinut pe o perioadă 
de pînă la un an, ori muncă obliga-
torie pe un termen de pînă la 440 de 
ore, sau muncă corecţională pe un 
termen de pînă la 3 ani, ori priva-
ţiune de libertate pe un termen de 
pînă la 3 ani cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate pe un 
termen de pînă la 5 ani sau fără de 
aceasta [4]. 

O infracţiune asemănătoare ce-
lei prevăzute la art. 2081 C. pen. al 
R. Moldova (pornografia infantilă) 
este consacrată la art. 2421 C. pen. 
al Federaţiei Ruse, cu titlul de Pro-
ducerea şi distribuirea obiectelor 
sau materialelor ce conţin ima-
gini pornografice cu minori. Fapta 
constă în producerea, procurarea, 
păstrarea sau transportarea peste 
frontiera Federaţiei Ruse în scop 
de răspîndire, demonstrare publică 
sau de reclamare ori distribuirea, 
reclamarea sau demonstrarea publi-
că propriu-zisă a materialelor sau a 
obiectelor pornografice cu minori. 
Comparativ cu legislaţia penală au-
tohtonă, legiuitorul rus prevede un 
regim sancţionator mai aspru pen-
tru pornografia infantilă, fapta fiind 
pedepsită cu privaţiune de libertate 
pe un termen de la 2 la 8 ani, cu sau 
fără privare de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de 
pînă la 15 ani [4]. Potrivit art. 2081 

C. pen. al R. Moldova, pornografia 
infantilă se pedepseşte cu închisoa-
re de la 1 la 3 ani, cu amendă, apli-
cată persoanei juridice, de la 2000 
la 4000 de unităţi convenţionale, 
cu privarea de dreptul de a exercita 
o anumită activitate [1].

Într-un al spectru de idei, se 
poate arăta că, spre deosebire de 
legislaţia penală moldovenească, 
în legislaţia penală rusească trafi-
cul de copii nu cunoaşte o incrimi-

nare distinctă, acesta fiind sancţio-
nat ca variantă agravată a traficului 
de fiinţe umane (art. 1271, alin. (2), 
lit. b) C. pen. al Federaţiei Ruse). 
Pedeapsa pentru comiterea acesteia 
constituie privaţiune de libertate pe 
un termen de la 3 la 10 ani, cu sau 
fără privare de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de 
pînă la 15 ani [4].

Spre deosebire de legislaţia pe-
nală a R. Moldova şi a Federaţiei 
Ruse, legislaţia penală a Ucrainei 
nu prevede un capitol aparte consa-
crat Infracţiunilor contra familiei 
şi minorilor. Aceste infracţiuni sînt 
amplasate în alte compartimente 
ale legii penale, iar locul de dislo-
care, după cum este şi firesc, de-
pinde de natura relaţiilor sociale la 
care se atentează în mod principal 
prin comiterea faptei. De exemplu, 
Capitolul II Infracţiuni contra vie-
ţii şi sănătăţii persoanei, art. 137 
C. pen. al Ucrainei, stabileşte răs-
pundere penală pentru infracţiunea 
de executare necorespunzătoare a 
atribuţiilor de protejare a vieţii şi 
sănătăţii copiilor. Potrivit textului 
incriminator, fapta presupune neîn-
deplinirea sau îndeplinirea defectu-
oasă a obligaţiilor profesionale sau 
a obligaţiilor de serviciu legate de 
protejarea vieţii şi sănătăţii mino-
rilor drept rezultat al unei atitudini 
neglijente sau neconştiincioase de 
executare a acestora, dacă aceasta a 
provocat o daună considerabilă mi-
norului. În conformitate cu art. 137 
alin. (2) C. pen. al Ucrainei, fapta 
se sancţionează mai aspru dacă a 
provocat decesul minorului sau ur-
mări grave [5].

În Capitolul III din Partea spe-
cială a C. pen. al Ucrainei, intitulat 
Infracţiuni contra libertăţii, cinstei 
şi demnităţii persoanei, sînt încor-
porate mai multe norme incrimina-
torii destinate protecţiei minorilor, 
şi anume: înlocuirea copilului (art. 
148), exploatarea minorilor (art. 
150), folosirea copilului pentru 
cerşetorie (art. 1501). Traficul de 
copii este o circumstanţă agravantă 
a traficului de fiinţe umane prevă-
zută la art. 149 alin. (2) C. pen. al 
Ucrainei [5]. 
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Pornografia infantilă este incri-
minată în C. pen. al Ucrainei în ca-
litate de circumstanţă agravantă a 
infracţiunii de importare, produce-
re, vînzare şi distribuire de materia-
le pornografice. Astfel, potrivit art. 
301 alin. (4) C. pen., este agravată 
răspunderea penală pentru comi-
terea acestei infracţiuni în privin-
ţa produselor, imaginilor sau altor 
obiecte ce conţin pornografie in-
fantilă. Pedeapsa pentru săvîrşirea 
unei asemenea fapte constă în pri-
varea de libertate pe un termen de 
la 5 la 10 ani, cu privarea dreptului 
de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate pe un 
termen de pînă la 3 ani [5]. 

Art. 323 C. pen. al Ucrainei 
descrie infracţiunea de atragere a 
minorilor la utilizarea dopingului, 
pedepsită cu amendă de pînă la 50 
de venituri minime neimpozabile 
sau privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii ori de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de 
pînă la 3 ani. În conformitate cu 
nota art. 323 C. pen., prin „doping” 
se înţelege substanţa şi metodele 
incluse în lista celor interzise de 
Codul antidoping al mişcării olim-
pice [5]. Mai este supusă incrimină-
rii atragerea minorilor la consumul 
substanţelor cu efect halucinant 
care nu sînt substanţe narcotice, 
psihotrope sau analoage ale acesto-
ra (art. 324 C. pen. al Ucrainei) şi 
atragerea minorilor la consumarea 
substanţelor narcotice, psihotrope 
sau a analoagelor acestora (art. 315 
alin. (2) C. pen. al Ucrainei) [5].  

În C. pen. al Franţei, infracţi-
unile de referinţă sînt prevăzute în 
Cartea II, Titlul II , Capitolul VII 
Despre infracţiuni contra minori-
lor şi familiei. Acest Capitol este 
divizat în şase secţiuni, şi anume:

Despre lăsarea persoanei I. 
minore. De exemplu, potrivit art. 
227-1 C. pen. al Franţei, lăsarea 
persoanei minore cu vîrsta de pînă 
la 15 ani într-un anumit loc se pe-
depseşte cu 7 ani de închisoare şi 
cu amendă de 700 000 de franci, cu 
excepţia cazurilor în care lăsarea 
minorului a fost realizată în condiţii 
ce i-ar fi asigurat viaţa şi sănătatea. 
În acelaşi sens, potrivit art. 227-2, 

lăsarea copilului minor de pînă la 
15 ani care a provocat după sine 
vătămări sau o boală cronică se pe-
depseşte cu 20 de ani de închisoare. 
Dacă fapta este urmată de moartea 
persoanei minore, pedeapsa este de 
30 de ani de închisoare. 

Despre lăsarea familieiII. . În 
acest cadru, la art. 227-3 C. pen. 
al Franţei se prevede răspunderea 
penală pentru neexecutarea hotă-
rîrii judecătoreşti cu privire la plata 
pensiei, mijloacelor băneşti, aloca-
ţiilor sau a altor contribuţii în be-
neficiul copilului minor (biologic 
sau adoptiv), a rudelor pe linie des-
cendentă sau ascendentă ori a soţu-
lui, dacă obligaţia de întreţinere a 
fost stabilită în baza obligaţiilor de 
familie prevăzute de Codul civil, 
şi dacă această obligaţie nu a fost 
executată în deplină măsură mai 
mult de două luni. Fapta se pedep-
seşte cu doi ani de închisoare sau 
cu amendă în mărime de 100 000 
de franci.

Despre atentările împotri-III. 
va realizării drepturilor părinteşti. 
În această secţiune este statuată 
răspunderea penală pentru urmă-
toarele fapte infracţionale: refuzul 
de a prezenta copilul la solicitarea 
persoanei care are acest drept (art. 
227-5 C. pen. al Franţei); schim-
barea domiciliului copilului fără a 
comunica despre aceasta persoanei 
care are dreptul de a-l vizita sau de 
a purta discuţii cu el (art. 227-6 C. 
pen.); răpirea persoanei minore de 
către rudele ce nu au drepturi pă-
rinteşti (art. 227-7 C. pen.); răpirea 
minorului de către alte persoane 
decît rudele ce nu au drepturi pă-
rinteşti (art. 227-8 C. pen.).

Despre atentatele la re-IV. 
laţiile dintre părinţi şi copii. Din 
cercul acestor fapte infracţionale 
fac parte: instigarea părinţilor sau a 
unuia dintre aceştia la abandonarea 
copilului care s-a născut sau care 
urmează să se nască (art. 227-12 
alin. (1) C. pen. al Franţei); abuzul 
la adopţia copilului (art. 227-12 
alin. (2) şi (3) C. pen.); înlocuirea 
copilului, simularea naşterii de 
către mama fictivă sau tăinuirea 
faptului naşterii de către mama bi-
ologică constituie o infracţiune ce 

atentează la statutul civil al copilu-
lui (art. 227-13 C. pen.);

Despre abandonul de fa-V. 
milie al persoanelor minore. De 
exemplu, la art. 227-15 C. pen. al 
Franţei se instituie răspunderea 
penală pentru săvîrşirea de către o 
rudă legală, naturală sau adoptivă 
pe linie ascendentă sau de către o 
altă persoană ce realizează în pri-
vinţa persoanei minore drepturile 
părinteşti sau care are alte drepturi 
legale în privinţa persoanei minore 
care nu are vîrsta de 15 ani a unei 
fapte manifestate prin lăsarea fără 
hrană sau fără supraveghere, dacă 
s-a creat un pericol pentru viaţa sau 
sănătatea persoanei minore. Se pe-
depseşte o asemenea faptă cu 7 ani 
de închisoare şi amendă în mărime 
de 700 000 de franci. Dacă fapta 
a provocat după sine moartea vic-
timei, atunci aceasta se va pedepsi 
cu 30 de ani de închisoare (art. 227-
16). La art. 227-17 C. pen. al Fran-
ţei se incriminează fapta de eschi-
vare fără temei legal a tatălui sau a 
mamei naturale, legale sau adoptive 
de la îndeplinirea obligaţiilor lega-
le, dacă s-a creat un pericol pentru 
sănătatea, securitatea, moralitatea 
sau educarea copilului minor. Fapta 
se pedepseşte cu închisoare de 2 ani 
sau amendă în mărime de 200 000 
de franci. În acest cadru incrimina-
tor mai sînt descrise următoarele 
fapte infracţionale: atragerea mino-
rilor la consumul ilegal de droguri 
(art. 227-18 C. pen.); determinarea 
minorului la transportarea, păstra-
rea sau transmiterea drogurilor (art. 
227-18-1 C. pen.); determinarea 
minorului la consumul sistematic 
al băuturilor alcoolice (art. 227-19 
C. pen.); determinarea minorului 
la cerşetorie (art. 227-20 C. pen.); 
determinarea minorului la comite-
rea sistematică a infracţiunilor sau 
a faptelor antisociale (art. 227-21 
C. pen.); complicitatea sau tentati-
va de complicitate la atentarea asu-
pra pudorii minorului (art. 227-22 
C. pen.); pornografia infantilă (art. 
227-23 C. pen.); hărţuirea sexuală 
a minorului care nu a atins vîrsta de 
15 ani, fără aplicarea violenţei, im-
punerii, ameninţării sau înşelăciunii 
(art. 227-25 C. pen.).
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Pedepse suplimentare VI. 
aplicabile persoanelor fizice. Ul-
tima secţiune prevede sancţiuni 
suplimentare aplicabile persoane-
lor fizice (de exemplu, interzicerea 
părăsirii teritoriului Republicii pe 
un termen de pînă la 5 ani, lipsirea 
de posibilitatea folosirii de drepturi 
politice, civile sau familiale, afişa-
rea şi distribuirea sentinţei de con-
damnare etc.) [6, p. 266-279].

O tehnică legislativă similară de 
incriminare a infracţiunilor contra 
familiei şi a minorilor este consa-
crată în C. pen. al Belgiei. Sediul 
incriminator este dislocat în Capi-
tolul III din Partea specială, inti-
tulat Despre atentările asupra mi-
norilor, persoanelor aflate în stare 
de neputinţă şi asupra familiei. La 
rîndul său, acest Capitol este struc-
turat în mai multe secţiuni, fiecărei 
secţiuni corespunzîndu-i anumite 
fapte care atentează la un spectru 
mai restrîns de relaţii sociale:

Despre abandonarea copii-1. 
lor şi a persoanelor aflate în stare 
de neputinţă şi lăsarea acestora 
fără mijloace. De exemplu, potrivit 
art. 423 C. pen. al Belgiei, se pe-
depseşte cu închisoare de la 1 lună 
la 3 ani şi amendă de la 20 la 300 de 
franci sau cu doar una dintre aceste 
pedepse cel care îl lasă într-un anu-
mit loc pe minor sau pe o persoană 
incapabilă de a se autoapăra din ca-
uza stării fizice sau psihice. Fapta 
este pedepsită mai aspru dacă vic-
timei drept rezultat i se provoacă 
anumite vătămări, îmbolnăvirea cu 
o boală incurabilă. Cea mai aspră 
pedeapsă este aplicată atunci cînd 
în urma comiterii faptei survine de-
cesul victimei (pedeapsa cu închi-
soare de la 5 la 10 ani).

Despre neexecutarea obli-2. 
gaţiei de întreţinere şi îngrijire a 
minorilor şi a persoanelor aflate în 
stare de neputinţă. Astfel, în teme-
iul art. 425 C. pen. al Belgiei, este 
pedepsită cu închisoare de la 1 lună 
la 3 ani şi cu amendă în mărime de 
la 26 la 300 de franci persoana care 
intenţionat îl lipseşte de întreţinere 
sau îngrijire pe un minor sau pe o 
persoană care, drept rezultat al ne-
putinţei fizice sau psihice, nu are 
capacitatea de a se întreţine sau de 

a se îngriji, dacă s-a creat un peri-
col pentru sănătatea victimei.

Reglementări comune pen-3. 
tru secţiunea I şi II. În cazurile 
săvîrşirii infracţiunilor sus-men-
ţionate în privinţa tatălui, mamei, 
părinţilor adoptivi sau a altor rude 
ascendente, pedeapsa minimă 
se dublează sau poate fi adăugat 
un adaus de 2 ani, dacă se aplică 
pedeapsa închisorii. Acelaşi tra-
tament sancţionator agravat este 
aplicat în cazul în care vinovatul 
este tatăl, mama sau părinţii adop-
tivi ai victimei, precum şi o orica-
re altă persoană în supravegherea 
căreia se afla aceasta. 

Despre răpirea şi ascunde-4. 
rea minorului. La această secţiune 
sînt incriminate asemenea fapte 
cum ar fi: răpirea minorului care nu 
a atins vîrsta de 12 ani (art. 428 §1. 
C. pen.); răpirea minorului care a 
atins vîrsta de 12 ani (art. 428 §2). 

Despre neîntoarcerea copii-5. 
lor. Este sancţionată penal inclusiv 
fapta părinţilor care-l iau sau încer-
că sa-l ia pe minorul aflat sub anu-
mite proceduri declanşate de către 
autorităţi (art. 432 §1. C. pen. al 
Belgiei) [7, p. 262-271]. 

O preocupare aparte pentru 
protejarea relaţiilor sociale din 
domeniul familiei o manifestă şi 
legiuitorul din Polonia, care incri-
minează infracţiunile de referinţă 
la Capitolul XXVI C. pen., cu de-
numirea marginală de Infracţiuni 
contra minorului şi tutelei. Sînt 
supuse incriminării şi pedepsei pe-
nale asemenea fapte infracţionale 
cum ar fi: bigamia (art. 206 C. pen. 
al Poloniei); rele tratamente apli-
cate minorului sau în privinţa unei 
alte persoane care se află în stare de 
dependenţă faţă de făptuitor (art. 
207 C. pen.); atragerea minorului 
la consumul băuturilor alcoolice 
(art. 208 C. pen.); eschivarea de la 
executarea obligaţiei de întreţinere 
a persoanei apropiate (art. 208 C. 
pen.); abandonarea copilului în vîr-
stă de pînă la 15 ani sau a unei alte 
persoane care din cauza stării fizice 
sau psihice se află în neputinţă (art. 
210 C. pen.) [8, p. 261-265]. 

În Codul penal al Lituaniei, se-
diul incriminator este amplasat la 

Capitolul XXIII cu titlul Infracţiuni 
şi delicte penale contra copilului şi 
a familiei. Din categoria acestora 
fac parte: răpirea sau schimbarea 
copilului (art. 156 C. pen. al Litua-
niei); cumpărarea sau vînzarea co-
pilului (art. 157 C. pen.); abando-
narea copilului (art. 158 C. pen.); 
atragerea minorului la săvîrşirea 
unei fapte infracţionale (art. 159 C. 
pen.); atragerea minorului la con-
sumul medicamentelor sau a altor 
substanţe cu efect halucinant (art. 
160 C. pen.); atragerea minorului la 
beţie (art. 161 C. pen.); pornografia 
infantilă (art. 162 C. pen.); abuzul 
de drepturile părinteşti, tutelă sau 
curatelă faţă de o persoană minoră 
(art. 164 C. pen.); eschivarea de la 
întreţinerea minorului (art. 164 C. 
pen.) [9, p. 262].

De exemplu, abandonarea copi-
lului (art. 158 C. pen. al Lituaniei) 
constă în fapta tatălui, mamei, tute-
lei sau a altui reprezentant legal al 
copilului, care lasă fără îngrijiri ne-
cesare un copil mic cu scopul de a se 
debarasa de el. Fapta se pedepseşte 
cu munci publice, limitarea libertă-
ţii, arest sau privarea de libertate pe 
un termen de pînă la 2 ani. La rîn-
dul ei, infracţiunea de eschivare de 
la întreţinerea copilului presupune 
fapta celui care se eschivează de 
la obligaţia de întreţinere stabilită 
prin hotărîre judecătorească sau de 
oferire a mijloacelor de întreţinere 
ori a unui alt ajutor material mino-
rului (art. 164) [9, p. 262].

În Partea specială C. pen. al El-
veţiei, cadrul de incriminare a in-
fracţiunilor de care ne preocupăm 
este situat în Titlul VI cu denumirea 
de Infracţiuni şi contravenţii con-
tra familiei. În total sînt încorpo-
rate cinci incriminări: incestul (art. 
221 C. pen. al Elveţiei); bigamia 
(art. 215 C. pen.); atitudinea negli-
jentă a persoanei faţă de executarea 
obligaţiei de întreţinere (art. 217 
C. pen.); încălcarea obligaţiilor de 
educare sau de curatelă (art. 219 
C. pen.); luarea copilului (220 C. 
pen.) [10, p. 215-217].

Infracţiunea de atitudine negli-
jentă a persoanei faţă de executarea 
obligaţiei de întreţinere constă în 
neîndeplinirea obligaţiei legale cu 
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caracter familial de întreţinere sau 
de susţinere materială de către cel 
ce are posibilitate pentru executa-
rea acesteia. Fapta se pedepseşte, 
în baza plîngerii prealabile, cu în-
chisoare. Plîngerea poate fi depu-
să şi de organe sau autorităţi care 
protejează interesele familiei [10, 
p. 216]. 

În Partea specială C. pen. al 
Republicii Federale Germane, 
normele incriminatorii de referinţă 
sînt amplasate în Secţiunea a 12-a, 
denumită Fapte pedepsite contra 
statutului civil, căsătoriei şi fami-
liei. În calitate de fapte care se asi-
milează acestui grup de infracţiuni 
sînt recunoscute: declararea infor-
maţiilor neautentice despre starea 
civilă (art. 170 C. pen. al Germani-
ei); încălcarea obligaţiilor de între-
ţinere (art. 170 C. pen.); încălcarea 
obligaţiei de îngrijire şi educaţie 
(art. 171 C. pen.); bigamia (art. 172 
C. pen.); concubinajul între rude 
(art. 173 C. pen.) [11, p. 322]. 

Codul penal al Italiei protejea-
ză relaţiile de convieţuire în cadrul 
familiei prin Titlul XIII al Părţii 
speciale, denumit Infracţiuni con-
tra familiei, care este divizat în mai 
multe capitole, în funcţie de gradul 
de omogenitate şi similitudine a 
faptelor prejudiciabile incriminate. 
De exemplu, la Capitolul II Crime 
împotriva căsătoriei în C. pen. al 
Italiei sînt specificate următoarele 
fapte prejudiciabile: bigamia (art. 
556 C. pen.), căsătoria prin înşelă-
ciune (art. 558 C. pen.), adulterul 
(art. 559 C. pen.), concubinajul 
(art. 560 C. pen.), incestul (art. 564 
C. pen.), atacurile asupra moralită-
ţii familiei comise prin intermediul 
presei (art. 565 C. pen.). În cadrul 
Capitolului III Crime împotriva sta-
tutului familiei se prevăd asemenea 
fapte cum ar fi schimbarea ilegală a 
statutului civil (art. 566 C. pen.) şi 
tăinuirea statutului civil al unui co-
pil (art. 568 C. pen.). La Capitolul 
IV sînt descrise Infracţiunile con-
tra asistenţei familiei, şi anume: 
încălcarea obligaţiilor de asistenţă 
familială (art. 570 C. pen.); abuzul 
de mijloace de corectare sau de dis-
ciplină (art. 571 C. pen.); abuzul în 
familie sau faţă de copii (art. 572 

C. pen.); răpirea persoanelor afla-
te în stare de neputinţă (art. 574 C. 
pen.) etc. [12, p. 89].

În legislaţia penală a SUA, în C. 
pen. al statului New York, în Partea 
a 3-a, titlul O, denumit Infracţiuni 
împotriva căsătoriei, familiei, bu-
năstării copiilor şi a celor cu diza-
bilităţi, sînt consacrate trei secţiuni 
în care sînt incriminate infracţiuni-
le din această clasă. Secţiunea 255 
Infracţiuni ce afectează relaţiile 
matrimoniale stabileşte următoa-
rele incriminări: încheierea unei 
căsătorii ilegale (art. 255.00), emi-
terea ilegală a unui decret privind 
divorţul (art. 255.05), procurarea 
ilegală a unui certificat de căsătorie 
(art. 255.10), bigamia (art. 255.15), 
adulterul (art. 255.17), incestul de 
diferit grad (art. 255.17–255.25). 
În Secţiunea 260 C. pen., intitulată 
Infracţiuni contra copiilor, persoa-
nelor cu handicap şi persoanelor 
de vîrstă vulnerabilă, sînt prevă-
zute: abandonarea copilului (art. 
260.00), eschivarea de la întreţine-
rea unui copil (art. 260.05–260.06), 
punerea în pericol a bunăstării co-
pilului (art. 260.10) etc. Secţiunea 
270 C. pen. al statului New York, 
intitulată Acţiuni sexuale cu un co-
pil, incriminează infracţiuni cum ar 
fi: folosirea minorului în spectaco-
le pornografice (art. 263.05), pro-
movarea comportamentului sexual 
obscen al minorului (art. 263.10), 
înlesnirea unui comportament se-
xual al copilului cu alcool sau cu 
alte substanţe (art. 263.30) [13].

Concluzii. Studiul de drept pe-
nal comparat întreprins în materia 
infracţiunilor contra familiei şi a 
minorilor scoate în evidenţă pre-
ocuparea legiuitorilor din diferire 
state, mai ales din cadrul UE, pen-
tru protejarea relaţiilor sociale din 
domeniul de referinţă prin incrimi-
narea şi pedepsirea faptelor preju-
diciabile care le vatămă efectiv sau 
care le pune în pericol. 

Cu referinţă la perspectiva per-
fecţionării cadrului incriminator 
naţional, considerăm că legiuitorul 
autohton ar trebui să revadă politica 
incriminatoare în privinţa faptelor 
ce presupun abandonul de familie, 
neexecutarea obligaţiei de educaţie 

şi protecţie a minorului, precum şi 
relele tratamente aplicabile în pri-
vinţa acestuia. 
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