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Contracararea criminalităţii constituie, la ora actuală, unul din obiectivele de bază 

pentru Republica Moldova. Ameninţarea reală a criminalităţii asupra bunului mers al 

societăţii, obligă organele de stat, precum şi societatea civilă, în constituire, de a lua măsuri 

de diversă natură (juridice, economice, sociale etc.) în vederea diminuării pericolului social 

al acesteia. În asemenea context, se face resimţită, cu certitudine, condiţia ca măsurile 

sus-menţionate, să fie fundamentate ştiinţific în cursul aplicării lor. Mai mult decît atît, 

condiţia în cauză este indinspensabilă în situaţia în care Republica Moldova, a alunecat 

continuu, cu accent deosebit pe parcursul ultimilor ani, către o stare socială extrem de 

tensionată, stare care influenţează, în mod imprevizibil, comportamentul uman. Într-o 

astfel de situaţie socială, precum este cunoscut, societatea, în cea mai mare parte a ei, 

devine obsedată de dorinţa unei reacţii imediate, cu urmări directe asupra fenomenelor 

negative, printre care, în cazul nostru, şi cel privind fenomenul criminalităţii. 

În lipsa unui suport ştiinţific ce vizează fenomenul în discuţie, în ansamblu sau a 

formelor sale de manifestare, şi nu numai a acestuia, în Republica Moldova, o asemenea 

reacţie socială care există din partea organelor de stat, şi-n special cele de drept, precum şi 

din partea societăţii civile, este tentată să fie îndreptată împotriva efectelor fenomenului 

criminalităţii, mai degrabă, şi nu a cauzelor şi condiţiilor care îl determină, care îi 

favorizează amploarea în manifestare. Prin prisma acestui fapt trebuie analizată, la rîndul 

său, şi situaţia socială dificilă din Republica Moldova, cu consecinţe sociale insuportabile, 

care îşi găseşte explicaţie ştiinţifică tocmai în ignorarea cunoştinţelor acumulate sau care 

pot fi puse la dispoziţie prin actul de cercetare ştiinţifică. O astfel de stare a lucrurilor, fără 

îndoială, este privită, sub toate aspectele, ca un grav prejudiciu adus societăţii şi, în acelaşi 

timp, ştiinţei, fapt care trebuie conştientizat, în sensul direct al cuvîntului. 

Escaladarea fenomenului criminalităţii, schimbările survenite în structura acestuia, 

cu manifestări de amploare pentru anumite forme de criminalitate, ca urmare a proceselor 

sociale ce au loc în Republica Moldova, sunt doar unele din rezultatele care au urmat, într-o 

anumită măsură, din faptul că realizările ştiinţifice, acumulate sau care puteau fi obţinute 

prin cercetări privind fenomenul vizat sau formele lui, nu au fost conştientizate în timp de 

către societatea noastră, îndeosebi, de factorii decizionali de diferit nivel. 

O cunoaştere ştiinţifică a fenomenului criminalităţii sau a formelor sale de 

manifestare, care ar pune în evidenţă dimensiunile reale ale acestuia, cauzele şi condiţiile 

care îl alimentează în manifestările sale şi respectiv ar dicta necesitatea folosirii, în mod 

corespunzător, a măsurilor de stopare, diminuare a sa, însoţită de o transpunere practică, se 

constituie într-un factor esenţial pentru dezvoltarea normală a societăţii. 

Una din formele criminalităţii, care intenţionăm a o supune, în special, cercetării în 

acest articol o reprezintă criminalitatea minorilor şi anume aspectul statistico-criminologic 

al problemei în cauză. Cercetarea, propriu-zisă, urmăreşte drept scop dezvoltarea şi 

completarea analizei statistico-criminologice a criminalităţii minorilor pentru perioada 

1992-2001, ca componenţă a criminalităţii generale, în contextul „analizei criminalităţii în 



Republica Moldova în anii 1992-1998 oglindire statistico-criminologică”, cercetare care a 

fost desfăşurată de Centrul de cercetări ştiinţifice al Academiei de Poliţie „Ştefan cel 

Mare”. Rezultatele acestei din urmă cercetări sunt oglindite în Anuarul ştiinţific „Probleme 

actuale privind infracţionalitatea” ediţia 1, anul 2000. 

    În cercetarea propusă va fi pusă în evidenţă dimensiunile acestei forme de 

criminalitate în structura criminalităţii din Republica Moldova, în general, pentru o 

perioadă anterioară celei menţionate, cît şi celei mai sus numite şi, în acelaşi timp, se va 

oglindi starea reală a criminalităţii minorilor în parte, referindu-ne la nivelul, structura, 

caracterul şi dinamica acesteia. 

Totodată, sunt cercetate, pe lîngă starea criminalităţii minorilor în Republica 

Moldova pentru perioada 1992-2001 şi unele consecinţe sociale aflate în legătură directă 

sau indirectă cu problema în discuţie, ca rezultat al proceselor sociale care au loc în 

societatea noastră. Pentru o mai bună cunoaştere a problemei în cercetare se face apel la o 

oglindire comparativă a datelor statistice privind criminalitatea minorilor din Republica 

Moldova şi alte state. 

La baza cercetării statistico-criminologice a criminalităţii minorilor, pentru 

perioada supusă investigaţiei, sunt folosite culegerile de date statistice existente privind 

criminalitatea şi formele sale de manifestare în republică precum şi alte culegeri de 

informaţii despre structura demografică a populaţiei, procesele sociale, alte informaţii care 

reflectă laturile vieţii sociale. Fundamentul analizei statistico-criminologică a criminalităţii 

minorilor pentru anii 1992-2001, o reprezintă datele statistice din evidenţa Ministerului 

Afacerilor Interne al Republica Moldova. Pe lîngă cele menţionate, au fost consultate surse 

bibliografice din domeniul criminalităţii, au fost utilizate informaţii din mass-media, alte 

surse accesibile în legătură cu problema în discuţie. 

Ca urmare a unei analize retrospective a datelor privind criminalitatea minorilor, 

selectate cu dificultate, din diverse culegeri statistice din republică sau din afara ei, 

începînd cu 1986 şi pînă în 1991, s-a constatat că crimele comise de minori sau cu 

participarea lor indicau următoarea stare: 1908 infracţiuni – 1986; 2037 infracţiuni (+6,8 

%, gradul de sporire faţă de anul precedent) – 1987; 2560 infracţiuni (+25,7%) – 1988; 

2957 infracţiuni (+15,5 %) –1989; 3071 infracţiuni (+3,9 %) –19901 şi 3042 infracţiuni (- 

0,9 %) – 1991. Acestă stare a criminalităţii minorilor pentru perioada 1986 – 1991 se 

constată în condiţiile în care criminalitatea generală în aşa-numita R.S.S.Moldovenească 

înregistrează următoarea stare: 20856 infracţiuni (înregistrate la organele M.A.I.) – 1986, 

20757 infracţiuni (gradul de sporire(sporul) faţă de anul precedent (-0,5%) – 1987; 32425 

infracţiuni ( +56,2 %) – 1988; 40862 infracţiuni (+26,0 %) - 1989; 43017 infracţiuni (+5,3 

%) – 1990; şi 44530 infracţiuni (+3,5 %) – 1991. 

Infracţiunile minorilor în totalul infracţiunilor descoperite de organele de poliţie 

constituie 9,1 % - 1986: 9,8 % - 1987; 7,8 % - -1988; 7,2 % - 1989; 7,1 % 1990; 6,8 % - 

1991. 

Conform datelor obţinute din culegerile de informaţii statistice privind 

criminalitatea în republică, infracţiunile săvîrşite de minori şi cu participarea lor în 1970 

reprezentau 1088, adică 11,4 % din totalul infracţiunilor descoperite de organele afacerilor 

interne, 1975 - 1278 (10,9 %); 1980 – 1447 (9,3 %); 1985 – 2049 (9,0 %)2 . 

 
1 Prestupnosti i pravonaruşeniia v SSSR 1990 „Statisticeschii zbornic”, 1991, p.29. 
2 „Criminalitatea şi infracţiunile în R. Moldova” Culegeri de informaţii statistice, Chişinău, 1992, p. 52. 



Referindu-ne la unele tipuri de infracţiuni săvîrşite de minori şi cu participarea lor, 

în perioada 1986-1991, ca furturile averii personale, jafurile, actele de huliganism, furturile 

mijloacelor de transport, conform unor date statistice ale Ministerului Afacerilor Interne 

s-a stabilit că furturile averii personale reprezentau 947 în 1986 (49,7 % din totalul 

infracţiunilor săvîrşite de minori şi cu participarea lor), 968 în 1987 ( 47,5%): 1192 în 1988 

(46,6 %); 1383 în 1989 (46,7 %); 1515 în 1990 (49,3%); !305 în 1991 (42,9%). Jafurile 

reprezentau 129 în 1986 (6,7%); 188 în 1987 (9,2%); 213 în 1988 (8,3%); 215 în 1989 

(7,3%); 260 în 1990 (8,4%); 179 în 1991 (5,9%). Actele de huliganism constituiau 157 în 

1986 ( 8,2%); 140 în 1987 (6,9%); 214 în 1988 (8,3%); 193 în 1989 ( 6,5%); 157 în 1990 

(5,1%); 120 în 1991 ( 3,9%). Furturile mijloacelor de transport 83 în 1986 (4,3%); 124 în 

1987 (6,1%); 156 în 1988 ( 6,0%); 228 în 1989 (7,7%); 206 în 1990 (6,7%)3 . Din numărul 

total al infracţiunilor sau tentative de viol 337 în 1989 –27,9% sunt săvîrşite de minori şi cu 

participarea lor, iar în 1990 - (22,6 %) din 3544. În 1989 furturile, jafurile şi tîlhăriile 

comise de minori şi cu participarea lor constituiau 75,3% din totalul numărului de 

infracţiuni săvîrşite de minori. Fiecare a cincea infracţiune comisă de minori este calificată 

drept infracţiune gravă. 

Pe durata anilor 1986-1990 coeficientul criminalităţii minorilor (numărul 

infracţiunilor comise la 100000 populaţie între 14-17 ani) înregistrează următorii indici: 

659,9-1986; 704,5-1987; 863,5- 1988; 1054,7- 1989 şi 1041,2- 19905.  

Ponderea minorilor (cota parte) între 14-17 ani ce au săvîrşit infracţiuni sau au 

participat la comiterea lor, din numărului total de persoane ce au comis infracţiuni, aflate în 

competenţa poliţiei criminale, pe teritoriul republicii, în perioada 1985-1989, conform 

datelor statistice ale Ministerului Afacerilor Interne constituie 17,7% - 1985; 19,9% - 

1986; 21,8% -1987; 27,1- 1988 şi 27,4% -19896. 

În 1990, în competenţa tuturor serviciilor poliţieneşti, ponderea minorilor între 

14-17 ani care au săvîrşit infracţiuni şi au participat la comiterea lor, constituia 18,3% (din 

numărul total 17357 de persoane descoperite, minori sunt 3180 (+4,9% faţă de 1989), iar în 

1991 este de 17,5%.(total persoane descoperite 18058 dintre care minori 3157 (-0,7 faţă de 

1990).  

În 1985, conform criteriului de vîrstă, minorii între 14-15 ani (care au comis 

infracţiuni şi au participat la săvîrşirea lor) constituie 545 (23,8%), iar 16-17 ani – 1745 

(76,2 %)-total 2290; 1986 – 14-15 ani 609 (25,1%), iar 16-17 ani – 1826 (74,9%)-total 

2435; 1987 – 14-15 ani – 503 (23,8%), iar 16-17 ani 1608 ( 76,2%)-total 2111; 1988 – 

14-15 ani – 838 (28,4%), iar 16-!7 ani 2111 (71,6%)-total 2949; 1989- 14-15 ani – 842 

(27,0%), iar 16-17 ani 2274 (73,0%)-total 3116; 1990- 14-15 ani – 952 (29,0%), iar 16-17 

ani – 2334 (71,0%)-total 3286; 1991 – 14-15 ani – 939 (29,1%), iar 16-17 ani –2292 

(70,9%)-total 32317. 

Ponderea (cota parte) a condamnaţilor minori 14-17 ani pentru 1985 reprezintă 

10,0%, (din numărul total de condamnaţi în republică), 1986 – 10, 4%; 1987 – 10,6%; 1988 

– 13,4 %; 1989 – 14,4 %; 1990 – 15,3%; 1991- 14,1%8. 

 
3  Ibidem. 
4 „O sostoianii prestupnosti v SSR Moldova za 1989 i 1990 god ” Chişinău, 1990,1991 pp.2,.3.  
5 „Prestupnosti v SSSR 1990, Statisticeschii zbornic”, Moscova, 1991, p.30. 
6 „ O sostoianiii prestupnosti v Moldavscoi SSR za 1989 ”, Chişinău, 1990, p.19.  
7 ,,Criminalitatea şi infracţiunile în Republica Moldova ” culegere de informaţii statistice, Chişinău, 1992, pp.70-71. 
8  Ibidem. 



De către organele afacerilor interne au fost reţinuţi în străzi şi alte locuri publice 

pentru apariţie în stare de ebrietate gravă minori: 1987– 3147, 1988 – 3004, 1989 – 3433, 

1990 – 2618, 1991 – 2149 dintre care au fost transportaţi la postul medical de trezire din 

beţie în 1987 – 6, 1988 – 48, 1989 – 49, 1990 – 62, 1991 – 52 de minori. 

La organele interne au fost aduşi, pentru diverse încălcări a ordinii de drept, 

(contravenţii administrative, infracţiuni) peste 200 de minori fără ocupaţie, ceea ce 

reprezintă cu 300 sau cu 17,3% mai mult decît în 1988. În 1990 numărul acestor minori îl 

constituie 2400, ceea ce indică o creştere de 2,6% în raport cu 1989. 

Începînd cu 1992 statististicile Ministerului Afacerilor Interrne al Republicii 

Moldova conţin doar datele despre infracţiunile săvîrşite pe teritoriul republicii, fără a fi 

luate în evidenţă, în primul rînd, din motive social-politice, numărul de infracţiuni săvîrşite 

pe teritoriul Transnistriei. În asemenea context, o comparaţie a criminalităţii minorilor, în 

baza indicilor absoluţi, din perioada 1992-2001 cu una anterioară, aşa cum am menţionat-o 

pînă la perioada în cauză, nu este posibilă, decît prin transformarea indicilor absoluţi în 

generalizatori (coieficienţi, pondere etc.). Acest fapt, accentuat de V.Bujor, S. Ilie, V. 

Ţurcan şi Gr.Capustin în articolul ştiinţific „Criminalitatea în Republica Moldova în anii 

1992-1998: oglindire statistico-criminologică”9 întîmpină anumite greutăţi din cauza că 

indicii generalizatori nu reflectă întotdeauna obiectiv situaţia reală, pe motiv că nu există 

informaţii exacte despre starea demografică a populaţiei din republică pe durata cercetată. 

Totodată există şi o problemă de alt ordin, cum aveau să constate autorii sus-numiţi, care se 

referă la fluctuaţia mare de cadre ce se ocupă cu evidenţa criminalităţii, competenţa şi 

responsabilitatea insuficientă a acestor cadre. În acestă ordine de idei, putem numi şi 

imperfecţiunea sistemului de evidenţă a datelor privind criminalitatea, precum şi 

modificările survenite în legislaţia penală. Problemele menţionate, cu referinţă la 

dificultăţile întîmpinate în determinarea stării reale a criminalităţii, în ansamblu, sunt 

valabile şi în cazul criminalităţii minorilor, ca parte componentă în structura acesteea. 

 În ceea ce priveşte modificările din legislaţia penală, îndeosebi, cele vizînd 

infracţiunile săvîrşite de minori şi cu participarea lor, remarcăm că conţinutul art.10 din 

codul penal al Republicii Moldova, în care este prevăzută răspunderea penală de la 14 ani, 

cu acţiune în perioada descrisă, a rămas acelaşi, cu schimbări puţin semnificative prin legea 

nr.1146 din 04.08.92. în partea a doua a articolului numit Constatările în discuţie denotă, în 

primul rînd, o stabilitate în cazul reglementărilor juridice privind infracţiunile ce prezintă 

un pericol sporit pentru societate, infracţiuni ce sunt oglindite în articolul nominalizat, 

pentru care răspunderea penală survine de la vîrsta de 14 ani. Din cele menţionate, putem 

afirma că infracţiunile care nu se înscriu în categoria celor cu pericol sporit şi pentru care 

răspunderea penală apare, de regulă, la atingerea vîrstei de 16 ani sunt mai accentuat 

supuse variaţiilor la schimbările din cadrul societăţii şi ca rezultat îşi găsesc oglindire în 

legea penală.  

Datele privind infracţiunile săvîrşite de minori şi cu participarea lor, puse la 

dispoziţie de evidenţa statistică a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 

reflectă doar cazurile care cad sub incidenţa legii penale şi anume cele cuprinse în limitele 

de vîrstă 14-17 ani. 

Conform datelor statistice privind starea criminalităţii şi rezultatele combaterii ei pe 

teritoriul Republicii Moldova, perioada 1992-2001, infracţiunile comise de minori şi cu 
 

9 „Probleme actuale privind infracţionalitatea”, Anuar ştiinţific ed.1, Chişinău, 2000, pp.190-213. 



participarea lor reflectă următoarea stare: 1992-2204 (indici absoluţi); 1993-1972; 

1994-2200; 1995-2093; 1996-1970; 1997-2325; 1998-2261; 1999-2622; 2000-2727; 

2001-2684.  

În perioada 1986 (1908 infracţiuni); 1987 (2560); 1988 (2560); 1989 (2957); 1990 

(3071); 1991 (3072) criminalitatea minorilor se caracterizează printr-o creştere vădită, în 

timp ce perioada 1992-1996 se caracterizează ca fiind una relativ stabilă, cu accente de 

descreştere, după care urmează o creştere lentă. 

 Criminalitatea minorilor, ca parte componentă în structura criminalităţii generale, 

reprezintă următorii indici: 1992-15,9%(13827 infracţiuni total descoperite din 39190 

înregistrate la organele de poliţie); 1993-11,4%; 1994-11,8%; 1995-9,4%; 1996-9,6%; 

1997-9,7%; 1998-9,8%; 1999-9,5%; 2000-13,9% (nedescoperite 18788 din totalul de 

38267 infracţiuni înregistrate); 2001-10,7%. Din cele prezentate, observăm că ponderea 

infracţiunilor comise de minori, aşa cum aveau să constate şi autorii articolului 

„Criminalitatea în Republica Moldova în anii 1991-1998: oglindire 

statistico-criminologică”, a cunoscut o descreştere lentă în perioada 1992-1996 iar în 

perioada 1997-2001 a manifestat o creştere, atingînd limite ridicate în ultimii ani. Cea mai 

mare parte (%) a criminalităţii minorilor, pentru perioada indicată, este atestată în 1992 

cînd sunt înregistrate la organele de poliţie 39190 de infracţiuni (probabil şi de pe teritoriul 

Transnistriei) dintre care au fost descoperite doar 13827, fapt care poate fi motivat şi prin 

înrolarea activă a forţelor poliţieneşti în conflictul armat în acea perioadă, imposibilitatea 

de a desfăşura cercetarea infracţiunilor pe teritoriul de est al Republicii Moldova şi altele. 

În România infracţiunile la care au participat minori, conform datelor statistice din 

anii 1989-1996, constituie: 1989-2568 (5,7% din 44821 total infracţiuni descoperite); 

1990-9245 (14,4%); 1991-17380 (12,5%); 1992-14996 (10,7%); 19993-22215 (10,1%); 

1994-24254 (10,2 %); 1995-26511 (8,9%); 1996-28835 (9,0%)10  

În Federaţia Rusă, numărul infracţiunilor comise de minori, în perioada 

1992-1997, a crescut cu mai bine de 2% (de la 199,2 pînă la 202,9 de mii infracţiuni), iar 

numărul infractorilor minori, care au participat la săvîrşirea de infracţiuni a crescut cu 

2,1% (de la 188 mii pînă la 192 mii)11   

În decursul perioadei 1992-2001 au comis infracţiuni şi au participat la comiterea 

acestora minori: 1992-2353 (14,8%) din numărul total de infractori) dintre care 14-15 ani 

647 (27,5%), 16-17 ani 1706 (72,5%); 1993-2145 (13,4%) dintre care 14-15 ani 698 

(32,5%), 16-17 ani 1447 (67,5%); 1994-2354 (13,2%) dintre care 14-15 ani 836 (35,5%), 

16-17 ani 1518 (64,5%); 1995-2326 (14,5%) dintre care 14-15 ani 832  (35,8%), 16-17 ani 

1494 (64,2%); 1996-2193 (13,7%) dintre care 14-15 ani 752 (34,3%), 16-17 ani 

1441(65,7%); 1997-2330 (14,2%) dintre care 14-15 ani 851 (36,5%), 16-17 ani 1479 

(63,5); 1998- 2520 (14,7%) dintre care 14-15 ani 894 (35,5%), 16-17 ani 1626 (64,5%); 

1999-1721(15,3%); 2000-3032 (16,5%); 2001-2629 (15,7%). (1999-2001 datele despre 

14-15 şi 16-17 ani lipsesc). 

 Ponderea minorilor infractori în structura infractorilor pe republică în perioada 

1992-1996, după cum se observă a manifestat o tendinţă constantă, exepţie fiind 

descreşterea simţitoare din 1993 şi creşterea din 1995, în timp ce pentru perioada 

1996-2001 ea reflectă o creştere de la an la an, cu o mică excepţie anul 2001. Comparînd 

 
10 Ortansa Brezeanu “Minorul şi legea penală”, Bucureşti, 1998, pp.129. 
11 Ugolovnaia otvesvenosti nesoverşenoletnih, Moscova, 1999, pp.3. 



ponderea minorilor (cota parte) între 14-17 ani ce au săvîrşit infracţiuni sau au participat la 

comiterea lor, perioada 1985 (17,7%), 1986 (19,9%), 1987 (21,8%), 1988 (27,1%), 1989 

(27,4%),1990 (18,3), 1991 (17,5%)12 10se observă că o continuitate în descreştere pe 

parcursul anilor 1992-1996 după care urmează o creştere. Totodată, comparînd structura 

perioadei 1985 (14-15 ani-23,8, 16-17ani-76,2); 1986 (14-15 ani- 25,1, 16-17 ani-74,2); 

1987 (14-15 ani-23,8, 16-17 ani-76,2); 1988 (14-15 ani-28,4, 16- 17 ani-71,6); 1989 (14-15 

ani-27,0, 16-17 ani-73,0); 1990 (14-15 ani-29,0, 16-17 ani-71,0); 1991 (14-15 

ani-29,1,16-17 ani-70,9) cu perioada 1992 (14-15 ani-27,4,16-17ani-72,5); 1993 (14-15 

ani-32,5, 16-17 ani-67,5); 1994 (14-15 ani-35,5, 16-17 ani-64,5); 1995 (14-15 ani-35,8, 

16-17 ani-35,8, 16-17 ani-64,2; 1996 (14-15 ani-34,3, 16-17ani-65,7); 1997 (14-15 

ani-36,5, 16-17 ani 63,5); 1998 (14-15 ani-35,5,16-17 ani-64,5) se observă o schimbare 

majoră în structură pentru ultima perioadă care indică o pondere ridicată în rîndul minorilor 

de 14-15 ani, ceea ce este destul de alarmant.  

În perioada 1982-1994 au fost învinuiţi şi inculpaţi în România 93.513 minori în 

vîrstă de 14-18 ani (care în perioada menţionată comit 141.735 de infracţiuni, cu o medie 

de 11.811 fapte anual, raportul dintre participanţi la infracţiuni şi faptele comise fiind de 1 

la 1,51), în medie 7.792 pe an, cu maxime de 8.660 (apogeu în situaţia în care   perioada 

1983-1986 este în creştere de peste trei ori a numărului participanţilor minori la săvîrşirea 

de infracţiuni faţă de anul 1981 -2.506; 1988-3.305; 1989-2.868 (ani cînd se constată o 

reducere masivă înregistrată în ultimii 35 de ani); 1993- 14.279 şi 1994-16.231 de 

participanţi la săvîrşirea de infracţiuni (cote maxime din ultimii 40 de ani). Conform 

datelor demografice ale recensămîntului populaţiei efectuat în România, ca referinţă din 

anul 1992, populaţia între 14-18 ani constituia în 1991- 1.885.563, învinuiţi sau inculpaţi 

total minori 14-18 ani-9.909 minori , ceea ce la 100.000 revenea 522 minori.11  

(Au comis infracţiuni în grupuri minori: 1992-899 (38,2% din numărul total de 

minori ce au săvîrşit infracţiuni); 1993-1033 (48,1%); 1994-1125 (47,8%); 1995-1069 

(45,9%); 1996-981(44,7%); 1997-1051(45,1%); 1998-1058 (41,2%). 

Numărul minorilor (14-17 ani) condamnaţi definitiv de instanţa de judecată în 

1985 este de 1542 ( 10% din numărul total de 15409 condamnaţi), ceea ce indică că din 

numărul de minori care au comis infracţiuni 2290, 748 nu au fost condamnaţi definitiv; 

( a se vedea mai sus 1986-10,4; 1987-10,6; 1988-13,4; 1989-14,4; 1990-15,3), 

1990-1595 (15,3% din numărul total de 10429 condamnaţi), ceea ce indică că 1691 din 

3286 nu au fost condamnaţi definitiv; 1991-1694 (14,1% din numărul total de 11983 

condamnaţi), ceea ce indică că 1537 din 3231 nu au fost condamnaţi definitiv; 1992-1526 

(12,9% din numărul total de condamnaţi 11863), ceea ce indică că 826 din 2353 nu au 

fost condamnaţi definitiv; 1993-1485 (11,1% din numărul total de condamnaţi 13274), 

ceea ce indică că 660 nu au fost condamnaţi definitiv. În 1994 minorii  în structura 

condamnaţilor reprezintă 11%; 1995- 12%; 1996-12%; 1997-11%, conform Anuarului 

statistic al Republicii Moldova.  

 În Romînia pentru comiterea infracţiunilor au fost condamnaţi definitiv minori, 

perioada 1989-1996: !989-2789 (4,7%); 1990-1983 (5,7%); 1991-3784 (6,2%); 

 
12 
10 O sostoianiii prestupnosti v Moldavscoi SSR za 1989 ”, Chişinău, 1990, p.19. 
11 Ion Pitulescu, Delicvenţa juvenilă, Bucureşti, 1995, pp.131-137. 



1992-4590 (6,6%); 1993- 6940 (8,3%); 1994-9121 (9,5%); 1995-9783 (9,6%); 

1996-10718 (10%);  

Determinarea coeficientului de fapte şi cel al activităţii infracţionale în rîndul 

minorilor întîmpină anumite dificultăţi şi anume: în formula de calcul, conform statisticii 

criminologice, trebuie de inclus doar populaţia în vărstă de 14-17 ani şi aceasta, în primul 

rînd nu este reflectată cu exactitate în culegerile de date statistice privind repartizarea 

populaţiei pe grupe de vîrste (Anuarul statistic al Republicii Moldova), în al doilea rînd, în 

ultimii ani se duce lipsă de această publicaţie cu informaţia respectivă, pe motiv de 

imposibilitate, din varii motive, şi-n special suport material, de a desfăşura recensămîntul 

populaţiei în Republica Moldova. Din informaţiile culese, cu referinţă la populaţia pe 

grupe de vîrste putem prezenta următoarele date care ar pute reprezenta cu aproximaţie 

minorii în structura populaţiei din republică. Anul 1992-357000 (15-19 ani din populaţie) 

dintre care 17200 locuiau la oraş, iar 183000 în localităţile rurale, (în medie pentru fiecare 

din aceşti ani-71400 ceea ce pentru anii 15-17 ar constitui aproximativ 214200. În plus, la 

aceşti ani  adăugăm şi media de 75600 pentru 10-14 din 1992-378000 ceea ce conturează  

numărul  posibil, în jurul de 289800 minori; 1993-359323 (15-19 ani), dintre care 169158 

în localităţile urbane şi 190165 în cele rurale (media anilor 15-19 ani în 1993 este de 

71865,3, pentru 15-17 ani este de 215596,8 plus media de 75600 care anterior reveni-se 

anilor10-14 din 1992, ceea ce va constitui în jur de 291196,8 minori; 1994-363013 (15-19 

ani), media fiind de 72602,6, care pentru 16-17 va fi de 145205,2 plus media de 75600 de 

la 1992 (10-14 ani), dar care se vor include pentru 14 şi 15 ani (151200), ceea ce va 

constitui aproximativ 296405,2 minori; 1995- 364774 (15-19 ani), media fiind de 72954,8 

care va fi pentru grupa de vîrstă 17 ani, plus media pentru trei ani din 10-14 ani din 1992 

(226800), inclusă pentru cei care au vîrsta de 14-16 ani, ceea ce va constitui în total  în jur 

de 299754,8 minori; 1996-366219 (15-19 ani),  care includ media pentru 14-17ani din 

10-14ani (patru ani) din1992, ceea ce va constitui 302400; 1997 va reprezenta, 

de-asemenea, media pentru 14-17 din 10-14 ani(patru ani) din 1992, egală cu 302400; 

1998 va include media pentru trei ani 10-14 ani 1992 (226800) plus media de 76624,8 

pentru 10-14 ani 1993 (383124), în total fiind în jur de 303424,8 minori; 1999 va include 

media pentru doi ani 10-14 ani 1992 (151200) şi media a doi ani (153249,6) pentru 10-14 

ani 1993 (383124), în total fiind în jur 304449,6 minori; 2000 va include media anilor 

10-14 ani 1992 (75600) şi media pentru trei ani 229874,6, în total, fiind în jur de 305474,6 

minori; 2001 va fi egal cu media pentru patru ani (306499,2) din 10-14 ani 1993(383124). 

Ca rezultat se conturează aproximativ următorul tablou privind evoluţia 

demografică a grupului de vîrstă minori: 1992-289800; 1993-291196,8; 1994- 296405,2; 

1995-299754,8; 1996- 302400; 1997-302400; 1998-303424,8; 1999-304449,6; 

2000-305474,6; 2001-306499,2. Media pentru perioada 1992-1996, vizînd grupul de 

vîrstă 14-17 ani este de 295911,36 şi pentru 1997-2001 este de 304449,64 minori. 

Conform datelor din Anuarul statistic al Republicii Moldova sporul natural la 1000 

de locuitori în 1980 este de 9,7, 1985-10,6, 1990- 8,0, 1991-6,0, 1992-5,8, născuţi în 

1980-10,1, 1985-21,5, 1990-17,7, 1991-16,5, 1991-16,5, 1992-16,0. 

Coeficientul de fapte în rîndul minorilor (numărul de infracţiuni ce revine la un 

anumit număr de locuitori (1000), în cazul nostru minori) pentru perioada 1992-2001 este 

următorul: 1992-7,61; 1993-6,77; 1994-7,42; 1995-6,98; 1996-6,51; 1997-7,66; 1998- 

7,45; 1999-8,61; 2000-8,92; 2001-8,76.  



Coeficientul activităţii infracţionale în rîndul minorilor (numărul de infractori ce 

revine la 1000 de minori) este următorul: 1992-8,12; 1993-7,37; 1994-7,94; 1995-7,76; 

1996-7,25; 1997-7,68; 1998-8,30; 1999-8,94; 2000-9,92; 2001-8,56. În perioada 

1986-1990 coeficientul infracţional al minorilor la 100000 ( nu se ştie numărul minorilor 

în structura populaţiei, dar care probabil poate fi dedus din anii care au urmat) a constituit: 

1986-659,9; 1987-704,5; 1988-863,5; 1989-1054,7 şi 1990-1041,2. Acesta din urmă 

perioadă indică asupra unui coeficient infracţional în rîndul minorilor în continuă creştere, 

în timp ce pentru perioada 1992-2001, calculat chiar şi la 100000 este relativ stabil pentru 

1992-1996 şi cu indici în creştere în anii care au urmat. 

Examinînd caracterul criminalităţii minorilor (procentul infracţiunilor grave în 

totalul infracţiunilor comise de minori şi cu participarea lor) vom releva următoarele tipuri 

de infracţiuni: omorurile, leziunile corporale grave, violurile, furturile, tîlhăriile, jafurile, 

actele de huliganism. 

Infracţiunile de omor (inclusiv tentative de omor) comise de minori şi cu 

participarea lor reflectă următorul tablou: 1992-16; 1993-9; 1994-11; 1995-11; 1996-11; 

1997-7; 1998-7; 1999-15; 2000-16; 2001-14 omoruri. Ponderea în structura crimelor 

comise de minori şi cu participarea lor a acestui tip de criminalitatea este în 1992- 0,68%; 

1993-0,41; 1994-0,46; 1995-0,47; 1996-0,50; 1997-0,30; 1998-0,27; 1999-0,87; 

2000-0,52; 2001-0,53. În urma acestor date se observă o descreştere de la 1992 la 1993 de 

0,26% după care urmează o creştere lentă pînă în 1996, iar din 1996 pînă în 1998 o 

descreştere simţitoare care va fi precedată de o creştere majoră pînă la 0,87 în 1999 şi o 

descreştere în ultimii doi ani. Media perioadei 1992-1996 este de 0,498%, iar pentru 

perioada 1997-2001 este de 0,496%.  

Infracţiunile de omor comise de minori în România, conform datelor statistice din 

anii 1989-1996: 1989-13 (3,78% din numărul total de 344 omoruri comise); 1990-36 

(4,56%); 1991-45 (5,51%); 1992- 44 (5,3%); 1993-41 (5,67%); 1994-35 (4,70%); 1995-31 

(4,09%); 1996-32 (4,43%). 

Leziunile corporale grave provocate de minori constituie în 1992-12; 1993-14; 

1994-8; 1995-15; 1996-15; 1997-22; 1998-8; 1999-14; 2000-17; 2001-11 infracţiuni de 

acest tip. Ponderea acestor infracţiuni în structura criminalităţii minorilor, perioada în 

cauză, este de 0,54%-1992; 0,71%-1993; 0,36%-1994; 0,72%-1995; 0,76%-1996; 

0,95%-1997; 0,35%-1998; 0,53%-1999; 0,62%-2000; 0,41%-2001. Ca urmare a datelor 

prezentate se observă o creştere din 1992- 1993 cu 0,17%, urmată apoi de o descreştere 

simţitoare cu 0,35%, din nou o creştere de 0,36% în 1995, urmată de creştere de 0,04%, 

apoi iarăşi o creştere de 0,19%, după care va urma o descreştere majoră pînă la 0,60% 

pentru ca să urmeze o creştere de 0,18% faţă de anul precedent, şi 0,9% faţă de 1999, 

coborînd pentru 2001 cu 0,21%. Media perioadei 1992-1996 este de 0,62% pe cînd pentru 

perioada 1997-2001 este de 0,57%.  

 Violurile comise de minori (inclusiv tentativele) constituie în 1992-32; 1993-25; 

1994-24; 1995-14; 1996-19; 1997-20; 1998-16; 1999-12; 2000-13; 2001-14. Ponderea 

violurilor comise de minori şi cu participarea lor în structura crimelor ce revin acestei 

categorii de persoane este de 1,452%-1992; 1,268%-1993; 1,091%-1994; 0,669%-1995; 

0,964%-1996; 0,860%-1997; 0,708%-1998; 0,458%-1999; 0,477%-2000; 0,522%-2001. 

În cazul infracţiunilor de viol, conform calculelor obţinute, se observă o descreştere în 



totalul infracţiunilor comise de minori de la  perioada 1992-1996 spre cea 1996-2001. 

Media perioadei 1992-1996 este de 1,089%, iar cea 1997-2001 este de 0,605%. 

Infracţiunile de viol comise de minori, perioada 1989-1996, în Romînia constituie: 

1989-63 (16,1%); 1990-182 (19,2%); 1991-219 ( 17,6%); 1992-167 (15,6 %); 1993-162 

(11,6%); 1994-168 ( 12,1%); 1995-171 (11,7%); 1996-142 (10,4%). 

Tîlhăriile săvîrşite de minori şi cu participarea lor reprezintă în 1992-30; 1993-38; 

1994-45; 1995-43; 1996-33; 1997-47; 1998-32; 1999-35; 2000-72; 2001-47, fapt care 

reflectă următoarea pondere a acestui tip de infracţiuni în structura criminalităţii minorilor, 

anii 1992-2001: 1,36%-1992; 1,93%-1993; 2,04%-1994; 2,05%-1995; 1,67%-1996; 

2,02%-1997; 1,41%-1998; 1,33%-1999; 2,64%-2000; 1,75%-2001. În cazul tîlhăriilor se 

constată o tendinţă de creşterea din 1992 pînă în 1995, după care urmează în 1996 o 

descreştere, ca apoi în 1997 să atingă o limită de 2,02% apropiată anilor 1994-1995, în 

decursul anilor 1998 şi 1999 se înregistrează o descreştere  minimală pînă la 1,33%, după 

care se constată o creştere maximală în perioada cercetată în 2000 de 2,64%, urmată de o 

descreştere în 2001. Media (ponderea) perioadei 1992-1996 este de 1,81%, iar cea din 

1997-2002 este de 1,83%. 

  Jafurile comise de minori şi cu participarea lor constituie în 1992- 159; 1993-171; 

1994-163; 1995-146; 1996-117; 1997-169; 1998-213; 1999-207; 2000-198; 2001-164. 

Ponderea acestui tip de infracţiuni în structura criminalităţii minorilor pe parcursul 

perioadei menţionate este de 7,21%-1992; 8,67%-1993; 7,41%-1994; 6,97%-1995; 

5,94%-1996; 7,27%-1997; 9,42%-1998; 7,89%-1999; 7,26%-2000; 6,11%-2001. Astfel, 

în anul 1993 se atestă o creştere de 1,46%, comparativ cu 1992, în 1994 urmează o 

descreştere de 1,26% faţă de 1993, în 1995 o descreştere de 0,44% faţă de 1994, în 1996 o 

descreştere de 1,03% faţă de 1995, în 1997 creşte cu 1,33% faţă de 1996, în 1998 urmează 

o creştere cu 2,15% faţă de 1997, în 1999 se atestă o descreştere  cu 1,53% faţă de 1998, 

din 2000 jafurile în rîndul minorilor descresc cu 0,63 şi 1,15 în 2001 faţă de 2000. Media 

(ponderea) perioadei 1992-1996 este de 7,24%, iar 1996-2001 este de 7,59%. În  1986 

jafurile săvîrşite de minori şi cu participarea lor, pe întreg teritoriul republicii, reprezentau 

129 (6,7%); 1987-188  (9,2%); 1988-213 (8,3%); 1989-215 (7,3%); 1990-260 (8,4%); 

1991-179 (5,9%). Media perioadei 1987-1991 (cinci ani) este de 7,82%. 

  Furturile în structura criminalităţii minorilor constituie cea mai mare parte din 

totalul infracţiunilor comise de minori şi cu participarea lor. În informaţia statistică a 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova furturile sunt prezentate ca furturile 

din averea de stat, din depozite, de la baze, din magazine, de la obiectele  păzite, furturile 

din averea personală, din apartamente, din mijloace de transport, din buzunare, din cămine, 

din hoteluri etc.) În ceea ce priveşte infracţiunile grave de acest gen statistica nu ne oferă 

careva informaţii despre numărul acestora, cu excepţia anilor 2000 (13 infracţiuni de furt 

din averea de stat şi 47 din averea personală) şi 2001 (9 infracţiuni de furt din averea de stat 

şi 44 din averea personală). 

 Conform datelor statistice ale Direcţiei de informaţii a ministerului de  interne al 

R. Moldova furturile din averea de stat şi cea personală constituie în 1992-1651; 

1993-1363; 1994- 1563; 1995-1485; 1996-1363; 1997-1524;1998-1486; 1999-1807; 

2000-1853; 2001-1892. Astfel, ponderea furturilor comise de persoanele între 14-17 ani în 

structura criminalităţii minorilor din perioada cercetată, în baza datelor sus prezentate, 



indică în 1992-74,9%; 1993-69,1%; 1994-70,4%; 1995-70,9%; 1996-69,1%; 1997-65,5%; 

1998-65,7%; 1999-68,9%. 2000-67,9%; 2001-70,5%.  

Furturile săvîrşite de minori şi cu participarea lor din averea de stat reprezintă 

377 (22,8% în totalul furturilor săvîrşite de minori)-1992; 310(22,7%)-1993; 

364(23,3%)-1994; 432(29,1%)-1995; 290(21,3%)-1996; 290(19,0%)-1997; 

267(18,0%)-1998; 292(16,2%)-1999; 304(16,4%)-2000; 245(12,9%)-2001. Situaţia 

infracţiunilor de furt din avutul public comise de minori în România (cifre absolute), 

perioada 1990-1994 este următoarea: 1990-2465; 1991-4055; 1992-2965; 1993-3190; 

1994-2117.11 

Furturile din avutul public comise de minori în Romînia, anii 1989-1996, 

reprezintã: 1989-616, 1990-2574; 1991-4462; 1992-3333; 1993-4050; 1994-2986; 

1995-2490; 1996-1958.   

Furturile din averea personală 1274(77,2%)-1992; 1053(77,3%)-1993; 

1199(76,7%)-1994; 1053(70,9%)-1995; 1073(78,7%)-1996; 1234(81,0%)-1997; 

1219(82,0%)-1998; 1515(83,8%)-1999; 1549(83,6%)-2000; 1647(87,1%)-2001. Situaţia 

infracţiunilor din avutul privat comise de minori în România, perioada 1989-1996: 1989-  

1270; 1990-5628; 1991-11228; 1992-10142; 1993-15534; 1994-18556; 1995-19903; 

199622127.12  

Urmărind datele din R. Moldova, privind infracţiunile de furt din averea de stat şi 

cea personală se prefigurează tendinţa de creştere a infracţiunilor din urmă săvîrşite de 

minori în sfera particulară şi descreşterea celor din sfera publică. Acest fapt poate fi 

explicat prin orientarea minorilor către obiectele la care au acces cetăţenii de pe urma 

relaţiilor de privatizare, de cumpărare-vînzare... în societatea de după anii 90.  

O altă categorie sunt infracţiunile în legătură cu substanţele stupefiante în 

rîndul minorilor care pe durata anilor supuşi analizei se evidenţiază prin următoarele date 

statistice: 6-1992; 11-1993; 13-1994; 15-1995; 23-1996; 31-1997; 41-1998; 105-1999; 

102-2000; 82-2001. Ponderea acestui gen de infracţiuni în totalul infracţiunilor la care au 

participat sau au fost săvîrşite de minori în perioada în cauză este de 0,27%-1992; 

0,55%-1993; 0,59%-1994; 0,71%-1995; 1,17%-1996; 1,33%-1997; 1,81%-1998; 

4,00%-1999; 3,74%-2000; 3,05%-2001. Acest tip de infracţiuni pentru perioada 

1992-2001 este într-o creştere vertiginoasă conform datelor înregistrate de statistica 

Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova. Mai mult ca atît, faptul trebuie să trezească 

semne de îngrijorare îndeosebi atunci cînd, spre exemplu, mass-media reflectă o stare 

alarmantă pe această linie. Spre exemplu, „ în ultimii 10 ani numărul consumatorilor de 

droguri din municipiul Bălţi a crescut de 27 ori. Consumul de droguri a afectat cel mai 

mult tineretul...”(Jurnalul naţional, 1 decembrie 2000, p.6), „ La Edineţ consumul de 

droguri ,,întinereşte”… sunt înregistraţi 108 consumatori de droguri, 50 la sută dintre care 

sunt minori care n-au atins încă vîrsta de 12 ani... (conform interviului oferit de un medic 

narcolog pentru Ţara din 22 august,2000, p.3), etc.  

Numărul infracţiunilor în legătură cu substanţele narcotice în Federaţia Rusă a 

crescut de 2,8 ori.15  

 
11 Ion Pitulescu, Delicvenţa juvenilă, Bucureşti, 1995, p.141. 
12 Ibidem. 
15 Ugolovnaia otvesvenosti nesoverşenoletnih, Moscova, 1999, pp.3. 



Cercetînd dinamica (în baza metodei de lanţ) infracţiunilor săvîrşite de minori şi cu 

participarea lor pentru perioada 1992-2001 (baza de comparaţie 1992 (2204 infracţiuni 

egală cu 100%) obţinem următoarele rezultate: 1993-89,5; 1994-100,0; 1995-95,5; 

1996-89,4; 1997-105,5; 1998-102,6; 1999-119,5; 2000-123,7; 2001-121,8. Datele privind 

dinamica infracţiunilor comise de minori şi cu participarea lor, în perioada cercetată, 

reflectă evident, în special, în a doua jumătate a perioadei,  tendinţa de creştere a 

infracţiunilor în rîndul minorilor.  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


