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Concluzii i propuneri de lege ferenda  

Sec iunea 1. Concluzii  

Sec iunea 2. Propuneri  

 

Bibliografie  

 



 Sanc iuni aplicabile minorilor | 7 

Capitolul I 

Aspecte generale 

Sec iunea 1 

Evolu ia normelor penale i procesual penale române  

aplicabile infractorilor minori 

& 1. Tratamentul infractorului minor potrivit dispozi iilor penale 

interioare Codului penal din 1969 

a. În dreptul roman 

impuberus puberus,

Digestele,

                                                            
Tratat de drept i procedur  penal ,

Din istoria regimului sanc ionator al minorului infractor în România,
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(infans)
(infans proximus)

(pubertati 
proximus)

b. Legiuirile din rile Române 

Cartea româneasc  de înv tur
Îndreptarea legii 

 

 

 

Cartea româneasc  de înv tur

Condica anaforalelor criminale 

                                                            
op. cit.,
op. cit.,

Ibidem op. cit.,
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Manualul juridic al lui Andronache Donici 

Condica criminaliceasc
Condica criminal

 

 

 

 c. Codul penal de la 1865 

                                                            
Ibidem op. cit.

Justi ia pentru minori. Studii teore-
tice i jurispruden . Analiza modific rilor legislative în domeniu

Minorul i legea penal
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op. cit.,
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 d. Codul penal de la 1937 

 

 

                                                            

op. cit.,
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libert ii supravegheate



 Sanc iuni aplicabile minorilor | 13 

educa ia corectiv

mustr rii

închisorii corec ionale sau a deten iunii simple
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