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173. În cursul urmăririi penale, procedura în cauzele cu infractori 
minori se aplică şi: 

a) persoanelor care au împlinit 18 ani, până la împlinirea vârstei de  
23 de ani, dacă la data dobândirii calităţii de suspect erau minore, atunci când 
organul judiciar consideră necesar, ţinând seama de toate circumstanţele 
cauzei, inclusiv de gradul de maturitate şi de gradul de vulnerabilitate ale 
persoanei vizate; 

b) persoanelor care au împlinit 18 ani, până la împlinirea vârstei de  
20 de ani, dacă la data dobândirii calităţii de suspect erau minore, atunci când 
organul judiciar consideră necesar, ţinând seama de toate circumstanţele 
cauzei, inclusiv de gradul de maturitate şi de gradul de vulnerabilitate ale 
persoanei vizate; 

c) persoanelor care au împlinit 18 ani, până la împlinirea vârstei de  
21 de ani, dacă la data dobândirii calităţii de suspect erau minore, atunci când 
organul judiciar consideră necesar, ţinând seama de toate circumstanţele 
cauzei, inclusiv de gradul de maturitate şi de gradul de vulnerabilitate ale 
persoanei vizate. 

 
174. Când suspectul ori inculpatul este un minor care: 
a) nu a împlinit 17 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, 

organul de urmărire penală citează părinţii acestuia ori, după caz, pe tutore, 
curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar 
minorul, precum şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului din localitatea unde se desfăşoară audierea; 

b) nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, 
organul de urmărire penală citează părinţii acestuia ori, după caz, pe tutore, 
curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar 
minorul, precum şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului din localitatea unde se desfăşoară audierea; 

c) nu a împlinit 18 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, 
organul de urmărire penală citează părinţii acestuia ori, după caz, pe tutore, 
curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar 
minorul, precum şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului din localitatea unde se desfăşoară audierea. 
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175. În cauzele cu inculpaţi minori, organele de urmărire penală: 
a) pot să solicite, atunci când consideră necesar, efectuarea referatului 

de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui 
circumscripţie teritorială îşi are locuinţa minorul, potrivit legii; 

b) sunt obligate să solicite, atunci când consideră necesar, efectuarea 
referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul 
în a cărui circumscripţie teritorială îşi are locuinţa minorul, potrivit legii; 

c) nu pot să solicite, atunci când consideră necesar, efectuarea refera-
tului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a 
cărui circumscripţie teritorială îşi are locuinţa minorul, potrivit legii. 

 
176. Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era 

minor este judecat: 
a) potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu infractori majori, dacă la 

data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani; 
b) potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, dacă la 

data sesizării instanţei a împlinit 18 ani; 
c) potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, dacă la 

data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani. 
 
177. Cauzele cu inculpaţi minori se judecă: 
a) în şedinţă secretă; 
b) în şedinţă nepublică; 
c) în şedinţă publică. 
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Întrebări 
 

Partea generală 
 
1. Definiţi principiul prezumţiei de nevinovăţie.  
2. Definiţi principiul aflării adevărului.  
3. Definiţi principiul ne bis in idem. 
4. Definiţi principiul dreptului la apărare.  
5. Care este obiectul acţiunii penale?  
6. Prin ce se pune în mişcare acţiunea penală?  
7. Care sunt condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii 

penale?  
8. Redaţi cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţi-

unii penale (art. 16 C. pr. pen.). 
9. Care sunt cazurile în care acţiunea penală poate fi pusă în mişcare 

ulterior, în condiţiile prevăzute de lege?  
10. Enumeraţi două moduri de stingere a acţiunii penale în cursul urmă-

ririi penale şi două moduri de stingere a acţiunii penale în cursul judecăţii.  
11. În ce cazuri poate cere suspectul sau inculpatul continuarea proce-

sului penal?  
12. Care este obiectul acţiunii civile?  
13. Cine exercită acţiunea civilă?  
14. Când se exercită acţiunea civilă de către procuror?  
15. Până când se poate constitui o persoană vătămată parte civilă? Ce 

trebuie să conţină cererea de constituire ca parte civilă?  
16. Până când poate fi modificată cererea de constituire ca parte civilă?  
17. Până când poate renunţa partea civilă la pretenţiile civile?  
18. În ce condiţii poate recunoaşte inculpatul pretenţiile părţii civile?  
19. Arătaţi termenul şi condiţiile de exercitare a acţiunii civile de către 

succesori.  
20. Cu privire la ce se pronunţă din oficiu instanţa, chiar dacă nu există 

constituire de parte civilă?  
21. Arătaţi cazurile în care instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.  
22. Când, de către cine şi prin ce se poate dispune disjungerea acţiunii 

civile?  


