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RAPORT DE ACTIVITATE 

EDUCAȚIE JURIDICĂ 

 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială “Ion Creangă”, Brăila 

DATA:13.XI.2017 

TEMA: Violența în familie sau violența domestică. Răspunderea minorilor. 

REPREZENTANT JUDECĂTORIA BRĂILA: Judecător  Diaconescu Macarenco Speranța 

CADRE DIDACTICE: Dir.Adj.Prof. Rădoi Doinița, Prof. Aramă Săndica, Prof. Subțirică Simona 

CLASE PARTICIPANTE: VII A, VIII B (45 elevi) 

 

VIOLENȚA ÎN FAMILIE SAU VIOLENȚA DOMESTICĂ 

 

Invitată la activitate, d-na Judecător Diaconescu Macarenco Speranța le-a vorbit elevilor despre 

violență, precizând că în unele familii se întâlnesc cazuri extrem de grave: copiii sunt loviți cu pumnii, 

picioarele, bătuți cu cureaua, ori călcați în picioare, legați cu lanțul de pat sau arși cu țigara, violați sau 

chiar omorâți. 

Toate acestea sunt fapte extrem de grave și constituie infracțiuni pentru cel care le săvârșește, 

iar dacă judecătorul îl declară vinovat, îl condamnă la închisoare (închisoare care poate fi executată 

într-un penitenciar sau poate să fie suspendată sub supraveghere). 

Dacă cel agresat este un membru de familie - copil, părinte, bunic, soț sau  concubin, 

infracțiunea este considerată mai gravă și pedeapsa se va majora cu ¼. 

Lovirea (sau alte violențe) este prevăzută de art.193 CP, vătămarea corporală de art 194 CP, 

vătămarea corporală din culpă-art 196 CP, violența în familie art.199 - dacă faptele prevăzute la art. 

mai sus menționate, sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei se 

majorează cu ¼. 
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În cazurile de loviri sau alte violențe precum și în cazul vătămării corporale din culpă săvârșite 

asupra unui membru al familiei, nu este nevoie de o plângere din partea victimei; organul de urmărire 

penală poate declanșa cercetarea imediat ce a aflat de săvârșirea faptei, pe orice cale. 

Atunci când există un pericol pentru viață, libertatea, integritatea fizică sau psihică a unei 

persoane, determinată de un act de violență din partea unui membru al familiei, se poate solicita 

Judecătoriei să emită un ordin de protecție. Protecția se acordă pentru maxim 6 luni și poate consta în 

evacuarea agresorului din locuință, interzicerea de a veni în contact cu victima, obligarea lui de a nu se 

apropia la o anumită distanță față de copii sau rudele sale. 

Ȋn cazul în care un copil este lipsit temporar sau definitiv de familie (părinții sunt decedați, 

decăzuți din drepturile părintești, condamnați) sau dacă copilul este abuzat, neglijat sau abandonat 

chiar de către părinți, se ia o măsură de protecție, numită „plasament”. Această măsură prevede darea 

temporară în grija a copilului unui asistent maternal sau unei alte familii.  

 

 

CONCEPTUL DE MINORITATE 

 

D-na Judecător Diaconescu  Macarenco Speranța a specificat că, minorii până la 14 ani nu 

răspund penal. Ei pot fi susceptibili de măsuri de educare şi ocrotire luate pe cale administrativă.  

 

Sancțiuni aplicate minorilor care răspund penal: 

 

 Minorii între 14-16 ani răspund penal, numai dacă se dovedește că au săvârşit fapta cu 

discernământ; 

  Minorii între 16-18 ani răspund pentru faptele lor. 

 

Părinții răspund solidar cu minorii. 

 

Măsuri educative neprivative de libertate: 

 

 Stagiul de formare civică 

 Supravegerea 

 Consemnarea la sfârșit de săptămână 

 Asistarea zilnică. 

 

Elevii au fost interesați de tematica prezentată, iar la sfârșitul expunerii au adresat întrebări 

reprezentantului Judecătoriei și au exprimat impresii favorabile despre activitatea de educație juridică. 

 

 



Întocmit, 

Prof. Aramă Săndica 


