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Cuvânt înainte
Cunoașterea noțiunilor de bază din domeniul juridic și accesul la informațiile privind
modalitatea de funcționare a statului sunt necesităţi importante ale democrației și ale statului de
drept ce ar trebui însușite de tineri în aceeași măsură ca informațiile din curriculum școlar.
Prezentul îndrumar apare în cadrul proiectului “Educație pentru Justiție și Democrație un program de formare cetățenească în școli” implementat de Centrul Român de Politici
Europene în parteneriat cu Liderjust și ﬁnanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România. Scopul programului este de a sensibilizaliceenii cu privire la
valorile social-democratice - legalitate, justiție, responsabilitate, etică,de le transmite informații
de aplicabilitate imediată privind modul în care trebuie să se comporte în anumite împrejurări
concrete şi de a le oferi câteva elemente de orientare în carieră. El este conceput ca un ghid util
destinat profesioniştilor dreptului ca aceştia să îşi însuşească o serie de metode şi tehnici pentru a
prezenta acest tip de informaţii elevilor din învăţământul preuniversitar, o tematică care ar trebui
urmată la întâlnirile cu elevii şi o blibliograﬁe care cuprinde sursele juridice de informare pentru
formator.
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Capitolul I: Organizarea și desfășurarea activităților educaționale cu liceenii

1. Modalităţi de contactare a autorităților competente în domeniul educației
Atunci când doresc să interacționeze cu tinerii din comunitatea în care profesează este
posibil ca practicienii în drept să întâlnească obstacole cu privire la modalitatea de accesîn
instituțiile de învățământ, dar și la modul de convingere a elevilor şi/sau profesorilor de a
participa la astfel de activități de informare. De aceea, considerăm utilă folosirea a două metode
de contactare a autorităților competente în domeniul educației.
O primă metodă este aceea de a identiﬁca programele societăţii civile care vizează în mod
direct sau conex educația juridică în mediul preuniversitar. Pentru cunoaşterea proiectelor de
această natură puteți consulta site-urile www.fondong.fdsc.ro şi www.stiriong.ro
În cazul în care sunteţi magistrat şi doriți să derulați activități în localitatea sau în județul
unde vă desfășurați activitatea, puteți contacta unitățile de învățământ în mod direct sau prin
intermediul inspectoratului județean. Este suﬁcient să invocaţi Protocolul încheiat în octombrie
2013 între Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al
Magistraturii şi Ministerul Public, care se regăseşte pe pagina www.csm1909.ro la rubrica
„Educaţie Juridică”. De asemenea, pe pagina de internet a Ministerului Educației, www.edu.ro,
veți găsi datele de contact ale autorităților în domeniu, dar și un forum care poate ﬁ utilizat pentru
identiﬁcarea și contactarea unităților de învățământ sau a profesorilor.
Discuția cu directorul liceului va ﬁ, de regulă, suﬁcientă pentru stabilirea modalității în
care se vor desfășura activitățile de formare pentru liceeni. Uneori vi se va solicita să formulaţi o
cerere adresată directorului sau chiar inspectoratului şcolar.
Dacă alegeți să contactați în mod direct unitatea de învățământ pentru implementarea unui
proiect local, în numele instanţei sau parchetului ori în numele vreunei organizaţii
neguvernamentale, puteți încheia un acord cu directorul liceului utilizând modelul următor.
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MODEL:
ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între …………………. şi Liceul/Colegiul Naţional……………….
la data de …………………
Liceul este de acord să deruleze activități de formare cetățenească și educație juridică în cadrul
programului de învățământ/ în afara orelor de program/ ca activitate extracurriculară.
Liceul se angajează să sprijine activitățile derulate de
______________________________________________
Liceul va asigura: spațiul de desfășurare a lecțiilor demonstrative, participarea elevilor din
învățământul liceal, a diriginților și profesorilor de educație civică și va oferi consiliere și
coordonare pentru alte detalii logistice în vederea implementării, care au ca obiectiv creșterea
nivelului de cunoștințe despre justiție și democrație.
Participarea și susținerea acestui program nu implică nici un efort bugetar și nu angajează în alt
mod unitatea școlară, parte a acestui acord.
Dacă este cazul, un protocol asemănător veţi încheia cu inspectoratului şcolar județean.
În momentul discuției cu autoritățile competente trebuie să puteți comunica și să stabiliți
următoarele aspecte:
· perioada în care doriți să derulați activitățile de formare;
· unitățile de învățământ în care doriți să derulați aceste activități;
· subiectul general al dezbaterilor;
· nevoile reale ale elevilor și detaliile logistice.

2. Pregătirea prezentării și planul de lecție
Înainte de derularea activității de formare este necesară pregătirea prezentării și stabilirea
modului în care se va derula lecția. Deși pentru un profesionist al dreptului discuția cu privire la
teme juridice nu ridică probleme în ceea ce privește conținutul tehnic, este de preferat ca lecțiile
în mediul preuniversitar să ﬁe standardizate sub forma planului de seminar.
Utilizarea acestui instrument vă va ajuta să încadrați activitățile în timpul alocat, să
stabiliți care sunt obiectivele de învățare, să aveți o imagine clară a conținutului transmis, a
formelor de interacțiune utilizate și a detaliilor logistice.
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Este util să stabiliți care este scopul dezbaterii și ce obiective doriți să atingeți în timpul alocat.
Modalitatea de pregătire a dezbaterii va ﬁ diferită în funcție de conținutul pe care doriți să îl
transmiteți - informații juridice punctuale (spre exemplu: descrierea procesului legislativ) sau
informații privind comportamentul într-un stat de drept, valorile democrației etc. În funcție de
obiective, veți putea identiﬁca cele mai bune metode de formare și veți putea anticipa nevoile
elevilor.
ATENȚIE! Anumite aspecte logistice trebuie stabilite anterior prezentării:
a) Sosirea la şcoală
Programați-vă dezbaterile astfel încât să puteți ajunge cu 15- 30 de minute înainte de
prezentare.
Intrarea în liceu va ﬁ de obicei facilitată de o persoană din cadrul unității de învățământ.
Asiguraţi-vă că aveţi un număr de telefon al persoanei de contact și adresa școlii.
Puteţi discuta anterior cu directorul sau cu dirigintele dacă sunt anumite probleme care
trebuie abordate.
Stabilirea spațiului în care se va derula activitatea și a elevilor care vor participa sunt de
obicei decizii ale unității de învățământ. Directorul va decide clasa unde veţi merge şi ce elevi sau
clase de elevi vor merge în amﬁteatru. Puteţi doar sugera că nu vreţi să îi aveţi pe cei mai buni
elevi din clasă, ci doriți să discutați cu toți elevii dintr-o clasă sau unitate de învățământ.
b) Spaţiul de prezentare
Spațiul în care va avea loc prezentarea poate ﬁ stabilit de comun acord cu conducerea
liceului. Acesta trebuie adaptat și ales în funcție de tipul de comunicare și numărul de elevi.
Lecția se poate desfășura în cadrul liceului, într-o sală de curs sau în spațiile special amenajate sală de conferință sau amﬁteatru sau la sediul instituției unde vă desfășurați activitatea. În acest
ultim caz, trebuie să discutați înainte cu președintele instanței sau cu prim-procurorul parchetului
pentru a vă asigura că nu există probleme cu privire la utilizarea spațiului instituției.
În cazul în care elevii se deplasează în afara instituției de învățământ ei vor ﬁ însoțiți de un
cadru didactic potrivit regulilor interne ale şcolii. În cazul în care doriți să comunicați
informațiile unui număr mare de elevi sau nu există timp pentru deplasare, ori în localitatea
respectivă nu funcţionează vreo instanţă, spațiile din cadrul instituției de învățământ pot constitui
cel mai adecvat mediu de lucru și pot implica gestionarea mai facilă a dezbaterii.
Luați în considerare că deplasarea unui număr mare de elevi la sediul instituției
dumneavoastră poate să implice eforturi mai mari pentru cadrele didactice, iar spațiul poate ﬁ
insuﬁcient pentru derularea lecției în condiții optime.
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ATENȚIE!
În sala de clasă sau amﬁteatru asiguraţi-vă că aveţi tablă cu cretă şi burete. Dacă vă trebuie
ﬂipchart, ar trebui să îl cereţi dinainte. Dacă aveţi nevoie de un videoproiector, poate este mai
bine să aveți alături o persoană din cadrul departamenului tehnic care să va acorde support tehnic
în cazul în care nu cunoaşteti cum să utilizaţi aparatul, să îl conectați la laptop sau se întâmplă
ceva neprevăzut. Probabil veţi vorbi destul mai mult. Asiguraţi-vă că aveţi la catedră o sticlă de
apă şi un pahar. Beţi apă când faceţi o pauză sau când vorbeşte un copil. Puteţi folosi momentul
pentru a vă pune ordine în gânduri.
Asiguraţi-vă că băncile sunt astfel aranjate încât să vă permită să vă mişcați printre ele și să
puteți desfășura activitățile stabilite. În nici un caz nu staţi aşezat la catedră!
În cadrul instanţei, parchetului sau cabinetului unde vă desfășurați activitatea și în care ați
stabilit că are loc întâlnirea cu copiii, stabiliți înainte care este numărul de elevi care pot vizita
sediul instituției, deoarece în acest spațiu grupurile de elevi vor ﬁ de obicei mai mici decât în
cazul deplasării la unitatea de învățământ.
Asigurați-vă că spațiul destinat lecției este liber pentru intervalul orar necesar. Stabiliți
care sunt regulile de conduită în timpul vizitei la sediul instituției: cum se va face accesul în
cadrul instituției, dacă sunt permise postări pe site-urile de socializare, dacă este permis
fotograﬁatul sau ﬁlmatul. Sfatul nostru este să permiteţi copiilor să se fotograﬁeze la tribună,
inclusiv purtând roba de magistrat. Va ﬁ un moment memorabil pentru ei.
c) Materiale folosite
E bine să aveţi la voi un exemplar al Constituţiei şi cel puțin unul dintre coduri. Copiii le
pot frunzări în timpul prezentării. Pentru majoritatea este prima oară când văd o astfel de lege.
Codul penal poate ﬁ folosit foarte bine pentru a solicita unui copil să citească cu voce tare
deﬁniţia unei infracţiuni. Cu siguranţă va ﬁ ceva impresionant.
De asemenea, ar ﬁ bine să aveţi la voi cel puțin o carte de vizită pe care să o lăsaţi dirigintei
şi/sau directoarei. În felul acesta va şti exact cine a ţinut ora şi puteţi ﬁ contactat cu o altă ocazie.
d) Timpul alocat
În mod normal aveţi la dispoziţie o oră convențională (50 de minute). De obicei este
cedată ora de dirigenție sau educație civică. Dacă activitatea pe care doriți să o desfășurați
necesită mai mult de o oră convențională, va trebui să comunicați acest aspect conducerii
instituției de învățământ și să stabiliți în ce modalitate se va derula dezbaterea. În acest din urmă
caz poate este necesar să aveţi în vedere vârsta elevilor și atenția pe care aceștia o pot acorda
prezentării dumneavoastră: poate este necesar să acordați pauze scurte sau să stabiliți regulile de
părăsire a sălii în timpul lecției.
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e) Înregistrarea lecției prin mijloace audio-video.
Activitatea dumneavoastră de formare în mediul preuniversitar implică prezența
minorilor și interacțiunea cu aceștia. Cât timp sunteţi la şcoală sau liceu, în timpul unei ore,
potrivit Regulamentului şcolar înregistrarea conţinutului discuţiilor purtate se poate face cu
acordul dvs şi al profesorului de la ora respectivă. Vă sugerăm să faceţi o poză de ﬁnal cu toţi cei
implicaţi (copii, lector, invitaţi, profesor) şi să anunţaţi postarea pe pagina de Facebook a
organizaţiei dvs sau pagina personală a dvs de pe reţeaua de socializare. Evident, dacă unii
participanţi refuză să apară în fotograﬁi sau ﬁlmare asiguraţi-vă că este respectată dorinţa
acestora.
MODEL:
PLAN DE SEMINAR
LICEUL:
NUMĂR DE PARTICIPANȚI:
DATA:
DURATA:
TEMA DEZBATERII:
RESURSE
a. Logistice:
b. Didactice:
c. Bibliograﬁe utilizată:
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Până la sfârşitul seminarului, elevii vor ﬁ capabili:
·
·

să identiﬁce situaţiile în care pot comite o contravenție;
să identiﬁce, într-un caz concret, etapele pe care trebuie să le
parcurgă atunci când sunt sancționați contravențional.
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METODE DE FORMARE: conversaţia, explicaţia, exercițiul, problematizarea, studiu de caz,
prezentare PowerPoint.
METODE DE EVALUARE: aprecieri verbale, feedback pe baza unui exercițiu la prima vedere.
DESFĂŞURAREA SEMINARULUI (descrierea activităţilor/unitate de timp)
Activitatea nr. 1: Identiﬁcarea situațiilor în care a fost comisă o contravenție
·
discuție cu privire la conceptul de contravenție. Distincții între
contravenție, fapte mai grave (infracțiuni) și fapte nesancționate;
·
exempliﬁcarea unor activități din viața cotidiană care sunt
sancționate contravențional;
·
menționarea surselor de informare cu privire la faptele ce
constituie contravenții.
Durată aproximativă – 20 de minute
Activitatea nr. 2: Va ﬁ distribuită scris sau expusă oral o situație de fapt care atinge punctele
esențiale ale discuției în materie contravențională. Elevilor li se va solicita să stabilească dacă în
cauză a fost săvârșită o faptă contravențională, să argumenteze soluția aleasă și să indice
comportamentul pe care trebuie să îl aibă într-o asemenea situație. Lectorul va nota pe tablă sau
pe ﬂipchart soluțiile propuse de elevi și argumentele avute în vedere, ﬁxând în urma discuțiilor cu
elevii principiile în materie.
Durată aproximativă – 20 minute
ACTIVITATEA DE EVALUARE: Elevii vor ﬁ întrebați care sunt aspectele reținute.
Durată aproximativă – 10 de minute
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Capitolul al II-lea: Tehnici de comunicare și modalități de prezentare
DE REŢINUT:
Nu încercaţi să ţineți o prelegere! Interacțiunea este importantă.
Este mai importat ceea ce înţeleg copiii decât ceea ce spuneţi dvs !
Schimbați ritmul de predare și activitățile.
Includeți o o combinație de discuții în grup mare și restrâns.
Utilizați mai multe forme de comunicare. Încercați să includeți atât elemente vizuale, cât
și elemente auditive.
Puneți întrebări deschise.
Activitățile de follow-up și debrief sunt foarte importante pentru a ști cum au ajuns elevii
la concluzii.
Procesul și concluzia sunt mai importante decât memorarea informațiilor.

1. Comunicarea
Interacţiune: Interacționarea cu grupul țintă este importantă pentru transmiterea mesajului,
captarea atenției și stârnirea curiozității. Nu veți avea ocazia să transmiteți toate informațiile
necesare pentru o educație juridică temeinică. De aceea, rolul dumneavoastră este mai degrabă
unul motivațional, vizând punctarea principiilor fundamentale și indicarea surselor de informare
și de aprofundare.
Canal de comunicare: Trebuie să ştiţi că pentru ﬁxarea informaţiilor se folosesc canalul vizual
(formele, distanţa, culorile), auditiv (sunete, vocea, intonaţia, pauzele), kinestezic (folosirea
simţului tactic, olfactiv). O comunicarea eﬁcientă va reuni toate cele trei canale: copiii trebuie să
vadă, să audă, să veriﬁce ei înşişi ceea ce le spuneţi. Aşa încât spuneţi-le, daţi-le o Constituţie sau
un cod ca să le răsfoiască, daţi-le exemple care să consolideze ceea ce le-ați comunicat.
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Tipuri de comunicare: Contează ca ceea ce transmiteţi verbal, nonverbal şi paraverbal să ﬁe în
armonie. O discuție deschisă și informală nu va ﬁ percepută în acest mod dacă mișcările
dumneavoastră transmit un alt mesaj.
a) Comunicarea nonverbală
Ţinuta: Amintiţi-vă că nu este o lecţie formală. Elevii nu vor ﬁ notaţi pentru activitatea lor din
timpul orei de educație juridică. Scopul discuțiilor este de a deschide apetitul elevilor pentru
cunoașterea elementelor care nu se regăsesc în curriculum școlar astfel încât puteți să eliminaţi
ierarhia în predare. Cu toate acestea, poziția dumneavoastră trebuie să ﬁe una profesională. Puteți
adopta o ținută lejeră, dar trebuie să evitați elementele care pot ﬁ considerate provocatoare sau
insultătoare.
Dinamica corporală: Nu staţi la catedră. Nu trebuie să ﬁți priviți ca un profesor și nici ca
dezbaterea reprezinte o lecție formală. Dacă staţi în faţa clasei, nu neglijaţi copiii aﬂaţi la
extremităţile laterale. Mergeţi printre bănci, dar nu, rămâneţi în spatele clasei. Nu staţi într-un
colţ al sălii. Încercaţi să ajungeţi în dreptul tuturor copiilor din auditoriu. Puneţi întrebări şi uitaţivă inclusiv spre cei care sunt mai retraşi sau mai în spate. Nimeni nu trebuie să se simtă neglijat.
Când staţi în centrul sălii, plimbaţi-vă privirea şi în lateral.
Pauză: Dacă prezentarea durează 50-60 de minute, nu aveţi nevoie de pauză. Dacă durează mai
mult, faceţi o pauză la jumătatea prelegerii şi anunţaţi nu cât durează pauza, ci la ce oră aşteptaţi
să revină elevii în sală. Folosiţi pauzele scurte în timpul prezentării pentru a accentua ce spuneţi
sau pentru a obţine liniştea.
Postură şi gesturi: Atitudinea corporală contribuie la impresia generală pe care o lăsaţi copiilor.
Postura trebuie să ﬁe deschisă, verticală; nu arătaţi că sunteţi obosit sau plictisit. Încercaţi să
zâmbiţi şi ţineţi ochii larg deschişi. Folosiţi în mod natural mâinile. Nu deschideţi prea larg
braţele, ca şi cum aţi zbura. Nu staţi cu mâinile în buzunar sau cu braţele încrucişate la piept. Ele
pot sta pe lângă corp ori, şi mai bine, puteţi ţine o carte în mână. Puteţi să lipiţi degetele de la
palme, cu vârful în jos. Nu mergeţi repede prin clasă. Gesturile trebuie să ﬁe simetrice, pentru a
crea senzaţia de ordine. Nu staţi cu picioarele încrucişate. Dacă totuşi vă aşezaţi la catedră, ﬁţi
atenţi cum aşezaţi picioarele în ipoteza că ele pot ﬁ văzute de auditoriu. Nu insistaţi cu privirea
prea mult asupra unui copil, căci veţi crea senzaţia de confruntare sau de ﬂirt. E posibil ca cineva
din sală să dea in cap în sens aﬁrmativ tot timpul (el se numeşte „oglinda”) – evitaţi să rămâneţi cu
privirea aţintită la el, chiar dacă vă place să ﬁţi aprobat.
Ascultare activă: Dacă primiţi o întrebare, uitaţi-vă către acel copil, altfel creaţi senzaţia că
sunteţi deranjat. Spuneţi „Mulţumesc pentru întrebare!” sau „Foarte bună întrebarea ta!” – în
felul acesta câştigaţi timp pentru a vă pregăti răspunsul şi creaţi o senzaţie de importanţă pentru
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copil. Când unul dintre copii răspunde la întrebarea dvs sau a celorlalţi, încuviinţați dând din cap.
Dacă nu înţelegeţi o întrebare, rugaţi să o repete sau să reformuleze.
b) Comunicarea paraverbală
Intonaţie: Intonaţia vocii trebuie să reﬂecte aﬁrmaţiile, interogaţiile, exclamările. Fiţi cât mai
expresiv, nicidecum robotizat!
Tonul vocii: Adaptaţi-vă la ceea ce explicaţi: puteţi avea un ton mai grav şi ferm când vorbiţi de
chestiuni sensibile, de exemplu„viol”, ori unul puțin răstit, dacă vreţi să obţineţi linişte.
Viteza cuvintelor: Încercaţi să nu vorbiți prea repede pentru că nu vor putea să vă urmărească;
dar nici prea rar, pentru că riscaţi ca elevii să se plictisească după primele 5 minute.
Claritatea cuvintelor: Terminaţi cuvintele şi propoziţiile şi ﬁţi atent la acest aspect mai ales dacă
sunteţi obosiţi. În acest sens, câteva exerciții faciale înainte de începerea prelegerii v-ar putea
ajuta. Nu deschideţi paranteze prea multe şi, în orice caz, închideţi-le. Încercaţi ca frazele să ﬁe
scurte. Nu ﬁţi extrem de analitici, căci nu ţineţi un curs de drept. Contează mai mult mesajul
transmis (de exemplu. „legile sunt făcute ca să ﬁe respectate” sau „nimeni nu poate invoca
necunoaşterea legii”) şi exemplele oferite.
Volumul vocii: Corecția volumului trebuie adaptată la mărimea sălii şi, eventual, la zgomotele
de fond.
Utilizarea logisticii
Tablă sau Flipchart: Vorbiţi în timp ce scrieţi. Atunci când scrieţi, staţi în lateral astfel încât să
ﬁţi cât mai mult cu faţa către copii.
PowerPoint: Dacă folosiţi un astfel de instrument de prezentare, nu umpleţi slide-urile cu
informaţii şi scris mărunt. Acolo ar trebui să ﬁe doar ideile principale sau cuvintele cheie. NU
FOLOSIŢI LITERE MARI! – va părea că sunteţi agresivi.
Poveşti: Spuneţi-le copiilor întâmplări reale din dosarele pe care le-aţi instrumentat sau din cele
relatate de presă. Aveți grijă la informațiile transmise: să nu dați numele persoanelor implicate și
să nu comentaţi cazuri aﬂate în desfăşurare care cunoscute de public.
Exemple: Exempliﬁcarea este un element puternic în prezentare, ﬁind modalitatea prin care
conceptele și principiile sunt transpuse în lumea reală și sunt mai aproape de universul elevilor.
Puneţi-i pe copii în situaţii reale, întrebaţi-i cum ar proceda într-o anumită situaţie.
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Exemplele trebuie să ﬁe obișnuite și sugestive. Ca atare, vorbiţi de furtul stiloului sau telefonului
unei persoane din faţa voastră, sau de rănirea unui copil, ori de fotograﬁerea fără voie a unor
aspecte din domiciliul unei persoane. Însoţiţi exemplele de poveşti sau glume, ori de gesturi.
Argumentaţi: Când oamenii se confruntă cu solicitări şi interdicţii, au nevoie de argumente. Aşa
că atunci când le spuneţi copiilor regulile, daţi-le şi raţiunea existenţei lor. Utilizaţi expresiile:
„…deoarece…”, „…pentru că….”. Nu trebuie să pară că înşiraţi un set de interdicţii. Ci copiii
trebuie să înţeleagă că legile îi protejează cât timp ei le respectă şi că toţi cei care le încalcă sunt
traşi la răspundere. Scopul este să convingeţi copiii că toate legile sunt edictate din necesităţi
sociale, pentru ca oamenii să ﬁe liberi şi protejaţi.
Emoţii: Emoţiile sunt ﬁreşti. Mai ales la primele astfel de prezentări pulsul, bătăile inimii,
respiraţia au altă intensitate. O emoţie nu durează mai mult de 5 minute. Le puteţi elimina dacă
stăpâniţi bine materia pe care o discutaţi şi, mai ales, dacă „intraţi” în lumea tinerilor din faţa
voastră. Gândiţi-vă că publicul nu vă e ostil, cei mai mulţi vă aşteaptă cu nerăbdare sau
curiozitate. Primele momente sunt importante şi pentru ei, şi pentru dumneavoastră. Spargeţi
gheaţa cu o glumă. Puteţi să le spuneți că nu demult eraţi şi dumneavoastră adolescent sau că aveţi
copii care sunt adolescenţi, deci îi înţelegeţi foarte bine.
Motivaţi. Încurajaţi copiii, arataţi-le că sunt importanţi: „Sunteţi adulţi în devenire. Ne bazăm pe
voi” sau „Cine ştie, poate unii dintre voi ne veţi deveni colegi!”. În nici un caz nu demotivaţi:
„unii dintre voi veţi ﬁ infractori” sau „nu aveţi nicio şansă să deveniţi magistraţi”.
2. Etapele prezentării
Nu putem folosi denumirea de „lecţie” pentru ce faceţi în cele 50 min. Întâlnirea dvs., deşi
nonformală, trebuie totuşi să respecte o anumită structură:
2.1. Partea introductivă
Primele minute ale interacțiunii cu elevii sunt esențiale pentru stabilirea dinamicii lecției
și pentru captarea atenției. De aceea în această etapă este important să vă prezentați (asta o poate
face şi profesorul care vă introduce), să comunicați subiectul dezbaterii și să precizați cu claritate
regulile care urmează a ﬁ respectate pe durata dezbaterii (de exemplu, să ţină telefoanele pe mute,
să nu intre pe FB, sau să intervină în discuţie numai după ce se anunţă cu mâna sus, arătând
totodată că asta veţi respecta şi dvs).
Când aveți un grup mic de elevi puteți, în această etapă, să îi rugați să se prezinte, să spună
câteva lucruri despre ei, de exemplu vârsta, în ce clasă sunt, materia preferată, hobby-uri. Acest
tip de interacțiune va facilita coeziunea grupului chiar și pe durata limitată a prezentării.
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Elementele de la începutul prezentării pot ﬁ folosite pentru a ﬁnaliza discuţia: „Ştiţi ce este
un jurist? Şi continuaţi: dacă sunteţi bolnav, mergeţi la doctor; dacă …., mergeţi la ….. Dar dacă
cineva vă ia telefonul? Sau vă agresează? Mergeţi la cineva care se pricepe, la cineva care
cunoaşte legea, nu?!”.

2.2. Prezentarea şi discuţiile
Expunerea, „predarea” propriu-zisă, va dura cel mult 15-20 de minute. De aceea este
important să cunoașteți nivelul cunoştinţelor elevilor înainte să începeți predarea. Există mai
multe metode de a prezenta lecția.
Alegerea metodei potrivite de predare este inﬂuențată de factori precum mărimea
grupului de elevi, preferințele dumneavoastră, subiectul ales, numărul de interacțiuni pe care leați avut sau îl veți avea cu elevii etc. Recomandăm să aveţi o prezentare interactivă în care să
implicați în mod direct elevii încă de la început.
În timpul redus pe care îl aveţi la dispoziţie (50 de minute) este bine să începeţi direct cât
mai devreme o discuţie cu elevii. Oricum, reţineţi că dacă vorbiţi numai dvs, elevii nu vă pot
urmări încontinuu mai mult de 15 minute. După aceea, este nevoie să schimbați metoda sau chiar
subiectul de discuție.
a) Subiectul abordat
Dacă vă contactează directorul sau dirigintele, probabil veți avea o discuție în care vi se va
comunica speciﬁcul unității de învățământ, dacă există constant inițiative de predare a altor
subiecte decât cele din tematica obligatorie și dacă sunt anumite probleme cu elevii sau chiar cu
părinţii în acea unitate şcolară.
Dacă dumneavoastră contactați unitatea școlară este bine să întrebați care este speciﬁcul școlii,
care este proﬁlul elevilor și le puteţi propune unul sau mai multe subiecte. Cel mai probabil în
timpul lecției discuţiile cu elevii vor divaga de la tema iniţială, în funcţie de interesul lor.
Cu siguranţă infracţiunile ce ţine de integritatea şi libertatea sexuală (numărul agresiunilor
sexuale comise asupra minorilor s-a dublat în ultimii 5 ani) şi furturile (e cea mai frecventă
infracţiune comisă de şi asupra minorilor), lovirile (violenţa şoclară este un fenomen) şi
infracţiunile de corupţie (dosarele privind mita de la Bacalaureat apar în ﬁecare an) sunt subiecte
care trebuie atinse. De asemenea, utilizarea tehnologiei informaţiei este un subiect „la modă”,
unde va trebui să trataţi libertatea de exprimare pe Facebook, furtul sau spartul parolelor de acces
în sisteme informatice, secretul comunicaţiilor. Nu uitaţi de prezenţa minorilor în faţa instanţelor
civile – divorţul părinţilor, adopţii, plângeri contravenţionale.
b) Interacţiunea
Elevii vor să ﬁe implicaţi în actul didactic. Folosiţi cât mai multe exemple şi puneţi întrebări.
Discutaţi cu ei cât mai mult. Puteţi să îi tutuiuţi.
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Creaţi-le sentimentul că ei contează. Lasaţi-i să pună întrebări, apoi răspundeţi. Nu intraţi peste
ei.
Nu uitaţi să faceţi aprecieri: „Foarte bună întrebarea”, „Excelent răspuns”. Încurajaţi-i şi ﬁţi
partenerii lor.
Apoi evaluaţi-i: nu le daţi note, dar trebuie să vă asiguraţi că au înţeles. La sfârşit puteţi recapitula
ce aţi discutat sau puteti să daţi un test scris, scurt, poate chiar haios.
c) Abordarea subiectelor
S-ar putea să nu mai respecţi planul lecţiei. Folosiţi orice prilej pentru a aborda mai multe
teme, care ţin de materii diferite, pornind de la un subiect comun:
Exemplul 1: „Cineva vă ia telefonul fără să îi daţi voie. Ce faptă este?”. Vă vor spune că
este furt. „Dar dacă sunteţi lovit şi vi se ia bunul?”. E puţin probabil să vă spună ce este. „Este
tâlhărie. La fel dacă smulgeţi un lănţişor de la gâtul cuiva, o geantă de pe umăr sau un telefon
mobil din mâna cuiva”. Apoi le explicaţi că fapta de tâlhărie este mai gravă ca aceea de furt şi
urmează să le exempliﬁcaţi asta folosindu-vă de codul penal.
Din acest moment puteţi face o discuţie despre lege. Le spuneţi despre Constituţie, de
coduri și de faptul că acestea sunt obligatorii. Atunci când nu cunoaștem legile le putem consulta
pe internet, unde sunt gratuite. Atunci când avem o problemă concretă, avem posibilitatea de a
consulta un avocat, care ne sfătuieşte.
Aici e un punct în care aţi ajuns la profesiile juridice. Arătaţi ce este şi ce face un
judecător, un procuror, un mediator și un avocat. Spuneţi-le cum se poate ajunge magistrat sau
avocat. Faceţi legătura cu nevoia de a învăţa continuu, de a veni la ore, de a lua examenele în
mod corect încă din timpul şcolii şi liceului. În ﬁne, aici puteţi face o discuţie despre integritate:
nu e corect să cumpere examenele. Legea sancţionează atât darea cât şi luarea de mită.
Exemplul 2: Dacă vorbiţi de Facebook, puteţi vorbi de delictele civile atunci când
avertizaţi asupra insultelor şi calomniilor comise în acest spaţiu public. Apoi puteţi aborda
domeniul penal vorbind de furtul de parolă sau publicarea pozelor din interiorul casei unei
persoane fără voia sa. Continuaţi arătând că Facebook-ul poate ﬁ accesat dacă ai acces la
internet, iar pentru aceasta trebuie să ai un contract, care după împlinirea vârstei de 14 ani se
poate încheia de elev împreună cu părinţii săi, iar după 18 ani singur, dar e necesar să citească
contractul înainte de a-l semna. Evident, pentru a accesa internetul copilul trebuie să aibă un
telefon, un laptop sau o tabletă. Iar dacă a cumpărat altceva decât ceea ce a dorit şi pentru care sa încheiat contractul, intraţi în domeniul dreptului consumatorilor – veţi spune atunci elevilor că
pot înapoia bunul într-un anumit termen; la fel pantoﬁi sau haina cumpărată dacă au un defect.
d) Bruiajul
Zgomot: E posibil ca cineva să desfăşoare lucrări zgomotoase în clădire sau alături. Ar ﬁ bine să
vorbiţi cu directorul ca pe parcursul orei să se facă o pauză.
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Telefon: La începutul discuţiei cereţi elevilor să închidă telefoanele. Nu uitaţi să o faceţi şi
dumneavoastră, iar dacă nu puteți, explicați elevilor spunând că dată ﬁind funcţia este posibil să
ﬁţi sunat de la birou şi să ﬁţi nevoiţi să răspundeţi. Dacă sună telefonul cuiva în timpul prezentării,
faceţi o mică pauză şi aşteptaţi să se închidă telefonul.
Gălăgie: Dacă sunteţi într-un amﬁteatru, elevii din spatele clasei sunt de regulă mai gălăgioşi. Va
trebui să ﬁţi mai atenţi la ei şi să îi implicaţi în discuţie. Dacă aveţi locuri libere în faţă, îi puteţi
invita mai aproape de dumneavoastră.
Participantul diﬁcil: Aproape în ﬁecare grup există un elev care pune multe întrebări sau
comentează prea mult şi tinde astfel să monopolizeze discuţia. Explicaţi-i politicos că vă
interesează şi părerea altor colegi şi că veţi reveni ulterior la el; sau că pentru un anumit subiect
care îl interesează numai pe el veţi discuta în pauză.
Dacă unul dintre elevi șușotește sau deranjează ora, nu este cazul să atrageți atenția asupra acestui
fapt în mod direct; apropiaţi-vă de el, eventual puneţi o mână pe umărul lui în timp ce vă
continuaţi prezentarea.
Când elevii vorbesc între ei și nu mai sunt atenți la prezentare, opriţi-vă, faceţi o pauză.
Dacă sunteţi într-o sală mare, faceţi un semn profesorului să intervină.
Bileţel: Dacă cineva aruncă cu un bileţel sau primeşte un s.m.s. şi s-a auzit zgomotul speciﬁc,
puteţi folosi incidentul pentru a vorbi despre o infracţiune şi/sau despre participaţie.
Exemplul 1: „Hopa! Avem un bileţel: haideţi să îl citim…Sau, mai degrabă, haideţi să vă
întreb: e normal să citim o corespondenţă privată? Ştiţi că e infracţiune dacă transmitem mai
departe comunicarea dintre alţii pe care am citit-o? Deci, ce facem, citim sau nu biletul? Nu îl
citim, pentru că eu respect o regulă ﬁxată în lege. Dar haide să respecţi şi tu regula pe care o avem
la clasă: nu scriem bileţele şi nu trimitem sms-uri în timpul orelor”.
Exemplul 2: Daţi bileţelul sau s.m.s.-ul să îl citească cineva cu glas tare. Apoi opriţi-l: „E
infracţiune că citeşti altora ce comunică o persoană în privat. Şi haideţi să vă mai spun ceva: nu
răspunde doar cel care o face, ci şi cel care îl instigă pe autor”. Şi, astfel, folosiţi oportunitatea
pentru a explica că instigatorul şi complicele sunt şi ei pasibili de pedeapsă.
e) Întrebări şi răspunsuri
Dacă nu ştiţi răspunsul la vreo întrebare tehnică, evitați să oferiți un răspuns incorect doar
pentru a demonstra că nu puteți ﬁ pus în încurcătură. Într-o astfel de situaţie întoarceţi întrebarea,
încercând să aﬂaţi un răspuns chiar de la cel care o pune sau de la alţi elevi, ori recunoașteți că
trebuie să vă mai documentați.
Nu aveţi voie să răspundeţi la întrebări legate de un caz concret aﬂat în desfăşurare despre
care copiii ştiu din presă sau din discuțiile părinților dacă sunteţi magistrat. Veţi ocoli un răspuns
concret făcând apel la o valoare socială: „Justiţia nu se face la televizor, nu este normal să
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analizăm un dosar în funcţie de ceea ce vedem acolo. Haideţi să avem încredere în judecător.
Dacă el va greşi, cel nemulţumit poate face apel” – în felul acesta atingeţi subiecte precum:
încrederea în justiţie, rolul limitat al mass-media şi un drept procesual.
ATENȚIE! Nu este bine să răspundeți la întrebarea unui copil care vizează un răspuns concret de
la dumneavoastră cu privire la ceva ce i s-a întâmplat. Amintiţi-vă că nu sunteţi acolo să oferiţi
consultanţă juridică şi că uneori copiii pot exagera sau brava.
Exemplul 1: „De la ce vârstă putem să nu mai ascultăm de părinţi?” – aici este de evitat
un răspuns de genul „De la 18 ani”, pentru că deşi de la 18 ani tânărul este independent şi
responsabil, el datorează respect pentru toată viaţa părintelui. Altfel poate ﬁ dezmoştenit.
Copilul este obligat să îngrijească părintele ajuns în nevoie, iar după deces nu are voie să îi
profaneze mormântul.
Exemplul 2: „Un profesor m-a lovit. Să mă duc la poliţie?” – aici ar trebui ca magistrat să
spuneţi clar că legea vă interzice să daţi sfaturi juridice, că avocaţii ştiu cel mai bine e e de făcut,
însă mai înainte tânărul trebuie să vorbească cu părinţii săi: poate e un caz disciplinar, poate e
un caz penal. Iar dacă părintele e agresorul, atunci copilul poate sesiza direct poliţia, care poate
începe şi din oﬁciu urmărirea.
f) Nu puneţi participanţii în situaţii diﬁcile
Dacă vorbiţi despre violenţe în familie, nu întrebați elevii dacă au fost victime ale
violenței în familie, dacă în familil lor există cazuri de violență ﬁzică sau emoțională. La fel, dacă
aﬂaţi că cineva din sală a fost într-o instanţă, nu insistaţi să aﬂaţi pe ce motiv.
Evitaţi să caracterizaţi negativ grupul, clasa, părinţii, profesorii: „Copiii din ziua de azi
sunt răi. Toţi părinţii sunt aspri”.
2.3. Închiderea prezentării
De regulă, copiii nu vor reţine pe termen lung ceea ce le predați. Este informaţie multă,
poate aproape în întregime nouă pentru ei. Aşa că atunci când vă apropiaţi de sfârşitul orei (puneţi
un elev sau un coleg să vă facă semn) faceţi rezumatul: repetaţi pe scurt ceea ce a fost mai
important din ce aţi discutat cu elevii. Insistaţi asupra valorilor promovate: legalitate, atitudine,
responsabilitate, siguranţă, protecţie.
De exemplu: „Am discutat despre faptul că există legi, care trebuie respectate chiar când
nu ne vede nimeni. Că dacă nu respectăm legile, trebuie să ne asumăm consecinţele. Că trebuie
să avem încredere în organele legii”.
La sfârşit, daţi-le ceva: dacă ar ﬁ copii mici, le-aţi putea da o foaie de hărtie pe care e o
fotograﬁe cu zeiţa Themis. Dar aici e vorba de liceeni. Ar ﬁ ideal să plece acasă cu manualul
conceput special în acest proiect. Asiguraţi-vă că aveţi cel puţin un exemplar care să rămână la
acea clasă şi încă unul pentru director. Dacă vă permiteţi, daţi-le tuturor sau cel puţin celor care
pun cele mai interesante întrebări, aspect pe care îl anunţaţi însă înainte de a începe prezentarea.
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Capitolul al III-lea: Aspecte de conținut ale prezentării

1. Informațiile relevante transmise elevilor
Pentru activitatea pe care o desfăşuraţi în liceu, propunem următoarele teme de dezbatere:
1.1. Dreptul constituțional și drepturile omului
a.
b.
c.
d.

Ce este Constituția?
Ce drepturi garantează Constituția?
Care sunt puterile în stat și separația puterilor în stat?
Câte feluri de acte normative există și care este diferența între diferitele tipuri de acte
normative?
e. Procesul legislativ: cum se ajunge de la o idee la o lege?
f. Cum pot inﬂuența cetățenii procesul legislativ?

1.2. Dreptul penal
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
n.

Ce este o infracțiune?
Care este diferenţa între legitima apărare şi răzbunarea?
Ce sancţiuni se pot aplica minorilor?
Ce înseamnă să ﬁi autor, complice sau instigator?
Infracțiuni contra persoanei: lovirea și vătămările corporale, rele tratamente aplicate
minorului, încăierarea, violența în familie, amenințarea, șantajul, hărțuirea, violul,
agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, coruperea sexuală, hărțuirea sexuală;
Infracțiuni contra patrimoniului: furtul, tâlhăria, înșelăciunea;
Fraude informatice;
Violarea de domiciliu, violarea vieții private;
Ultrajul;
Infracțiuni rutiere şi infracţiuni electorale;
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției: inducerea în eroare a organelor judiciare,
nedenunțarea, favorizarea infractorului și tăinuirea, mărturia mincinoasă, ultrajul
judiciar;
Traﬁcul de persoane şi de droguri;
Infracțiuni de proprietate intelectuală;
Infracțiuni de corupție.
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1.3. Dreptul procesual penal
a. Cine este implicat în procesul penal? Ce fac procurorul, judecătorul și avocatul în
procesul penal?
b. Ce trebuie să fac atunci când sunt victima unei infracțiuni? Care sunt drepturile mele ca
persoană vătămată?
c. Când pot ﬁ chemat ca martor într-un proces penal?
d. Ce sunt măsurile preventive?
e. Când am dreptul la un avocat?
f. Ce înseamnă să ﬁi suspect sau inculpat?

1.4. Dreptul civil
a.
b.
c.
d.

Elemente de identiﬁcare ale persoanei: numele, domiciliul, actele de stare civilă;
Minorul: drepturilor minorilor, tutela, consiliul de familie;
Ce este un contract? Ce formă trebuie să aibă? Unde se încheie un contract?
Cum pot contesta un contract pe care l-am încheiat?

1.5. Dreptul procesual civil
a. Cum se desfășoară procesul civil?
b. Când pot ﬁ chemat în judecată ca pârât? Ce drepturi și obligații am?
c. Când pot chema o altă persoană în judecată? Ce drepturi și obligații am în calitate de
reclamant?
d. Cum trebuie întocmită cererea de chemare în judecată?
e. Ce sunt taxele judiciare de timbru? Când trebuie să plătesc taxe judiciare de timbru? Ce
pot face dacă nu am suﬁciente fonduri pentru taxele judiciare de timbru?

1.6. Drepturile omului
a. Ce este Consiliul Europei şi ce drepturi garantează Convenția Europeană a Drepturilor
Omului?
b. Ce este Uniunea Europeană şi care sunt drepturile ca cetăţean european?
c. Ce reprezintă Naţiunile Unite şi ce sunt drepturile copilului?
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1.7. Dreptul contravențional
a. Ce este o contravenție? Prevederi din codul rutier; transportul în comun; norme de
conviețuire socială, liniștea și ordinea publică
b. Cine poate să aplice sancțiunea contravențională?
c. Cum pot contesta procesul-verbal de contravenție?
1.8. Dreptul Muncii
a. În ce condiţii pot încheia un contract de muncă? Dar de prestat o activitate sportivă sau
artistică?
b. Ce drepturi și obligații am în calitate de angajat, minor ﬁind?
c. Ce este un contract de voluntariat?
d. Ce este un contract de cesiune a drepturilor de autor?
1.9. Dreptul notarial
a. Când este necesar să mergem la notarul public?
b. Ce acte poate încheia notarul public?
c. Ce este o copie legalizată a unui document?

2. Modalități de abordare a subiectelor
2.1 Constituția
Puteți modiﬁca o deﬁniție în funcție de vârsta pe care o au elevii cărora vă adresați. Pentru
o mai bună ilustrare a conceptului puteți oferi elevilor câte un exemplar al Constituției sau puteți
să le exempliﬁcați cu varianta online a acesteia.
Trebuie să transmiteți informații clare despre Constituție. De exemplu, ”este legea
fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de
organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și
autoritățile publice fundamentale.”
Drepturile garantate de Constituție
Timpul alocat unei dezbateri nu vă va permite să discutați aprofundat ﬁecare drept
garantat de Constituție, de aceea este recomandat să stabiliți care este scopul orei derulate.
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În cazul în care aveți o singură întâlnire cu această temă, este preferabil să informați elevii,
generic, cu privire la tipul de drepturi garantate și modalitatea în care pot obține informații
aprofundate despre acest subiect. Pentru o imagine concretă puteți alege câteva drepturi
constituționale pentru care oferiți exemple din viața cotidiană.
Dacă aveți la dispoziție mai multe dezbateri pe această temă, dedicați ﬁecare dezbatere
unui drept constituțional care este de interes pentru adolescenți, precum dreptul la viață privată
sau libertatea de exprimare. Explicați conceptele fundamentale ale dreptului, cu exemple ale
problemelor identiﬁcate de Curtea Constituțională și încercați să interacționați cu elevii prin
exerciții sau jocuri.

MODEL DE LECȚIE:
LIBERTATEA DE EXPRIMARE
Grupul țintă: elevi de liceu
Materiale utilizate: Constituția României
Desfășurarea lecției:
Elevii vor ﬁ rugați să citească art. 30 din Constituție:
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de
orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare
în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înﬁinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate ﬁ suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa
ﬁnanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a
persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
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(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură
naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau
la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine
editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului
mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de
presă se stabilesc prin lege.
Activitatea 1. Întrebați elevii despre tipuri de gânduri, opinii, credințe și creații. Scrieți lista pe
tablă.
Activitatea 2. Întrebați elevii ce semniﬁcație are pentru ei alin. (6) din Articolul 30. Puteți să îi
lăsați să lucreze în grupuri mici pentru 5 minute pentru a găsi exemple care să ilustreze înțelesul
art. 30 alin. (6) din Constituție.
Activitatea 3. Cereți părerea elevilor despre următoarele cazuri:
Doi jurnaliști publică un articol în care acuză un judecător și un consilier local de săvârșirea
unor infracțiuni de corupție. Ei sunt condamnați la închisoare pentru calomnie (cazul Cumpănă și
Mazăre împotriva României). Vi se pare că sentința este proporțională cu fapta?
După ce îi lăsați să își exprime ideile, le puteți preciza că Curtea Europeană a Drepturilor Omului
spune că închisoarea este o pedeapsă prea aspră pentru ce au făcut.
Un profesor își acuză un coleg că i-a copiat teza. Colegul se supără și îl dă în judecată pe
profesor pentru calomnie. Dacă voi ați ﬁ judecătorul, ce probe ați cere și ce ați decide?
ATENTIE! Trebuie să amintiți că, sub rezerva paragrafului 2 al articolului 10, libertatea de
exprimare se aplică nu numai în cazul “informaţiilor” sau “ideilor”, care sunt primite favorabil
sau considerate ca inofensive sau indiferente, ci și al acelora care ofensează, șochează sau
deranjează. Astfel pentru o ,,societate democratică”, este necesară existența pluralismului, a
toleranței și a spiritului de deschidere.
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Care sunt puterile în stat și cum funcționează acestea?
Dezbaterile cu privire la separarea puterilor în stat pot ﬁ diﬁcile pentru elevi astfel încât lectorul
trebuie să aleagă o metodă facilă pentru a disemina informația. Puteți să începeți discuția cu o
prezentare graﬁcă a statului ca întreg și repartizarea funcțiilor în stat. Le puteți explica că ﬁecare
putere are un rol esențial și că excluderea uneia dintre acestea este similară cu lipsirea statului de o
bucată de autoritate.

În explicarea rolului și funcțiilor pe care ﬁecare putere le are în stat este necesar să vă adaptați
limbajul și forma de prezentare. O modalitate bună de a transmite informația este poziționarea
elevilor în funcția discutată. Le puteți cere să noteze ce atribuții cred că ar avea președintele sau
puteți să aplicați un exercițiu de brainstorming și să notați ce idei au elevii apoi, să le indicați
atribuțiile prevăzute de lege. În cazul în care elevii sunt la o vârstă fragedă, veți avea nevoie de o
analogie cu familia sau școala.
Puteți utiliza și infograﬁce precum cele furnizate pe site-ul http://www.funkycitizens.org
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2.2. Ce este infracțiunea?
Tehnic, infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustiﬁcată și
imputabilă celui care a comis-o.
Într-un limbaj nontehnic, infracțiunea ar trebui explicată prin accentuarea următoarelor aspecte:
● este o faptă, o activitate care, prin efectele sale, lezează pe alții.
Spre exemplu:
- să ucizi pe cineva;
- să lovești pe cineva;
- să furi bunurile cuiva;
- să intri în casa cuiva fără să ai voie.
● este întotdeauna o faptă a unui om. Nu sancționăm animalele, chiar dacă și acestea ne pot face
rău, pentru că animalele nu au rațiune. Dacă cineva ne face rău cu ajutorul unui animal,
pedepsim omul care s-a folosit de animal și nu animalul.
Exemplu: un vecin cu care m-am certat are un câine de luptă. Întrucât vecinul îmi poartă
pică, pune câinele să mă muște. Nu câinele este de vină, pentru că nu câinele gândește, ci
vecinul.
● este o faptă despre care o lege spune că este infracțiune și se pedepsește.
Nu toate activitățile care deranjează pe alții sunt infracțiuni, ci doar acelea despre care legea
spune că sunt infracțiuni. Există fapte care ne supără, dar care nu sunt infracțiuni pentru că legea
nu le indică drept infracțiuni. Așadar, ca să știu dacă ceva ce mă deranjează este infracțiune,
trebuie să mă uit în lege și să văd dacă scrie acolo că e infracțiune.
Exemple:
- dacă colegul meu de bancă îmi dă un pumn, mă deranjează pentru că mă doare. Această
faptă este infracțiune pentru că este prevăzută în Codul penal la art. 193.
- dacă colegul meu de bancă copiază după mine la teză, mă deranjează (mai ales dacă ia
și notă mai mare) pentru că eu am stat să învăț, iar el s-a distrat în timpul ăsta. Copiatul la teză
nu este însă infracțiune pentru că nicio lege nu îl prevede ca infracțiune.
ATENȚIE! Este important să li se explice elevilor că nu este permis și nici corect
copiatul și că au alte metode de a-l sancționa. Un exemplu bun ar ﬁ refuzul de a permite să ﬁi
copiat. Un alt exemplu este îndemnul de a sesiza profesorul cu privire la cel care copiază dar, în
general, elevii tind să se apere unul pe altul în raporturile cu profesorii, nu însă și în raporturile
directe dintre ei.
Prezentarea detaliată a unei infracțiuni
În cazul în care elevii cărora le predați sunt suﬁcient de mari pentru a înțelege aspecte tehnice
puteți să aprofundați o infracțiune și să le explicați elementele constitutive, valorile protejate și
modalitatea în care se comite.
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Art. 268. Inducerea în eroare a organelor judiciare
(1) Sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte
prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită
persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă.
(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existenţa unei fapte
prevăzute de legea penală ori săvârșirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepsește cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Nu se pedepsește persoana care a săvârșit inducerea în eroare a organelor judiciare, dacă
declară, înainte de reţinerea, arestarea sau de punerea în mișcare a acţiunii penale împotriva
celui faţă de care s-a făcut denunţul sau plângerea ori s-au produs probele, că denunţul,
plângerea sau probele sunt nereale.
Incriminarea inducerii în eroare a organelor judiciare, prin sesizarea unor fapte care nu
există sau nu au fost săvârşite de persoana indicată în sesizare, a avut ca scop protejarea
sistemului de justiţie. Astfel de acţiuni ﬁind de natură să perturbe activitatea poliţiei şi
parchetului, să determine o aglomerare a autorităţilor şi cheltuirea inutilă de resurse. Dacă ar ﬁ
permise astfel de activităţi de sesizare inutilă a organelor judiciare, pe de o parte, ar creşte în mod
nerezonabil costurile aferente actului de justiţie iar pe de altă parte, autorităţile care efectuează
urmărirea penală nu ar putea să cerceteze eﬁcient şi rapid faptele care sunt reale şi care ameninţă
într-adevăr ordinea de drept.
Textul de lege protejează şi persoanele care ar putea să facă obiectul unei sesizări
mincinoase şi care ar avea de suferit în cazul derulării unei anchete împotriva lor, a luării unor
măsuri precum arestarea preventivă sau trimiterea în judecată pe baza unei sesizări şi unor probe
nereale.
Orice persoană poate comite această infracţiune, legea neprecizând că este nevoie de o
calitate specială a făptuitorului. Infracţiunea poate ﬁ săvârșită de mai multe persoane împreună,
chiar şi atunci când făptuitorii se înţeleg ca unul să depună sesizarea neadevărată şi celălalt să
producă probele mincinoase. În toate cazurile pot exista acţiuni de instigare, de determinare sau
de convingere a unei persoane să săvârşească acţiunea de inducere în eroare şi de complicitate,
de ajutor material sau moral în comiterea infracţiunii.
Exemplu: Pe fondul unei relaţii de duşmănie, X îl convinge pe A să depună o plângere
penală împotriva lui B, prin care să susţină în mod neadevărat că acesta din urmă i-a vandalizat şi
distrus autoturismul. Tot X îl convinge pe C, ca ulterior depunerii plângerii de către A, să falsiﬁce
mai multe fotograﬁi cu B, în timp ce loveşte autoturismul lui A cu un levier şi să le depună la
dosarul penal instrumentat de poliţie. A neavând studii juridice, în timp ce redacta plângerea
mincinoasă, se hotărăște să-l sune pe prietenul său D care este student la Facultatea de Drept.
După ce îi povesteşte acestuia înţelegerea cu X îi cere ajutor pentru formularea plângerii. Acest
ajutor oferit de D. constă în indicarea datele pe care A trebuie să le scrie în plângerea penală şi
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încadrarea faptei presupus săvârşite de B.
În cazul expus anterior, X este instigator deoarece el este persoana care i-a convins pe A şi C
să inducă în eroare autorităţile judiciare. A şi C sunt coautori pentru că ﬁecare a efectuat o acţiune
incriminată de art. 268 C. pen. raportat la aceeaşi faptă şi persoană, după o înţelegere anterioară.
D, cel ce a oferit ajutor este complice deoarece a cunoscut că A comite o infracţiune.
Subiectul pasiv sau „victima” infracţiunii de inducere în eroare a autorităţilor judiciare
este în primul rând statul ca autoritate, reprezentat prin autorităţile judiciare şi pe de altă parte, de
persoana împotriva căreia se face acuzaţia mincinoasă, în cazul în care ea este indicată şi există.
De regulă, organele care pot ﬁ induse în eroare sunt cele cărora legea le dă competenţa de
a cerceta şi de a efectua urmărirea penală în cazul săvârşirii unor fapte penale. Aceste autorități
sunt deﬁnite de Codul de procedură penală atunci când se raportează la funcţia de urmărire
penală, respectiv procurorul şi poliţia judiciară. Ele sunt cel mai probabil induse în eroare prin
sesizări neadevărate sau prin producerea de probe mincinoase dar, ne putem imagina şi situaţia
în care, în baza sesizării şi probelor mincinoase, procurorul trimite în judecată persoana acuzată
pe nedrept iar făptuitorul induce în eroare judecătorul cauzei prin furnizarea altor probe
mincinoase, având ca scop asigurarea unei condamnări.
Infracţiunea poate să ﬁe comisă în două variante alternative: prin sesizări mincinoase sau
prin producerea sau ticluirea de probe mincinoase.
În cazul în care infracţiunea este comisă printr-o sesizare mincinoasă, aceasta trebuie
adresată organelor de urmărire penală (poliţie, procuror) şi trebuie să ﬁe făcută în forma
prevăzută de lege pentru sesizările privind comiterea unei infracţiuni: prin plângere sau prin
denunţ. Spre seosebire de plângere, unde persoana care o depune indică faptul că a fost victima
unei infracţiuni, la denunţ, persoana doar sesizează săvârşirea infracţiunii, fără să ﬁ suferit vreo
pagubă sau vreo vătămare de pe urma acesteia. Pentru săvârşirea infracţiunii nu ne interesează
dacă autoritea judiciară sesizată este competentă să cerceteze fapta deoarece, aceasta are
obligaţia să trimită sesizarea organului de urmărire penală competent. De exemplu, cazul în care
făptuitorul doreşte să facă un denunţ mincinos, cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor, şi
depune denunţul la parchetul de pe lângă judecătorie şi nu la parchetul de pe lângă tribunal (care
este competent să cerceteze această infracţiune). Alegerea unei instutuții sau a alteia nu va
inﬂuenţa tragerea la răspundere pentru infracţiunea prevăzută de art. 268 C. pen. deoarece
procurorul sesizat va înainta denunţul colegului său de la parchetul competent.
De asemenea, dacă forma pe care o îmbracă plângerea sau denunţul nu este cea prevăzută
de lege pentru sesizarea autorităţilor, nu exclude răspunderea penală a făptuitorului deoarece pe
de-o parte, acesta a efectuat acţiunea incriminată şi pe de altă parte, plângerea sau denunţul îi va
ﬁ trimis pe cale administrativă pentru a completa datele lipsă.
În ceea ce priveşte conţinutul sesizării mincinoase, făptuitorul poate sesiza fapte
inexistente dar și fapte reale dar care sunt puse în sarcina altei persoane decât cea care le-a comis.
Astfel, pot ﬁ informate autoritățile doar asupra faptei, fără a se indica presupusul autor sau poate
ﬁ depusă o plângere sau un denunţ indicând o persoană reală sau imaginară care ar ﬁ comis fapta
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penală.
Exemplu: X depune la secţia de poliţie din apropierea domiciliului său un denunţ
împotriva lui Y indicând faptul că acesta este traﬁcant de droguri şi că în mod frecvent vinde
diverse cantităţi de heroină în faţa blocului unde locuiesc atât X cât şi Y. Un astfel de denunţ va
întruni elementele infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare în cazul în care fapta
este inventată de către denunţător în totalitate. Totodată denunțul va exista şi în situația în care
există o persoană care vinde droguri în faţa blocului unde locuiesc X şi Y iar X, cunoscând că nu
este vorba de vecinul său, sesizează totuşi autorităţile judiciare cu această informaţie nereală
despre autor.
Având în vedere că textul de lege protejează bunul mers al justiţiei, va ﬁ tras la răspundere
şi cel care sesizează doar producerea unei fapte penale fără a indica o persoană responsabilă. De
exemplu, soţul care depune o plângere la poliţie cu privire la furtul portofelului de către persoane
necunoscute, deoarece nu doreşte ca soţia să aﬂe că, în realitate, a pierdut portofelul în timp ce
era la un meci de fotbal.
Infracţiunea este comisă în momentul în care plângerea sau denunţul sunt depuse la
organele abilitate astfel încât făptuitorul, care doar planiﬁcă crearea unui de denunţ sau scrie
plângerea mincinoasă dar nu o depune, nu va ﬁ tras la răspundere.
Precizările cu privire la noţiunea de „faptă prevăzută de legea penală” şi diferenţa faţă de
termenul de „infracţiune”, prezentate în cazul infracţiunii de nedenunţare sunt valabile şi în
cazul infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare.
Săvârşirea infracţiunii în varianta furnizării probelor nereale este considerată, de
legiuitor, mai gravă deoarece denotă un efort suplimentar din partea celui care comite fapta şi
poate avea implicaţii mai mari în derularea procesului penal. Această variantă a infracţiunii se
poate efectua prin producerea de probe nereale, adică prin crearea unor probe care nu au existat
anterior precum: un document falsiﬁcat, o înregistrare trucată a unei conversaţii sau prin
ticluirea unor probe nereale. Mai exact, modiﬁcarea, aranjarea, amplasarea unor astfel de probe,
mincinoase sau chiar reale, sunt de natură să conducă la concluzia ﬁe că există o situaţie de fapt
care constituie o infracţiune, ﬁe că o anumită persoană a comis o faptă prevăzută de legea penală,
indiferent dacă acțiunea este reală sau imaginară. Suntem în această ultimă ipoteză atunci când:
- autorul plasează arma unei crime reale în locuinţa prietenului său pentru a determina
autorităţile să creadă că acesta a comis omorul;
- o persoană prezintă înregistrări ale unor conversaţii purtate în glumă cu colegul de birou,
cu privire la modalitatea în care ar putea să sustragă sume de bani din casieria unităţii, iar
ulterior depunerii unui denunţ mincinos, cu privire la săvârşirea de către acelaşi coleg a
infracţiunii de delapidare.
Infracţiunea se poate comite doar cu forma de vinovăţie a intenţiei, directă sau indirectă.
Ceea ce este sancţionat ﬁind reaua-credinţă a autorului care, deşi cunoaşte caracterul nereal al
aﬁrmaţiilor sau al probelor, sesizează totuşi autorităţile judiciare. Autorul nu va ﬁ însă tras la
răspundere dacă formulează plângerea sau denunţul cu bună-credinţă, considerând că ceea ce
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indică în sesizare este adevărat şi că constituie infracţiune. De exemplu, dacă denunţătorul
consideră că a văzut cum două persoane se loveau reciproc şi anunţă autorităţile, deşi în realitate
cele două persoane se antrenau pentru un concurs de lupte greco-romane. În acest sens, nu se va
reţine că denunţul este mincinos şi nici că intenţia autorului a fost să inducă în eroare autorităţile
judiciare.
Pentru a încuraja persoanele care comit această infracţiune să anunţe ulterior autorităţile
cu privire la caracterul nereal al sesizării sau al probelor şi astfel, să împiedice producerea unor
consecinţe negative pentru persoana învinuită pe nedrept, legiuitorul a decis să nu pedepsească
persoana care recunoaşte fapta până la momentul în care autorităţile au dispus reţinerea,
arestarea sau punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva celui faţă de care s-a făcut denunţul
sau plângerea ori s-au produs probele.
Dacă totuşi în cauză au fost dispuse aceste măsuri înainte ca cel care a indus în eroare
autorităţile judiciare să declare că sesizarea sau probele sunt nereale, tratamentul care i se va
aplica în cazul în care recunoaşte poate ﬁ mai blând considerându-se că acesta a încercat să
diminueze consecinţele faptei sale, acţiune ce poate ﬁ reţinută ca circumstanţă atenuantă.
2.43. Procedura penală
a) Scopul şi principiile procesului penal
Ţelul procesului penal este ca, în cadrul strict reglementat de lege, să se desfăşoare
activităţi de strângere şi de administrare a probelor pentru ca orice persoană care a săvârşit o
infracţiune să ﬁe pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu ﬁe trasă la
răspundere penală.
Astfel, în cadrul procesului penal, organele judiciare îşi desfăşoară activitatea în vederea
descoperirii infracţiunilor, identiﬁcării participanţilor la acestea şi tragerii lor la răspundere
penală.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Principiile procesului penal sunt:
Principiul legalităţii;
Principiul separării funcţiilor judiciare;
Prezumţia de nevinovăţie;
Ne bis in idem (nicio persoană nu poate ﬁ urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei
infracţiuni atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală
deﬁnitivă cu privire la aceeaşi faptă);
Principiul oﬁcialităţii;
Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal;
Garantarea dreptului la libertate şi la siguranţă;
Garantarea dreptului la apărare;
Principiul respectării vieţii private şi a demnităţii umane.
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Cele mai importante principii procedurale sunt: principiul legalității, prezumția de
nevinovăție și garantarea dreptului la apărare.
În ceea ce privește principiul legalității, menționăm că îl regăsim înscris în articolul 2 din
Codul de procedură penală şi el presupune ca întregul procesul penal să se desfăşoare potrivit
legii.
Organele judiciare şi participanţii la procesul penal trebuie să acţioneze numai în
condiţiile şi limitele prevăzute de lege. Activitatea procesual penală se desfăşoară numai de către
organele judiciare instituite în acest scop. Acestea trebuie să acţioneze cu stricta respectare a
competenţei conferite de lege şi să asigure părţilor deplina exercitare a drepturilor procesuale.
Exemple:
- procurorul nu poate dispune condamnarea unei persoanei;
- poliţistul nu poate efectua o percheziţie domiciliară fără a avea un mandat emis de
un judecător;
- persoanei acuzate nu i se poate interzice să dea declarative;
- poliţistul nu poate refuza să primească o plângerea din partea unei persoane.
Referitor la prezumţia de nevinovăţie, legea prevede că orice persoană este considerată
nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală deﬁnitive. În acest fel, se
acordă o protecţie indivizilor împotriva unor acuzaţii arbitrare sau abuzive.
Vinovăţia se stabileşte în cadrul unui proces, cu respectarea garanţiilor procesuale, iar simpla
învinuire ori inculpare nu înseamnă şi stabilirea vinovăţiei. Conform legii române, suspectul sau
inculpatul nu trebuie să-şi dovedească nevinovăţia, iar sarcina probei revine organelor judiciare.
Până la adoptarea unei hotărâri penale deﬁnitive de condamnare, inculpatul are statutul de
persoană nevinovată.
Exemple:
– autorul unui viol, chiar dacă a fost arestat preventiv, nu este considerat vinovat până nu
este condamnat de către o instanţă de judecată. Acesta poate ﬁ cercetat şi în stare de libertate;
- dacă judecătorul respinge cererea de arestare preventivă a unui infractor acesta nu este
nevinovat, ci doar urmează să ﬁe judecat în stare de libertate. Aceasta se aplică şi dacă
infracţiunea de care este acuzat este gravă, precum luarea de mită sau tâlhăria.
Nu în ultimul rând, dreptul la apărare trebuie să ﬁe garantat suspectului, persoanei
vătămate, inculpatului şi celorlalte părţi în tot cursul procesului penal. Apărarea se poate exercita
atât personal, cât şi prin avocat.
Suspectul şi inculpatul beneﬁciază de anumite drepturi speciﬁce:
- dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se
atenţia că, dacă refuză să dea declaraţii, nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă,
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-

iar dacă va da declaraţii, acestea vor putea ﬁ folosite ca mijloace de probă
împotriva sa;
dreptul de a da declaraţie oricând doreşte, de a oferi explicaţii şi clariﬁcări;
dreptul de a ﬁ informat de îndată şi înainte de a ﬁ ascultat despre fapta pentru care
se efectuează urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia;
dreptul de a consulta dosarul;
dreptul de a propune administrarea de probe, precum şi de a pune întrebări
martorilor cu ajutorul avocatului său cât şi personal.

b) Fazele procesului penal
Ca activitate complexă în care sunt antrenate organele judiciare, părţile şi alte persoane,
procesul penal cuprinde patru faze:
·

Urmărirea penală

Aceasta are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la
identiﬁcarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a
acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.
Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică.
În această fază acţionează preponderent procurorul împreună cu organele de cercetare ale
poliţiei.
Urmărirea penală debutează cu sesizarea care se poate face prin plângere (prealabilă),
denunţ sau sesizare din oﬁciu.
- Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană ﬁzică sau juridică, referitoare la o
vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.
Exemplu: când acela căruia i s-a urat un telefon mobil, merge la secţia de poliţie şi solicită
să ﬁe prins hoţul.
- Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană ﬁzică sau juridică despre
săvârşirea unei infracţiuni.
Exemplu: dacă vecinii care locuiesc la etajul doi aud ţipete în apartamentul de deasupra şi
anunţă organele de poliţie.
- Sesizarea din oﬁciu se face atunci când organul de urmărire penală aﬂă că s-a săvârşit o
infracţiune pe orice altă cale decât cele de mai sus.
Exemplu: dacă Poliţia aﬂă de la televizor că a avut loc o răpire şi încep să cerceteze.
Ultimul act de urmărire penală este rechizitoriul. Acesta constituie actul de sesizare a
instanţei de judecată.
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Acesta se emite atunci când procurorul constată că au fost respectate dispoziţiile legale
care garantează aﬂarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele
necesare şi legal administrate şi dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că
a fost săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal.
·

Procedura camerei preliminare

Această fază este ulterioară trimiterii în judecată şi are ca scop veriﬁcarea competenţei şi
legalităţii sesizării instanţei, a legalităţii probelor administrate şi actelor efectuate de organele de
urmărire penală.
Aceste veriﬁcări sunt făcute de judecătorul de cameră preliminară.
·

Judecata

Procesul care se desfășoară în fața instanței în ședință publică permite continuarea
activităţii începute în faza urmăririi penale, desfăşurându-se cu respectarea principiilor de
publicitate, oralitate, contradictorialitate, continuitate şi de nemijlocire, şi soluţionare
conﬂictului de drept penal născut din săvârşirea infracţiunii.
Aceasta începe la momentul începerii judecăţii, după trecerea cauzei prin camera
preliminară şi are ca moment ﬁnal pronunţarea hotărârii deﬁnitive.
În cadrul acesteia etape procesuale, instanţa de judecată administrează probele (de
exemplu: ascultă martorii, vizionează înregistrările audio-video dacă există etc.) şi apoi
pronunţă o soluţie.
Hotărârea de condamnare se pronunţă de către instanţa dacă se constată că, dincolo de
orice îndoială rezonabilă, fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.
Dacă procurorul nu poate dovedi că cel acuzat e vinovat instanţa de judecată dispune
achitarea acestuia.
·

Executarea hotărârilor penale constă în aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor
conţinute în hotărârile judecătoreşti rămase deﬁnitive.

c) Participanţii în cadrul procesului penal

-

Raporturile juridice care iau naștere în cadrul desfășurării procesului penal au loc între:
organele judiciare - acele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară
sunt:
o organele de cercetare penală;
o procurorul;
o judecătorul de drepturi şi libertăţi;

34

EDUCAȚIE JURIDICĂ ÎN LICEE
îndrumar pentru predarea noțiunilor juridice în mediul preuniversitar

-

-

-

-

-

o judecătorul de cameră preliminară;
o instanţele judecătoreşti.
avocatul - persoana care are profesiunea de a acord asistență juridică sau reprezentanță, în
procesul penal, părţilor ori subiecţiilor procesuali principali, în condiţiile legii.
părţile:
o inculpatul - persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală;
o partea civilă - persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului
penal;
o partea responsabilă civilmente - persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia,
legală sau convenţională, de a repara în întregime sau în parte, singură sau în
solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în
proces.
subiecţii procesuali principali:
o suspectul - persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză,
rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală;
o persoana vătămată - partea care a suferit o vătămare ﬁzică, materială sau morală
prin fapta penală.
Drepturile inculpatului sau suspectului:
dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că
dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da
declaraţii, acestea vor putea ﬁ folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
dreptul de a ﬁ informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a
acesteia;
dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă
obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oﬁciu;
dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica
excepţii şi de a pune concluzii;
dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
dreptul de a beneﬁcia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă
bine sau nu poate comunica în limba română;
dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
dreptul de a ﬁ informat cu privire la drepturile sale.
Obligațiile inculpatului sau suspectului constau în:
obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în
cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar
în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;
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-

-

obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgândui-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte
comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă.
Persoana vătămată în cadrul procesului penal are următoarele drepturi:
dreptul de a ﬁ informată cu privire la drepturile sale;
dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica
excepţii şi de a pune concluzii;
dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
dreptul de a ﬁ informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la
cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de
poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi ﬁe comunicate;
dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
dreptul de a ﬁ ascultată;
dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
dreptul de a beneﬁcia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă
bine sau nu poate comunica în limba română;
dreptul de a ﬁ asistată de avocat sau reprezentată;
dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

în cazul în care inculpatul va ﬁ privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă
privativă de libertate, aceasta poate să ﬁe informată cu privire la punerea acestuia în
libertate în orice mod.
Exemplu:
În cazul în care se constată că, în timp ce se aﬂa în parc, minorul Ionel în vârstă de 16 ani a
lovit cu pumnii şi picioarele pe vecinul său, Vali, de 19 ani, pentru că acesta nu a vrut să îi dea
tableta să se joace:
Suspect: Ionel.
Inculpat: Ionel, după ce procurorul pune în mişcare acţiunea penală.
Persoană vătămată: Vali.
Parte civilă: Vali, dacă solicită bani de la Ionel.
Parte responsabilă civilmente: Părinţii lui Ionel.
-

Martorul – drepturi şi obligaţii
Uneori în cadrul procesului penal sunt implicate şi persoane care nu au comis ori suferit
vreo infracţiune.
Sunt astfel de persoane martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele
speciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite
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drepturi, obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale. Aceştia se numesc subiecţi
procesuali.
Poate ﬁ audiată în calitate de martor orice persoană care are cunoştinţă despre fapte sau
împrejurări de fapt care constituie probă în cauza penală.

-

-

-

Orice persoană citată în calitate de martor are următoarele drepturi şi obligaţii:
dreptul de a ﬁ supus măsurilor de protecţie şi de a beneﬁcia de restituirea cheltuielilor
prilejuite de chemarea în faţa organelor judiciare, atunci când sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege;
obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, iar, în cazul neîndeplinirii
acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa;
obligaţia de a comunica în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la care este
citat, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate dispune
împotriva sa o amendă;
obligaţia de a da declaraţii conforme cu realitatea deoarece legea pedepseşte infracţiunea
de mărturie mincinoasă.

Au dreptul de a refuza să ﬁe audiate în calitate de martor următoarele persoane:
- soţul, ascendenţii şi descendenţii în linie directă, precum şi fraţii şi surorile suspectului
sau inculpatului;
- persoanele care au avut calitatea de soţ al suspectului sau al inculpatului.
Persoana care îndeplineşte una dintre aceste calităţi în raport cu unul dintre suspecţi sau
inculpate, este scutită de obligaţia de a depune mărturie şi împotriva celorlalţi suspecţi sau
inculpaţi, în cazul în care declaraţia sa nu poate ﬁ limitată doar la aceştia din urmă.
Persoanele care se aﬂă într-o situaţie ce pune la îndoială, în mod rezonabil, capacitatea de
a ﬁ martor pot ﬁ audiate doar atunci când organul judiciar constată că persoana este capabilă să
relateze în mod conştient fapte şi împrejurări de fapt conforme cu realitatea.
Audierea martorului minor în vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre
părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat
minorul spre creştere şi educare. Dacă nu pot ﬁ prezente sau au calitatea de suspect, inculpat,
persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există
suspiciunea rezonabilă că pot inﬂuenţa declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în
prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de
exerciţiu, stabilite de organul judiciar.
Dacă se consideră necesar, la cerere sau din oﬁciu, organul de urmărire penală sau
instanţa dispune ca la audierea martorului minor să asiste un psiholog.
În orice situaţie, audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect
negativ asupra stării psihice a acestuia.
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Chemarea unei persoane, inclusiv a martorului, în faţa organului de urmărire penală sau a
instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau
telegraﬁcă, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
ATENTIE! Nu orice persoană primeşte citaţie e acuzat de comiterea unei infracţiuni.
Acesta poate avea o altă calitate, inclusiv, şi cel mai adesea, pe cea de martor.
Structura unei plângeri
Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană ﬁzică sau juridică, referitoare la o
vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.
Plângerea trebuie să cuprindă:
- numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori,
pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de
identiﬁcare ﬁscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în
registrul persoanelor juridice şi contul bancar;
- indicarea reprezentantului legal ori conventional;
- descrierea faptei care formează obiectul plângerii;
- indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.
Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să ﬁe special, iar
procura rămâne ataşată plângerii. Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de
persoana vătămată sau de mandatar.
Plângerea formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul care o
primeşte.
Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul
major pentru părinţi. Persoana vătămată poate să declare că nu îşi însuşeşte plângerea.
Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul
său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea
persoanelor prevăzute de legea civilă. În cazul în care făptuitorul este persoana care reprezintă
legal sau încuviinţează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor de urmărire penală se
face din oﬁciu.
În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuieşte pe teritoriul
României, cetăţean român, străin sau persoană fără cetăţenie, şi prin aceasta se sesizează
săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul
judiciar este obligat să primească plângerea şi să o transmită organului competent din ţara pe
teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea. Regulile privind cooperarea judiciară în materie
penală se aplică în mod corespunzător.
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d) Măsurile preventive
Măsurile preventive pot ﬁ dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă
suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul
asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a
inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte
infracţiuni.

-

-

Măsurile preventive sunt:
reţinerea – Se poate lua faţă de suspect sau inculpat de către organul de cercetare penală
sau de către procuror;
controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune - pot ﬁ luate faţă de inculpat, în cursul
urmăririi penale, de către procuror şi de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în
procedura de cameră preliminară, de către judecătorul de cameră preliminară, iar în
cursul judecăţii, de către instanţa de judecată;
arestul la domiciliu şi arestarea preventivă - pot ﬁ luate faţă de inculpat, în cursul
urmăririi penale, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră
preliminară, de către judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecăţii, de către
instanţa de judecată.

Măsura arestului preventiv
Poate ﬁ luată numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit
o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii:
- inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la
judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;
- inculpatul încearcă să inﬂuenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor
ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de
probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament;
- inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o
înţelegere frauduloasă cu aceasta;
- există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa,
inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi
infracţiuni.
De asemenea, măsura arestării preventive a inculpatului poate ﬁ luată şi dacă din probe
rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit:
- infracţiune intenţionată contra vieţii;
- infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane;
- infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi special;
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-

-

infracţiune, traﬁc de arme, traﬁc de persoane, acte de terorism, spălare a banilor,
falsiﬁcare de monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune ﬁscală,
ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie;
infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică;
o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi,
pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a
anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor
împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este
necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Pentru a se dispune arestarea preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale
trebuie parcurşi următorii paşi procedurali:
- întocmirea de către procuror a referatului cu propunerea de arestare preventivă în care
trebuie motivată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi necesitatea luării măsurii
arestării preventive;
- înregistrarea referatului cu propunere de arestare preventivă la care se aﬂă copii
numerotate şi certiﬁcate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe cele
care au legătură cu propunerea formulată la instanţa competentă din care face parte
judecătorul de drepturi şi libertăţi ce va judeca propunerea;
- repartizarea aleatorie a cauzei şi preluarea acesteia de judecătorul de drepturi şi libertăţi
comunicarea orei de soluţionare a propunerii, de arestare preventivă atât avocatului (ales
sau numit din oﬁciu), cât şi procurorului (acesta din urmă ﬁind obligat să asigure prezenţa
în faţa judecătorului a inculpatului reţinut);
- asigurarea posibilităţii studierii dosarului de către avocat înaintea începerii şedinţei de
judecată în scopul pregătirii apărării;
- deschiderea şedinţei de judecată din camera de consiliu;
- încunoştinţarea inculpatului despre obiectul propunerii de arestare preventivă de către
judecătorul de drepturi şi libertăţi;
- ascultarea inculpatului prezent, respectiv consemnarea faptului că acesta înţelege să
uzeze de dreptul de a păstra tăcerea;
- dezbaterea propunerii de arestare preventivă, judecătorul de drepturi şi libertăţi dând
cuvântul procurorului şi avocatului inculpatului;
- inculpatul beneﬁciază şi de ultimul cuvânt;
- deliberarea şi consemnarea soluţiei în minută;
- întocmirea mandatului de arestare preventivă în situaţia în care a fost admisă propunerea
de arestare;
- pronunţarea soluţiei în camera de consiliu;
- încunoştinţarea inculpatului arestat, în limba pe care o înţelege, despre motivele arestării,
înmânându-i-se un exemplar al mandatului de arestare;
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comunicarea drepturilor inculpatului, sub semnătură şi încunoştinţarea despre luarea
măsurii arestării preventive, de judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus măsura a
unui membru ai familiei inculpatului ori a unei alte persoane desemnată de acesta.

Măsura arestării preventive poate ﬁ prelungită succesiv în faza de urmărire penală pentru
o perioadă de 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile.
Exemplul 1: S-a dispus arestarea preventivă reţinându-se că în data de 20.09, în jurul
orelor 21:30, inculpatul în urma unei înţelegeri prealabile cu numitul D.G.R., prin care acesta i-a
comunicat faptul ca are intenţia de a pătrunde prin efracţie in locuinţa numitului V.T.I. cu scopul
de a sustrage bunuri, a apelat persoana vătămată pe telefonul mobil, deşi avea cunoştinţă că
aceasta nu se aﬂa la domiciliu, pentru a aﬂa timpul până la revenirea sa.
În acest timp inculpatul a pătruns prin escaladarea ferestrei de la grupul sanitar în locuinţa
persoanei vătămate V.T.I. sustrăgând din interiorul apartamentului un televizor LCD marca
Sony un play station 3, suma de 800 ron, un telefon mobil marca Iphone 5 şi un laptop marca Dell
Vostro, bunuri pe care le-a coborât prin balconul de la etajul 1 al locuinţei în grădina imobilului,
unde se aﬂa D.G.R. împreună cu o persoana rămasă neidentiﬁcată, aceştia preluând unele dintre
bunurile sustrase.1
Exemplul al II-lea: În acelaşi sens judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis cererea
procurorului şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului în condiţiile în care la data de 26.09,
în jurul orelor 12:20, în timp ce se deplasa pe str. H, persoana vătămată a fost acostată de inculpat
ce venea din spate, din spre șos. P, care a lovit-o cu pumnul în zona capului și i-a smuls din mână
un telefon mobil marca ALCATEL ONE TOUCH PIXY 3 BLACK.2

2.4. Proprietatea intelectuală
Dacă alegeți să discutați despre aspectele privind proprietatea intelectuală, subiectul vă
permite o abordare dinamică și implicarea elevilor. Puteți să utilizați o prezentare colorată pentru
a le explica domeniul și puteți să exempliﬁcați cu obiecte pe care le prezentați elevilor (spre
exemplu, un produs contrafăcut față de un produs original):
Model de prezentare a noțiunilor de bază:

1 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Încheierea din data de 13.10.2015, nepublicată.
2Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, Încheierea din data de 16.10.2015, nepublicată.
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DREPTURILE DE AUTOR ȘI
CREATIVITATEA
Când folosim
creativitatea?

– scriind o carte, o
compunere, o poezie;
– desenând;
– dansând;
– modelând;
– compunând;
– găsind scuze să chiulim de
la ore.

Rezultatul creativităţii – romane,
picturi, poezii, fotograﬁi, melodii,
sculpturi - este protejat prin drepturile
de autor.
Dreptul de autor este un drept special
acordat de stat persoanei care creează
o operă nouă. Cine are acest drept
poate decide ce se întâmplă cu creaţia
sa și poate câștiga bani ca să creeze
alte opere.

Ce este protejat prin drepturile de
autor?
• Opere scrise: romane, eseuri, pagini de internet, poezii;
• Creaţii muzicale: melodii, tonuri de apel la telefon ﬁe că sunt pe
C.D., mp3, D.V.D. sau online;
• Opere artistice: picturi, fotograﬁi, caricaturi, benzi desenate;
• Opere de teatru sau de coregraﬁe: piese de teatru, balet, operă,
spectacole de dans;
• Filme și produse multimedia: ﬁlme, seriale, desene animate;
• Programe de calculator: sisteme de operare precum Windows
sau Android, aplicaţii pentru telefon, programe care permit
scrierea în format electronic și crearea de prezentări.
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De ce trebuie protejate drepturile de
autor?
Filmul „Harry Potter” a avut nevoie de :
- o persoană care să scrie cartea;
- o persoană care să scrie scenariul;
- actori;
- interpreţii pentru muzica din ﬁlm;
- recuzită și costume;
- aﬁșe și publicitate;
- regizor.

Dacă nu plătim biletul la
ﬁlm și toată lumea l-ar
lua de pe internet, nu ar
avea cine să mai facă un
alt
ﬁlm
deoarece
oamenii care lucrează la
el nu ar avea cu ce să își
cumpere mâncare și
unde să locuiască.

De ce este greșit să încălcăm
dreptul de autor?
o Înainte de a folosi un obiect al altei persoane îţi trebuie acordul și permisiunea lui.
o Dacă ne purtăm corect, atunci când dorim să vedem un ﬁlm, să ascultăm o
melodie, să citim o carte, arătăm că apreciem autorul și încurajăm creativitatea.
o Dacă respectăm drepturile de autor, ne bucurăm de noutăţi în toate domeniile
(un nou ﬁlm, o nouă melodie, un nou roman, un nou joc pe calculator) altfel, nu
va mai ﬁ nimeni care să le creeze deoarece vor trebui să își găsească un alt loc de
muncă.
o Downloadat-ul ﬁlmelor, melodiilor sau jocurilor de calculator de pe internet sau
de pe torrente este infracţiune. Cei care comit infracţiuni sunt cercetaţi de poliţie
și procuror și pedepsiţi de judecător. Nu vei mai putea să ieși cu prietenii, vei avea
un program strict și în cazuri grave vei sta o perioadă de timp într-un centru
speciale cu alţi copii care au comis infracţiuni.
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Ce este plagiatul?

• Când copiem cuvânt cu cuvânt tema sau compunerea
de la alt coleg și spunem că este făcută de noi.
• Când facem un referat din surse pe care le găsim pe
internet fără a spune de unde am luat informaţia.
Plagiatul este distribuirea unei opere pe care am
copiat-o cuvânt cu cuvânt sau din care am luat părţi
importante și prezentarea acesteia ca ﬁind ideea
noastră.

Ce se poate întâmpla dacă mint cu
privire la autorul operei?
• Voi lua o notă mică – copiatul se pedepsește;
• Profesorul și colegii vor considera că nu pot să îmi fac
singur temele și proiectele;
• Este la fel de grav ca atunci când furi stiloul colegului;
• Persoana care a scris opera poate cere să ﬁi
sancţionat.
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Plagiatul este ilegal

•
•
•

•

Cum evităm plagiatul dacă dorim să folosim ideile altei
persoane?
Punem citatul între ghilimele ” ”;
Spunem autorul si unde am citit idea;
Folosim idei ce nu sunt ale noastre doar atunci când este
necesar pentru a arăta opinia contrară sau pentru a susţine
ce spunem noi;
Ideile noastre trebuie să ﬁe principalul subiect al oricărei
teme și oricărui text scris de noi.

Invenţiile

• Ce este un inventator?
Inventatorul este persoana care creează pentru prima
dată un obiect nou sau o tehnologie nouă.
• De ce sunt importanţi inventatorii?
Fără inventatori nu am avea invenţii precum:
-

Stiloul;
Ochelarii;
Telefonul mobil;
Tableta;
Computerul;
Avionul;

- Aspirina;
- Telecomanda;
- Bicicleta;
- Mașina;
- Aparatul dentar;
- Frigiderul.
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Cum pot să devin inventator?

• Gândește-te la o problemă pe care vrei să o rezolvi
sau la un obiect de care oamenii ar avea nevoie și nu
există încă;
• Cercetează acea problemă și cum poţi să o rezolvi;
• Găsește soluţia și încearcă să vezi dacă funcţionează
• Atunci când ai găsit soluţia sau ai creat obiectul, cere
un brevet de invenţie;
• Prezintă invenţia ta lumii și apoi comercializeaz-o ca
toţi oamenii să o poată folosi.

Când știu că am descoperit un lucru
care poate ﬁ numit invenţie?
Nu orice idee care ne trece prin cap este considerată o
invenţie.
Dacă punem o roată în plus la bicicletă nu suntem
inventatori!
Invenţia trebuie să ﬁe:
• utilă adică să poată ﬁ folosită și să rezolve o problemă
pe care oamenii o au;
• nouă adică să nu existe un alt obiect la fel pe piaţă;
• creativă adică să soluţia noastră să nu ﬁe ușor de găsit
pentru oricine.
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Cum protejăm ce am creat nou?

• Brevetul de invenţie este un document pe care îl primește
cel care a creat un obiect nou.
• Când inventatorul are acest document poate să ceară altor
persoane să nu copieze invenţia, să nu o folosească, să nu
o vândă și să nu o dea altcuiva fără să îi ceară voie.
• Dacă am inventa un nou tip de stilou care face temele
singur și am avea un brevet de invenţie, am putea să ţinem
stiloul doar pentru noi, să îl dăm doar prietenilor sau să îl
vindem oricui dorește să cumpere. Nimeni altcineva nu ar
putea face acest lucru fără să ne ceară voie.

De ce este important să protejăm
invenţiile?
• Sunt lucruri pe care le folosim în ﬁecare zi și care ne fac viaţa mai
ușoară.
• Invenţiile sunt rezultatul multor ore de muncă. Este ca și cum am
avea teme pentru ﬁecare oră din zi și niciun pic de timp liber.
• Invenţiile au apărut pentru că noi avem nevoie de ele. Dacă nu le
protejăm pe cele de acum, nu vom mai avea noi modele de
telefoane sau o bicicletă mai performantă.
• Inventatorii trebuie să ﬁe recompensaţi pentru munca lor la fel
cum primim note bune atunci când știm lecţia.
• Dacă furi invenţia sau o folosești fără să ai voie, vei putea ﬁ
pedepsit pentru acest lucru.
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Marca înregistrată

•
•
•
•
•
•
•
•

O marcă înregistrată este un
semn pe care îl vedem pe
produse și care ne ajută să știm
ce produs cumpărăm, ce calitate
are acel produs și cine îl face,
astfel încât să ﬁm siguri că vom
cumpăra ceea ce dorim

Coca – Cola;
Borsec;
Apple;
Zara;
Dacia;
Walt Disney;
Violeta;
Windows.

Marca diferenţiază între
produse asemănătoare dar
care sunt ale unor ﬁrme
diferite.
De exemplu, Pepsi și Coca
Cola.

Ce este contrafacerea?

Atunci când un produs, precum ghiozdanul, caietele,
fardurile, echipamentul de sport, este fabricat de o altă
persoană decât cel care are marca înregistrată ele nu pot
purta semnul distinctiv. În cazul în care acel semn care ne
arată ce produs cumpărăm este pus pe bunuri, fără ca ele să
ﬁe produse de cel care are marca, înseamnă că produsul este
contrafăcut deoarece ne spune nouă că el este original și că
provine de la ﬁrma pe care o cunoaștem deși acest lucru este
neadevărat.
CONTRAFACEREAESTE INFRACŢIUNE!
Cei care vând produse contrafăcute sunt trimiși la închisoare.
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De ce se contrafac produsele?

• Mulţi cumpărători își doresc să aibă un produs similar cu cel
original dar care este mai scump.
• Uneori nu ne uităm la ceea ce cumpărăm și putem să
primim un produs contrafăcut în loc de cel original deși
plătim pentru cel original.
• Mulţi dintre noi nu cunosc că produsele contrafăcute sunt
periculoase și le folosesc în continuare.
• Mulţi producători doresc să vândă produsele lor dar noi le
preferăm pe cele pe care le cunoaștem sau sunt la modă
astfel încât contrafac marca.

Unde găsim produse contrafăcute?
Sunt periculoase?
•
•
•
•

• Medicamente contrafăcute
care nu vindecă boala pe
care o avem;
• Rujuri sau parfumuri cu
substanţe nocive care ne
îmbolnăvesc;
• Echipamente pentru sport
care se rup imediat;
• Jucării care nu funcţionează.

În piaţă;
Pe internet;
În centre comerciale;
În magazine.
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Concluzii
Lucrarea „Educație juridica în licee – Îndrumar pentru predarea noțiunilor juridice
în mediul preuniversitar” prin forma metodologico-juridică creionează și oferă puncte de
reper importante pentru asigurarea instruirii de bază a tinerilor.
Responsabilizarea cetățenilor și asigurarea statului de drept implică pe de o parte,
asigurarea unui cadru educativ în vederea cunoașterii drepturilor și obligațiilor și pe de altă parte,
îmbunătățirea asistenței oferite de sistemul juridic.
Aplicarea cunoștințelor juridice de către cadre specializate asupra persoanelor aﬂate în
formare are largi implicații asupra vieții persoanele, sociale și profesionale și nu în ultimul rând,
asupra societății însăși.
Interacțiunea utilă și eﬁcace cu mediul preuniversitar presupune conectarea cadrului
legal actual la realitățile cotidiene. Întregul corp de acte educaționale având ca scop evidențierea
dispozițiilor legale importante ce îmbunătățesc sistemul de valori culturale și percepțiile
indivizilor asupra sistemelor lor sociale. Prezentul îndrumar de predare al noțiunilor juridice
reprezintă un complement al instrumentelor de predare actuale dar și o metodă de prevenire și
soluționare a eventualelor probleme de integrare a legii în societatea actuală.
Prezentul ghid este util atât pentru elevi cât și pentru părinții acestora și oferă prezumției
de cunoaștere a legii un cadru mai amplu iar puterilor legislative și judecătorești.
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de formare cetățenească în școli” implementat de Centrul Român de Politici Europene în
parteneriat cu Liderjust și ﬁnanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în
România;
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oﬁcială a granturilor SEE 20092014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin(e)
exclusiv autorilor.
Pentru informații oﬁciale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru detalii despre proiect accesați www.crpe.ro și www.liderjust.ro

53

