Clasa a VII-a ______ *** Din respect pentru ceilalți…

Codul penal și codul civil
Despre justiție și instanțele de judecată - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIIa/Educatie%20sociala/U0MgQ0QgUFJFU1MgU1JM/book.html?book#54

CODUL PENAL pe înțelesul copiilor - https://www.politiaromana.ro/files/pages_files/Unde-i_lege,_nu-i_tocmeala.pdf
Aplicație – Să presupunem că sunteți judecător. Care dintre cazurile de mai jos se încadrează la
unul dintre articolele 214/215 din Codul penal? Ce drept al copilului1 se încalcă?
a) Ioni este un băiat de 4 ani din comunitatea rroma. Mama lui are 19 ani. Ca în fiecare
dimineață, plecă în oraș, ajunge lângă o stație de metrou, apoi roagă lumea să o ajute cu un
bănuț. Ioni stă lipit de ea și plânge. Nu-i place ce face și vrea acasă, dar mama îi spune să tacă.
Afară este cam frig, copilul este îmbrăcat sumar, iar hainele sunt cam vechi și nu foarte curate.
Ioni privește trist copiii care sunt duși de părinți la grădiniță. Sunt curați și înfofoliți în
hăinuțe curate, pufoase. Seara, cei doi se întorc în comunitate. Locuiesc într-o casă
sărăcăcioasă.
b) Miron și Armina sunt doi copii de 6-7 ani. Umblă de colo-acolo prin tramvaie, cerșesc și se
plâng. Sunt curați, dar hainele sunt vechi și cam subțiri pentru vârsta lor. Aparent, sunt
singuri, doar că, la o stație, coboară, lasă banii unei femei de circa 40 de ani, care la rândul ei
cerșește într-o stație. Primesc de la ea câte un covrig, apoi sunt trimiși la cerșit.
c) Lina și Rino sunt elevi. Nu au mai mult de 10 ani, dar problemele de acasă îi fac să prefere să
ia mașina sau tramvaiul, să se plimbe prin marele oraș. Nici pe la școală nu trec. Când li se
face foame, cer câte un bănuț. Când au suficienți bani, se duc să mănânce. Cel mai mult le
place în mall, doar că aici sunt ușor de găsit de polițiști și aduși acasă. Iar acasă …
d) Mărcuț are 14 ani și trebuie să ajungă la examen. Își dă seama că a uitat portofelul acasă. Nu
are nici cardul. Trebuie să cumpere cartela de metrou, dar nu are cu ce. Îi e rușine să apeleze
la cineva. Până la urmă îndrăznește să îi ceară exact banii de metrou unui domn. Aceasta îi
cumpără cartela și pleacă. În urma lui se aud mulțumirile lui Mărcuț.
e) Milu este un elev de 13 ani. Are de toate acasă, dar asta nu-l împiedică să le ceară, elevilor mai
mici, bani sau pachețelele cu mâncare. De frică, elevii fac ce le spune Milu. Se revoltă ei, îi și
reclamă, doar că Milu găsește, de fiecare dată, un mod de a face rost de bani sau mâncare, de
la ceilalți colegi.
f) Crina și Mody îl așteaptă, zilnic, pe Moise, un elev cu tulburare comportamentală. Fac ei ce
fac și îl păcălesc pe Moise să le aducă, de la alți copii, ce-și doresc ei: dulciuri, mâncare, bani,
căciuli, mingi, căști etc. . Elevii din școală se feresc să îl supere pe Moise, pentru că ei știu că,
la supărare, acesta are o forță greu de stăpânit. În rest, Moise este pașnic. De fiecare dată când
Crina și Mody primesc observații, dau vina pe Moise și neagă faptul că ei l-ar i pus să ceară
sau să ia de la ceilalți.
Art. 214, Cod Penal →
(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze
în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale
de pe urma acestei activități se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta este săvârșită în următoarele împrejurări:
a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerșește;
b) prin constrângere,
atunci pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.
Art. 215, Cod Penal →Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila
publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
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