
                   PROIECTUL ȘTIINȚIFIC PRIVIND MINORII 

Cooperează pentru a înțelege și a ajuta minorii să se reintegreze în societate. 
Cooperarea internațională între diferitele forțe politice, sociale, educaționale, 
judiciare, criminalistice, de investigație este modalitatea identificată pentru a atinge 
obiectivele cursului de formare, care vizează o mai bună cunoaștere a diferitelor 
experiențe, cu studiul regulilor fundamentale, pentru identificarea sau 
îmbunătățirea stării minorilor în realități diferite. 
Cursul privind drepturile minorilor recunoscute la nivel internațional din 
diferite țări, este un curs de formare care propune specializarea în domeniul 
juvenil, comparând  legislațiile și experiențele diferitelor state, pentru a aplica cel 
mai bun tratament minorilor  care au un  comportament neregulat, cu probleme 
socio-familiale sau care au încălcat legea. 
Cât de utilă este detenția pentru reabilitarea și reintegrarea socială a 
minorilor? 
Aceasta este tema inspiratoare la care vom încerca să răspundem  la finalul 
cursului de formare. 

[Pentru orice informații suplimentare, programul ilustrativ este atașat] 

R A P O R T 
(ședință din 16 iulie 2021) 

    Cu o videoconferință internațională, a fost lansat 
cursul de specialitate privind  minorii, organizat de 
Asociația Criminalistică ASS.PE.93-CAMERA 
MINORILE și coordonatorul acesteia Avv. 
Antonino Centorrino, în colaborare cu IPA 
Moldova ,  cu patronajul Baroului din Messina, 
Barcelona P.G. și Patti și Baroul Sicilian. 
    Onorați și  mândri de vizita oficială la Messina 
(Sicilia) a președintelui IPA Moldova Mihai 
Cebotari și a vicepreședintelui Gheorghe 

Gandrabur,  iar  la debutul cursului a participat și intervenit Excelența Sa Mariana 
Grama, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldava.  
    După salutul instituțional dat de avocatul Antonino Centorrino (P.O. ASS.PE.93-
CAMERA COPILULUI, consilier al Baroului din Messina și membru al 
consiliului de administrație al Baroului Sicilian), i-a  oferit cuvântul de salut 
Excelenței Sale Mariana Grama, mulțumindu-i pentru  prezența și implicarea sa în 
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proiectul dat. Excelența Sa, oferind la început salutul instituțional  în numele 
ministerului reprezentat, apoi a continuat să prezinte o realitate a  minorilor din 
Republica Moldova, a condițiilor de trai și a dificultăților cu care se confruntă 
majoritatea copiilor (liberi sau restricționați), adesea victime ale unor abuzuri și 
infracțiuni deosebit de grave (răpirea și vânzarea minorilor, precum și traficul ilicit 
de organe). A subliniat acțiunile Guvernului Republicii Moldova față de politicile 
juvenile, cu inițiativele în curs de desfășurare, menționând în același timp 
instituțiile sociale de stat, fundațiile și asociațiile libere prin care se urmăresc 
scopuri clare instituționale și umanitare față de copii minori. Excelența Sa Mariana 
Grama, și-a exprimat acordul total de participare la proiectul dat, asigurând cea 
mai largă colaborare personală și instituțională. 
         A urmat intervenția prețioasă a Monseniorului Cesare Lodeserto, coordonator 
al Fundației „Regina Pacis”, care activează în Republica Moldova, Ucraina, 
România și Transnistria, având o înțelepciune morală și religioasă, acesta a 
rezolvat o serie de probleme juvenile. În moment ce  Fundația menționată este o 
realitate instituționalizată în cadrul Ministerului Justiției în prisma căreia își 
desfășoară activitatea (folosind experiența italiană, și în materie juridică), acesta  a 
propus recent și inovator, înființarea așa-numitelor acțiuni „Pus la 
încercare” (MAP) ca o măsură alternativă la detenția juvenilă ce vizează 
recuperarea și reabilitarea de la infracțiunile comise. O instituție juridică care a fost 
prezentă mult timp în Italia și care este acum utilizată pe scară largă fiind valabilă 
și pentru adulți. El a anunțat că Fundația „Regina Pacis” a contribuit la deschiderea 
primei școli profesionale în închisoarea pentru minori din Goian (Moldova), care 
se ocupă și de însoțirea minorilor pe drumul lor de reintegrare. Monseniorului 
Cesare Lodeserto, a dorit să sublinieze că toți trebuie să revizuim și să aplicăm 
corect conceptul de libertate. Nu a omis să-și dea cu entuziasm dorința de a lucra, 
atât în momente teoretice, cât și în practice. 
        Pentru ședința de astăzi,  nu a lipsit inițiativa de sprijin al Poliției, participând 
astfel dr. Vittorio Costantini coordonator adjunct și secretar național U.S.I.P. 
(Unione Sindacato di Polizia) și comisarul șef Daniela Passatin, urmat de 
secretarul general provincial al U.S.I.P. Florența, dr. Tiziano Moretti, care a trasat 
scurte precizări privind starea minorilor din Italia, cu privire la minorii ce sunt 
predispuși la comiterea infracțiunilor, aceștia făcând parte din anumite clase social 
vulnerabile. Acesta din urmă, deși membru al IPA, a subliniat importanța extremă 
pe care o poate asuma în special în cooperarea internațională. 
        A urmat intervenția doctorului Umberto Riccardo Bonocore, titularul agenției 
internaționale de investigații „Eagle & Fox” din Modena, care a salutat oaspeții 
distinși și a salutat inițiativa, asigurând contribuția personală și profesională. 



       Salutul de întâmpinare al IPA Sicilia și IPA Messina către destinșii oaspeți, 
prezenți personal în Messina (Sicilia), a fost formulat de Vincenzo Iorio din 
Agrigento și Antonino Pelleriti (G.d.F. Messina). 
       Avocatul Antonino Centorrino, coordonatorul proiectului, le-a prezentat 
invitaților, precum și celor conectați prin videoconferință pe președintele IPA 
Moldova Mihai Cebotari și vicepreședintele Gheorghe Gandrabur (ale căror 
intervenții  au fost asigurate de traducerea simultană a trei interpreți), subliniind 
calibrul instituțional și profesional al acestora în Republica Moldova, de asemenea, 
de a le mulțumi pentru colaborarea generoasă în acest proiect științific privind 
minorii și libertățile acestora, precizând repetat astfel, prezența lor personală, în 
Messina (Sicilia). 
      Președintele IPA Moldova Mihai Cebotari, a luat atunci cuvântul și, având în 
vedere premisa generală făcută de Excelența Sa Mariana Grama a dorit să se 
concentreze asupra unor aspecte suplimentare și în special asupra fenomenului 
migrației, subliniind amploarea enormă a fenomenului în curs de desfășurare cu 
11.000 de minori din oraș și aproximativ 25.000 din zonele rurale. În consecință, el 
a afirmat că sistemul penitenciar nu rezistă acestui fenomen și, prin urmare, este 
necesar (dar nu numai pentru aceasta) să se găsească noi forme de recuperare a 
minorilor devianți și care să nu creeze probleme suplimentare în viața lor viitoare. 
Din acest motiv, a precizat dânsul, inițiativa de astăzi îi este deosebit de aproape de 
inimă, iar înființarea de centre de formare și socio-educaționale sau mijloace de 
reabilitare, precum MAP (pus la încercare), par extrem de necesare, deoarece este 
bine să se evite cu orice preț privarea de libertate. El și-a exprimat amara 
considerație spunând că, majoritatea minorilor care intră în circuitul penitenciar 
pentru infracțiuni minore îi lasă în prezent ca potențiali autori de infracțiuni mai 
grave. Domnia sa a încheiat discursul, mulțumind coordonatorului Avv. Antonino 
Centorrino pentru invitația făcută de a participa la conferința dată și a asigurat  
implicarea sa personală în acest valoros proiect științific. 
      Cuvântul a fost transmis vicepreședintelui IPA Moldova Gheorghe Gandrabur, 
care a dorit să reamintească modul în care atribuția acestei inițiative a fost  
identificată prin participarea Delegației italiene în Moldova în 2019, cu intervenția 
Avv. Centorrino la o conferință unde a participat și ministrul afacerilor de interne, 
pe tema cooperării transfrontaliere, desfășurate la Chișinău înainte de perioada 
COVID. 
      El a subliniat necesitatea îmbunătățirii legislației Republicii Moldova și 
armonizarea acesteia cu cea europeană privind protecția mai presus de toate a 
drepturilor fundamentale ale minorilor, făcând referire la Italia drept poarta de 
frontieră spre sud - citând Lampedusa - și intrarea minorilor în Europa, cu diferite 
deosebiri al acestora de limbă, rasă, religie, obiceiuri, ritualuri și chiar cu 
incertitudinea lor privind identitatea personală (aceasta având o importanță 



fundamentală în a stabili originile), toate aspectele care trebuie studiate pentru a fi 
corect abordate, pot fi realizate numai cu cooperarea internațională necesară și, din 
acest motiv, actualul proiect științific capătă o importanță prețioasă pe scena 
internațională.   Cu mare regret,  a precizat apoi acțiunile sporite privind furtul 
identității minorilor, esențiale pentru traficul ilicit de organe, citând o sentință 
recentă care a condamnat autorii unei răpiri a zece băieți în Bulgaria, victime ale 
traficului de persoane. A fost subliniat de asemenea, fenomenul din ce în ce mai 
îngrijorător al agresiunilor fizice, ca rezultat al unor probleme sociale, acesta fiind 
în creștere, precum și a violenței sexuale, inclusiv a violenței intra-familiale, fiind 
necesară modernizarea legislației, inclusiv legislația  internațională de protecție a 
valorilor de bază (ținând cont și de culturi diferite). În cele din urmă, a fost  
subliniată importanța dreptului la justiție, care vede adesea minorii implicați în 
marja procedurilor și deciziilor, în timp ce își marchează destinele, sperând pentru  
o justiție „justă”, rapidă și care să țină seama de asistența cuvenită și 
caracteristicile personalității acestuia. 
       A urmat intervenția avocatului Giuseppa Abate - Președintele Asociației 
Criminalistice ASS.PE.93-CAMERA COPILULUI, care a mulțumit pentru 
implicarea tuturor invitaților și participanților interesați la acest curs, subliniind 
modul în care confruntarea și dialogul sunt practici inevitabile pentru soluționarea 
acestor probleme importante. 
    Ședința de lucru a fost închiată de avocatul Antonino Centorrino, recunoscând 
modul în care toți participanții sunt animați de un spirit de intenție egal, nelăsând 
în cele din urmă să le mulțumească interpreților pentru munca  asiduă realizată, 
oferind cu mare profesionalism și competență în traducerea simultană, conversația 
diferitelor națiuni și, în special, traducătorului oficial al Ministerului Afacerilor de 
Interne al Republicii Moldova, interpretului italo-moldovenesc Victoria Ghibaudi 
și interpretului italian Mario Caporaso. 
    La finalul ședinței, a avut loc un schimb de cadouri protocolare între diferiți 
reprezentanți prezenți la conferința dată. Aceasta a fost urmată de o vizită la Palatul 
de Justiție din Messina, unde la sediul Consiliului Ordinului Avocaților delegația a 
fost primită de președintele Ordinului av. Domenico Santoro și de unii consilieri 
prezenți. În cele din urmă, delegația sa deplasat la sediul Poliției din Messina, care 
a fost de asemenea, onorată de prezența reprezentanților  IPA de top, urmată apoi 
cu un schimb de  cadouri, aduse în mod special din Republica Moldova. 

Următoarele întâlniri vor urma conform calendarului inclus în program. 
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