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I.

CONSIDERAŢIUNI INTRODUCTIVE:

În contextul realizării eficiente a angajamentelor asumate prin ratificarea
instrumentelor internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor și intereselor
copiilor1 și adoptarea de măsuri de implementare la nivel naţional, este imperios
necesar să avem o viziune comună cît privește un sistem de justiţie veritabil
prietenos copilului și o înţelegere foarte clară a rolurilor și responsabilităţii pe care
o angajează protecţia eficientă a copiilor victime/martori ai infracţiunilor cu
caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie în procesul
investigării unor asemenea cazuri.
Astfel, pentru a atinge rezultate, profesioniștii angajaţi în protecţia drepturilor și
intereselor copiilor victime/martori ai infracţiunilor cu caracter sexual, privind
traficul de copii sau violenţa în familie trebuie să fie conștienţi de rolurile pe care le
joacă și responsabilităţile pe care le au în timp ce interacţionează cu copii în mod
direct și indirect.
Pentru a atinge obiectivele enunţate, prin acest document se propune un model
al sistemului de justiţie prietenos copilului victimă/martor al infracţiunilor cu
caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, care nu a implinit
vîrsta de 14 ani - model care urmează a fi testat în două localităţi-pilot (Bălţi și
Orhei). În aceste localităţi s-a realizat deja un studiu de referinţă prin care s-a
urmărit evaluarea atitudinilor, practicilor și cunoștinţelor profesioniștilor cu privire
la aplicarea procedurilor prietenoase copilului în procesul de investigare a cazurilor
în care sunt implicaţi copiii victime/martori ai infracţiunilor. Prin urmare, acest
document vine să consolideze rezultatele obţinute în urma studiului și să dezvolte
acele instrumente ce vor sta la baza formulării viziunii pe termen lung al unui sistem
de justiţie prietenos copilului victimă/martor al infracţiunilor cu caracter sexual,
privind traficul de copii sau violenţa în familie.
La formularea acestui model s-a ţinut cont de 2 momente-cheie, și anume:
1) copiii ca cel mai vulnerabil grup merită standarde mai ridicate de protecţie, și
Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. la 20
noiembrie 1989) Protocolul Opțional la Convenția pentru Drepturile Copilului contra vânzării copiilor,
prostituției juvenile și pornografiei juvenile (adoptat de către Adunarea Generală a O.N.U. prin Rezoluţia
54/263 din 25 mai 2000); Convenția Europeana pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților
Fundamentale (adoptată la 04 noiembrie 1950, ETS nr. 5); Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii
și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (adoptată la 26 noiembrie 1987, ETS nr. 126);
Convenția Europeană pentru Exercitarea Drepturilor Copiilor (adoptată la 25 ianuarie 1996, ETS nr. 160);
Convenția Consiliului Europei pentru Protecția Copiilor contra Exploatării Sexuale și Abuzului Sexual
(adoptată la 25 octombrie 2007, ETS Nr. 201).
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2) în orice circumstanţe “interesul superior al copilului”2 este punctal de plecare
și vectorul tratamentului ce urmează a fi aplicat copilului victimă/martor al
infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în
familie de către toţi profesioniștii pe seama cărora este pusă apărarea și
garantarea drepturilor copilului.
Acest document oferă standardele necesare și mijloacele de a le atinge pentru
profesioniștii care lucrează cu și pentru copii în procesul asigurării protecţiei
copiilor, identificării și investigării cazurilor în care copiii sunt victime/martori ai
infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.
Standardele de mai jos descriu nivelul de bază de performanţă sau abilitate care
este necesar pentru asigurarea respectării drepturilor și intereselor copilului
victimă/martor în procesul investigării cazurilor în care sunt implicaţi copii
victime/martori ai infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau
violenţa în familie, definind ceea ce trebuie să fie întreprins și asigurat pentru a
păstra copii în condiţii de siguranţă. Standardele listează de asemenea acţiunile pe
care o autoritate/un profesionist sau aceștia împreună trebuie să le întreprindă
pentru a satisface standardele.
Drept destinatari primari ai documentului sunt poliţiștii, ofiţerii de urmărire
penală, procurorii, judecătorii, intervievatorii, avocaţii, psihologii, iar drept
destinatari secundari - asistenţii sociali, medicii, pedagogii, etc.
II.

PRINCIPIILE CE STAU LA BAZA DOCUMENTULUI-MODEL:

II.I. Interesul superior al copilului:
orice decizie care privește copilul, fie e luată de instituţii publice sau private,
autorităţi administrative, judiciare sau legislative, trebuie să urmărească cu
prioritate asigurarea drepturilor copilului, atît în procesul de luare a deciziei,
cît şi ca impact al acesteia;
interesul copilului prevalează în faţa altor interese atunci cînd se iau măsuri
cu privire la copil;
necesităţile și interesele copilului sunt luate în consideraţie la fiece fază a
investigării și examinării cazului;
nu se admite vreo atingere adusă integrităţii psihico-emoţionale, fizice și
materiale a copilului;

A se vedea în Protecția drepturilor copilului, Ediția a 2-a, Emese Florian, Editura C.H.Beck, București, 2007,
p. 5-11.
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se asigură suportul și asistenţa necesară pentru bunăstarea fizică, psihologică
și materială a copilului;
interesul superior al tuturor copiilor atraşi în aceeaşi procedură sau caz
trebuie să fie evaluate şi echilibrate separat pentru a reconcilia posibile
conflicte de interese ale copiilor;
deși autorităţile judiciare au competenţa finală şi responsabilitatea la luarea
deciziilor finale, totuși trebuie să fie întreprinse, în caz de necesitate, eforturi
comune pentru a stabili abordări multidisciplinare cu scopul de a evalua
interesul superior al copiilor în procedurile legate de ei. Autorităţile locale
sunt încurajate să fie proactive şi să ia legătura cu specialiştii din alte sectoare
ca să intervină după necesitate.

II.II. Protecţie:
fiecare copil are dreptul la viaţă şi siguranţă;
fiecare copil are dreptul de a fi protejat de orice formă de suferinţă, abuz sau
neglijare, inclusiv abuz sau neglijare fizică, psihologică, mintală şi emoţională;
fiecare copil are dreptul la viaţă privată. Interferenţa în viaţa privată a
copilului trebuie să se limiteze la minimul necesar;
în cazul unui copil care a fost traumatizat, trebuie să fie întreprinse toate
măsurile pentru ca el să se poată bucura de o dezvoltare sănătoasă.

II.III. Demnitate:
demnitatea individuală, necesităţile speciale, interesele şi intimitatea
copilului urmează a fi respectate şi protejate;
copiii trebuie să fie trataţi cu grijă, sensibilitate, echitate, respect şi atenţie în
cadrul oricărei proceduri sau caz, cu atenţie deosebită pentru situaţia lor
personală şi necesităţile specifice, cu un respect deplin pentru integritatea lor
fizică şi psihologică;
această tratare trebuie să le fie oferită, în orice caz de contact al lor cu procese
judiciare sau non-judiciare sau alte intervenţii şi indiferent de statutul lor
legal şi capacitatea în orice procedură sau caz;
copii nu vor fi supuși torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
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II.IV. Non-discriminare:
toţi copiii sunt egali în drepturi;
fiecare copil are dreptul să fie tratat într-un mod echitabil şi egal, indiferent
de apartenenţa sa sau a părinţilor sau tutorilor săi la sex, rasă, culoare sau
origine etnică, vîrstă, limbă, religie, opinii politice sau de alt gen, origine
naţională sau socială, stare socio-economică, statutul părinţilor lor, asociere
cu o minoritate naţională, bunuri, naştere, orientare sexuală, identitate
gender sau alt statut;
protecţie şi asistenţă specifică trebuie să fie acordată celor mai vulnerabili
copii, cum ar fi copiii emigranţi, copiii refugiaţi şi solicitanţi de azil, copiii
neînsoţiţi, copiii cu dezabilităţi, copiii fără adăpost şi ai străzii, copiii romi, şi
copiii din instituţii rezidenţiale.

II.V. Supremaţia legii:
fiecare copil are dreptul la respectarea tuturor elementelor unui proces
corespunzător, cum ar fi: principiile legalităţii şi proporţionalităţii, dreptul la
un proces echitabil, dreptul la consiliere juridică inclusiv acces eficient la
avocat, dreptul de acces la instanţe şi dreptul de apel, care trebuie să fie
garantate copiilor la fel ca şi pentru adulţi şi nu trebuie să fie minimizate sau
refuzate sub pretextul interesului superior al copilului;
se aplică tuturor proceselor judiciare şi non-judiciare;
copiii trebuie să aibă dreptul de acces la mecanisme de petiţionare
corespunzătoare independente şi eficiente.

II.VI. Participare:
copiii trebuie să fie consideraţi şi trataţi ca deţinători deplini ai drepturilor şi
trebuie să fie în măsură să-şi exercite toate drepturile lor într-un mod care
recunoaşte capacităţile lor în dezvoltare;
fiecare copil are dreptul de a-şi exprima propriile viziuni, opinii sau păreri, în
mod liber, în propriile sale cuvinte, şi să contribuie, mai ales, la deciziile care
afectează viaţa lui, inclusiv cele luate în cadrul oricăror procese judiciare, şi
de a i se lua în considerare acele viziuni conform abilităţilor, vîrstei,
maturităţii intelectuale şi capacităţii lui de evoluare;
fiecare copil are dreptul de a fi informat despre drepturile sale, de a i se oferi
modurile corespunzătoare de acces la justiţie și de a fi consultat în cadrul
proceselor cu participarea lui sau care îl afectează.
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III.

STANDARDELE:

Standard Nr. 1
RAPORTAREA CAZURILOR SUSPECTE DE INFRACŢIUNI CU CARACTER SEXUAL,
PRIVIND TRAFICUL DE COPII SAU VIOLENŢA ÎN FAMILIE ȘI ÎNTREPRINDEREA
TUTUROR MĂSURILOR ȘI ACŢIUNILOR NECESARE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII
SIGURANŢEI COPILULUI. INVESTIGĂREA ESTE IMEDIATĂ ŞI NEÎNTÎRZIATĂ
Justificare:
 În vederea asigurării și garantării protecţiei și siguranţei copiilor - toate
cazurile suspecte de infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau
violenţa în familie trebuie să fie identificate, raportate, înregistrate și
monitorizate.
Baza legală:
 Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului3: statele-membre
vor lua măsuri pentru identificarea, denunţarea, acţionarea în instanţă,
anchetarea, tratarea și urmărirea cazurilor de rele tratamente aplicate
copilului, și, daca este necesar, a procedurilor de implicare judiciară (art. 19
alin. 2).
 Protocolul Opţional la Convenţia pentru Drepturile Copilului contra vînzării
copiilor, prostituţiei juvenile și pornografiei juvenile4 stipulează necesitatea de
a proteja copiii victime sau supravieţuitorii în cauză (art. 8 alin. 1).
 Convenţia Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dezabilităţi5:
statele-membre trebuie să asigure, atunci cînd este necesar, identificarea,
investigarea şi judecarea cazurilor de exploatare, violenţă şi abuz împotriva
persoanelor cu dezabilităţi (art. 16 alin. 5).
 Comentariul General al Comitetului pentru Drepturile Copilului Nr. 13 (2011)
“Articolul 19: Dreptul copilului de a fi liber de orice formă de violenţă”6: statelemembre îşi asumă obligaţia de a investiga şi de a pedepsi pe cei responsabili
(alin. 4). Toate formele de violenţă împotriva copiilor sunt inacceptabile (alin.
16).
 Convenţia Consiliului Europei pentru Protecţia Copiilor contra Exploatării
Sexuale și Abuzului Sexual7 dispune obligaţia raportării suspiciunilor de
exploatare sau de abuzuri sexuale (art. 12).

3

Adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. la 20 noiembrie 1989.
Adoptat de către Adunarea Generală a O.N.U. prin Rezoluţia 54/263 din 25 mai 2000.
5 Adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. prin Rezoluţia A/RES/61/106 din 13 decembrie 2006. Deschisă
spre semnătură la 30 martie 2007.
6 Adoptat în cadrul celei de-a cincizeci şi şasea Sesiune la 17 februarie 2011.
7 Adoptată la 25 octombrie 2007, ETS Nr. 201.
4

6

 Constituţia Republicii Moldova8: statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă
şi la integritatea fizică şi psihică (art. 24 alin. 1).
 Codul Familiei9: persoanele cu funcţii de răspundere şi alţi cetăţeni care ştiu
despre existenţa unui pericol pentru viaţa sau sănătatea copilului,
despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime sunt obligaţi să
comunice acest fapt autorităţii tutelare, făcînd tot posibilul pentru a proteja
drepturile şi interesele legitime ale copilului (art. 53 alin. 6).
 Codul Contravenţional10 prevede sancţionarea necomunicării despre
existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului (art. 65).
 Legea privind prevenirea și combaterea violenţei în familie11: competenţa
autorităţilor de a identifica, înregistra şi raporta cazurile de violenţă în
familie, precum și de a conlucra în acest sens (art. 8 alin. 3 lit. (a) și alin. 6 lit.
(a)).
 Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor
separaţi de părinţi12 stabileşte procedurile de identificare, evaluare, asistenţă,
referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a
copiilor separaţi de părinţi, precum şi autorităţile şi structurile responsabile
de aplicarea procedurilor respective(art. 1, dezoltat în lege).
 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului13(a se vedea Cap. II, Secţiunile 1, 5
și 6).
Rezultatul scontat:
 Depistarea cazurilor de infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii
sau violenţa în familie, siguranţa copilului victimă/martor, urmărirea
abuzatorilor, prevenirea și combaterea unor asemenea tratamente.
Evaluarea riscurilor:
 Ignoranţă, tolerarea cazurilor în care copiii sunt victime/martori ai
infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.
 O atitudine neprofesională din partea autorităţilor responsabile.
 “Frica” de a porni o cauză penală “doar” în prezenţa declaraţiilor persoanei
care a sesizat organul de urmărire penală în privinţa unui caz suspect de
infracţiune cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.
Prin a se insista ori de cîte ori asupra audierii copilului victimă/martor.
Adoptată la 27 iulie 1994.
Cod Nr. 1316 din 26 octombrie 2000.
10 Cod Nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
11 Legea Nr. 45-XVI din 01 martie 2007.
12 Legea Nr. 140 din 14 iunie2013.
13 Hotărârea Guvernului Nr. 270 din 08 aprilie 2014.
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Indicatorii de realizare:
 Existenţa și aplicarea mecanismelor de monitorizare a cazurilor suspecte de
infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie în
conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 270, Instrucţiunile metodice
sectoriale, acordurile de colaborare.
 Odată realizat interviul de protecţie cu copilul victimă/martor al cazurilor de
infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie,
ofiţerul de urmărire penală va audia persoana care a realizat interviul de
protecţie.
 Declaraţiile iniţiale ale copilului victimă/martor primite și/sau obţinute în
termenii mecanismului dezvolvat de Hotărîrea Guvernului Nr. 270 sunt
încadrate procesual penal, servind drept mijloc de probă. Odată încadrate
procesual aceste declaraţii și fiind cofirmate prin alte probe/mijloace de probă
(de ex. prin concluziile expertizei medico-legale, ale expertizei psihiatrice, prin
declaraţiile martorilor, etc.), după caz, urmează a se decide asupra necesităţii
desfășurării audierii copilului victimă/martor.
 Comunicarea cu copilul victimă/martor de către ofiţerul de urmărire penală,
procuror are loc doar în circumstanţele în care declaraţiile iniţiale ale acestuia
nu sunt confirmate prin alte probe/mijloace de probă.
 De fiecare autoritate responsabilă sunt gestionate baze de date conţinînd
informaţii privind copiii supuși riscului de a fi victime/martori ai cazurilor de
infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie,
copiii victime/martori, privind agresorii, potenţialii agresori, etc.
 Aceste baze de date sunt folosite la planificarea intervenţiilor în teren, la
bugetarea acestora, precum şi la stabilirea unui număr minim de vizite de către
autorităţile sociale la nivel local la domiciliul sau locul aflării copiilor respectivi.
Standard Nr. 2
INVESTIGAREA CAZURILOR DE INFRACŢIUNI CU CARACTER SEXUAL,
PRIVIND TRAFICUL DE COPII SAU VIOLENŢA ÎN FAMILIE ESTE REALIZATĂ
ÎN BAZA PRINCIPIILOR ABORDĂRII PRIETENOASE A COPILULUI LA TOATE
ETAPELE INVESTIGĂRII
Justificare:
 Investigarea cazurilor de infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii
sau violenţa în familie de pe principiile abordării prietenoase a copilului, cu
respectarea rigorilor legale particulare, este o condiţie sine qua non în procesul
asigurării protecţiei eficiente și siguranţei copiilor victime/martori.
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Baza legală:
 Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului: copilului i se va
da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau
administrativă care îl priveşte, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un
organism competent, în conformitate cu regulile de procedură din legislaţia
naţională (art. 12 alin. 2).
 Ghidul Naţiunilor Unite pentru Justiţie în probleme cu participarea Copiilor
Victime și Martori ale Infracţiunilor14: fiecare copil trebuie să fie tratat în
calitate de martor capabil (Secţiunea VI, alin. 18). Statele-membre urmează să
garanteze copiilor victime și martori ale infracţiunilor apărarea și realizarea
tuturor drepturilor (Secţiunile VII-XIV).
 Comentariul General al Comitetului pentru Drepturile Copilului Nr. 13 (2011)
“Articolul 19: Dreptul copilului de a fi liber de orice formă de violenţă”:
obligaţia de a investiga şi de a pedepsi pe cei responsabili. Sistemele de
justiţie trebuie să adreseze nevoile și respectarea drepturilor copiilor (alin.
4). Toate formele de violenţă împotriva copiilor sunt inacceptabile (alin. 16).
La toate etapele şi în toate cazurile trebuie respectat un proces echitabil. 15
Copilului victimă i se asigură respectarea tuturor garanţiilor procesuale,
măsurile de intervenţie și protecţie bazate pe o abordare restaurativă (alin.
50, a se vedea de asemenea alin. 17, 38, 45-48).
 Convenţia Consiliului Europei pentru Protecţia Copiilor contra Exploatării
Sexuale și Abuzului Sexual dispune urmărirea infracţiunilor (a se vedea art.
25).
 Convenţia Europeana pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor
Fundamentale16: aplicabile în acest sens garanţiile inerente unui proces
echitabil potrivit art. 6.
 Liniile Directoare pentru justiţia prietenoasă copiilor17 urmăresc să asigure ca,
în orice proceduri, toate drepturile copiilor, printre care dreptul la informare,
la reprezentare, la participare şi la protecţie, sunt respectate pe deplin cu
luarea în considerare a nivelului de maturitate şi înţelegere al copilului,
precum şi a circumstanţelor cauzei (alin. 3). Cazurile cu participarea copiilor
trebuie să fie gestionate în medii non-intimidante şi sensibile pentru copii
(Secţiunea IV, alin. 54). Metodele de interviu, precum înregistrările video sau
audio sau audierile prealabile filmate, trebuie să fie folosite în calitate de
probe admisibile (Secţiunea IV, alin. 59). Interviurile trebuie să fie efectuate
Adoptat de Consiliul Economic şi Social al O.N.U. prin Rezoluţia 2005/20 din 22 iulie 2005.
A se vedea, de asemenea: Liniile directoare ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privitoare la o
justiţie prietenoasă pentru copii, adoptate la 17 noiembrie 2010; Liniile directoare privind măsurile de
protecţie a copiilor care devin victime sau sunt martori ai unor infracţiuni (Rezoluţia 2005/20 a ECOSOC); şi
Rezoluţia Comitetului III al ONU (social, umanitar şi cultural) privind “Drepturile omului în administrarea
justiţiei”, adoptată de către Adunarea Generală la 21 decembrie 2010 (A/C.3/65/L.35/Rev.1).
16 Adoptată la 04 noiembrie 1950, ETS nr. 5.
17 Adoptat de Comitetul de Miniştri la 17 noiembrie 2010 la reuniunea 1098 a Delegaţiilor Miniştrilor.
14
15
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de profesionişti instruiţi, preferabil, de aceeaşi persoană, iar numărul de
interviuri să fie limitat pe cît este posibil şi durata lor să fie adaptată la vîrsta
copilului şi gradul de atenţie (Secţiunea IV, alin. 64, 66-67). Contactul direct,
confruntarea sau interacţiunea dintre copilul victimă sau martor cu
presupuşii făptaşi trebuie, pe cît de mult posibil, să fie evitat cu excepţia
solicitării copilului victimă (Secţiunea IV, alin. 68). Copiii trebuie să aibă
oportunitatea să prezinte probe în cazuri penale în absenţa presupusului
făptaş (Secţiunea IV, alin. 69). Declaraţiile și probele prezentate de copil nu
trebuie niciodată să fie considerate invalide sau neveridice numai din motivul
vîrstei copilului (Secţiunea IV, alin. 73).
 Codul de Procedură Penală18: art. 10 (Respectarea drepturilor, libertăţilor şi
demnităţii umane), art. 18 (în partea ce ţine de desfășurarea procesului în
ședinţă închisă), art. 20 alin. 3 (urmărirea penală şi judecarea cauzelor
penale în care sînt (…) minori, se fac de urgenţă şi în mod preferenţial), art.
58 (Victima), art. 59 (Partea vătămată), art. 60 (Drepturile şi obligaţiile părţii
vătămate), art. 76 (Consecinţele incapacităţii şi capacităţii de exerciţiu
limitate), art. 90 (Martorul), art. 91 (Reprezentantul legal al martorului
minor), art. 110 (Modalităţi speciale de audiere a martorului şi protecţia lui),
art. 1101 (Cazurile speciale de audiere a martorului minor), art. 111
(Declaraţiile şi audierea părţii vătămate), art. 113 alin. 6 (Nici un minor nu va
fi obligat să participe la confruntarea cu persoana învinuită de infracţiuni
contra integrităţii lui fizice şi/sau morale), art. 236 alin. 21 (Minorul în vîrstă
de pînă la 16 ani va fi citat prin intermediul părinţilor sau al tutorelui, cu
excepţia cazului în care acest lucru nu este posibil), art. 371 (Citirea în şedinţa
de judecată a declaraţiilor martorului), art. 481 (Audierea martorului minor).
 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (a se vedea Cap. III, Secţiunea 1 procedura de instrumentare a cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi
trafic al copilului).
Rezultatul scontat:
 Realizarea unei singure audieri în condiţii speciale unde toate garanţiile au fost
întrunite, prin a se evita revictimizarea copilului, și necesitatea unor audieri
repetate.
 Facilitarea instrumentării și investigării cazurilor de abuz sexual, violenţă și
trafic în privinţa copiilor.
 Soluţionarea cazurilor de abuz sexual, violenţă și trafic în privinţa copiilor.
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Evaluarea riscurilor:
 Lipsa reglementării primului contact cu copilul victimă/martor, a statutului
intervievatorului.
 Aplicarea defectuoasă a prevederilor legale privind investigarea cazurilor de
infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie; în
particular, a prevederilor ce ţin de audierea în condiţii specialale a copilului
(art. 1101 Codul de Procedură Penală) în partea ce ţine de pregătirea copilului
pentru audiere, de asigurarea prezenţei tuturor participanţilor, de realizare a
înregistrării audierii, de asigurare a siguranţei înregistrărilor (CD-lor), altor
înscrisuri.
 Lipsa de angajament și diligenţă din partea profesioniștilor.
Indicatorii de realizare:
Reali:
 Odată înregistrat cazul (fie luînd forma unei sesizări, plîngeri, denunţ,
autodenunţ,autosesizări), organele de drept audiază profesionistul:
care a fost sesizat și/sau s-a autosesizat în legătură cu un caz de abuz
sexual, violenţă și trafic în privinţa unui copil;
care a realizat interviul de protecţie; etc.
 Pregătirea copilului pentru audierea în condiţiile art. 1101 Codul de Procedură
Penală este asigurată cu o zi înainte de audierea propriu-zisă și se realizează
de către intervievator/psihologul din cadrul Serviciului de Asistenţă
Psihopedagogică (SAP) atît în partea ce ţine de informarea acestuia asupra
drepturilor și obligaţiilor sale, consecinţele participaţiei sale, garanţiile și
măsurile de protecţie, cît și în partea ce ţine de momentele tehnice de realizare
a audierii. Pregătirea copilului are loc în SAP sau în încăperea de pregătire a
copilului pentru audiere.
 Sunt asigurate condiţiile necesare pentru organizarea și buna desfășurare a
audierii copilului victimă/martor potrivit art. 1101 Codul de Procedură Penală prin a se da dovadă de angajament și diligenţă din partea celor vizaţi
de/implicaţi în audiere, fiind asigurată prezenţa tuturor participanţilor și
pregătirea pentru audiere.
 Sunt respectate condiţiile ce ţin de prezenţa participanţilor, locul, timpul,
durata și modul special de audiere a copiilor, în spaţii special amenajate, dotate
cu mijloace de înregistrare audio-video, prin intermediul unui intervievator.
 Se dispun expertiza medico-legală, evaluarea psihologică a copilului, precum și
alte acţiuni necesare pentru buna desfășurare a investigării.
 Este asigurată siguranţa probelor.
În perspectivă:
 Procedura de investigare este eficientizată, prin asigurarea cît mai rapidă (în
intervalul de la 3 zile pînă la cel tîrziu 2 săptămîni, în cazuri grave - în decursul
11

a 24 ore de la momentul înregistrării cazului) a audierii copilului pentru a se
evita distorsionarea/afectarea informaţiei pe care copilul o comunică atunci
cînd dă declaraţii, pierderea/distrugerea de probe.
 Este asigurată valoarea probantă a celor relatate de copilul victimă/martor,
documentarea acestora și încadrarea procesuală, inclusiv a raportului de
evaluare psihologică produs în urma evaluării psihologice a copilului.
 Este asigurată siguranţa probelor prin depozitarea în condiţii de maximă
securitate, în spaţii special amenajate.
Standard Nr. 3
ACCESUL COPIILOR VICTIME/MARTORI AI CAZURILOR DE INFRACŢIUNI CU
CARACTER SEXUAL, PRIVIND TRAFICUL DE COPII SAU VIOLENŢA ÎN
FAMILIE LA CONSILIERE ȘI ASISTENŢĂ ESTE ASIGURAT
Justificare:
 Copilul victimă/martor al cazurilor de infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul
de copii sau violenţa în familie este extrem de vulnerabil, consilierea psihologică și
asistenţa juridică acordată acestuia trebuie să fie adaptată particularităţilor
condiţiei fizice și psihico-emoţionale a copilului.
Bază legală:
 Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale19
vine să statueze pe lîngă obligaţia generală de protejare a drepturilor omului,
obligaţia statelor-membre de a lua măsuri speciale de ocrotire și de asistenţă
în favoarea tuturor copiilor și adolescenţilor, fără nici o discriminare (art. 10
alin. 3).
 Ghidul Naţiunilor Unite pentru Justiţie în probleme cu participarea Copiilor
Victime și Martori ale Infracţiunilor: copiii victime şi martori au nevoie de o
protecţie deosebită, asistenţă şi susţinere corespunzătoare vîrstei lor,
nivelului de maturitate şi necesităţilor unice pentru a preveni suferinţa
ulterioară şi trauma care pot rezulta din participarea lor în procesele justiţiei
penale (Secţiunea V).
 Nota Ghidantă a Secretarului General al Naţiunilor Unite: abordarea O.N.U. a
justiţiei pentru copii20 reiterează importanţa principiilor directoare,
standardelor şi recomandărilor dezvoltate, insistînd asupra asistării
corespunzătoare a copiilor şi protecţiei lor.
 Convenţia Consiliului Europei pentru Protecţia Copiilor contra Exploatării
Sexuale și Abuzului Sexual: fiecare Parte se va asigura că victimele au acces,
Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea Generală a O.N.U. prin Rezoluţia 2200 A (XXI) din 16
septembrie 1966.
20 Din 22 septembrie 2008.
http://www.unrol.org/files/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pdf.
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gratuit dacă acest lucru se justifică, la asistenţă juridică atunci cînd este
posibil, ca ele să aibă calitatea de părţi la procesul penal (art. 31 alin. 3).
Convenţia Europeana pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor
Fundamentale: asistenţa juridică prin intermediul unui apărător din oficiu în
condiţiile art. 6.
Convenţia Europeană pentru Exercitarea Drepturilor Copiilor21: asistenţa
juridică și consultanţă (art. 14).
Liniile Directoare pentru justiţia prietenoasă copiilor conţin referinţe inerente
informării şi consilierii adecvate a copiilor, siguranţei acestora, instruirii
interdisciplinare a profesioniştilor, abordării multidisciplinare a condiţiei
copilului, monitorizării acţiunilor organelor implicate, etc. (Secţiunile IV-VI).
Codul de Procedură Penală: asigurarea dreptului la apărare (art. 17).
Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat22: apărarea şi
reprezentarea intereselor copiilor victime ale infracţiunilor prin acordarea
asistenţei juridice calificate (art. 7 lit. (e1), art. 19 alin. (11), art. 26 alin. (31).
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului vorbește despre serviciile,
prestaţiile şi măsurile de protecţie a copilului, inclusiv prin asigurarea unei
asistenţe juridice.

Rezultatul scontat:
 Apărarea și reprezentarea eficientă a intereselor copiilor victime/martori ai
cazurilor de infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa
în familie de către avocaţi specializaţi în domeniu, precum și acordarea
consilierei psihologice de către specialiști cu înaltă calificare profesională.
 Reabilitarea copilului și repararea prejudiciilor cauzate acestuia.
 Diminuarea la maxim a impactului abuzului/violenţei comise.
Evaluarea riscurilor:
 Pregătirea insuficientă, lipsa calificării necesare și “prezenţa formală” a
avocaţilor în procesul reprezentării intereselor legale ale copilului
victimă/martor al cazurilor de infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de
copii sau violenţa în familie.
 Lipsa serviciilor psihologice specializate și a psihologilor specializaţi pe
reabilitarea copiilor victime/martori.
 Lipsa cadrului de reglementare a serviciului psihologic.
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Adoptată la 25 ianuarie 1996, ETS nr. 160.
Legea Nr. 198-XVI din 26 iulie 2007.
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Indicatorii de realizare:
1.
Avocaţi și psihologi specializaţi cu competenţă și experienţă în domeniu
implicaţi în reprezentarea și consilierea copiilor victime/martori ai cazurilor de
infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.
2.
Consiliere psihologică și asistenţă juridică calificată asigurată copilului
victimă/martor în orice circumstanţe indiferent de condiţia financiară a
copilului prin intermediul avocaţilor specializaţi publici.
3.
Reparaţia prejudiciului suferit de copil:
numărul de acţiuni civile,
numărul de cazuri în care a fost adjudecată reparaţie pentru prejudiciul
moral,
sume, etc.
 Somarea serviciilor sociale și psihologice de către organele de drept în vederea
acordării consilierii și asistenţei psihologice copilului și membrilor familiei
acestuia.
 Acordarea consilierii și asistenţei psihologice nu doar copilului, ci și membrilor
familiei acestuia din momentul sesizării în privinţa cazurilor de infracţiuni cu
caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, pe durata
procesului de urmărire penală și procesului de judecată, precum și după
pronunţarea soluţiei juridice.
Standard Nr. 4
PROFESIONIȘTII DIN SISTEMUL LEGAL VIZAŢI DE/IMPLICAŢI ÎN
INVESTIGAREA CAZURILOR ÎN CARE COPILUL ESTE VICTIMĂ/MARTOR AL
INFRACŢIUNIOR CU CARACTER SEXUAL, PRIVIND TRAFICUL DE COPII SAU
VIOLENŢA ÎN FAMILIE DEŢIN SPECIALIZARE ȘI SUNT ÎNTRUNIŢI ÎN
CADRUL ECHIPELOR DE INTERVENŢIE URGENTĂ23
Justificare:
 O investigare eficientă a cazurilor în care copilul este victimă/martor al
infracţiunior cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie
este asigurată doar atunci cînd este realizată de către profesioniști special
instruiţi în domeniu, avînd experienţă în lucrul cu copiii și investigarea de
asemenea cazuri.
 Astfel, practica denotă necesitatea în poliţiști, ofiţeri de urmărire penală,
procurori și judecători specializaţi, capabili să facă faţă problemelor
structurale în instrumentarea și investigarea cazurilor în care copilul este
victimă/martor al infracţiunior cu caracter sexual, privind traficul de copii sau
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În perspectivă.
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violenţa în familie. Aceștia urmează a fi asistaţi de intervievatori, psihologi,
medici, alţi specialiști în cadrul echipelor multidisciplinare.
Baza legală:
 Ghidul Naţiunilor Unite pentru Justiţie în probleme cu participarea Copiilor
Victime și Martori ale Infracţiunilor: pentru a evita suferinţa copilului,
interviurile, examinările şi alte forme de urmărire trebuie să fie efectuate de
către profesionişti instruiţi într-un mod sensibil, respectuos şi aprofundat
(Secţiunea V, alin. 13, Secţiunea XV, alin. 40).
 Convenţia Consiliului Europei pentru Protecţia Copiilor contra Exploatării
Sexuale și Abuzului Sexual prevede recrutarea și formarea profesională a
persoanelor care lucrează în contact cu copiii (art. 5).
 Liniile Directoare pentru justiţia prietenoasă copiilor conţin referinţe inerente
instruirii interdisciplinare a profesioniştilor (a se vedea în Secţiunile IV-VI).
Interviurile trebuie să fie efectuate de profesionişti instruiţi, preferabil, de
aceeaşi persoană, iar numărul de interviuri să fie limitat pe cît este posibil şi
durata lor să fie adaptată la vîrsta copilului şi gradul de atenţie (Secţiunea IV,
alin. 64, 66-67).
 Legea privind prevenirea și combaterea violenţei în familie vorbește despre
atribuţiile profesioniștilor în domeniu.
 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului conţine referinţe cu privire la
specialiştii cu competenţe în domeniul protecţiei copilului, cu privire la
echipă multidisciplinară compusă din profesionişti din diferite domenii, cu
atribuţii în protecţia copilului, care colaborează la prevenirea şi soluţionarea
cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic.
Alte surse de referinţă:
 UNICEF Assessment of regulatory framework and practice in criminal
proceedings involving children in the Republic of Moldova, 2014.
 Proposal of Human Rights - based General Guidelines for the investigation and
Protection of Sexual Crimes in Moldova.
 Analiza “Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii
Moldova”, 2013.
Rezultatul scontat:
 Prin antrenarea profesionaliștilor calificaţi este obiectiv și competent stabilit
probatoriul, se previn revictimizarea, amînarea nejustificată a ședinţelor de
judecată și, respectiv, tergiversarea examinării cauzei.
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 Facilitarea instrumentării și investigării cazurilor, preîntîmpinarea posibilelor
dificultăţi în comunicarea cu și audierea copilului victimă/martor al
infracţiunior cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.
Evaluarea riscurilor:
 Lipsa de resurse umane în partea ce ţine de profesinoștii vizaţi de/implicaţi în
investigarea și acordarea asistenţei în cazurile în care copilul este
victimă/martor al infracţiunior cu caracter sexual, privind traficul de copii sau
violenţa în familie.
 Lipsa de formatori responsabili de instruirea specializată a profesioniștilor
vizaţi de/implicaţi în investigarea și acordarea asistenţei în cazurile cu
implicarea copiilor victime/martori ai infracţiunior cu caracter sexual, privind
traficul de copii sau violenţa în familie.
 Instruirea insuficientă a formatorilor și, drept consecinţă, a profesioniștilor
vizaţi de/implicaţi în investigarea și acordarea asistenţei în asemenea cazuri.
 Lipsa de angajament din partea autorităţilor în a delega, desemna colaboratori
responsabili de instrumentarea, investigarea și examinarea cazurilor în care
copilul este victimă/martor al infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul
de copii sau violenţa în familie.
 Lipsa de resurse financiare pentru asigurarea instruirii, a salariilor
formatorilor.
Indicatorii de realizare:
Reali:
 Este clarificat statutul fiecărui profesionist vizat de/implicat în investigarea și
acordarea asistenţei în cazurile în care copilul este victimă/martor al
infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.
 Profesioniștii din sistemul legal, în special ofiţerii de urmărire penală,
procurorii, judecătorii sunt specializaţi în instrumentarea, investigarea și
examinarea cazurilor de infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii
sau violenţa în familie victimă/martor ale cărora este copilul.
 Specializarea este asigurată prin ordine, decizii ale Inspectoratului General de
Poliţie, Procuraturii Generale, Consiliului Superior al Magistraturii.
 Mecanismul de distribuire/alocare a cazurilor, în special în rîndul
profesioniştilor din sistemul legal, este adaptat astfel încît copii participanţi în
proces să fie deserviţi de poliţişti, procurori, judecători specializaţi pe dosare
privind copii.
 De rînd cu instruirea iniţială calificată, este asigurată instruirea continuă
specializată.
 Instruirea este efectuată de formatori acreditaţi în domeniu, specialiști
experimentaţi în lucrul cu copiii, audierea acestora. Totodată, calificarea
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fiecărui profesionist este certificată prin acte atestînd competenţa și nivelul de
pregătire.
 Între profesioniști se face schimb de bune practici, de experienţă, se analizează
rezultatele cercetărilor, se dezvoltă acea înţelegere comună a particularităţilor
și a conduitei pe care o implică audierea unui copil victimă/martor al
infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.
În perspectivă:
 Este identificat statutul intervievatorului, fiind acel profesionist corespunzător
instruit și experimentat în audierea copiilor victime/martori ai infracţiunilor cu
caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, care activează
în cadrul camerei de audiere.
 Implicarea în audierea copilului victimă/martor a doi intervievatori: unul prin
intermediul căruia se va realiza audierea, cel de-al doilea fiind responsabil de
gestionarea echipamentului.
 Echipe de investigare sau de urmărire penală specializate avînd drept scop
primar asigurarea copiilor victime/martori ai infracţiunilor cu caracter sexual,
privind traficul de copii sau violenţa în familie cu sprijinul și asistenţa necesară
la nivel de fiecare comisariat. Este vorba despre ofiţeri de urmărire penală și
procurori specializaţi care activează în unităţi responsabile de investigarea
cazurilor de abuz, violenţă, trafic în privinţa copiilor.
 Disponibilitatea acestor echipe 24/24 ore 7 zile din săptămînă.
Standard Nr. 5
INTERVENŢIA ÎN CAZURILE DE INFRACŢIUNI CU CARACTER SEXUAL,
PRIVIND TRAFICUL DE COPII SAU VIOLENŢA ÎN FAMILIE SE REALIZEAZĂ
PRIN INTERACŢIUNEA ȘI COOPERAREA DINTRE PROFESIONIȘTI,
SCHIMBUL RAPID, COMPLET ȘI EFICIENT DE DATE ȘI INFORMAŢII
Justificare:
 Pentru o bună cunoaștere a situaţiei sociale, a stării fizice și psihico-emoţionale
a copilului, a circumstanţelor cazului, a informaţiilor despre presupusul
abuzator/abuzatoare, precum și alte date importante pentru investigarea
cazului și întreprinderea de măsuri în vederea asigurării siguranţei copilului
victimă/martor este necesară interacţiunea permanentă și cooperarea
constructivă a tuturor profesioniștilor.
Bază legală:
 Convenţia Consiliului Europei pentru Protecţia Copiilor contra Exploatării
Sexuale și Abuzului Sexual: coordonarea acţiunilor și colaborarea autorităţilor
competente în domeniul protecţiei copiilor, a prevenirii şi luptei împotriva
exploatării şi abuzurilor sexuale comise asupra acestora (art. 10).
17

 Liniile Directoare pentru justiţia prietenoasă copiilor conţin dispoziţii privind
abordarea multidisciplinară a cazurilor de abuz/violenţă în privinţa unui
copil, unde o cooperare strînsă între diferiţi profesionişti ar trebui să fie
încurajată în scopul obţinerii unei înţelegeri cuprinzătoare a copilului,
precum şi o evaluare juridică, psihologică, socială, emoţională, fizică şi
cognitivă (alin. 16).
 Lege privind prevenirea și combaterea violenţei în familie: cooperarea și
conlucrarea autorităţilor administraţiei publice cu societatea civilă şi cu
organizaţiile internaţionale (art. 5 lit. (f) și art. 8).
 Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc
şi a copiilor separaţi de părinţi consacră cooperarea intersectorială şi
intervenţia multidisciplinară (art. 4 lit. (f), a se vedea art. 6 alin. 1 lit. (k), art. 7
lit. (i), art. 19 și art. 20).
 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului: colaborarea profesioniştilor din
diferite domenii, cu atribuţii în protecţia copilului, în vederea prevenirii şi
soluţionării cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic. Interacţiunea
permanentă, informarea imediată asupra acţiunilor și măsurilor întreprinse
în procesul asigurării protecţiei și siguranţei copilului victimă/martor al
abuzului/violenţei.
Rezultatul scontat:
 Schimb operativ și eficient de date și informaţii, o abordare interdisciplinară și
multidimensională a cazului.
 Existenţa unor acorduri de colaborare între serviciile sociale și organele de
drept, între organele de drept; stabilirea unei colaborări permanente.
Evaluarea riscurilor:
 Reticienţă în interacţiune sau cooperare insuficientă dintre profesioniști.
 Lipsa de resurse umane (de ex. specialiști responsabili de gestionarea acestor
baze de date), financiare (de ex. în vederea acoperirii costului și menţinerii
bazelor de date) și logistice (de ex. ce ţin de gestionarea acestor baze de date).
Indicatorii de realizare:
Reali:
 Existenţa unor acorduri de colaborare între serviciile sociale și organele de
drept, între organele de drept.
 Autorităţile, profesioniștii vizaţi de și/sau angajaţi în protecţia drepturilor și
intereselor copiilor victime/martori ai cazurilor de infracţiuni cu caracter
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sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie interacţionează și
cooperează eficient, prin a face un schimb rapid și complet de informaţii și date.
 La identificarea acelui modus-operandi de investigare individualizat în
contextul particularităţilor cazurilor de infracţiuni cu caracter sexual, privind
traficul de copii sau violenţa în familie ofiţerul de urmărire penală consultă
planul de intervenţie elaborat de echipa multidisciplinară, rezultatele altor
acţiuni deja realizate (de ex. evaluarea iniţială a cazului prin examinarea
circumstanţelor, procesul-verbal de cercetare la faţa locului, etc.).
 Este dezvoltat un sistem de colaborare interdisciplinară, o reţea de
profesionștila nivel local care va interacţiona periodic şi ad-hoc nu doar pentru
a soluţiona cazuri concrete, dar şi pentru a discuta tendinţe în localitate, noi
familii în vizor, necesităţi de planificare şi intervenţii de profilaxie.
În perspectivă:
 De către liderul (șeful) echipei de intervenţie urgentă este asigurată coeziunea
cu echipa multidisciplinară coordonată de autoritatea tutelară locală sau
teritorială.

Standard Nr. 6
FACILITĂŢILE DE AUDIERE CORESPUND EXIGENŢELOR INTERNAŢIONALE
Justificare:
 Exigenţele și garanţiile unei audieri legale a copilului victimă/martor al
cazurilor de infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa
în familie în condiţiile art. 1101 Codul de Procedură Penală pot fi asigurate
atunci cînd camerele de audiere și alte spaţii anexe sunt dotate cu echipament
și utilaje performante necesare realizării audierii, iar echipa de profesionişti
care participă la intervievare, precum şi cei responsabili de amenajarea şi
întreţinerea spaţiului şi a echipamentului, sunt bine instruiţi şi îşi onorează
obligaţiile cu responsabilitate.
Bază legală:
 Ghidul Naţiunilor Unite pentru Justiţie în probleme cu participarea Copiilor
Victime și Martori ale Infracţiunilor: dotarea instanţelor cu camere separate
de aşteptare pentru copii şi cu spaţii private de intervievare amenajate
special, configuraţia instanţelor urmînd a lua în considerare şi copilul.
Vizualizarea sau accesul la aceste spaţii de către alte persoane, precum ar fi
persoanele acuzate în procedură sau cele ce au comis vreo faptă prevăzută de
legea penală, este interzisă. Magistratul va asigura ca minorul să aştepte în
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astfel de spaţii şi să se prezinte la chemarea sa (a se vedea art. 11 alin. 30 lit.
(d) şi pct. 31 lit. (b)).
 Liniile Directoare pentru justiţia prietenoasă copiilor: camerele pentru
interviuri şi aşteptare să fie amenajate într-un mediu prietenos copilului
(Secţiunea IV, alin. 61-62).
 Codul de Procedură Penală definește camera de audiere [- acel spaţiu amenajat
pentru audierea minorului victimă/martor al infracţiunii în condiţiile art.
1101, avînd legătură cu camera de vizualizare prin echipamentul de recepţie
şi înregistrare audio/video, în care sînt plasaţi minorul supus audierii şi
intervievatorul (art. 6 pct. (41)] și camera de vizualizare [- acel spaţiu
amenajat pentru audierea minorului victimă/martor al infracţiunii în
condiţiile art. 1101, în care sînt plasaţi participanţii la procesul de audiere, cu
excepţia minorului supus audierii şi a intervievatorului (art. 6 pct. 42)];
devoltă conceptul audierii în condiţii speciale și condiţiile de bază în art. 1101.
 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului conţine referinţe potrivit cărora
autorităţile, persoanele responsabile trebuie să contribuie în măsura
posibilităţilor la asigurarea condiţiilor de desfăşurare a audierii copilului,
inclusiv la pregătirea copilului pentru participarea la această acţiune
procesuală.
Rezultatul scontat:
 Asigurarea bunei desfășurări a audierii în condiţiile art. 1101 Codul de
Procedură Penală și a înregistrării mersului și rezultatelor audierii; garantarea
calităţii înregistrărilor audio-video și posibilitatea utilizării acestora în proces
în calitate de probe.
Evaluarea riscurilor:
 Plasarea greșită sau amenajarea insuficientă a camerelor de audiere.
 Lipsa procedurilor (protocoale) de asigurare a siguranţei înregistrărilor.
 Lipsa echipamentelor, tehnicii necesare și adecvate.
 Lipsa resurselor umane și financiare.
Indicatorii de realizare:
Reali:
 Camerele de audiere corespunzător amplasate, amenajate și asigurate cu spaţii
pentru așteptare, audierea în condiţii specialea copilului victimă/martor și
pentru vizualizare cu intrări separate, special amenajate într-un mediu
prietenos copilului.
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 Participanţilor la proces le este asigurată posibilitatea de a comunica, adresa
întrebări prin intermediul intervievatorului.
 În camerele de audiere echipamente și tehnică performantă, compatibilă cu
echipamentele din instanţele de judecată.
 Înregistrarea calitativă audio-video a audierii.
 Proceduri (protocoale) și spaţii pentru asigurarea siguranţei înregistrării (CDlor) audierii, astfel fiind asigurată integritatea probelor audio-video și
garantată imposibilitatea scurgerii de informaţie, deteriorării.
În perspectivă:
 Existenţa camerelor de audiere cu statut bine-definit, în cadrul cărora sunt
angajaţi intervievatorii care realizează audierea copiilor victime/martori ai
cazurilor de infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa
în familie în condiţiile art. 1101 Codul de Procedură Penală.
 Existenţa unui număr suficient de camere de audiere și intervievatori, care să
acopere proporţional zonele geografice, facilitînd implementarea art. 1101
Codul de Procedură Penală.
 Camerele de audiere dotate cu echipament și tehnică audio-video, fiind
adaptate necesităţilor unei audieri care fac posibilă înregistrarea procesului de
audiere, transmiterea și urmărirea în direct a audierii de către toţi participanţii
la proces, aflaţi în camera de vizualizare. Astfel, cel puţin 4 microfoane
sensibile; cel puţin 2 camere video dotate cu sistem “ZOOM” amplasate de o așa
manieră ca să acopere toată încăperea astfel încît faţa și corpul
intervievatorului și a copilului să fie vizibile; număr suficient de CD-uri; etc.
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