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INTRODUCERE

Numărul copiilor victime ale violenței din România este în creștere, iar consecințele 
violenței pe termen, scurt, mediu și lung asupra sănătății fizice și psihice a copiilor impun 
măsuri urgente pentru un acces prompt la servicii sociale adecvate nevoilor lor de reabilitare 
și recuperare.

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopții, 
doar în primele șase luni ale anului 2015, au fost înregistrate 6.736 astfel de cazuri. Numărul 
este în creştere de la an la an. Comparativ cu aceeaşi perioadă, în 2016 vorbeam despre 
7.567 de cazuri. Cele mai frecvente situaţii de încălcare a drepturilor copilului în cadrul 
familiei sunt neglijarea, abuzul emoţional şi abuzul fizic. Acestora li se adaugă cazurile de 
exploatare sexuală, prin muncă sau în vederea comiterii unei infracţiuni.

În acest context, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) 
a elaborat, coordonat și implementat proiectul „Model de intervenție multidisciplinară și 
intersectorial pentru un răspuns coordonat și eficient la nevoile copiilor victime ale 
violenței în familie”. Acest proiect, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin inter-
mediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă a fost implementat în par-
teneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (DGASPC Dolj), Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (DGASPC Cluj), Fundaţia Terre des 
hommes în România(Tdh), Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra 
Zugrăvescu” (FICF), Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei – ARTEMIS. Ulterior, pe parcur-
sul derulării sale, proiectul a fost susținut și de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, 
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și sprijinit financiar de Ambasada Fran-
ței și Ambasada Canadei în România.

Proiectul FONPC și-a propus să contribuie la îmbunătățirea condițiilor privind ac-
cesul și furnizarea serviciilor sociale adresate copiilor victime ale violenței în familie din Ro-
mânia printr-un model eficient de intervenție în echipă multidisciplinară și interinstituțională, 
pornind de la HG.49/2011 și pilotat in județele Dolj ș Cluj. 

Modelul de intervenție propus de proiect are ca priorități protecția și interesul su-
perior al copilului, asumarea unor roluri și responsabilități clar definite printr-un Protocol 
de colaborare interinstituțională, elaborarea și aplicarea uui Protocol standard de interviu 
pentru audierea/evaluarea copiilor victime ale violenței, după un model internațional vali-
dat, testarea unei soluții inovative pentru eficientizarea managementului de caz în protecția 
copilului - audierea comună a copiilor de către binomul polițist și reprezentant DGASPC și 
furnizarea unui serviciu social de suport de tip terapie pentru copiii victime ale violenței prin 
cooperarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale.

Ghidul metodologic privind audierea minorilor victime ale violenței este un 
material realizat în cadrul acestui proiect și este destinat tuturor profesioniștilor (procurori, 
polițiști, asistenți sociali, psihologi) care intervin în procedura de audiere a minorilor victime 
ale unei forme de violență, fie în faza de anchetă penală, fie în instanță. 

FONPC își propune promovarea acestui Ghid metodologic ca procedură de lucru 
standard pentru toți profesioniștii care utilizează tehnica intervievării/audierii minorilor victi-
me ale unei forme de violență, în vederea obținerii de informații în diverse scopuri (audierea 
în faza de anchetă penală, respectiv investigarea cazului, audierea în faza de instanță, eva-
luarea situației și identificării nevoilor copilului în vederea stabilirii planului de servicii sociale 
care îi vor fi furnizate).

Metodologia de audiere propusă de acest Ghid are la bază Protocolul de interviu 

National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)1, în prezent, Pro-
tocolul de interviu cel mai validat, la nivel internațional de comunitatea științifică, din punct 
de vedere al rezultatelor obținute în urma aplicării lui (acuratețea informațiilor obținute prin 
mărturia copiilor victime, protecția copiilor în ceea ce privește riscul re-traumatizării copilului 
pe durata audierii, gradul important de depistare a mărturiilor false din partea copilului). 
Acest Protocol este menit să încurajeze utilizarea întrebărilor deschise, mai susceptibile să 
ducă la obținerea de răspunsuri sub forma unei relatări verbale, fiind adoptate astfel, ca linii 
directoare practice, recomandări susținute pe scară largă de cercetări. Protocolul NICHD a 
fost folosit și adaptat în mai multe instanțe și este sprijinit de cercetări pe teren bazate pe 
peste 40 000 de interviuri, realizare în Statele Unite, Marea Britanie, Israel și Canada. 

Protocolul National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) a 
fost publicat prima oară în anul 2000 cu scopul de a transforma  și adapta recomandările profesionale 
la necesitățile practice din acest domeniu. Protocolul NICHD a fost dezvoltat de Michael Lamb și 
colegii săi, începând cu 1996 și se bazează pe cercetările referitoare la tehnicile efective de 
audiere a copiilor cu vârste între 4 și 12 ani, prezumate ca fiind victime ale abuzului sexual. 
Protocolul NICHD poate fi, însă utilizat, pentru orice interacțiune cu un copil care a fost afec-
tat de o formă de violență (rele tratamente, abuz fizic, emoțional, etc.) sau care a fost martor 
al unei infracțiuni comise cu violență.

Protocolul NICHD este intervievare structurată a copilului victimă, conținând, în 
egală măsură, diferitele activități și etape de realizat în cadrul audierii, precum și întrebările 
care trebuie adresate copilului.

Scopul utilizării protocolului NICHD este de a reduce sugestibilitatea profesioniști-
lor care participă la procedura juridică de audiere a unui minor victimă, de a permite acestora 
să-și adapteze întrebările în funcție de nivelul de dezvoltare al copilului,  ajutând, în același 
timp, copiii să ofere o declarație cât mai detaliată și cât mai exactă. 

Pentru a veni în sprijinul profesioniștilor care lucrează direct cu copilul victimă a 
unei forme de violență, FONPC a organizat, în cadrul proiectului mai sus menționat, în no-
iembrie 2016, o sesiune de formare, de 6 zile, în care 10 profesioniști din Cluj, Dolj și Bu-
curești au avut șansa să lucreze cu doi formatori, experți în evaluarea și audierea copilului: 
doctorul Jean Marc Ben Kemoun, medic pedopsihiatru, medic legist, coordonatorul Unității 
Medico –Judiciare Yvelines (sală de audiere minori victime), Franța și profesorul Mireille Cyr, 
doctor în psihologie și profesor în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității din 
Montreal de peste 25 de ani, Director al Centrului de Cercetare interdisciplinară privind pro-
blemele maritale și agresiunea sexuală (CRIPCAS), co-titulară a Catedrei interuniversitare 
Fundația Marie-Vincent. 

Protocolul NICHD reprezintă o modalitate structurată de audiere și acoperă toate 
fazele unei audieri: introducerea, dezvoltarea alianței, exersarea memoriei episodice, partea 
declarativă a audierii și încheierea audierii.

Protocolul este format din trei etape principale. 

1 http://nichdprotocol.com/ . Protocolul NICHD în cea mai recentă versiune tradusă în limba română este anexat 
prezentului material.
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(1) Etapa pre- declarativă constă în a pregăti copilul, prin crearea unei legături de 
încredere, explicând regulile de comunicare și, făcând un exercițiu prin care să povestească 
despre un eveniment plăcut, petrecut recent, despre care i se va cere detalii de către anche-
tator/intervievator prin întrebări deschise. 

(2) Etapa declarativă este introdusă printr-o serie de întrebări deschise adresate 
copilului în scopul obținerii de o mărturie (declarație) cu privire la relele tratamente pentru 
care a fost adus copilul spre audiere. De îndată ce declarația a fost făcută de către copil, 
aceasta va fi analizată în integralitatea ei, cu ajutorul unor întrebări directe numite „invita-
ții”, a unor întrebări directive (unde, când, cum, etc…) și, numai dacă este necesar, întrebări 
specifice. 

După ce se va verifica cu cine altcineva a mai discutat copilul despre ce s-a în-
tâmplat, se poate trece la  (3) etapa de încheiere prin care se urmărește să se obțină alte 
informații, în cazul în care copilul mai are ceva de spus, și să se adreseze mulțumiri acestuia 
pentru tot efortul depus.

1. Considerații generale privind audierea copiilor victime ale infracțiunilor

Audierea copiilor victime ale infracțiunilor reprezintă o activitate procedurală extrem 
de importantă în cadrul procesului penal, iar realizarea etapelor în totalitate şi în ordinea lor 
firească, este necesară şi trebuie tratată cu maximă responsabilitate şi profesionalism, întru-
cât de rezultatul audierii poate depinde, într-o mare măsură, succesul anchetei. 

Scopul audierii este obținerea unei declarații complete și exacte de la copil, în 
condiții de imparțialitate, profesionalism, empatie, care să favorizeze aflarea adevărului și 
protejarea emoțională a copilului.

Prin urmare, audierea trebuie să fie orientată spre copilul victimă și bazată pe res-
pectarea drepturilor sale, ținând cont de vârsta, nivelul de maturitate, opiniile, nevoile și 
preocupările acestuia.

Din acest motiv,  persoanele care efectuează audierea trebuie să cunoască, pe de 
o parte,  dispozițiile legale generale, care reglementează audierea persoanelor vătămate și 
dispozițiile speciale aplicabile audierii minorilor, iar pe de altă parte, trebuie să aibă cunoș-
tințe despre psihologia dezvoltării copilului și să stăpânească tehnicile speciale de audiere 
a copiilor victime ale infracțiunilor.

Efectuarea audierii de către o persoană insuficient pregătită sau în condiții impro-
prii, poate avea drept consecință obținerea unei declarații false sau incomplete și retrauma-
tizarea copilului.

În practică, s-a constatat că principalele greșeli care pot fi comise cu ocazia audierii 
minorilor, se referă la folosirea unor tehnici de audiere nepotrivite, cum ar fi: trecerea cu 
ușurință peste faza relatării libere și folosirea în exces a întrebărilor, influențarea declarației 
prin comunicarea conținutului declarațiilor altor persoane sau prin adresarea de întrebări su-
gestive sau direcționate,  adresarea de întrebări repetate cu privire la același subiect pentru 
a obține răspunsul dorit, confirmarea sau întărirea comportamentului dezirabil prin folosirea 
de pedepse sau recompense, etc.

Această situație reclamă, pe de o parte, o pregătire specială a persoanelor implica-
te în audierea copiilor victime ale infracțiunilor, iar pe de altă parte, existența unor reguli sau 
recomandări care să asigure echilibrul între imperativul aflării adevărului și protejarea 
emoțională a copilului. 

De altfel, potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 272/20042, principiul inte-
resului superior al copilului, care consacră dreptul copilului la dezvoltare fizică şi morală 
normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţă de familie, va prevala în toate demersurile şi 
deciziile care privesc copiii, inclusiv în cauzele soluţionate de instanţele judecăto-
reşti.

Prin urmare, la stabilirea unor reguli sau recomandări privind audierea copiilor victi-
me ale infracțiunilor, trebuie să țină cont, în primul rând, de acest principiu și de necesitatea 
protejării efective a acestora, pentru a evita revictimizarea copiilor prin această activitate 
procedurală absolut necesară în cadrul procesului penal. Punerea în practică a acestor re-
guli sau recomandări poate contribui la succesul audierii şi la obţinerea de la copil a informa-
ţiilor necesare completării materialului probator, astfel încât, obligaţia principală a organelor 
de urmărire penală de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în defavoa-
rea suspectului sau inculpatului, în scopul aflării adevărului, să se realizeze cu obiectivitate.

Recomandările se adresează persoanelor implicate în audierea copiilor victi-
me în faza de urmărire penală (procurori, lucrători de poliție, psihologi, specialiști în consi-
lierea victimelor, avocați) și se bazează pe informațiile din literatura de specialitate, precum 

2 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004
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și pe experiența practică a organelor de urmărire penală și au în vedere standardele inter-
naționale și reglementările naționale relevante în această materie. Totodată, recomandările 
referitoare la stabilirea contactului și relației de lucru, precum și regulile audierii propriu-zise, 
pot fi adaptate și folosite pentru audierea copiilor martori sau autori de infracțiuni.

2. Cadrul legal. Standarde internaționale și dispoziții legale naționale aplicabile în 
domeniu.

Documentul internațional principal, care reglementează standardele generale mini-
me aplicabile justiției juvenile, este Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la 
Drepturile Copilului3.

Principalele dispoziții aplicabile în materia audierii și protejării drepturilor copiilor 
victime ale infracțiunilor sunt:

- prevalența interesului superior al copilului: 

art. 3 pct. 1 – În toate acţiunile care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de 
asistenţă socială publice sau private, de instanţele judecătoreşti, autorităţile 
administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala.

- dreptul copilului de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl 
priveşte și posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară: 

art. 12 pct. 1 - Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernământ 
dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte, 
opiniile copilului urmând să fie luate în considerare ţinându-se seama de vârsta 
sa şi de gradul său de maturitate.

 art. 12 pct. 2 - În acest scop 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.

- dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, 
neglijenţă sau exploatare: 

art. 19 pct. 1 - Statele părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, 
sociale şi educative corespunzătoare, în vederea protejării copilului împotriva 
oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon 
sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în 
timpul cât se află în îngrijirea părinților sau a unuia dintre ei, a reprezentantului 
ori reprezentanţilor legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredinţat. 

art. 19 pct. 2 - Aceste măsuri de protecţie vor cuprinde, după caz, proceduri 
eficiente pentru stabilirea de programe sociale care să asigure sprijinul nece-
sar copilului şi celor cărora le-a fost încredinţat, precum şi pentru instituirea 
altor forme de prevenire şi pentru identificarea, denunţarea, acţionarea în in-
stanţă, anchetarea, tratarea şi urmărirea cazurilor de rele tratamente aplicate 
copilului, descrise mai sus, şi, dacă este necesar, a procedurilor de implicare 
judiciară. 

art. 32 pct. 1 - Statele părţi recunosc dreptul copilului de a fi protejat împotri-
va exploatării economice şi de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă 

3 Adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 și ratificată de Parlamentul 
României prin Legea nr. 18/1990, publicată în M. Of. Nr. 199 din 28 septembrie 1990.

vreun risc potenţial sau care este susceptibilă să îi compromită educaţia ori 
să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale 
ori sociale.

art. 33 - Statele părţi vor lua măsuri corespunzătoare, inclusiv măsuri legislati-
ve, administrative, sociale şi educaţionale, pentru a proteja copiii contra folosi-
rii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope, aşa cum sunt acestea definite 
de convenţiile internaţionale în materie şi pentru a preveni folosirea copiilor în 
scopul producerii şi al traficului ilicit de astfel de substanţe. 

art. 34 pct. 1 - Statele părţi se angajează să protejeze copilul contra oricărei 
forme de exploatare sexuală şi de violenţă sexuală; art. 35 -  Statele părţi vor 
lua toate măsurile necesare, pe plan naţional, bilateral şi multilateral, pentru a 
preveni răpirea, vânzarea şi traficul de copii în orice scop şi sub orice formă; 

art. 36 - Statele părţi vor proteja copilul contra oricărei forme de exploatare 
dăunătoare oricărui aspect al bunăstării sale.

- dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricăror forme de tortură, pedepse 
sau tratamente crude, inumane sau degradante: 

art. 37 lit. a - Statele părţi vor veghea ca nici un copil să nu fie supus la tortu-
ră, la pedepse sau la tratamente crude, inumane sau degradante. Pedeapsa 
capitală sau închisoarea pe viaţă fără posibilitatea de a fi eliberat nu va fi pro-
nunţată pentru infracţiunile comise de persoane sub vârsta de 18 ani.

- dreptul la recuperarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială a copiilor 
victime: 

art. 39 - Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita 
recuperarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială a copiilor, victime ale 
unei forme de neglijenţă, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori 
tratamente crude, inumane sau degradante ori victime ale unui conflict armat. 
Această readaptare şi această reintegrare se vor desfăşura în condiţii care 
favorizează sănătatea, respectul de sine şi demnitatea copilului.

Un alt document internațional, care asigură protejarea copiilor victime ale infracțiu-
nilor pe parcursul procedurilor judiciare, este Convenția pentru protecția copiilor contra 
exploatării sexuale și abuzurilor sexuale4. 

Principalele reglementări ale convenției vizează:

- respectarea principiului interesului superior al copilului în procedurile judiciare, 
evitarea revictimizării copilului și a întârzierilor nejustificate: 

art. 30 pct. 1 - Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură ne-
cesare pentru a se asigura că cercetările şi procedurile penale se desfăşoară 
în interesul superior al copilului şi cu respectarea drepturilor acestuia. 

art. 30 pct. 2 - Fiecare parte va adopta o abordare protectoare faţă de victime, 
asigurându-se că cercetările şi procesele penale nu agravează trauma trăită 
de copil şi că răspunsul justiţiei penale este urmat de acordarea de asistenţă, 

4 Convenția de la Lanzarote, adoptată de Consiliul Europei la 25 octombrie 2010 și ratificată de Parlamentul României 
prin Legea nr. 252/2010, publicată în M. Of., Partea I, nr. 885 din 9 decembrie 2010.
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dacă este cazul.

art. 30 pct. 3 -  Fiecare parte se va asigura că cercetările şi procesele penale 
sunt soluţionate cu prioritate şi se desfăşoară fără întârzieri nejustificate.

- instituirea unor măsuri generale de protecție: 

art. 31 pct. 1 -  Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură 
necesare pentru a apăra drepturile şi interesele victimelor, cu deosebire ale 
martorilor, pe parcursul tuturor etapelor cercetării şi procesului penal, în spe-
cial prin: a) informarea lor cu privire la drepturile pe care le au şi la serviciile 
care le stau la dispoziţie şi, cu excepţia cazului în care nu doresc să primească 
asemenea informaţii, cu privire la modul în care este examinată plângerea lor, 
la acuzaţiile formulate, la evoluţia generală a cercetărilor sau a procesului şi la 
rolul lor în cadrul acestora, precum şi cu privire la soluţia pronunţată în cauza 
lor; b) asigurarea, cel puţin în cazurile în care victimele şi familiile lor ar putea 
fi în pericol, că acestea vor putea fi informate, dacă este necesar, atunci când 
persoana urmărită sau condamnată este pusă în libertate temporar ori defi-
nitiv; c) acordarea permisiunii victimelor, într-o manieră conformă cu regulile 
procedurale ale dreptului intern, de a fi ascultate, de a furniza dovezi şi de a 
alege modul de prezentare şi examinare a opiniilor, nevoilor şi preocupărilor 
lor, direct sau prin intermediar; d) asigurarea de servicii de asistenţă adecvate 
pentru victime, pentru ca drepturile şi interesele lor să fie prezentate şi luate 
în considerare în mod corespunzător; e) protejarea vieţii private, a identităţii şi 
a imaginii victimelor, prin luarea de măsuri în conformitate cu dreptul intern, în 
vederea prevenirii răspândirii în public a oricăror informaţii care ar putea duce 
la identificarea lor; f) garantarea siguranţei victimelor, precum şi a familiilor şi 
a martorilor care depun mărturie în favoarea victimelor, împotriva intimidării, 
răzbunării şi a unei noi victimizări; g) asigurarea evitării contactului dintre victi-
me şi infractori în sediile instanţelor şi ale autorităţilor de anchetă, cu excepţia 
cazului în care autorităţile competente stabilesc altfel în interesul superior al 
copilului sau atunci când cercetările ori procesul necesită acest contact. 

art. 31 pct. 2 - Fiecare parte va garanta victimelor, încă de la primul contact 
cu autorităţile competente, accesul la informaţii privind procedurile judiciare şi 
administrative pertinente.

art. 31 pct. 3 - Fiecare parte se va asigura că victimele au acces gratuit, dacă 
acest lucru se justifică, la asistenţă juridică, atunci când este posibil ca ele să 
aibă calitatea de părţi la procesul penal.

art. 31 pct. 4 - Fiecare parte va prevedea posibilitatea ca autorităţile judiciare 
să desemneze un reprezentant special pentru victimă atunci când, conform 
dreptului intern, aceasta poate avea calitatea de parte în procedura judiciară, 
iar deţinătorii răspunderii părinteşti nu pot reprezenta copilul în proces din pri-
cina unui conflict de interese existent între ei şi victimă.

art. 31 pct. 5 - Fiecare parte va prevedea, prin intermediul unor măsuri le-
gislative sau de altă natură, în conformitate cu condiţiile prevăzute de dreptul 
intern, posibilitatea ca grupurile, fundaţiile, asociaţiile sau organizaţiile guver-
namentale ori neguvernamentale să acorde asistenţă şi/sau sprijin victimelor, 
cu consimţământul acestora, pe parcursul proceselor penale referitoare la in-
fracţiuni prevăzute în conformitate cu prezenta convenţie. 

art. 31 pct. 6 - Fiecare parte se va asigura că informaţiile furnizate victimelor 
în conformitate cu prevederile prezentului articol vor fi comunicate într-o ma-

nieră adaptată vârstei lor şi gradului lor de maturitate şi într-o limbă pe care 
acestea o înţeleg.

- stabilirea unor reguli aplicabile audierii copilului: 

art. 35 pct. 1 - Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură 
necesare pentru a se asigura că: a) audierile copilului au loc fără întârzieri 
nejustificate după ce faptele au fost sesizate autorităţilor competente; b) inter-
viurile cu copilul au loc, dacă este necesar, în spaţii concepute sau amenajate în 
acest scop; c) audierile copilului sunt desfăşurate de către profesionişti pregătiţi 
anume pentru aceasta; d) aceleaşi persoane, dacă este posibil şi adecvat, 
desfăşoară toate audierile cu copilul; e) numărul audierilor este cât mai limitat 
posibil, menţinându-se în limitele minime necesare pentru scopurile procesului 
penal; f) copilul poate fi însoţit de către reprezentantul său legal ori, dacă este 
adecvat, de către un adult ales de către copil, cu excepţia cazului în care o 
decizie motivată prevede contrariul în legătură cu persoana respectivă. 

art. 35 pct. 2 - Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură 
necesare pentru a se asigura că toate audierile victimei ori, după caz, ale unui 
martor care este copil pot fi înregistrate video şi că aceste înregistrări pot fi 
acceptate ca probe în instanţă, în conformitate cu regulile prevăzute de dreptul 
său intern.

art. 35 pct. 3 - Dacă vârsta victimei este incertă şi există motive să se creadă 
că este vorba despre un copil, măsurile prevăzute la paragrafele 1 şi 2 se 
aplică până la confirmarea vârstei acesteia.

La nivelul Uniunii Europene, Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Euro-
pene5 reprezintă un document care conține reglementări generale referitoare la protecția 
drepturilor fundamentale ale omului. Pe lângă dispozițiile cu aplicabilitate generală, docu-
mentul conține dispoziții speciale referitoare la copii:

art. 24 – Drepturile copilului
(1) Copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării 
lor. Ei își pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele 
care îi privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate. 

(2) În toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități 
publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie conside-
rat primordial. 

(3) Orice copil are dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte 
directe cu ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului 
său.

De asemenea, Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliu-
lui6 stabilește standardele minime pe care statele trebuie să le respecte cu privire la dreptu-
rile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. 

În ceea ce privește audierea copiilor victime, se recunoaște acestora dreptul 
de a fi audiați în cadrul procedurilor penale, cu luare în considerare a vârstei 
și gradului de maturitate: art. 10 – Dreptul de a fi audiat - Statele membre se 
asigură că victimele pot fi audiate în cursul procedurii penale și pot prezenta 

5 Proclamată la 7 decembrie 2000, cu efecte juridice depline odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
6 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, adoptată la 
Strasbourg, 25 octombrie 2012.
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probe. În cazul audierii unei victime-copil, se iau în considerare în mod adec-
vat vârsta și maturitatea acesteia.

Totodată, pe lângă măsurile generale de protecție (audierea în incinte concepute 
sau adaptate în acest scop, audierea de către sau prin intermediul unor profesioniști pregătiți 
în acest scop, toate audierile realizate de aceleași persoane, audierea de către o persoană 
de același sex), se impun standarde superioare în ceea ce privește protejarea copiilor victi-
me pe parcursul procedurilor judiciare:

Art. 24 - Dreptul la protecție al victimelor-copii în cursul procedurilor penale

(1) Pe lângă măsurile prevăzute la articolul 23, statele membre se asigură că 
atunci când victima este copil: (a) în cercetările penale, toate audierile victi-
mei-copil pot fi înregistrate pe suport audiovizual și că aceste înregistrări pot fi 
utilizate ca probe în procedurile penale; (b) în cercetările și procedurile pena-
le, în funcție de rolul victimelor în sistemul judiciar penal relevant, autoritățile 
competente numesc un reprezentant special pentru victimele-copii în cazul în 
care, conform dreptului intern, titularii răspunderii părintești nu pot reprezenta 
victima- copil ca urmare a unui conflict de interese între aceștia și victima-copil 
sau atunci când victima-copil este neînsoțită sau separată de familie; (c) în ca-
zul în care victima-copil are dreptul la consiliere juridică, aceasta are dreptul la 
propriul consilier juridic și la reprezentare în nume propriu în procedurile unde 
există sau ar putea exista un conflict de interese între victima-copil și titularii 
răspunderi părintești sau alte părți (…).

(2) În cazul în care vârsta victimei nu este cunoscută și există motive pentru a se 
considera că aceasta este copil, în sensul prezentei directive se prezumă că 
victima este copil.

2.2. În legislația românească, principalele acte normative care reglementea-
ză drepturile copiilor și protecția acestora în cursul procedurilor judiciare sunt: Legea nr. 
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 211/2004 privind 
unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, Legea nr. 217/2003 privind 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie și Codul de Procedură Penală.

Astfel, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilu-
lui7 prevede următoarele drepturi și garanții:

- prevalența principiului interesului superior al copilului: 

art. 2 alin. (4) - Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate 
demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi 
de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele 
judecătoreşti; 

art. 6 lit. a – Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează 
conform următoarelor principii: Respectarea şi promovarea cu prioritate a in-
teresului superior al copilului (…).

- dreptul la protecție și asistență: 

art. 5 alin. (1) - Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exer-
citarea deplină a drepturilor lor, în condiţiile prezentei legi.

7 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004

- principiul respectării demnității copilului: 

art. 6 lit. g - Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează con-
form următoarelor principii: (…) respectarea demnităţii copilului.

- principiul ascultării opiniei copilului: 

art. 6 lit. h - Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează con-
form următoarelor principii: (…) ascultarea opiniei copilului și luarea în consi-
derare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate.

- principiul celerității în luarea oricărei decizii cu privire la copil: 

art. 6 lit. j - Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează con-
form următoarelor principii: (…) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire 
la copil.

- principiul asigurării protecției împotriva abuzului, neglijării, exploatării și orică-
rei forme de violență asupra copilului: 

art. 6 lit. k - Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează con-
form următoarelor principii: (…) asigurarea protecției împotriva abuzului, negli-
jării, exploatării și oricărei forme de violență asupra copilului.

- principiul interpretării fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului 
în corelație cu ansamblul reglementărilor din această materie, în conformitate 
cu dispozițiile art. 20 alin. 2 din Constituția României (prevalența dispozițiilor 
internaționale): 

art. 6 lit. l - Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează con-
form următoarelor principii: (…) interpretarea fiecărei norme juridice referitoa-
re la drepturile copilului în corelație cu ansamblul reglementărilor din această 
materie.

- dreptul copilului de a-și exprima liber opinia: 

art. 29 alin. 1 – Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima 
liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește.

- dreptul copilului de a fi ascultat: 

- art. 29 alin. 2 - În orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, 
copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a 
împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu 
a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază că audierea 
lui este necesară pentru soluţionarea cauzei.

- dreptul copilului de a fi informat: 

art. 29 alin. 3 - Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de a cere 
și de a primi orice informație pertinentă, de a fi consultat, de a-și exprima opi-
nia și de a fi informat asupra consecințelor pe care le poate avea opinia sa, 
dacă este respectată, precum și asupra consecinţelor oricărei decizii care îl 
privește.

- dreptul copilului de a folosi limba maternă în procedurile judiciare: 

art. 32 alin. 2 - Copilul aparținând minorităților naționale are dreptul să se 
exprime în limba maternă în procedurile care îl privesc.

- dreptul copilului la respectarea personalității și individualității sale: 
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art. 33 alin. 1 - Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității 
sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori 
degradante.

- dreptul copilului de a depune plângere: 

art. 34 alin. 1 -  Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la 
încălcarea drepturilor sale fundamentale.

Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victi-
melor infracțiunilor8 reglementează cu caracter general anumite măsuri de informare a 
victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile acestora, precum şi de consiliere psihologică, 
asistenţă juridică gratuită şi compensaţie financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni. 

În ceea ce privește protecția acordată victimelor minore, relevante sunt următoa-
rele dispoziții:

- obligația organelor judiciare de a informa victimele infracțiunilor cu privire la 
drepturile specifice conferite de lege: 

art. 4 alin. 1 - Organele judiciare au obligaţia de a încunoştinţa victimele in-
fracţiunilor cu privire la: a) serviciile şi organizaţiile care asigură consiliere psi-
hologică sau orice alte forme de asistenţă a victimei, în funcţie de necesităţile 
acesteia; b) organul de urmărire penală la care pot face plângere; c) dreptul 
la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui 
drept; d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite; 
e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate şi ale părţii civile; f) condiţiile 
şi procedura pentru a beneficia de dispoziţiile art. 113 din Codul de Procedură 
Penală, precum şi de dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, 
cu modificările ulterioare; g) condiţiile şi procedura pentru acordarea compen-
saţiilor financiare de către stat;  h) dreptul de a fi informate, în cazul în care 
inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă 
de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate în orice mod, conform 
Codului de procedură penală. Art. 4 alin. art. 4 alin. (2) - Informaţiile prevăzute 
la alin. (1) sunt aduse la cunoştinţă victimei de către primul organ judiciar la 
care aceasta se prezintă.

art 4 alin. (3) - Victimei i se aduc la cunoştinţă informaţiile prevăzute la alin. (1) 
într-o limbă pe care o înţelege. Victimei i se înmânează sub semnătură un for-
mular care cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1). În cazul în care nu poate 
ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal cu privire la aceasta. 

art. 4 alin. (4) - Dacă victima este cetăţean român aparţinând unei minorităţi 
naţionale, i se pot aduce la cunoştinţă informaţiile prevăzute la alin. (1) în 
limba sa maternă. 

art. 4 alin. (5) - Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) - (3) se consemnează 
într-un proces-verbal, care se înregistrează la instituţia din care face parte or-
ganul judiciar.

  - dreptul victimei la consiliere psihologică: 

art. 8 alin. 1 - Consilierea psihologică se acordă gratuit, la cerere, pentru victi-
mele tentativei la infracţiunile de omor şi omor calificat, prevăzute la art. 188 şi 
189 din Codul penal, pentru victimele infracţiunii de violenţă în familie, prevă-
zută la art. 199 din Codul penal, ale infracţiunilor intenţionate care au avut ca 
urmare vătămarea corporală a victimei, ale infracţiunilor de viol, agresiune se-

8 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004

xuală, act sexual cu un minor şi corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 
218-221 din Codul penal, ale infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, 
prevăzută la art. 197 din Codul penal, precum şi pentru victimele infracţiunilor 
de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile şi ale tentativei la acestea.

- dreptul victimei la asistență juridică gratuită: 

art. 14 alin. (1) - Asistenţa juridică gratuită se acordă, la cerere, următoarelor 
categorii de victime: a) persoanele asupra cărora a fost săvârşită o tentativă la 
infracţiunile de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav, prevăzute la art. 
174-176 din Codul penal, o infracţiune de vătămare corporală gravă, prevăzu-
tă la art. 182 din Codul penal, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare 
vătămarea corporală gravă a victimei, o infracţiune de viol, act sexual cu un 
minor şi perversiune sexuală, prevăzute la art. 197, 198 şi art. 201 alin. 2-5 
din Codul penal; b) soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor 
decedate prin săvârşirea infracţiunilor de omor, omor calificat şi omor deosebit 
de grav, prevăzute la art. 174-176 din Codul penal, precum şi a infracţiunilor 
intenţionate care au avut ca urmare moartea persoanei. 

art. 14 alin. (2) - Asistenţa juridică gratuită se acordă victimelor prevăzute la 
alin. (1) dacă infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul României sau, în cazul 
în care infracţiunea a fost săvârşită în afară teritoriului României, dacă victima 
este cetăţean român sau străin care locuieşte legal în România şi procesul 
penal se desfăşoară în România.

- dreptul victimei la acordarea de către stat a unei compensații financiare: 

art. 21 alin. (1) - Compensaţia financiară se acordă, la cerere, în condiţiile 
prezentului capitol, următoarelor categorii de victime: a) persoanele asupra 
cărora a fost săvârşită o tentativă la infracţiunile de omor şi omor calificat, pre-
văzute la art. 188 şi 189 din Codul penal, o infracţiune de vătămare corporală, 
prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracţiune intenţionată care a avut 
ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracţiune de viol, act sexual 
cu un minor şi agresiune sexuală, prevăzute la art. 218-220 din Codul penal, 
o infracţiune de trafic de persoane şi trafic de minori, prevăzute la art. 210 şi 
211 din Codul penal, o infracţiune de terorism, precum şi orice altă infracţiune 
intenţionată comisă cu violenţă; b) soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţi-
nerea persoanelor decedate prin săvârşirea infracţiunilor prevăzute la alin. (1). 

art. 21 alin.  (2) - Compensaţia financiară se acordă victimelor prevăzute la 
alin. (1) dacă infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul României şi victima este: 
a) cetăţean român; b) cetăţean străin ori apatrid care locuieşte legal în Româ-
nia; c) cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul 
României la data comiterii infracţiunii; d) cetăţean străin sau apatrid cu reşe-
dinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul 
României la data comiterii infracţiunii. 

art. 21 alin.  (3) - În cazul victimelor care nu se încadrează în categoriile de 
persoane prevăzute la alin. (1) şi (2), compensaţia financiară se acordă în 
baza convenţiilor internaţionale la care România este parte.

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie9  
conține o serie de prevederi care asigură o protecție reală victimelor violenţei în familie. 

9 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003
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Astfel, principalele dispoziții se referă la următoarele aspecte:

- principiile care asigură protecția și promovarea drepturilor victimelor violenţei 
în familie: 

art. 2 - Protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei în familie se 
realizează în conformitate cu următoarele principii: a) principiul legalităţii; b) 
principiul respectării demnităţii umane; c) principiul prevenirii săvârşirii actelor 
de violenţă în familie; d) principiul celerităţii; e) principiul parteneriatului; f) prin-
cipiul egalităţii de şanse şi de tratament.

- drepturile victimei violenței în familie:      

art. 6 - Victima violenţei în familie are dreptul: a) la respectarea personalită-
ţii, demnităţii şi a vieţii sale private; b) la informarea cu privire la exercitarea 
drepturilor sale;  c) la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale; d) 
la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă 
medicală gratuită, în condiţiile prezentei legi; e) la consiliere şi asistenţă juridi-
că gratuită, în condiţiile legii.

- posibilitatea victimei violenței în familie de a solicita un ordin de protecție:  
 

art. 23 alin. (1) - Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori li-
bertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru 
al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să 
emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, 
una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii: a) eva-
cuarea temporară a agresorului din locuinţă familiei, indiferent dacă acesta 
este titularul dreptului de proprietate; b) reintegrarea victimei şi, după caz, 
a copiilor, în locuința familiei; c) limitarea dreptului de folosință al agresoru-
lui numai asupra unei părţi a locuinței comune atunci când aceasta poate fi 
astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; d) obligarea 
agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate faţă de victimă, 
faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, 
locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; e) interdic-
ția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate 
pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic; f) interzi-
cerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt 
mod, cu victima; g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute; 
h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora. 

art. 23 alin. (2) -  Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea 
de către agresor a chiriei şi/sau a întreținerii pentru locuinţa temporară unde 
victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc ori urmează să locu-
iască din cauza imposibilității de a rămâne în locuința familială.

art. 23 alin. (3) - Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), in-
stanţa poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, 
psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea 
unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării. 

art. 23 alin. (4) - Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune luarea unei 
măsuri de control al respectării ordinului de protecţie şi pentru prevenirea în-

călcării acestuia, precum: a) obligarea agresorului de a se prezenta periodic, 
la un interval de timp stabilit de instanţă potrivit împrejurărilor, la secția de 
poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie; b) obli-
garea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua lo-
cuinţă, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuința familiei.

Principalele drepturi și garanții procesuale aplicabile audierii copiilor victime sunt   
prevăzute în Codul de Procedură Penală10:

- asistenţa juridică obligatorie:

art. 93 alin. (4) Asistenţa juridică este obligatorie când persoana vătămată sau 
partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate 
de exerciţiu restrânsă.

- comunicarea drepturilor și obligațiilor procesuale:

art. 107 - (1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează întrebări 
suspectului sau inculpatului cu privire la nume, prenume, poreclă, data şi 
locul nașterii, codul numeric personal, numele şi prenumele părinților, cetă-
țenia, starea civilă, situaţia militară, studiile, profesia ori ocupația, locul de 
muncă, domiciliul şi adresa unde locuieşte efectiv şi adresa la care dorește să 
îi fie comunicate actele de procedură, antecedentele penale sau dacă împo-
triva sa se desfăşoară un alt proces penal, dacă solicită un interpret în cazul 
în care nu vorbește sau nu înţelege limba română ori nu se poate exprima, 
precum şi cu privire la orice alte date pentru stabilirea situaţiei sale personale. 

art. 107 -  (2) Întrebările prevăzute la alin. (1) se repetă la audierile ulterioare 
doar atunci când organul judiciar consideră necesar.

art. 109 - (1) După îndeplinirea dispozițiilor art. 107 şi 108, suspectul sau in-
culpatul este lăsat să declare tot ceea ce dorește referitor la fapta prevăzută 
de legea penală care i-a fost comunicată, după care i se pot pune întrebări. 

art. 109 - (2) Suspectul sau inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul 
atât înainte, cât şi în cursul audierii, iar organul judiciar, când consideră nece-
sar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări şi notițe proprii.

art. 110 - (1) Declarațiile suspectului sau inculpatului se consemnează în 
scris. În declarație se consemnează întrebările adresate pe parcursul ascul-
tării, menţionându-se cine le-a formulat, şi se menționează de fiecare dată 
ora începerii şi ora încheierii ascultării. 

 art. 110 - (2) Dacă este de acord cu conţinutul declaraţiei scrise, suspectul 
sau inculpatul o semnează. Dacă suspectul sau inculpatul are de făcut com-
pletări, rectificări ori precizări, acestea sunt indicate în finalul declaraţiei, fiind 
urmate de semnătura suspectului sau a inculpatului. 

art. 110 - (3) Când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, 
organul judiciar consemnează acest lucru în declaraţia scrisă. 

art. 110 - (4) Declaraţia scrisă este semnată şi de organul de urmărire penală 
care a procedat la audierea suspectului sau a inculpatului, de judecătorul de 
drepturi şi libertăţi ori de preşedintele completului de judecată şi de grefier, 
de avocatul suspectului, inculpatului, al persoanei vătămate, părţii civile sau 

10 Adoptat prin Legea 135/2010, publicată în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare
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părţii responsabile civilmente, dacă aceştia au fost prezenţi, precum şi de 
interpret când declaraţia a fost luată printr-un interpret.

art. 111 alin. (2) Persoanei vătămate i se aduc la cunoştinţă următoarele drep-
turi şi obligaţii: a) dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistenţă 
obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; b) dreptul de a 
apela la un mediator în cazurile permise de lege; c) dreptul de a propune ad-
ministrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, în condiţiile 
prevăzute de lege; d) dreptul de a fi încunoştinţată cu privire la desfăşurarea 
procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum şi dreptul de a 
se constitui parte civilă; e) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor 
judiciare; f) obligaţia de a comunica orice schimbare de adresă. 

art. 111 alin. (5) Persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă cu ocazia primei 
audieri faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv 
condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, poate să fie informată cu pri-
vire la punerea în libertate în orice mod sau evadarea acestuia.  X  

- modul de audiere a persoanei vătămate minore:

     art. 111 alin. (1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează per-
soanei vătămate întrebările prevăzute la art. 107, care se aplică în mod cores-
punzător.

art. 111 alin. (3) Dispoziţiile art. 109 alin. (1) şi (2) şi ale art. 110 se aplică în 
mod corespunzător.

art. 111 alin. (6) În cazul persoanelor vătămate pentru care a fost stabilită 
în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de protecţie, organul judiciar 
poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri, atunci când este 
posibil şi când acesta apreciază că nu se aduce atingere bunei desfăşurări a 
procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor: a) audierea acestora în incinte 
concepute sau adaptate acestui scop; b) audierea acestora prin intermediul 
sau în prezenţa unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor; 
c) audierea acestora, cât şi eventuala lor reaudiere se realizează de aceeaşi 
persoană, dacă acest lucru este posibil şi dacă organul judiciar apreciază că 
aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi 
intereselor părţilor.

art. 111 alin. (7) Audierea de către organele de cercetare penală a persoane-
lor vătămate care au fost victime ale infracţiunii de violenţă în familie, prevăzu-
tă de art. 199 din Codul penal, ale infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, act 
sexual cu un minor şi corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218 - 221 
din Codul penal, ale infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, prevăzu-
tă la art. 197 din Codul penal, hărţuire, prevăzută de art. 208 din Codul penal, 
şi hărţuire sexuală, prevăzută de art. 223 din Codul penal, precum şi în alte 
cazuri în care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei, acest lucru se aprecia-
ză ca fiind necesar, se efectuează numai de către o persoană de acelaşi sex 
cu persoana vătămată, la cererea acesteia, cu excepţia cazului când organul 
judiciar apreciază că aceasta aduce atingere bunei desfăşurări a procesului 
ori drepturilor şi intereselor părţilor.

- obligativitatea înregistrării audierii:

- art. 111 alin. (8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii 

acesteia prin mijloace tehnice audio sau audiovideo este obligatorie în toate 
cazurile. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consem-
nează în declaraţia persoanei vătămate, cu indicarea concretă a motivului 
pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

- momentul efectuării audierii:

art. 111 alin. (9) Audierea persoanei vătămate de către organul judiciar care 
a înregistrat o plângere cu privire la săvârşirea unei infracţiuni se desfăşoară 
de îndată, iar, dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii 
plângerii, fără întârzieri nejustificate.

- măsuri speciale de protecție:

art. 113 alin. (1) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege refe-
ritoare la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru protecţia vieţii 
private sau a demnităţii, organul de urmărire penală poate dispune faţă de 
persoana vătămată ori faţă de partea civilă măsurile de protecţie prevăzute 
la art. 124 - 130, care se aplică în mod corespunzător. (2) Sunt prezumate 
vulnerabile victimele copii, victimele care sunt în relaţie de dependenţă faţă 
de autorul infracţiunii, victimele terorismului, ale criminalităţii organizate, ale 
traficului de persoane, ale violenţei în cadrul relaţiilor apropiate, ale violenţei 
sexuale sau ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victime-
le afectate de o infracţiune din cauza prejudecăţilor sau din motive de discri-
minare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile lor personale, 
victimele cu dizabilităţi, precum şi victimele care au suferit un prejudiciu con-
siderabil ca urmare a gravităţii infracţiunii. (3) Dacă persoana vătămată sau 
partea civilă se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), organul de 
urmărire penală îi aduce la cunoştinţă măsurile de protecţie care pot fi luate, 
conţinutul lor şi posibilitatea de a renunţa la acestea. Renunţarea persoanei 
vătămate sau a părţii civile la luarea măsurilor de protecţie se consemnează 
în scris şi se semnează de către aceasta, în prezenţa reprezentantului le-
gal, dacă este cazul. (4) Reaudierea persoanei vătămate se face numai dacă 
acest lucru este strict necesar pentru desfăşurarea procesului penal. (5) La 
audiere, persoana vătămată poate fi însoţită, la cererea sa, de către repre-
zentantul său legal şi de către o altă persoană desemnată de către persoana 
vătămată, cu excepţia cazului în care organul judiciar decide motivat în sens 
contrar. (6) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta persoanei 
vătămate şi există motive pentru a se considera că aceasta este minor, per-
soana vătămată va fi prezumată a fi minor.

3. Aspecte de drept procedural. Drepturi și garanții procesuale 

3.1. Vârsta de la care poate fi audiat un copil

Normele procedurale penale nu prevăd o limită de vârstă de la care un copil poate 
fi audiat într-o cauză penală.

Însă, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, în orice procedură 
judiciară sau administrativă care îl priveşte, este obligatorie ascultarea copilului care a îm-
plinit vârsta de 10 ani; cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta 
de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru 
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soluţionarea cauzei.

 Pe cale de consecință, în cazul în care copilul a împlinit vârsta de 10 ani, audierea 
sa este obligatorie, în sensul că, dacă potrivit dipozițiilor art. 97 alin. (1) și art. 100 alin. (4) 
din Codul de Procedură Penală, organul judiciar apreciază că declarația copilului contribuie 
la aflarea adevărului și este relevantă în raport cu obiectul probațiunii în cauză, acesta tre-
buie audiat.

În cazul în care copilul are mai puțin de 10 ani, organele judiciare au libertatea de a 
aprecia dacă este oportună audierea sa, în funcție de vârsta și nivelul acestuia de dezvoltare 
psihosomatică.

În orice caz, dreptul copilului victimă de a fi audiat în cadrul procedurilor penale nu 
ar trebui să fie exclus numai pe motivul vârstei acestuia.

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 49/201111, criteriile pe baza 
cărora se poate evalua oportunitatea audierii copilului într-o procedură judiciară, sunt urmă-
toarele: 

a) circumstanţele personale ale copilului (de exemplu, vârsta, gradul de dezvoltare, 
posibile dizabilităţi, trauma suferită, dacă acum se găseşte în siguranţă etc.); b) dacă decla-
raţia astfel obţinută va fi o probă suficient de concludentă şi pertinentă; c) tipul şi gravitatea 
abuzului, neglijării, exploatării şi/sau traficului de copii şi posibilele consecinţe ale acestora; 
d) împrejurările în care a avut loc fapta (inclusiv relaţia copilului cu presupusul făptuitor); 
e) starea mintală a copilului (de exemplu, şoc sau stres posttraumatic); f) posibile temeri 
referitoare la intimidare sau incriminare; g) dacă copilul este dispus şi cooperant în vederea 
luării unei declaraţii.

3.2. Momentul audierii  

În conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (9) din Codul de Procedură Penală, au-
dierea persoanei vătămate de către organul judiciar, care a înregistrat o plângere cu privire 
la săvârșirea unei infracțiuni, se realizează de îndată, iar dacă acest lucru nu este posibil, 
se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără întârzierii nejustificate.

Din analiza textului de lege rezultă că, de regulă, persoana vătămată trebuie audia-
tă la momentul depunerii plângerii, iar numai în cazul în care din motive obiective acest lucru 
nu este posibil audierea va fi efectuată ulterior, însă într-un termen rezonabil.

Textul de lege nu conține o dispoziție specială referitoare la audierea copiilor. 

Având în vedere condițiile speciale în care se efectuează audierea copiilor, este 
recomandabil ca audierea acestora să se realizeze la o dată ulterioară depunerii plângerii, 
când toate condițiile sunt îndeplinite.

În orice caz însă, având în vedere factorii specifici care pot influența sau altera 
mărturia copilului, audierea trebuie efectuată cât mai curând posibil, întrucât odată cu trece-
rea timpului, șansele obținerii unei declarații nealterate și complete descresc. 

În plus, în stabilirea datei și orei audierii, se va avea în vedere ca minorul să fie 
într-o stare fizică și psihică optimă,  ținându-se cont de programul zilnic și de nevoile sale de 
odihnă și alimentație. Totodată, este recomandată consultarea copilului cu privire la planifi-
carea audierii sale, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate.

11 Hotărârea Guvernului nr. 49/2011, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă 
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de inter-
venţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, 
copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul 
altor state, publicată în M. Of. nr. 117/16.02.2011

În orice caz, având în vedere statutul prezumat de persoană vulnerabilă, reaudie-
rea copilului victimă se face numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfăşurarea 
procesului penal12.

3.3. Persoanele care participă la audiere 

Alegerea persoanei/persoanelor care să participe la audiere se realizează în func-
ție de vârsta și nivelul de dezvoltare cognitivă și emoțională a copilului și de specificul infrac-
țiunii cercetate.

În principiu, este indicat ca o singură persoană să efectueze audierea propriu-zi-
să, întrucât poate construi mai ușor o legătură emoțională cu copilul, iar acesta se simte mai 
confortabil să povestească întâmplări mai sensibile. Dar, există și situații în care o echipă 
de anchetatori poate realiza mai bine audierea (de exemplu, în cauzele complexe, cu fapte 
multiple). Audierea în echipă prezintă avantajul că persoanele care efectuează audierea 
se completează reciproc și pot acoperi mai bine toate subiectele, putându-se astfel evita 
efectuarea unei alte audieri. În acest caz, este indicat ca o singură persoană să conducă 
și să realizeze audierea, iar celelalte să ia notițe și la sfârșitul audierii să sugereze sau să 
adreseze întrebări suplimentare.

Persoanele care participă la audiere trebuie să aibă experiența de a lucra cu mi-
norii și de preferat, cursuri de formare profesională în domeniu. În plus, este important ca 
persoana care efectuează audierea să stăpânească tehnicile speciale de audiere a copilului 
victimă și să aibă cunoștințe despre psihologia dezvoltării copilului și despre consecințele 
psihosociale ale abuzului asupra copilului. 

În cazul în care la audiere participă mai multe persoane, acestea trebuie să se 
pregătească anterior, să stabilească împreună scopul audierii și problemele care trebuie 
lămurite, posibilele bariere de comunicare, strategia de audiere. În niciun caz, aceștia nu 
trebuie să discute aceste probleme de față cu copilul.

Există situații în care din diverse motive (vârsta, nivel de dezvoltare, traumă) este 
necesar ca audierea să fie făcută în prezența sau prin intermediul unui psiholog sau speci-
alist în consilierea victimelor. Această posibilitate a primit consacrarea legală prin dispo-
zițiile introduse recent, respectiv art. 111 alin. (6)  lit. b din Codul de Procedură Penală13. 

În aceste cazuri, audierea se efectuează întotdeauna în prezența organului de ur-
mărire penală (procuror sau lucrător de poliție), iar întrebările adresate de psiholog se stabi-
lesc anterior, împreună cu acesta. Totodată, este important ca audierea să nu fie efectuată 
de o persoană care are o relație terapeutică sau intenționează să aibă o asemenea relație 
cu copilul, întrucât riscul sugestionării acestuia este mare, iar scopurile celor două activități 
sunt diferite (scopul anchetatorului este acela de a obține informații exacte, pe când cel al 
psihologului este de a încuraja copilul să-și exprime sentimentele și gândurile, fiind mai puțin 
preocupat de exactitatea lor). 

Pe de altă parte, dispozițiile art. 111 alin. (7) din Codul de Procedură Penală prevăd 
că în anumite cazuri (violența în familie, viol, agresiune sexuală sau corupere sexuală, rele 
tratamente) audierea se efectuează numai de o persoană de același sex cu persoana 
vătămată, dacă aceasta face o cerere în acest sens, cu excepția cazului când organul judi-
ciar apreciază că aceasta aduce atingere bunei desfășurări a procesului sau drepturilor și 
intereselor părților. În orice caz, dacă victima este o fetiță/adolescentă, este recomandat ca 
audierea să o facă o persoană de același sex, întrucât alianța de lucru se creează mai ușor 
și astfel cresc șansele de a obține o declarație completă și precisă. 

12 Art. 113 alin. (4) din Codul de procedură penală

13 Dispozițiile au fost introduse prin Ordonanţă de urgenţă 18/2016, publicată în M.Of. 389/2016
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În situația în care este necesară reaudierea copilului, potrivit dispozițiilor art. 111 
alin. (6)  lit. c., din Codul de Procedură Penală, este indicat ca aceasta să fie realizată de 
aceeași persoană/echipă. Legiuitorul a avut în vedere faptul că anchetatorul cunoaște co-
pilul, nivelul de dezvoltare și abilitățile de exprimare ale acestuia, iar între cei doi s-a creat 
deja o legătură emoțională, care favorizează dezvăluirea și scade posibilitatea de revictimi-
zare a copilului cu ocazia reaudierii.

3.4. Persoanele de încredere/de sprijin

În conformitate cu dispozițiile art. 113 alin. (5) din Codul de Procedură Penală, la 
audiere, persoana vătămată vulnerabilă (copiii sunt prezumați persoane vulnerabile14) poa-
te fi însoţită, la cererea sa, de către reprezentantul său legal şi de către o altă persoană 
desemnată de către persoana vătămată, cu excepţia cazului în care organul judiciar decide 
motivat în sens contrar.

Prin urmare,  persoana vătămată minoră poate fi audiată în prezența unuia dintre 
părinți (în cele mai multe cazuri părintele protector este mama), a altui reprezentant legal 
sau a unei persoane desemnate de aceasta.

Dacă nu este oportun ca la audiere să participe unul dintre părinți, dispoziția legală 
impune obligația ca minorul să fie întrebat despre persoana în care aceasta are încredere. 
Alegerea persoanei potrivite are o mare importanță întrucât, prezența sa îi dă încredere 
copilului.

În general, prezența persoanelor de încredere facilitează comunicarea cu copilul, 
având rolul de a asigura echilibrul emoțional al copilului. În anumite cazuri, însă, prezența 
acestora poate inhiba și influența copilul (cazuri de abuzuri sexuale sau cazuri în care celă-
lalt părinte este agresorul).

În situația în care copilul a fost agresat de un membru al familiei, iar acesta nu 
indică o altă persoană de încredere, audierea se va efectua în prezenţa reprezentanţilor din 
cadrul autorităţilor tutelare teritoriale, evitându-se prezenţa membrilor familiei care au inte-
res ca minorul să nu declare adevărul şi pot influenţa astfel mărturia acestuia.

În orice caz, în partea introductivă, când se realizează contactul inițial cu acesta, 
prezența unei persoane de încredere poate favoriza realizarea unei legături emoționale între 
anchetator și copil, care să faciliteze dezvăluirea.

În cazul în care, persoana de încredere participă la audiere, este indicat ca aceasta 
să fie instruită să nu intervină în niciun fel pe parcursul audierii propriu-zise și să fie ampla-
sată în afara câmpului vizual al copilului, pentru a evita riscul să-i influențeze declarația prin 
diverse semnale nonverbale.

Pe de altă parte, copilul poate simți nevoia de a tine în brațe sau în mână, ori să 
aibă la el o jucărie preferată, care îi creează o stare de confort. În această situație, copilul 
poate păstra jucăria sau obiectul respectiv în timpul audierii, cu acordul persoanei care 
efectuează audierea.

14 Art. 113 alin. (2) -  Sunt prezumate vulnerabile victimele copii, victimele care sunt în relaţie de dependenţă faţă de 
autorul infracţiunii, victimele terorismului, ale criminalităţii organizate, ale traficului de persoane, ale violenţei în cadrul 
relaţiilor apropiate, ale violenţei sexuale sau ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victimele afec-
tate de o infracţiune din cauza prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special cu 
caracteristicile lor personale, victimele cu dizabilităţi, precum şi victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca 
urmare a gravităţii infracţiunii.

3.5. Asistența juridică

În conformitate cu dispozițiile art. 93 alin. (4) din Codul de Procedură Penală, asis-
tența juridică este obligatorie când persoana vătămată/partea civilă este o persoană lipsită 
de capacitate de exercițiu, ori cu capacitate de exercițiu restrânsă (în general, persoanele 
minore se află în această situație, cu excepția cazului în care au dobândit capacitatea depli-
nă de exercițiu ca urmare a căsătoriei).

Prin urmare, în cazul în care minorul nu beneficiază de seviciile unui avocat ales, 
organul judiciar este obligat să ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu, în pre-
zența căruia va fi efectuată audierea.

Legiuitorul a avut în vedere faptul că minorii fac parte din categoria persoanelor 
vulnerabile, care au nevoie de consiliere juridică calificată, pentru a cunoaște și exercita 
toate drepturile conferite de lege.

De altfel, potrivit dispozițiilor art. 111 alin. (3) rap. la art. 109 alin. (2) din Codul de 
Procedură Penală, persoana vătămată are dreptul să se consulte cu avocatul, atât înainte, 
cât și în cursul audierii.

3.6. Locul audierii

Potrivit dispozițiilor art. 111 alin. (6)  lit. a din Codul de Procedură Penală, audierea 
se efectuează în incinte concepute sau adaptate acestui scop, care să asigure un mediu 
securizant și prietenos. 

Camera de audiere trebuie să fie concepută și mobilată, astfel încât să se poată 
adapta audierii unor copii de vârste diferite și să nu conțină elemente care pot distrage 
atenția copilului. Pentru un copil de vârstă mică, un mediu familiar îl reprezintă o cameră 
prietenoasă, care favorizează comunicarea și adaptarea la noua situație. De asemenea, 
trebuie să fie izolată fonic și să aibă geam despărțitor unidirecțional și sistem de înregistrare 
audio-video. 

Audierea copilului într-o locație concepută și dotată corespunzător prezintă mai 
multe avantaje: în acest mediu copilul se simte confortabil și în siguranță, permite participa-
rea mai multor persoane la audiere în spatele geamului despărțitor unidirecțional, audierea 
poate fi înregistrată audio-video etc. 

În cazul în care, din diverse motive (urgență, copilul este prea mic, etc.), audierea 
nu poate fi realizată într-o cameră specială, trebuie aleasă pe cât posibil o incintă neutră, 
mobilată simplu, departe de zgomot sau alți factori perturbatori, care să nu distragă atenția 
sau să influențeze starea copilului. Audierea copilului se poate desfășura și la domiciliul 
copilului, numai dacă acesta nu este locul în care a fost comisă fapta.

3.7. Sălile “AUDIS” pentru audierea minorilor victime realizate de Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul Ambasadei Fran-
ței în România și organizației franceze „La Voix De l’Enfant”.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) a amenajat cu 
sprijinul Ambasadei Franței în România, 3 săli specializate în audiere minorilor. Aceste săli 
sunt cunoscute deja ca sălile “AUDIS” întrucât acestea au fost realizate în cadrul proiectului 
«AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor în România !», implementat în România 
din 2012, proiect care și-a propus să îmbunătățească cadrul legal și practicile existente 
în România în ceea ce privește instrumentarea cauzelor cu minori, în vederea realizării 
unei justiții conform standardelor europene și internaționale în materie de justiție în respec-
tul Drepturilor Copilului. Proiectul are la bază un Protocol de colaborare inter-instituțional 
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semnat, în prezent, de următoarele instituții: FONPC, Consiliul Superior al Magistraturii, 
Ministerul Justiției, Ministerul Public- Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Jus-
tiție, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Autoritatea 
Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Ministerul Afacerilor 
Interne – Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Generală de Poliție a Municipiu-
lui București (DGPMB), Ministerul Afacerilor Interne – Agenția Națională Împotriva Traficului 
de Persoane (ANITP), Asociația Federativă „La Voix de l’Enfant” și Ambasada Franței în 
România.

Primele două săli au fost amenajate în 2014, în cadrul Direcțiilor Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județele Dolj și Cluj. În același an, au fost 
organizate în cadrul proiectului, pentru profesioniștii din domeniul justiției, poliției și asis-
tenței sociale/protecția copilului, primele sesiuni de formare pluridisciplinare în tehnici de 
audiere a minorilor.

A treia sală amenajată în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, a fost 
inaugurată în iunie 2016.

Pentru copii, utilizarea unei săli de audiere dotată cu echipament de înregistrare 
audio-video prezintă avantaje deosebit de importante în ceea ce privește riscul victimizării 
secundare: reducerea numărului de audieri, înregistrarea poate fi  prezentată persoanei 
inculpate, evitând în acest fel, confruntarea directă a victimei cu agresorul. 

Înregistrarea audio-video permite transcrierea audierii prin vizionare ulterioară. 
Este un aspect important pentru că, nemaifiind nevoit să întrerupă copilul pentru a-i consem-
na spusele, anchetatorul poate să favorizeze mai bine relatarea liberă. 

O sală de audiere asigură cadrul necesar pentru o audiere în condiții optime a co-
piilor victime și/sau martori ai unei forme de violență și reprezintă un pas important pentru o 
justiție adaptată copilului.

Avantajele sălii specializate în audierea minorilor

Pentru copil :

	 Înregistrarea audierii prezintă un avantaj considerabil pentru copil. Este vorba întâi 
de limitarea numărului de audieri, precum și relevarea unor elemente non-ver-
bale

	 Un alt avantaj deloc neglijabil pentru minorul victimă este că înregistrarea poate fi 
folosită pentru confruntări, filmul putând fi prezentat persoanei inculpate

Pentru procedură:

	 Înregistrarea audio-video permite transcrierea audierii prin vizionare ulterioară. 
Este un aspect important pentru că, nemaifiind nevoit să întrerupă copilul pentru 
a-i consemna spusele, anchetatorul poate să favorizeze mai bine relatarea liberă. 

	 De asemenea, transcrierea ulterioară permite consemnarea fidelă de declarații-
lor minorului, dar și a gesturilor și a atitudinii sale. Apoi, prin intermediul ei, pot 
fi cunoscute cu precizie întrebările adresate de anchetator (inclusiv intonația aces-
tuia), verificate spontaneitatea, stânjeneala sau ușurarea cu care sunt formulate 
răspunsurile. În fine, vizionarea ulterioară permite „retrăirea” audierii, lucru imposi-
bil prin intermediul unui proces verbal.

Pentru anchetator :

	 Înregistrarea audierii îi permite să asculte mai bine, iar faptul că nu mai trebuie 
să se afle în spatele calculatorului îi permite să adopte o poziției mai propice con-
fidențelor. 

	 Astfel, durata audierii se scurtează, ceea ce e benefic și pentru minor și pentru 
anchetator. 

	 Apoi, vizionarea înregistrării contribuie la perfecționarea anchetatorului care 
în acest fel se poate evalua și își poate îmbunătăți tehnica pentru viitoarele audieri.

Sala de audiere minori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București
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Sala de audiere minori din cadrul Direcției Generale de  Asistență Socială 

și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj

 

 Sala de audiere minori din cadrul Direcției Generale de  Asistență Socială 

 și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj

3.8. Înregistrarea audio-video a audierii

Conform dispozițiilor art. 111 alin. (8) din Codul de Procedură Penală, este obli-
gatoriu ca audierea să fie înregistrată audio-video, cu excepția cazului când înregistrarea 
nu este posibilă. În acest caz, se va consemna în declarația persoanei vătămate faptul că 
aceasta nu a fost înregistrată și motivul concret pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

 În cazul în care audierea va fi înregistrată, anchetatorul îi va spune acest lucru 
copilului și îi va oferi și o explicație legată de necesitatea înregistrării.

Toate persoanele prezente la audiere trebuie să fie vizibile în imaginile înregistrate, 
pentru a evita orice îndoială sau suspiciune legată de un comportament care ar putea influ-
ența declarația copilului.

La începutul înregistrării se menționează data și locul unde se efectuează audie-
rea, numele și funcția persoanelor care efectuează sau asistă la audiere, după care audie-
rea urmează cursul firesc.

Avantajele înregistrării audierii:
•	 înregistrarea permite ca audierea să se desfășoare fluent, fără întreruperile 

generate de dactilografierea declarației; 
•	 reduce sau înlătură necesitatea de a efectua o nouă audiere, prevenind revictimi-

zarea copilului; 
•	 face audierea un proces obiectiv și transparent, evitând astfel criticile sau interpre-

tările ulterioare;
•	 surprinde aspecte ale audierii care nu pot fi redate în scris (limbaj nonverbal, diver-

se reacții emoționale, pauze sau ezitări în relatarea evenimentului, etc);
•	 permite anchetatorilor să revadă și să analizeze modul în care a decurs audierea, 
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conținutul declarației și reacțiile persoanei audiate, putând astfel să aprecieze asu-
pra sincerității/nesincerității declarației și necesității efectuării unei noi audieri;

•	 vizionarea repetată a înregistrării permite anchetatorilor să-și îmbunătățească abi-
litățile și procedura audierii;

•	 permite judecătorilor să observe cum arăta copilul la momentul audierii (procesul 
poate dura mai mulți ani) și să vadă în concret cum a decurs audierea, ce a relatat 
copilul și reacțiile acestuia pe parcursul audierii;

•	 Înregistrarea declarației constituie mijloc de probă, împreună cu declarația scrisă 
sau cu procesul verbal încheiat în acest scop.

   

4. Factori care pot influența declarația copilului. 

Dificultăți legate de audierea copilului.

Procesul de formare a declarațiilor copiilor, deși este asemănător cu cel al adulților, 
este influențat de factori specifici. 

Factorii care pot influența declarația minorului sunt multipli și diverși, fiind legați în 
special de vârstă, dezvoltarea psiho-somatică, existența traumei, mediul familial sau social 
din care provine.  Copilul este o ființă care se află într-un proces de creștere, dezvoltare, 
maturizare, ceea ce îl face mult mai vulnerabil decât un adult sub diverse aspecte. 

Acești factori interacționează într-o manieră individuală unică, astfel încât nu exis-
tă doi copii care să relateze un eveniment în același fel sau cu același nivel al detaliilor și 
clarității.

4.1. Factori de ordin afectiv-emoțional

Sub acest aspect, trebuie avut în vedere că, în cazul copiilor, factorii de ordin afec-
tiv-emoțional pot influența semnificativ existența dezvăluirii și conținutul acesteia.

Astfel, în anumite cazuri, legătura afectivă a copilului cu agresorul poate fi foarte 
strânsă, iar sentimentul culpabilizării și teama de consecințe pot să reprezinte bariere im-
portante în dezvăluirea faptelor. Este dificil pentru copil să aducă sau să reitereze acuzații 
împotriva unui adult semnificativ sau îndrăgit, cu care se află într-o relație inegală ca statut. 

Totodată, copilul poate avea sentimente de vinovăției legate de producerea eveni-
mentului și, din acest motiv, poate evita relatarea completă a celor întâmplate, încercând să 
evite posibile consecințe negative care s-ar putea răsfrânge asupra sa.

Pe de altă parte, din cauza stării emoționale în care a perceput faptele, copilul poa-
te manifesta inconștient o tendință de exagerare a împrejurărilor săvârșirii acestora. 

De asemenea, având în vedere că în cazul minorilor victime, percepția și memora-
rea se fac pe fondul unor intense tulburări afective,  există posibilitatea ca acesta să facă o 
prezentare trunchiată sau denaturată a faptelor.

4.2. Factori de ordin cognitiv

 Memoria sau faptul de a-și aminti un eveniment, este un proces foarte complex, 
care se desfășoară pe trei stadii principale: codare, stocare și reactualizare.

O multitudine de factori pot influența aceste diferite faze și mai ales amintirea ex-
periențelor trăite. 

Vârsta subiectului este un factor care influențează decisiv acest mecanism, întrucât 
copiii sunt în curs de dezvoltare, inclusiv sub aspectul capacității atenției și structurii cogni-
tive.

 Cu cât copiii sunt mai mici, cu atât dau mai puține detalii despre experiențele tră-
ite, întrucât acordă atenție unor aspecte diverse ale evenimentelor, ceea ce va avea drept 
consecință diminuarea numărului informațiilor și în special a detaliilor reținute. Pe măsură 
ce structura cognitivă devine complexă, se va îmbunătății capacitatea de a integra un eve-
niment în memorie.

Pe de altă parte, faptul că cei de vârstă mai mică își amintesc mai puține detalii 
decât copiii de vârstă mai mare,  este legat mai degrabă de ultima fază a procesului de 
formare a memoriei – reactualizarea, decât de înmagazinarea inițială a amintirilor. Cu cât 
copilul este mai mic, cu atât îi va fi mai greu să reconstituie detalii, mai ales cele secundare 
evenimentului.

Însă, copiii de vârstă mai mică au amintiri foarte exacte și pot să-și reamintească 
elementele esențiale ale evenimentului.

Prin urmare, audierea copiilor mici trebuie efectuată cât mai repede posibil, întrucât 
aceștia au tendința de a uita mai rapid informațiile stocate.

Odată cu trecerea timpului, copilul victimă își va aminti, mai degrabă, un scenariu în 
care evenimentele se suprapun și nu va putea să reconstituie un rezumat logic și cronologic 
al faptelor.

Un alt factor care poate afecta memoria, este trauma sau abuzul suferit. 

Astfel, memoria copiilor care au suferit forme extreme de traumă, poate fi afectată 
sau distorsionată. Este posibil ca acești copii să nu-și poată reaminti experiența pe care 
au trăit-o, într-o manieră lineară, ci mai degrabă ca niște flash-uri de memorie sau ca niște 
instantanee ale agresiunii. În plus, memorarea unei experiențe traumatice poate fi limitată la 
aspectele principale, fără a fi reținute și detaliile periferice.

Prin urmare, în aceste cazuri, așteptările nu trebuie să fie prea mari, iar anchetato-
rul nu trebuie să forțeze obținerea unei destăinuiri complete sau să continue audierea, în cazul 
în care copilul devine mult prea tulburat, întrucât există riscul revictimizării copilului.  

Sugestibilitatea reprezintă măsura în care persoanele acceptă o informație post 
eveniment și o încorporează în amintirile lor.

Este posibil ca un copil să-și reamintească evenimentul cu exactitate, dar să alea-
gă să nu-l dezvăluie sau să facă o declarație parțială și/sau nesinceră din diverse motive.

Copiii mai mici sunt cei mai susceptibili de a fi influențați de întrebări sugestive. 
Acest fenomen se diminuează odată cu vârsta, iar pe la 10-11 ani, copiii sunt victime ale 
sugestiei în aceeași proporție ca adulții.
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Sugestibilitatea copiilor se datorează dorinței de a se conforma așteptărilor adul-
tului, astfel încât insistența în obținerea unor răspunsuri poate deveni sugestivă, iar minorul 
să simtă că trebuie să furnizeze un răspuns. Totodată, repetarea unor întrebări închise pe 
parcursul audierii poate determina modificarea răspunsului de fiecare dată când întrebarea 
este pusă, copilul gândindu-se că adultul nu este mulțumit de răspunsul lui. 

          Întrebările sau solicitările sugestive pot căpăta diverse forme: informații sau ipoteze 
false, pe care minorul are tendința de a le confirma, informații necomunicate de minor, rezu-
mate inexacte ale informațiilor livrate de minor sau întrebări cu alegeri multiple.

Prin urmare, se recomandă utilizarea întrebărilor deschise, încă de la începutul 
audierii și pe toată durata acesteia, întrucât facilitează obținerea unui răspuns precis și ale-
gerea liberă a informațiilor stocate în memorie. 

De asemenea, frazele scurte și utilizarea unui vocabular simplu, permit copiilor să 
nu fie influențați în timpul audierii.

 Competența limbajului

În general, pentru ca scopul audierii să fie atins, respectiv pentru a fi obținută o 
declarație completă și precisă, este foarte important pentru anchetator să stabilească nivelul 
de dezvoltare al copilului. 

Audierea într-o cauză penală este o încercare pentru copil, întrucât implică tipare 
diferite de conversație, față de cele cu care este obișnuit și o cerință ridicată pentru detalii.

Faptul că un copil își reamintește un eveniment, nu garantează că acesta poate 
să-l descrie altor persoane.

Din acest motiv, încă de la începutul audierii, anchetatorul trebuie să stabilească 
capacitatea de comunicare a copilului și nivelul său lingvistic.

Anchetatorul trebuie să fie conștient de faptul că, uneori, copiii pronunță greșit anu-
mite cuvinte sau le folosesc cu alte sensuri. Mai mult, copiii de vârstă mai mică folosesc 
cuvinte înainte să le înțeleagă cu exactitate sensul sau continuă să confunde concepte ca 
”mâine”, ”mult” sau ”timp îndelungat”.

Anchetatorul trebuie să-și adapteze nivelul la cel al copilului și să folosească cu-
vinte și fraze pe care copilul să le înțeleagă, în caz contrar existând riscul de a compromite 
răspunsul.

De asemenea, este indicat ca anchetatorul să evite să folosească termeni juridici 
sau alte cuvinte dificile specifice jargonului adulților.

4.3. Factorii legați de anchetator

Pregătirea profesională și aptitudinile persoanei care efectuează audierea, sunt 
esențiale pentru obținerea unei declarații în conformitate cu cele întâmplate în realitatea 
obiectivă. De aceea, este important ca persoana care efectuează audierea, să stăpânească 
tehnicile speciale de audiere a copilului victimă, să aibă cunoștințe despre psihologia dez-
voltării copilului și să înțeleagă consecințele psihosociale ale agresiunii sau abuzului suferit 
de copil, precum și modalitatea în care acestea influențează procesul psihic de formare a 
declarației și redarea acesteia cu ocazia audierii.

Pe de altă parte, există posibilitatea ca în faza incipientă a cercetărilor, anchetato-
rul să-și formeze deja o idee precisă despre faptele care au avut loc sau nu au avut loc în 
opinia lui, să aibă deja un scenariu legat de cele întâmplate. În acest caz, sunt mari șanse 

ca acesta să încerce să obțină răspunsurile care corespund ipotezelor sale. Pentru a evita 
această situație, anchetatorul trebuie să fie deschis, lipsit de prejudecăți și predispus să ia 
în considerare toate ipotezele pentru a-și depăși subiectivitatea inerentă și influența ideilor 
preconcepute. 

5. Audierea copilului victimă în faza de urmărire penală

Audierea persoanei vătămate minore reprezintă o activitate procedurală complexă, 
care presupune parcurgerea mai multor etape și o abordare specială, centrată pe copilul 
victimă. 

O audiere făcută cu respectarea prevederilor legale şi a nevoilor speciale ale copi-
lului, aduce numeroase beneficii, atât urmăririi penale, prin valoarea probatorie a declarației, 
cât şi minorului, prin limitarea posibilități de traumatizare a acestuia. Totodată, poate fi elimi-
nat riscul revictimizării minorului, precum şi refuzul acestuia de a mai colabora cu organele 
de anchetă.

5.1. Pregătirea audierii

Pregătirea audierii copilului victimă este absolut necesară în toate cauzele, indife-
rent de complexitate sau gradul de dificultate, având în vedere importanța administrării aces-
tui mijloc de probă, deosebit de important în arhitectura cauzei penale. Pregătirea temeinică 
a audierii presupune parcurgerea mai multor etape: studierea materialului cauzei, strân-
gerea de informații despre copil, întocmirea unui plan de audiere, stabilirea unei relații de 
colaborare și sprijin cu părinții și pregătirea camerei de audiere.

Parcurgerea acestor etape are ca finalitate cunoașterea temeinică a copilului și a 
mediului din care provine, a împrejurărilor în care s-a comis pretinsa faptă, precum și crea-
rea cadrului efectuării audierii în condiții optime. 

 Studierea materialului cauzei 

Înainte de începerea audierii, la fel ca în orice situație în care se audiază persoane, 
anchetatorul trebuie să citească materialul probator administrat până în acel moment și să 
dețină toate informațiile referitoare la fapta cercetată. În acest fel, anchetatorul poate coro-
bora detaliile furnizate de minor în timpul audierii, cu datele rezultate din celelalte mijloace 
de probă, fără a fi nevoit să întrerupă audierea pentru a verifica informaţiile.

Strângerea de informații despre copil din diverse surse: dosarul copilului de la ser-
viciul de protecție socială, rapoarte ale poliției sau audieri colaterale (părinți, rude, vecini, 
grădiniță/școală, asistenți sociali). Astfel, se pot obține informații despre copil, familie și me-
diu, care să faciliteze contactul cu copilul sau care pot fi folosite pe parcursul audierii, cum ar 
fi: nivelul de dezvoltare cognitivă și emoțională, posibile dizabilități, trauma suferită, starea 
mintală a copilului, comportament, situația școlară, activități de interes sau hobby-uri, me-
diile frecventate, cerc de prieteni, compoziția familiei, obiceiuri de familie, fapte/întâmplări 
relevante, posibile motivații pentru o acuzație falsă, natura relațiilor dintre copil și persoana/
persoanele implicate în săvârșirea infracțiunii, dacă copilul este cooperant în vederea luării 
unei declarații, etc.
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 Pe de altă parte, în cazul în care copilul a povestit evenimentul altor persoane (pă-
rinți, bunici, tutori), este de preferat ca acestea să relateze anchetatorului agresiunea sufe-
rită de copil, exact așa cum i-a fost povestită de acesta. În acest fel, coroborând informaţiile 
primite de la părinţi, cu alte date obţinute în timpul audierii propriu-zise şi cu manifestările 
copilului, anchetatorul își poate da seama dacă acesta deformează realitatea, exagerând 
unele aspecte, sau dacă îi ascunde anumite etape sau detalii ale agresiunii.

 Totodată, părintele sau tutorele va fi chestionat în vederea obţinerii unor informaţii 
privind starea psihică a copilului, cât de mult s-a schimbat din punct de vedere emoțional și 
în ce a constat exact această schimbare (nu se mai joacă, este furios pe oricine, nu mai vor-
bește cu nimeni, stă numai în prezența persoanelor în care are încredere). Dacă consideră 
necesar, anchetatorul se poate consulta cu părintele, despre modul în care ar trebui abordat 
copilul, pentru a-i câștiga mai ușor încrederea.

 Cunoscând toate aceste informații, anchetatorului îi va fi mai ușor să dezvolte cu 
acesta o relaţie bazată pe încredere, iar copilul să conştientizeze că scopul anchetatorului 
este să-i ofere siguranţă şi să-l împiedice pe agresor să mai facă rău, atât lui, cât și altor copii.

Întocmirea unui plan de audiere

Înainte de audiere, anchetatorul întocmește un plan de audiere, care să conțină 
problemele de lămurit, întrebările și ordinea de adresare a acestora. Acest plan are caracter 
orientativ și se poate completa după discuția pregătitoare avută cu minorul sau chiar pe 
parcursul efectuării audierii propriu-zise, în faza relatării libere, iar întrebările adresate se pot 
completa, modifica sau reformula în funcție de evoluția audierii și de informațiile rezultate. 

Întrebările din planul de audiere sau modificările ulterioare pot fi făcute împreună 
cu psihologul sau specialistul care participă la audiere.

Cu această ocazie pot fi pregătite mijloace materiale de probă (înscrisuri, fotografii) 
care urmează a fi folosite pe parcursul audierii.

Stabilirea unei relații de colaborare și sprijin cu părinții 

Având în vedere situația dificilă în care se află copilul, care se confruntă cu parti-
cularitățile procedurii judiciare și cu necesitatea reamintirii și povestirii evenimentului trau-
matizant, este foarte importantă implicarea părinților și stabilirea unei relații de colaborare 
cu aceștia. În general, având în vedere drepturile și obligațiile părintești comune,  este pre-
ferabil ca la prima întâlnire să fie prezenți ambii părinți pentru a se realiza consensul dintre 
aceștia. Cu această ocazie, anchetatorul le va explica părinților procedurile legale, importan-
ța mărturiei copilului, posibilitatea de a beneficia gratuit de consiliere psihologică și asistență 
juridică, precum și toate implicațiile juridice ale participării ca persoană vătămată în cadrul 
procesului penal.

Pregătirea camerei de audiere se va realiza înainte de introducerea copilului, prin 
îndepărtarea materialelor care ar putea să-i distragă atenția, aranjarea poziției scaunelor 
și a biroului, ținând cont de considerentele tactice ale audierii și de necesitatea ca toate 
persoanele să fie în raza de acțiune a camerei de filmat, precum și punerea în funcțiune și 
pornirea dispozitivului de înregistrare audio-video.

5.2. Dezvoltarea unei relații de încredere anchetator-copil 

Realizarea contactului psihologic dintre anchetator și copil este o etapă esențială 
pentru efectuarea cu succes a audierii. Legătura emoțională care se creează între ancheta-
tor și copil îi poate ajuta pe amândoi să se relaxeze.

Înainte de audierea propriu-zisă, este necesar ca anchetatorul să obțină încrederea 
copilului și să stabilească legătura psihologică cu acesta și cu persoana de încredere care îl 
însoțește pe copil. Pentru aceasta anchetatorul trebuie, pe de o parte, să inspire autoritate, iar 
pe de altă parte, să fie o persoană caldă, empatică, prietenoasă.

 În situația în care copilul este stingherit sau nu se află în largul său, anchetatorul 
va încerca să afle motivul acestei stări. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, în 
urma agresiunii, minorul a avut de suferit nu numai o traumă fizică, ci şi una emoțională, iar 
în momentul audierii, acesta poate avea diverse sentimente sau trăiri (furios, supărat, trist, 
confuz, pesimist, încordat, rușinat sau speriat). Unul din scopurile acestei discuţii este de a 
observa starea emoțională a copilului și de a elimina posibilele bariere de comunicare.

 Pentru a reduce anxietatea inerentă unei astfel de proceduri, este recomandabil ca 
anchetatorul să se prezinte și să facă o descriere mai amplă a profesiei sale, într-un limbaj 
accesibil și prietenos, scoțând în evidență faptul că în mod curent discută cu copiii pentru a-i 
ajuta. Totodată, anchetatorul va prezenta și celelalte persoane care participă la audiere și 
va permite copilului să facă un tur vizual al camerei de audiere. Copilul se va familiariza cu 
mediul și persoanele care participă la audiere.  

De multe ori, copiii și adolescenții aflați într-o astfel de situație, sunt reticenți, de-
fensivi sau chiar ostili. Construirea unei relații, la nivel emoțional cu copilul, este esențială 
pentru atingerea scopului audierii. Prima impresie este foarte importantă. Aceasta are con-
secințe asupra modului în care aceștia se deschid și comunică. Este bine ca anchetatorul 
să aibă o atitudine prietenoasă, să manifeste interes față de copil și să nu poarte haine sau 
accesorii care îi pot distrage atenția copilului.

De asemenea, anchetatorul va comunica minorului scopul prezenței sale și infor-
mații generale despre cum va decurge audierea, asigurându-l totodată că părinții sunt pre-
zenți într-o cameră alăturată, în cazul în care, din considerente tactice, aceștia nu participă 
la audierea propriu-zisă.

Este de la sine înțeles că anchetatorul se va adresa copilului pe numele mic. În 
cazul în care copilul are mai multe nume sau părinții folosesc un diminutiv, este bine ca 
anchetatorul să folosească acel nume. Această modalitate de abordare creează un cadru 
plăcut, familiar, care contribuie la creșterea încrederii copilului. 

Discuţiile de cunoaştere vor debuta cu subiecte familiare copilului, despre care 
îi face plăcere să vorbească sau pe care le poate trata cu uşurinţă (de exemplu: ”Ai spus 
fotbal. Spune-mi mai multe despre cum joci fotbal” sau ”Ai spus că îți place să citești cărți. 
Spune-mi mai multe despre cititul cărților”).

Totodată, pentru a testa memoria și nivelul de dezvoltare al copilului, persoana 
care efectuează audierea îi va adresa copilului întrebări simple despre situația sa familială și 
școlară, vacanțe, cadouri primite de ziua sa, etc.

Scopul acestor discuții este ca anchetatorul să-l cunoască mai bine pe copil, să 
stabilească gradul de dezvoltare și nivelul lui de comunicare, iar copilul să capete încredere 
în acesta.
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Discuțiile de cunoaştere, ca şi discuţiile ulterioare, trebuie făcute pe un ton calm, 
prietenos, folosindu-se cuvinte şi expresii pe care minorul le poate înțelege. În situația în 
care, în urma încercării clasice de a lega un dialog preliminar cu minorul, acesta refuză să 
dialogheze cu anchetatorul, trebuie găsită o altă metodă de abordare a acestuia, de a-i atra-
ge atenția și de a-i câștiga încrederea. 

Este contraindicat însă, ca anchetatorul să-l întrebe pe copil dacă vrea să fie prie-
tenul său, întrucât este posibil ca acesta să se simtă constrâns sa dea un răspuns afirmativ.

De asemenea, este interzisă folosirea expresiilor şi întrebărilor de genul “Nu mai 
suntem prieteni”, “Nu e frumos din partea ta”, “Mă supăr pe tine”, “De ce nu vrei să vorbești 
cu mine!?”, prin care copilul ar putea înțelege că este tras la răspundere sau că trebuie să 
prezinte o explicație pentru faptul că nu dorește un dialog. Acest mod de a aborda un copil 
poate duce la imposibilitatea ulterioară de a stabili o relaţie cu el şi de a obţine informaţiile 
necesare soluționării cauzei.

În momentul în care copilul acceptă dialogul cu anchetatorul, este de preferat să fie lăsat 
să vorbească și să povestească despre ce vrea el, anchetatorul dându-i impresia că este 
interesat de ce spune, însă, fără a-l privi insistent. Astfel, lăsându-l pe copil să vorbească 
singur, anchetatorul își poate da seama despre ce-i place minorului să facă sau modul cum 
acesta prezintă o situație banală/comună din viața lui.

În funcție de aspectele relatate de copil, anchetatorul poate să-i spună acestuia că în copilărie 
și el făcea aceleași lucruri, avea același gen de jucării, își petrecea timpul cu aceleași jocuri, astfel 
încât copilul să aibă sentimentul că anchetatorul seamănă cu el, ceea ce facilitează deschi-
derea şi comunicarea cu acesta.

Pe de altă parte, în această etapă, anchetatorul va urmări cu atenție copilul, obser-
vând cu predilecție aspectul fizic, expresia feței, vestimentația, nivelul activității, vorbirea și 
abilitățile lingvistice, interacțiunea cu părinții. Acuratețea informațiilor rezultate din observa-
rea atitudinii și comportamentului minorului poate contribui la alegerea modalității de abor-
dare a copilului pe parcursul audierii și la interpretarea rezultatului audierii.

Parcurgerea acestei etape nu trebuie tratată, în niciun caz, într-o manieră rigidă, 
prin adresarea de întrebări sau folosirea unor expresii standardizate. Dimpotrivă, o abordare 
empatică și spontană facilitează crearea legăturii emoționale anchetator-copil. 

Desfășurarea acestor discuții nu trebuie să fie condiționate de timp. Anchetatorul 
trebuie să discute cu minorul până când aceștia reușesc să construiască acea relaţie bazată 
pe încredere - “să se împrietenească”, astfel încât, acesta să aibă sentimentul de siguranță în 
prezența persoanei care desfășoară audierea. 

Cu toate acestea, trebuie evitată prelungirea discuţiilor şi continuarea acestora 
după momentul în care a intervenit oboseala copilului, având în vedere că aceștia se plicti-
sesc repede, îşi pierd răbdarea şi atenţia într-un timp relativ scurt.

5.3. Stabilirea regulilor de bază ale audierii favorizează obținerea unei decla-
rații exacte și complete din partea copilului și reduce riscul sugestionării acestuia. 

Sugestibilitatea minorilor se poate manifesta în următoarele modalități: tendința de 
a confirma spusele anchetatorului în condiții de presiune sau insistențe din partea acestuia; 
convingerea că adulții sunt surse credibile de informații; tendința de a oferi un răspuns la 
întrebările adulților (rareori vor spune ”nu știu”); răspund la întrebări pe care nu le-au înțeles; 
în cazul întrebărilor repetitive, își modifică răspunsul.

De aceea, este important să i se comunice copilului modalitatea în care se va des-
fășura audierea și ce se așteaptă de la el, pentru ca acesta să înțeleagă importanța acestei 
activități și faptul că el este sursa de informație.

 Anchetatorul va comunica copilului regulile de bază ale audierii într-o manieră 
simplă, concisă, adaptată nivelului de dezvoltare al copilului, iar pentru copiii de vârstă mică, 
instrucțiunile vor fi însoțite de exemple practice corespunzătoare.

Regula nr. 1 – ”NU ÎNȚELEG”

I se atrage atenția copilului că în situația în care nu înțelege o întrebare, acesta 
trebuie să-i spună anchetatorului că nu înțelege. 

Dacă îți pun o întrebare pe care nu o înțelegi, spune-mi ”Nu înțeleg”. De acord?

Regula nr. 2 – ”NU ȘTIU”

I se atrage atenția copilului să răspundă la întrebări, doar dacă cunoaște răspunsul, 
iar în caz contrar, să spună că nu știe, în niciun caz să nu ghicească răspunsul.

Dacă îți pun o întrebare și nu știi răspunsul, spune-mi ”Nu știu”. De exemplu, dacă 
te întreb ce culoare are mașina mea, ce o să-mi răspunzi ? (…) Exact, când nu știi răspunsul 
spui ”Nu știu”, în niciun caz nu ghicești răspunsul.

Regula nr. 3 – ”CORECTEAZĂ-MĂ DACĂ GREȘESC”

I se pune în vedere copilului că, în situația în care anchetatorul spune ceva greșit, 
trebuie să-i atragă atenția asupra acestui lucru, întrucât anchetatorul nu are cunoștință des-
pre ceea ce s-a petrecut.

Uneori oamenii fac afirmații incorecte, din greșeală. Dacă spun ceva greșit, trebuie 
să-mi spui. De acord ? (…) De exemplu, dacă îți spun că tu ești în picioare (în situația în care 
copilul stă pe scaun), ce o să-mi spui ? (…) Exact, în situația în care spun ceva neadevărat, 
trebuie să-mi spui.

Regula nr. 4 – ”CERINȚA DE A SPUNE ADEVĂRUL”

Este foarte important, pentru succesul audierii, ca anchetatorul să discute cu mi-
norul despre adevăr/minciună și să obțină de la acesta promisiunea că pe parcursul audierii 
va spune adevărul. Anchetatorul trebuie să se asigure că minorul cunoaște diferența dintre 
adevăr și minciună și importanța de a spune adevărul. În acest scop, este recomandabil ca 
anchetatorul să evite o explicație teoretică a acestor concepte, întrucât există riscul ca mino-
rul să nu înțeleagă. Prin urmare, este recomandabil să folosească exemple concrete despre 
afirmații adevărate sau false și să verifice dacă minorul a înțeles.
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Este foarte important ca azi să spui doar adevărul și să-mi vorbești despre lucrurile 
care ți s-au întâmplat cu adevărat. Prin urmare, vreau să mă asigur că înțelegi ce înseamnă 
spunerea adevărului. De exemplu, dacă spun că port o cămașă roșie, e adevărat sau nu e 
adevărat ? (…) Nu este adevărat, întrucât în realitate cămașa mea este albastră. Și dacă 
spun că în acest moment stau pe scaun, ar fi adevărat sau neadevărat ? (…) Ar fi adevărat, 
pentru că într-adevăr stau pe scaun. Văd că înțelegi ce înseamnă spunerea adevărului. Îmi 
vei spune astăzi adevărul ? (…)

5.4. Antrenarea memoriei episodice a copilului

În această etapă, persoana care efectuează audierea îi va cere copilului să-i de-
scrie un eveniment special, trăit recent de acesta, care nu are legătură cu obiectul cauzei, 
de preferință unul care a reieșit din discuția anterioară (petrecerea de ziua sa ori alt eveni-
ment semnificativ petrecut în familie, prima zi de școală sau o zi de vacanță). 

În cazul copiilor de vârstă mai mică, care în general oferă mai puține detalii despre 
un eveniment unic, este recomandat ca acestora să li se ceară să descrie un eveniment cu 
caracter repetabil, care ține de rutina cotidiană (de exemplu, perioada de când se trezește 
și până ajunge la școală) sau să povestească despre un hobby al lor, care de asemenea 
implică repetabilitate (sport, muzică, lectură).

Anchetatorul îl va instrui pe copil să povestească acel eveniment de la început, 
până la sfârșit.

Pe parcursul discuției, anchetatorul îl va îndemna pe copil să povestească acel 
eveniment în detaliu, prin adresarea unor întrebări sau invitații deschise, care să favorizeze 
răspunsuri multiple. În această etapă, care reprezintă practic un antrenament pentru audi-
erea propriu-zisă, nu trebuie să se folosească întrebări direcționate sau specifice, întrucât 
copilul trebuie să se obișnuiască să ofere răspunsuri la invitațiile deschise.

Totodată, anchetatorul îl va încuraja pe copil pe parcursul povestirii arătându-i in-
teres, atât prin manifestări nonverbale (de exemplu, îl aprobă din cap), cât și prin exprimări 
verbale (exclamații de aprobare, parafrazarea ultimului comentariu al copilului sau chiar 
încurajări directe).

În situația în care copilul oferă o descriere puțin detaliată a evenimentului, antre-
narea memoriei episodice poate continua cu descrierea activităților din ziua precedentă (de 
când s-a trezit și până a ajuns la culcare) sau chiar a celor din ziua în curs (de când s-a trezit 
și până a ajuns la camera de audiere).

Exemplu practic de adresare a întrebărilor/invitațiilor deschise, preluat din proto-
colul NICHD:

Vreau să aflu mai multe despre tine și lucrurile pe care le faci. În urmă cu câteva 
zile/săptămâni a fost ziua ta de naștere/prima zi de școală/alt eveniment. Spune-mi tot ce 
s-a întâmplat în acea zi, de la început, până la sfârșit.

Și apoi ce s-a întâmplat ?

Gândește-te bine de tot la (activitate sau eveniment) și spune-mi tot ce s-a în-
tâmplat după (partea unui eveniment menționat de copil), până la (sfârșitul evenimentului 
menționat de copil).

Spune-mi tot ce s-a întâmplat după (o parte a evenimentului menționat de copil), 

până la (sfârșitul evenimentului menționat de copil).

Vorbește-mi mai mult despre (activitate menționată de copil).

Adineauri ai vorbit despre (activitate menționată de copil). Spune-mi totul despre 
asta.

 

Povestirea unui eveniment neutru contribuie la pregătirea și antrenarea copilului 
pentru rolul pe care va trebui să și-l asume pe parcursul audierii propriu-zise, în sensul că îi 
permite acestuia să-și utilizeze memoria de amintire liberă, să se familiarizeze cu întrebările 
sau invitațiile deschise, să înțeleagă cantitatea și nivelul detaliilor așteptate de la el, să con-
știentizeze că el reprezintă sursa de informație, iar anchetatorul nu știe nimic despre el (de 
obicei, copiii cred că adulții știu totul despre ei). 

În același timp, îl ajută pe anchetator să-l cunoască pe copil și să stabilească o re-
lație de încredere, care să favorizeze dialogul, să stabilească gradul de dezvoltare și nivelul 
competențelor lingvistice, precum și capacitatea acestuia de a relata liber un eveniment și 
de a răspunde la întrebări, ritmul narațiunii și calitatea răspunsurilor.

 5.5. Audierea propriu-zisă 

Audierea propriu zisă se realizează, în primul rând, în conformitate cu 
normele de procedură penală, dar presupune și respectarea unor reguli de tactică 
criminalistică, într-un climat psihologic adecvat obținerii unor declarații sincere și 
complete.
 Audierea presupune parcurgerea următoarelor etape: întrebări sau lămuriri pre-
alabile referitoare la identitatea și situația personală; comunicarea drepturilor și obligațiilor 
procesuale; relatarea verbală liberă și adresarea de întrebări.

Astfel, înainte de audiere, anchetatorul trebuie să se asigure că persoana cu care 
urmează să poarte discuțiile, este persoana vătămată. În acest scop, în conformitate cu art. 
111 alin. (1) rap. la art. 107 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, anchetatorul va stabili 
datele personale ale copilului în baza documentelor de identitate ale sale și/sau ale părin-
ților și a afirmațiilor acestuia.

În conformitate cu dispozițiile art. 113 alin. (6) din Codul de Procedură Pe-
nală, în situația în care organul judiciar nu poate stabili vârsta persoanei vătămate 
şi există motive pentru a se considera că aceasta este minor, persoana vătămată 
va fi prezumată a fi minor.

De asemenea, înainte de prima audiere, persoanei vătămate minore i se aduc la 
cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute de art. 111 alin. (2) și (5) rap. la art. 81 alin. 
(1) din Codul de Procedură Penală, precum și drepturile prevăzute de art. 4 alin. (1) din Le-
gea 211/2004, în prezența reprezentantului legal și a avocatului ales/din oficiu. În egală mă-
sură, în cazul actelor de violență domestică în sensul prevăzut de Legea nr. 217/2013, există 
obligația de informare a victimelor cu privire la drepturile prevăzute în acest act normativ. 

Audierea persoanei vătămate minore se realizează cu respectarea condițiilor ge-
nerale de audiere a persoanei vătămate  prevăzute  de art. 111 alin. (1) rap. la art. 107, art. 
109 alin. (1) și (2) și  art. 110 din Codul de Procedură Penală, precum și  a condițiilor speciale 
prevăzute de art. 111 alin. (6), (7) și (8) din Codul de Procedură Penală.
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În plus, ca şi în cazul audierii martorilor15, persoana vătămată este audiată separat 
de alte părți din cauză. Dacă  există mai mulți copii victime în aceeași cauză, aceștia nu vor 
fi audiați simultan, întrucât există riscul să se influențeze reciproc și să inducă răspunsuri 
eronate de la un copil la altul. Din același motiv, înainte de prima audiere este indicat să se 
evite contactul între copiii victime.

În general, această fază debutează cu aducerea la cunoștință a faptelor și împre-
jurărilor în legătură cu care persoana vătămată va fi audiată. În cazul copiilor victime, este 
indicat, însă, să se realizeze o tranziție către audierea propriu-zisă, folosindu-se o invitație 
generală de a vorbi, prin adresarea unei întrebări/solicitări deschise. Dacă minorul nu răs-
punde la această cerere neutră, audierea va progresa prin solicitări mai specifice, fără însă 
a face referire la un comportament particular.

Exemple de întrebări/solicitări deschise preluate din Protocolul NICHD:

Înțeleg că poate ți s-a întâmplat ceva. Povestește-mi tot ce s-a întâmplat, de la 
început, la sfârșit.

Este foarte important să îmi spui de ce te afli aici/ai venit aici. Spune-mi de ce crezi 
că mama/tatăl tău te-a adus aici astăzi.

Am auzit că ai vorbit cu un medic/profesor/asistent social (…). Spune-mi despre 
ce ați vorbit.

Văd/am auzit că ai urme/răni/vânătăi pe corpul tău. Spune-mi totul despre asta.

 A făcut cineva ceva ce nu ți-a plăcut ?

 Ți s-a întâmplat ceva la (locul/momentul presupusului incident).

Este cu desăvârșire interzis ca anchetatorul să-i dezvăluie copilului ce au declarat 
alte persoane, sau să introducă informații concrete despre fapta care nu a fost dezvăluită 
de acesta.

Scopul audierii este de a obține o relatare liberă și spontană a evenimentului, 
într-o manieră deschisă și nonsugestivă. Copilul este încurajat să descrie evenimentele cu 
propriile cuvinte.

Pe parcursul audierii, anchetatorul îl va încuraja pe copil să continue relatarea, prin 
folosirea repetată a unor invitații deschise de a continua (de exemplu: ”Și după aceea ce s-a 
întâmplat?” sau ”Spune-mi mai multe despre …”). 

Totodată, anchetatorul îl poate motiva pe copil prin confirmări neutre verbale sau 
nonverbale, prin repetarea comentariilor copilului și invitația de a continua, prin acordarea 
permisiunii de a vorbi despre probleme delicate sau îi poate reaminti acestuia faptul că vor-
bește adeseori cu copiii despre lucruri de genul celor discutate.

Anchetatorul poate influența, atât conștient, cât și inconștient, răspunsurile copilului. 
Pentru a evita acest lucru, este indicat ca pe parcursul audierii, anchetatorul să aibă o atitudine 
stimulatoare, dar neutră, fără a afișa diverse reacții emoționale. 

Trebuie evitate sugestiile de orice fel, gesturile sau expresiile care aprobă sau res-
ping afirmațiile copilului, cum ar fi încruntarea, ironiile, lipsa de atenție, nervozitatea, precum 
și manifestările de satisfacție sau mulțumire.
15 art. 122 alin. (1) din Codul de procedură penală – „Fiecare martor este audiat separat şi fără prezenţa altor mar-
tori.”

Pe de altă parte, ascultarea copilului trebuie efectuată cu calm și răbdare, fără a-l 
întrerupe, chiar dacă relatează faptele în amănunt sau se referă la elemente fără semnifica-
ție. De asemenea, anchetatorul trebuie să fie înțelegător cu pauzele din conversație și să-i 
acorde timp copilului să răspundă sau să-și recapete autocontrolul.

Această etapă este absolut necesară, întrucât anchetatorul își poate da seama 
cum a perceput minorul comiterea faptei, iar  prin relatarea liberă, minorul poate furniza 
anchetatorului unele detalii pe care acesta a omis să le povestească familiei.

În timp ce minorul relatează despre cele întâmplate, anchetatorul poate să își note-
ze informațiile necesare completării planului de audiere.

Avantajele folosirii relatării libere:

•	 permite copilului să relateze evenimentele într-o manieră personală, potrivit experi-
enței sale de viață și nivelului de dezvoltare cognitiv și lingvistic;

•	 există o probabilitate mai mare ca declarația copilului să fie sinceră și exactă;

•	 se obțin răspunsuri mai lungi;

•	 copilul poate relata fapte sau împrejurări necunoscute anchetatorului;

•	 pot apărea date din care să rezulte săvârșirea altor fapte sau participarea altor 
persoane;

•	 anchetatorul are posibilitatea să observe modul în care sunt relatate faptele și com-
portamentul copilului pe parcursul audierii, putând astfel evalua sinceritatea și buna 
credință a acestuia.

Etapa adresării de întrebări începe numai după ce copilul a terminat relatarea 
liberă a evenimentului.

Întrebările adresate copilului trebuie să fie clare, precise, concise, lipsite de ele-
mente de sugestibilitate sau de intimidare. Acestea vor fi formulate într-un limbaj accesibil 
copilului, potrivit vârstei și nivelului de dezvoltare, și vor viza strict faptele percepute direct de 
copil (în niciun caz nu i se va solicita copilului să facă aprecieri personale asupra faptelor!).

În general, este recomandat ca în prima fază, întrebările adresate să aibă legătură 
cu aspectele relatate anterior de copil. Abia după epuizarea acestor întrebări se poate trece 
la clarificarea altor probleme sau evenimente. De exemplu, dacă copilul a relatat un singur 
eveniment, trebuie lămurit întâi acest eveniment, înainte de a-l întreba pe copil despre alte 
evenimente similare. 

Pe de altă parte, întrebările adresate au menirea de a lămuri cauza sub toate as-
pectele: descrierea faptei/faptelor, identitatea autorului sau descrierea în amănunt a aces-
tuia în vederea identificării, descrierea locului în care s-a petrecut incidentul, stabilirea datei 
sau perioadei în care s-a săvârșit fapta, prezența și identitatea altor persoane (autori sau 
martori), dacă minorul a povestit despre faptă și altor persoane și reacția acestora, dacă 
acuzația privește un singur eveniment sau mai multe, dacă s-au întâmplat alte evenimente 
similare cu alți copii.

În principal, persoana care efectuează audierea, trebuie să adreseze copilului întrebări/
solicitări deschise, lipsite de elemente de sugestibilitate. Acestea permit copilului să de-
scrie evenimentul astfel cum l-a perceput, fără influențe din exterior, facilitând obținerea 
unor răspunsuri mai lungi, mai detaliate și mai precise decât alte tipuri de întrebări. 

Întrebările/solicitările deschise permit copilului să dezvolte relatările anterioare, prin ofe-
rirea de amănunte suplimentare, să facă descrieri de persoane sau obiecte sau să lămu-
rească contradicțiile aparente. De asemenea, întrebările/solicitările deschise pot furniza 
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informații despre mediul înconjurător sau despre conversațiile sau sunetele din fundal.

Exemple de întrebări/solicitări deschise preluate din Protocolul NICHD:

Gândește-te la ziua/noaptea aceea și spune-mi tot ce s-a întâmplat de la (un eve-
niment menționat de copil și care a precedat presupusa agresiune], până la (presupusa 
agresiune așa cum a fost descrisă de copil).

Spune-mi mai multe despre (persoana/obiectul/activitatea menționată de copil).

Ai vorbit despre (persoana/obiectul/activitatea menționată de copil). Spune-mi totul 
despre asta.

În vederea obținerii unor detalii suplimentare legate de aspecte pe care copilul deja le-a 
menționat, se pot adresa și întrebări specifice (centrate), folosind formele: ”cine, ce, unde, 
când, cum”. Aceste întrebări pot încuraja o relatare mai amănunțită sau pot provoca un 
răspuns scurt.

Întrebările specifice se pot referi la contextul evenimentului povestit de copil (de exemplu, 
copilul este întrebat ce făcea când a avut loc evenimentul descris), la clarificarea anumitor 
situații (de exemplu, copilului i se cer lămuriri suplimentare despre o persoană la care s-a 
referit în declarație) sau la detalii specifice (de exemplu, culoarea hainelor presupusului 
autor).

Exemple de întrebări specifice preluate din Protocolul NICHD:

Ai spus că erai „la centrul comercial”.  Unde te aflai mai exact? (…) Vorbește-mi 
despre acest centru comercial.

Ai vorbit despre un vecin. Știi cum îl cheamă? (…) Vorbește-mi despre acest vecin.

Mai devreme ai spus că mama ta „te-a lovit cu un obiect lung.” Vorbește-mi despre 
acest obiect.

Mai devreme ai spus că unchiul tău te-a atins. Spune-mi ce a făcut exact.

Dacă este necesar, pot fi folosite și întrebări închise care presupun un număr limitat de 
răspunsuri. Aceste întrebări sunt de două feluri: întrebări cu alegere multiplă și întrebări da 
– nu.

Utilizarea întrebărilor închise este riscantă în cazul audierii copiilor, întrucât, 
câteodată, aceștia simt că trebuie să aleagă una dintre opțiuni. Așadar, răspunsurile la aceste 
întrebări sunt mai puțin exacte decât cele oferite la întrebările deschise.

Totuși, în cazul în care anchetatorul trebuie să confirme detalii specifice sau să lămurească 
anumite afirmații ale copilului, iar acesta reacționează confuz la întrebările deschise sau 
specifice, este indicat să adreseze copilului o întrebare cu alegeri multiple. În acest caz, 
însă, este bine ca răspunsul corect să nu fie inclus în întrebarea cu alegeri multiple. De 
exemplu, dacă pretinsul eveniment s-a întâmplat în baie, anchetatorul îl va întreba pe copil 
unde s-a întâmplat,  în dormitor, bucătărie sau în alt loc. Întrebările închise trebuie urmate 
de întrebări sau solicitări deschise pentru a scoate în evidență faptul că minorul poate fur-
niza informații în mod spontan.

Întrebările da – nu trebuie folosite cu precauție, în special cu copiii de vârstă mică, întru-
cât acestea sunt considerate în mod inerent direcționate (tendința celui întrebat este de a 
răspunde mai mult cu ”da” decât cu ”nu” pentru a nu-l contrazice pe anchetator). În cazul în 

care întrebările da – nu sunt absolut necesare, este bine ca anchetatorul să-i reamintească 
copilului că nu trebuie să ofere un răspuns, dacă nu știe. Oricum, anchetatorul trebuie să 
continue cu o întrebare/solicitare deschisă (de exemplu, după ce îl întreabă dacă eveni-
mentul s-a petrecut o dată sau de mai multe ori, îi cere să povestească ce s-a întâmplat 
ultima oară). 

Exemple de întrebări închise:

S-a întâmplat în baie sau în dormitor?

Te-a atins peste haine sau pe sub haine?

Te-a durut?

În cazul audierii minorilor, este contraindicat să se folosească întrebări direcționate, care 
au o putere foarte mare de sugestie,  întrucât acestea conduc copilul către un anumit răs-
puns care este cuprins sau sugerat în întrebare și forțează copilul să clarifice situația.

Exemple de întrebări direcționate:

Și după aceea te-a atins, nu-i așa?

Te-a obligat, nu-i așa?

Copil: Eram pe canapea. Anchetator: Era peste tine sau tu erai peste el?

 În afară de conținutul propriu-zis al întrebărilor, este important și modul în care 
sunt adresate întrebările, întrucât tonul sau modularea vocii poate constitui un factor impor-
tant de sugestie.

Trebuie evitat ca minorul să fie întrebat același lucru de mai multe ori, întrucât 
există posibilitatea să dea de fiecare dată un alt răspuns, acesta crezând că primul răspuns 
a fost greșit.

Întrebările trebuie puse, astfel încât să nu i se sugereze răspunsul, sau răspunsul 
să nu fie inclus în întrebare, deoarece în situația în care nu a înțeles întrebarea, minorul 
poate să “ia răspunsul” din întrebarea formulată sau, în situația în care s-a plictisit, să răs-
pundă cu “da” sau “nu”, pentru a termina mai repede. În această ultimă situație, anchetatorul 
trebuie să formuleze întrebările astfel încât, minorul să nu poată răspunde monosilabic, 
punându-se întrebări de genul “Cum a fost ?” “Unde s-a întâmplat ?” “Cine a mai văzut ?”

În funcție de starea emoțională a copilului, precum și de vârsta pe care acesta o 
are, anchetatorul trebuie să-și formuleze întrebările în așa fel încât, minorul să nu se simtă 
niciun moment pus în dificultate.

Copilul trebuie lăsat să vorbească în ritmul său, fără a-i grăbi relatarea şi fără a-l 
corecta asupra aspectelor ce nu prezintă importanță. Atunci când consideră necesar, anche-
tatorul intervine şi adresează întrebări, însă o va face pe un ton calm, fără a ridica vocea.

Dacă pe parcursul acestei faze copilul se îndepărtează de subiectul discuției și se 
referă la alte evenimente, este important ca anchetatorul să-i reamintească care este tema 
discuției. În acest mod, este mai ușor pentru copil să rămână la tema discuției.

În situația în care anchetatorul constată faptul că minorul a omis intenționat să 
relateze un aspect important, i se va atrage atenția acestuia şi i se va reaminti cât este de 
important să spună adevărul. Acest lucru trebuie făcut în aşa fel încât, minorul să nu se 
simtă acuzat şi să nu i se spună explicit că a mințit, deoarece există posibilitatea ca acesta 



42 43

să refuze să mai coopereze.

Totodată, anchetatorul trebuie să evite abordarea subiectelor într-o ordine presta-
bilită. Mai degrabă, anchetatorul trebuie să urmărească succesiunea evenimentelor, astfel 
cum au fost descrise de copil și să adreseze întrebările într-o ordine care să corespundă 
succesiunii din narațiunea acestuia. Copiii au tendința de a relata mai întâi episoadele care 
au avut un impact emoțional mai mare.

În cazul în care au existat mai multe evenimente, anchetatorul va trece la următorul 
eveniment abia după ce a lămurit toate aspectele evenimentului principal, întrucât există 
riscul ca minorul să devină confuz și să amestece faptele. 

În orice caz, audierea nu se poate termina înainte de a-l întreba pe copil dacă eve-
nimentul pe care îl descrie s-a întâmplat o singură dată sau de mai multe ori, dacă alți copii 
au avut experiențe similare sau dacă au participat și alte persoane, în calitate de autori sau 
martori, la evenimentele respective.

Înainte de terminarea audierii, anchetatorul trebuie să se asigure că a obținut toate 
informațiile de la copil și s-au lămurit toate posibilele neînțelegeri sau contradicții, pentru a 
evita necesitatea efectuării unei noi audieri.

Pe parcursul acestei faze, este bine ca anchetatorul să aibă o atitudine relaxată și 
prietenoasă, însă trebuie să-l asculte pe copil cu atenție și fără a-și exterioriza sentimentele. 
Atunci când anchetatorul arată interes faţă de relatarea copilului, acesta simte importanţa 
contribuţiei sale la aflarea adevărului şi realizează că activitatea desfășurată nu este doar 
o formalitate.

În plus, este indicat ca acesta să observe, într-o manieră lipsită de ostentație, even-
tualele reacții verbale sau nonverbale ale copilului la întrebări asociate cu posibili indici de 
nesinceritate.

Pentru a evita obosirea prematură a copilului sau pierderea interesului acestuia 
pentru discuţia cu anchetatorul, se poate lua o scurtă pauză. În acest timp, anchetatorul 
poate revedea și analiza informațiile apărute pe parcursul audierii, înainte de a decide cum 
va proceda în continuare. În cazul în care au asistat la audiere și alte persoane, aflate în 
camera de observație alăturată, este bine ca anchetatorul să se intereseze dacă au întrebări 
suplimentare, înainte de a încheia audierea.

5.6. Finalizarea audierii

Înainte de finalizarea audierii, anchetatorul trebuie să verifice dacă copilul mai are 
ceva de spus sau dacă are vreo întrebare de adresat. În cazul în care i se adresează între-
bări, este important ca anchetatorul să răspundă sincer și să evite să facă promisiuni.

Totodată, este important ca la finalul audierii, copilul să înțeleagă motivul pentru 
care a fost necesară această audiere, explicându-i-se importanța celor relatate de el, fapt 
care va facilita prezenţa acestuia în faţa anchetatorului, într-o eventuală rechemare a aces-
tuia pentru o nouă audiere.

Pe de altă parte, este recomandat ca audierea să se încheie într-o notă pozitivă, 
prin abordarea unui subiect neutru, despre care minorul să vorbească cu plăcere. În acest 
fel, minorul poate trece mai repede peste faptul că a trebuit să retrăiască trauma la care a 
fost supus și să încerce să uite că a fost nevoit să povestească, încă o dată, cele întâmplate.

În final, anchetatorul trebuie să-i mulțumească copilului pentru prezența sa la 
audiere, fără însă a-i adresa mulțumiri speciale pentru ceea ce a declarat, întrucât este 

posibil ca declarația să conțină aspecte neadevărate și să fie necesară o nouă audiere.

5.7 Monitorizarea și evaluarea audierii – grilă realizată de Mireille Cyr, Ph.D., 
expert Canada

Această grilă are ca scop monitorizarea și evaluarea întrevederii cu copilul în 
funcție de trei categorii :

1)  verificare dacă etapele stabilite în Protocolul NICHD au fost realizate - prima coloană

2)  calitatea lucrului din cadrul fiecărei etape - a doua coloană

3)  calitatea prezenței, relației și a stăpânirii tehnicii de anchetator - ultima secțiune  
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5.8. Utilizarea altor tehnici de audiere a copilului victimă

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 49/201116, în cazul copiilor mici și 
al celor cu dizabilități, cu precădere al celor cu dizabilități mintale, se pot utiliza alte teh-
nici adecvate, care să faciliteze reamintirea și dezvăluirea faptei sau să confirme existența 
abuzului. Astfel, prin intermediul sau în prezența unui psiholog sau a altui specialist în 
consilierea victimelor, pot fi utilizate următoarele tehnici: păpușile anatomice, desenul sau 
jocul liber.

Din cauza limitelor impuse de vârstă sau de starea fizică și/sau psihică, posibilita-
tea acestora de a da o declarație poate fi limitată, iar valoarea probantă poate fi redusă. Cu 
toate acestea, organele de urmărire penală, în considerarea obligației legale de a depune 
toate diligențele de a afla adevărul, vor putea utiliza tehnici adecvate în aceste cazuri.

Folosirea păpușilor anatomice poate ajuta copiii să-și reamintească și să descrie 
detaliile unui abuz pe care l-au suferit. Acestea trebuie să fie utilizate, însă, numai după ce 
copilul a dezvăluit presupusul abuz, pentru a-l ajuta să-și reamintească detaliile evenimen-
tului și  pentru a putea să arate ceea ce s-a întâmplat, în cazul în care nu poate descrie 
în cuvinte. Totodată, acestea pot fi folosite doar dacă este recomandabil pentru gradul de 
dezvoltare al copilului. Se folosesc cu precădere pentru copii cu vârsta între 5 și 7 ani, care 
au suferit abuzuri sexuale. 

Folosirea acestei metode permite, pe de o parte, persoanei care efectuează au-
dierea, să clarifice diversele părți ale corpului, în special cele intime, denumite de copil cu 
diverse cuvinte, iar pe de altă parte, poate orienta atenția asupra atingerilor și/sau durerilor 
copilului la nivelul diferitelor zone ale corpului. 

În practică, s-a constatat că folosirea păpușilor anatomice facilitează rememorarea 
evenimentelor petrecute în viața reală a copiilor și nu stimulează fantezia lor sexuală. Totuși, 
având în vedere posibilitatea sugestionării copilului, acest procedeu trebuie folosit cu 
precauție și numai dacă este necesar să faciliteze descrierea și înțelegerea evenimentului 
trăit de copil.

Desenul este un mijloc proiectiv nonverbal, utilizat cu succes în diagnosticarea co-
piilor care au suferit traume. Atât desenul liber, cât și cel tematic (desenul propriei persoane, 
desenul altei persoane sau desenul familiei, desene anatomice) oferă date despre trăirile 
psihice ale copiilor care au dificultăți în verbalizarea experiențelor avute. În orice caz, acest 
procedeu poate oferi numai un indiciu al existenței abuzului. Anchetatorul sau psihologul va 
continua să adreseze copilului întrebări sau invitații deschise, pentru a obține o descriere 
verbală a evenimentului.

Jocul liber este un mijloc de observare a copilului în timpul activităților cotidiene 
ale acestuia (luarea mesei, baia, statul pe oliță, pregătirea pentru culcare), aflat la dispoziția 
părinților sau psihologului. Jocul poate demonstra existența abuzului atunci când, pe par-
cursul desfășurării acestuia, copilul face demonstrația abuzului la care a fost supus. Acest 
procedeu poate constitui doar un indiciu pentru începutul anchetei.

16 Hotărârea Guvernului nr. 49/2011, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă 
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de inter-
venție multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, 
copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul 
altor state, publicată în M. Of. nr. 117/16.02.2011
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ANEXE
PROTOCOLUL DE INTERVIU 

NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH AND HUMAN DEVELOPMENT (NICHD)

 Versiunea în limba română

(Lamb M.E., Sternberg, K.J. & Esplin, P.W., 1998); Orbach, Y., Hershkowitz, I., 

Lamb, M.E., Sternberg, K.J., Esplin, P.W., &Horowitz, D., 2000

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATE INFANTILĂ ȘI DEZVOLTARE UMANĂ 
(NICHD): ASPECTE DE DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI EMOȚIONALĂ

(National Institute of Child Health and Human Development)

Mireille Cyr, Ph.D

Departamentul de psihologie

Universitatea din Montreal

Traducerea și adaptarea în limba franceză realizate de Mireille Cyr în colaborare cu Jacin-
the Dion, Roxane Perreault și Nancy Richard (27-03-2002) Versiune revizuită la 04-2015.

CRIPCAS – Universitatea din Montreal

Catedra de cercetare Marie-Vincent cu privire la agresiunile sexuale 

împotriva copiilor

I. INTRODUCERE

1. „Bună ziua, mă cheamă……………………….și sunt (numele profesiei) (Prezentați toate 
celelalte persoane prezente în încăpere; în mod ideal, nicio altă persoană nu ar trebui să fie 
prezentă). 

Îl/O întâlnesc pe ..................care are..... ani la audierea care se ține la.................................
.................................

Astăzi suntem într-o zi de……………………și este ora…………………. 

(Numele copilului).........................., mă bucur să te întâlnesc azi. Ce mai faci? 

„Meseria mea este de a vorbi cu copiii (adolescenții) despre lucrurile care li s-au întâm-
plat. Așa cum vezi, avem aici o cameră de filmat și microfoane. Vor înregistra discuția 
noastră pentru ca eu să-mi amintesc tot ce mi-ai spus.»

(În introducere, gesturile de bunăvoință sunt adecvate:) «Te simți confortabil? Pot să fac 
ceva să te ajut să te simți mai în largul tău?»

II. DEZVOLTAREA RELAȚIEI DE LUCRU

«Ne vedem pentru prima dată și mi-ar plăcea să te cunosc mai bine.»

1. «Vorbește-mi despre ce îți place să faci. »

[Așteptați răspunsul.]

[Dacă primiți un răspuns detaliat de la copil, treceți la întrebarea 2.]

[În cazul în care copilul nu răspunde, dă un răspuns foarte scurt sau îngheață, puteți spune:]

1a. « Chiar îmi doresc să te cunosc mai bine. Am nevoie să îmi vorbești despre ceea 
ce îți place să faci. »

[Așteptați răspunsul.]

2. «Spune-mi mai mult despre [o activitate pe care copilul a menționat-o în relatarea sa. 
EVITAȚI SĂ VĂ CENTRAȚI PE TV, JOCURI VIDEO și IMAGINAȚIE.]

[Așteptați răspuns.]

III. PREZENTAREA REGULILOR DE BAZĂ

1. « (Numele copilului) Mă interesează lucrurile care ți s-au putut întâmpla. Am să îți pun 
mai multe întrebări. Dacă îți pun o întrebare pe care nu o înțelegi, 

spune-mi «Nu înțeleg.» De acord (sau Ok)?»

[Pauză]

2. «Dacă îți pun o întrebare și nu știi răspunsul, spune-mi «Nu știu.» 

Deci, (numele copilului) dacă te întreb «Cum îl cheamă pe câinele meu ?» [sau Cum îl 
cheamă/ o cheamă pe băiatul/fata mea?] ce o să-mi răspunzi ?»

[Așteptați răspunsul.]

[Dacă copilul spune, «Nu știu», spuneți:]

2a. « Exact. Nu știi pentru că nu mă cunoști. »

[Dacă copilul încearcă să GHICEASCA, spuneți :]

2b. «Nu, (numele copilului), nu știi pentru că nu mă cunoști.

Când nu știi răspunsul, nu ghicești – spui că nu știi. »

Deci dacă te întreb “Ce culoare are mașina mea? ” ce-o să-mi răspunzi?’’

[Așteptați răspunsul.]

[Dacă copilul zice, ‘‘Nu știu, spuneți:]

‘‘Exact. Nu știi. Când nu știi, spui : nu știu.
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[Pauză]

3. «Iar dacă eu mă înșel, dacă îți spun lucruri care nu sunt corecte [false], trebuie să 
îmi spui. De acord (sau Ok) (numele copilului)?»

[Așteptați răspunsul.]

«Deci, dacă îți spun că tu ești în picioare [atunci când copilul audiat e așezat pe scaun, 
etc.] ce o sa-mi spui?»

[Dacă copilul neagă și nu vă corectează:]

3a. «Ce îmi vei spune pentru a mă corecta dacă fac o greșeală și spun că tu stai în 
picioare [atunci când audierea are loc, iar copilul e așezat pe scaun, etc.]?»

[Așteptați răspuns.]

«Exact. Acum știi că trebuie să îmi spui dacă fac o greșeală sau dacă spun ceva ce 
nu este adevărat.»

[Dacă ați fost obligat să folosiți indicația 3a întrucât copilul nu a înțeles la prima încercarea, 
dați exemplul  următor, dacă nu, mergeți la întrebarea 4. ]

3b. «Dacă îți spun că tu porți fustă [când audiați un băiat sau o fată în pantaloni] ce îmi 
vei spune ? »

[Așteptați răspuns.]

«De acord (sau OK sau E bine sau Exact.) »

4. «Mă întâlnesc cu mulți copii [adolescenți] pentru ca ei să-mi spună adevărul despre 
lucrurile care li s-au întâmplat.

Deci (numele copilului) vreau să mă asigur că înțelegi ce înseamnă : spunerea adevă-
rului. (Pentru copiii mai mici, explicați : „Ce este adevărat și ce nu este adevărat”)».

«Dacă spun că pantofii mei sunt roșii (sau verzi) e adevărat sau nu e adevărat ?»”

[Așteptați răspuns, apoi spuneți :]

«Nu ar fi adevărat pentru că în realitate pantofii mei sunt [negri/albaștri/etc.].

5. Și dacă spun că în momentul acesta stau pe scaun, ar fi adevărat sau neadevărat ? 
[exact sau inexact] ?»

[Așteptați răspuns.]

«Ar fi adevărat [exact], pentru că vezi că stau pe scaun într-adevăr.»

« (Numele copilului), văd că înțelegi ce înseamnă spunerea adevărului. Este foate im-
portant ca azi să îmi spui doar adevărul. Trebuie să-mi vorbești despre lucrurile care 
ți s-au întâmplat cu adevărat.»

IV. ANTRENAREA MEMORIEI EPISODICE
Eveniment special

NOTĂ! ACEASTĂ SECȚIUNE VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE EVENIMENT

înainte de audiere, identificați un eveniment recent trăit de copil – prima zi de școală, ziua 
sa de naștere, zile de vacanță etc. – iar apoi adresați-i întrebările de mai jos cu referire la 
respectivul eveniment. Dacă este posibil, alegeți un eveniment care să fi avut loc în aceeași 
perioadă sau aproximativ în aceeași perioadă cu presupusa agresiune. Dacă presupusa 
agresiune a avut loc cu ocazia unui eveniment sau a unei zile speciale, alegeți o sărbătoare 
sau un eveniment diferit.

«Mă bucur să te întâlnesc azi și vreau să știu mai multe despre tine și despre lucrurile 
pe care îți place să le faci.»

1. «Acum câteva [zile/săptămâni] a fost [sărbătoarea (Crăciun)/ ziua ta/ prima zi de școală/ 
alt eveniment]. Spune-mi tot ce s-a întâmplat [la petrecere/de Paște, etc.] de la început 
până la sfârșit.»

[Așteptați răspuns.]

Notă!

Utilizați următoarele întrebări pe ori de câte ori este nevoie în cadrul acestei secțiuni.

1a. « Și apoi ce s-a întâmplat ?»

[Așteptați răspunsul.]

1b. ‘‘Gândește-te bine de tot la [activitate sau eveniment] și spune-mi ce s-a întâmplat 
în acea zi de la [o parte a evenimentului menționat de copil ca răspuns la întrebarea pre-
cedentă] până la o parte a evenimentului menționat de copil ca răspuns la întrebarea pre-
cedentă].’’

[Așteptați răspunsul.]

1c. «Spune-mi tot ce s-a întâmplat după [o parte a evenimentului menționat de copil], 
până la [sfârșitul evenimentului menționat de copil].»

[Așteptați răspunsul.]

1d. «Vorbește-mi mai mult despre [activitate menționată de copil].»

[Așteptați răspunsul.]

1e. «Mi-ai vorbit mai devreme despre [activitatea menționată de copil ]. Spune-m tot 
despre asta.»

[Așteptați răspunsul.]

Notă!

Dacă copilul face o descriere detaliată a evenimentului și dacă ați putut folosi cel puțin trei 
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întrebări de invitație cu indicii și trei invitații de segmentare și considerați că ați exersat sufi-
cient memoria copilului, spuneți înainte de a trece la secțiunea IV.

«Mi-ai spus multe lucruri, iar asta mă ajută să înțeleg ce s-a întâmplat. 

Este foarte important să îmi spui tot ce îți amintești despre lucrurile care ți s-au în-
tâmplat. Poți să îmi vorbești atât despre lucrurile bune cât și despre lucrurile rele. »

[Dacă copilul oferă o descriere puțin detaliată a evenimentului, continuați cu întrebările de 
la 2 la 2e.]

Ieri

2. « Chiar vreau să știu mai multe despre ceea ce ți se întâmplă. Spune-mi tot ce s-a 
întâmplat ieri, de când te-ai trezit până când te-ai dus la culcare. »

[Așteptați răspunsul.]

2a. «Nu vreau să uiți nimic. Spune-mi tot ce s-a întâmplat din momentul în care te-ai 
trezit până la [o activitate sau o parte a evenimentului menționat de copil ca răspuns la 
întrebarea precedentă].»

[Așteptați răspunsul.]

2b « Și după ce s-a întâmplat ?»

[Așteptați răspunsul.]

[Notă : Folosiți această întrebare ori de câte ori este necesar în cadrul acestei secțiuni.]

2c. « Spune-mi tot ce s-a întâmplat după [o activitate sau o parte a unui eveniment men-
ționată de copil] până când ai mers la culcare. »

[Așteptați răspunsul.]

2d. «Vorbește-mi mai multe despre [activitatea menționată de copil].»

[Așteptați răspuns. 

Notă : Folosiți această întrebare ori de câte ori este necesar în cadrul acestei secțiuni.]

2e. « Mai devreme ai vorbit despre [activitatea menționată de copil]. Spune-mi totul des-
pre asta.»

[Așteptați răspuns.]

[Notă : Folosiți această întrebare ori de câte ori este necesar în cadrul acestei secțiuni.]

Astăzi

Dacă copilul NU FACE O RELATARE DETALIATĂ ADECVATĂ CU PRIVIRE LA ZIUA 
PRECEDENTĂ (ziua de ieri), repetați întrebările de la 2 la 2e cu referire la ziua de astăzi, 
folosind reperul „până ai venit aici” ca eveniment final.

«Mi-ai spus multe lucruri, iar asta mă ajută să înțeleg ce s-a întâmplat. 

Este foarte important să îmi spui tot ce îți amintești despre lucrurile care ți s-au întâm-
plat cu adevărat.»

Partea declarativă a audierii

V. TRANZIȚIA CĂTRE CONȚINUTUL DECLARATIV

[Folosiți următoarele întrebări în ordine cu excepția indicațiilor contrare.

Dacă copilul începe să răspundă, așteptați.

Dacă copilul reîncepe aserțiunea (Exemplu: “David mi-a pus mâna la cuc” sau ‘‘Tata m-a 
lovit”), mergeți la întrebarea 12 de la pagina 9]

1. «Acum că te cunosc puțin mai bine, vreau să vorbim despre motivul pentru 
care ești azi aici.»

2. «Înțeleg că poate ți s-a întâmplat ceva. Spune-mi tot ce s-a întâmplat de la 
început până la final.»

3. «Așa cum ți-am spus deja, rolul meu este acela de a vorbi cu copiii despre 
lucrurile care li s-au putut întâmpla. Este foarte important să îmi spui de ce [ești 
aici/ai venit aici/sunt aici]. Spune-mi de ce crezi că [mama ta, tatăl tău, bunica ta] 
te-a adus azi aici [sau de ce crezi că am venit să îți vorbesc azi”].»

[Dacă copilul nu face nicio aserțiune și nu știți dacă a avut anterior contacte cu autoritățile, 
mergeți la întrebarea 4, dacă nu, mergeți la întrebarea 5 sau 6.]

4. « Am înțeles că ai vorbit cu [un medic/ un profesor/ un asistent social / un alt specialist] 
la [moment/ loc]. Spune-mi despre ce ați vorbit. »

[Dacă copilul nu face nicio aserțiune, și nu există nicio urmă vizibilă, treceți la întrebarea nr.6]

[Dacă are urme vizibile sau dacă intervievatorul a văzut fotografii sau a aflat că au existat 
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urme sau dacă audierea are loc la spital sau imediat după examenul medical, spuneți :]

5. « Văd [am auzit] că ai [urme, răni, vânătăi] pe ________ta/tău/tale. Spune-mi totul 
despre asta.»

6. «Ți-a făcut cineva ceva ce nu ți-a plăcut?»

7. «Ți-a făcut cineva ceva ce crezi că nu este bine? »

8. ‘‘Ți-a făcut cineva ceva care te-a făcut să te simți inconfortabil/ciudat?’’

9. «Ți s-a întâmplat ceva la [locul/ momentul presupusului incident]?»

PAUZĂ. «SUNTEȚI GATA SĂ CONTINUAȚI? AR FI DE PREFEAT SĂ LUAȚI O PAUZĂ 
ÎNAINTE DE A MERGE MAI DEPARTE?

NOTĂ!

DACĂ DECIDEȚI SĂ CONTINUAȚI, trebuie să fi formulat variantele specifice ale între-
bărilor 10 și 11, ținând cont de elementele de care dispuneți înainte de începerea audierii. 
Asigurați-vă că aceste întrebări îi sugerează copilului cât mai puține detalii posibil. DACĂ 
NU AȚI FORMULAT ÎN PREALABIL ACESTE ÎNTREBĂRI, faceți o pauză acum pentru a 
le formula corespunzător, înainte de a merge mai departe

.

10. «Te-a [rezumați pe scurt aserțiunea sau suspiciunile fără a menționa numele presupusu-
lui agresor și fără a da prea multe detalii].» (De exemplu :

“ Te-a lovit cineva ” sau “ Te-a atins cineva la cuc, (păsărică/vulvă, părțile intime ale corpului 
tău) ?”.

[Așteptați răspunsul.]

[Dacă copilul confirmă sau face o aserțiunea mergeți la întrebarea 12 de la pagina 9.]

[Dacă copilul dă un răspuns detaliat mergeți la următoarea întrebare. ]

11. «Profesorul tău [medicul/ psihologul/ vecinul] mi-a spus /mi-a arătat [că ai atins

cucul (părțile intime) ale altor copii / un desen pe care l-ai făcut], și vreau să știu dacă este 
posibil să ți se fi întâmplat ceva. Te-a [rezumați pe scurt aserțiunile sau bănuielile fără a 
menționa numele presupusului agresor și fără a da prea multe detalii].’’ [De exemplu : “ Te-a 
lovit cineva din familia ta ” sau “ Te-a atins cineva la cucu (păsărică/ vulvă) sau în alte locuri 
intime ale corpului ? ”]»

[Așteptați răspunsul.]

[Dacă copilul confirmă sau face o aserțiune mergeți la întrebarea 12 de la pagina 9.]

[Dacă copilul nu confirmă și nu face nicio o aserțiune, mergeți la secțiunea XI, pagina 19.]

VI. INVESTIGAREA INCIDENTELOR

Întrebări deschise

12. [Dacă copilul are sub 6 ani, REPETAȚI ASERȚIUNEA FOLOSIND CUVINTELE COPI-
LULUI fără a da detalii sau nume pe care copilul nu le-a menționat, apoi spuneți:]

«Spune-mi tot de la început până la final.»[Așteptați răspunsul.][Dacă copilul are peste 6 
ani spuneți doar: ]

«Spune-mi tot despre asta de la început până la final.»

[Așteptați răspunsul.]

12a. «Apoi ce s-a întâmplat ?» sau «Spune-mi mai multe despre asta.»

[Așteptați răspunsul.]

[Folosiți această întrebare ori de câte ori este necesar până când aveți o descriere detaliată 
a presupusului incident.]

NOTĂ!

DACĂ DESCRIEREA COPILULUI ESTE GENERALĂ, mergeți la întrebarea 14 (separarea 
incidentelor). DACĂ COPILUL DESCRIE UN INCIDENT SPECIFIC, continuați cu întreba-
rea 12b. 

Folosiți aceste întrebări ori de câte ori este necesar înainte ca toate părțile incidentului să 
fie elaborate.]

12b. «Gândește-te la [ziua / noaptea aceea] și spune-mi tot ce s-a întâmplat de la [un 
eveniment menționat de copil care a precedat presupusul incident de agresiune] până la 
[presupusul incident de agresiune așa cum a fost descris de copil].»

12c. «Vorbește-mi mai mult despre [persoana/ obiectul/ activitatea menționată de copil].»

12d. «Ai vorbit despre [persoana/ obiectul/ activitatea menționată de copil]. Spune-mi to-
tul despre asta.»

Dacă sunteți nelămuriți referitor la anumite detalii (de exemplu: secvențierea anumitor 
evenimente), poate fi util să spuneți:

«Mi-ai spus multe lucruri, ceea ce mi-e foarte de folos, dar sunt puțin confuz(ă). Pen-
tru a fi sigur(ă) că înțeleg bine, te rog să începi de la început și să-mi spui [cum a înce-
put totul/ ce s-a întâmplat exact/ cum s-a terminat/ etc.].»

[Notă: Fiți precis cu această întrebare și evitați să-l faceți pe copil să repete relatarea. 

Întrebări specifice referitoare la informațiile menționate de copil. 
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NOTĂ!

Dacă anumite detalii esențiale ale presupusului incident nu au fost specificate sau au rămas 
ambigue după epuizarea întrebărilor deschise, folosiți întrebări directe. Este important ca 
întrebărilor directe să le fie asociate întrebări deschise („invitația de a vorbi liber), de fiecare 
dată când întrebarea directă se pretează la o astfel de asociere. 

Direcționați întâi atenția copilului asupra detaliului menționat, apoi adresați întrebarea di-
rectă.

Iată formatul general al întrebărilor directe:

13. «Ai vorbit despre [persoana/ obiect/ activitate]. [Cum/ când/ unde/ cine/ care/ce],

[completați întrebarea directă.]»

Exemple

1. « Ai spus că erai la centrul comercial. Unde erai mai exact ?» [Așteptați răspunsul] « 
Vorbește-mi despre magazin. »

2. « Mai devreme ai spus că mama ta „te-a lovit cu un obiect lung. Cu ce te-a lovit ? 
[Așteptați răspuns] Vorbește-mi despre acest obiect.

3. « Ai vorbit despre un vecin. Știi cum îl cheamă ?» [Așteptați răspuns] ‘‘Vorbește-mi 
despre [numele dat de copil] la acel moment.’’ sau « Vorbește-mi despre [nume]» [Nu cereți 
descrieri]

4. «Ai spus că unul (una) dintre colegii (colegele) tăi (tale) de clasă a văzut asta. Cum 
îl/o cheamă?» [Așteptați răspuns] «Vorbește-mi despre ce făcea el/ea acolo.»

5. «Mi-ai spus că te-a atins cu mâna. Unde era mâna raportat la hainele tale? [Așteptați 
răspuns] ‘‘Vorbește-mi despre asta [sau folosiți cuvintele copilului].»

Diferențierea incidentelor

14. « S-a întâmplat o dată sau de mai multe ori ? »

[Dacă incidentul s-a produs o dată, mergeți la Pauza de la pagina 13.]

[Dacă incidentul s-a întâmplat de mai multe ori, continuați cu întrebarea 15. AMINTIȚI-VĂ 
SĂ EXPLORAȚI ÎN DETALIU FIECARE INCIDENT RAPORTAT ÎN DETALII, DUPĂ CUM 
URMEAZĂ :]

Sondarea evenimentelor specifice în cazul incidentelor multiple

Chestionare prin întrebări deschise

15. «Spune-mi totul despre ultima dată [prima dată/ atunci când s-a întâmplat la [locul]/ 
atunci când [indicarea unei activități specifice]/ o altă dată de care îți aduci bine aminte] când 
s-a întâmplat ceva de la început până la final.» [Așteptați răspunsul.]

[Notă : Folosiți aceste întrebări ori de câte ori este necesar în cadrul aceste secțiuni]

15a. « Iar apoi ce s-a întâmplat?» sau «Spune-mi mai multe despre asta. »

15b. «Gândește-te la [ziua/ seara/ noaptea-aceea] și spune-mi tot ce s-a întâmplat de 
atunci [evenimentele precedente menționate de copil] până la [presupusul incident de agre-
siune așa cum l-a descris copilul].»

15c. « Vorbește-mi mai mult despre [persoană/ obiect/ activitate menționată de copil]. »

15d. « Ai vorbit despre [persoană/ obiect/ activitate menționată de copil]. Spune-mi totul 
despre asta.»

Întrebări specifice (directe) referitoare la informația prezentată de copil.

NOTĂ!

Dacă anumite detalii esențiale ale presupusului incident nu au fost specificate sau au rămas 
ambigue după epuizarea întrebărilor deschise, folosiți întrebări directe. Este important ca în-
trebărilor directe să le fie asociate întrebări deschise de fiecare dată când întrebarea directă 
se pretează la o astfel de asociere

Direcționați întâi atenția copilului asupra detaliului menționat, apoi adresați întrebarea 
directă.]

Iată formatul general al întrebărilor directe:

16. «Ai spus [persoană/obiect/activitate], [cum/când/unde/cine/care/ce], [completați între-
barea directă].»

Exemple

1. « Ai spus că te uitai la televizor. Unde erai mai exact ? [Așteptați un răspuns.] 
«Spune-mi tot despre asta.»

2. « Mai devreme ai spus că tatăl tău te-a lovit tare. Cu ce te-a lovit ?» [Așteptați răs-
puns.] « Spune-mi mai multe despre asta.»

3. «Ai spus că un(o) prieten(ă) era acolo. Cum îl (o) cheamă?» [Așteptați răspuns]

«Spune-mi el(ea) ce făcea.»

4. « Mai devreme ai spus că unchiul tău te-a « atins » [‘‘pupat pe gură’’ /‘‘a făcut sex cu 
tine’’ / etc.]. Cum a făcut asta?»
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Repetați secțiunea în întregime pentru fiecare incident menționat de copil și pentru care 
doriți să obțineți o descriere. Dacă copilul a menționat mai mult de două incidente, puneți 
întrebările referindu-vă la „ultimul”, apoi la „primul”, iar apoi la „încă o ocazie/dată de care 
îți amintești bine”.

VII. PAUZĂ
[Spuneți-i copilului:]

«Acum vreau să mă asigur că am înțeles totul bine și să văd dacă mai este nevoie să 
te întreb ceva. Mă voi [gândi la ce mi-ai spus/ îmi voi reciti notițele/voi merge să verific cu 
NUME] »

[În pauză, treceți în revistă informațiile primite, verificați dacă lipesc informații și planificați 
restul audierii. ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI FORMULAT ÎN SCRIS ÎNTREBĂRI SPECIFICE.]

După pauză

NOTĂ!

Pentru a obține informații suplimentare importante care nu au fost menționate de copil, adre-
sați alte întrebări directe și deschise, în stilul celor exemplificate mai sus. Reveniți la întrebări 
deschise („Spune-mi totul despre asta.”) după fiecare întrebare directă adresă. După ce ați 
finalizat întrebările, treceți la secțiunea VIII.

VIII. OBȚINEREA INFORMAȚIILOR CARE NU AU FOST 
MENȚIONATE DE COPIL

NOTĂ!

Ar trebui să adresați întrebări cu variante de răspuns numai dacă ați utilizat deja întrebări 
mai puțin precise și aveți sentimentul că în continuare lipsesc informații juridice importan-
te. Este foarte important ca întrebărilor cu variantă de răspuns să le fie asociate întrebări 
deschise („Spune-mi tot ce știi despre asta”) de fiecare dată când se pretează la o astfel de 
asociere.

În cazul incidentelor multiple, ar trebui să direcționați copilul către evenimentele pertinente 
folosindu-vă de cuvintele lui, adresând întrebări cu variantă de răspuns numai după ce i-ați 
dat copilului posibilitatea să expună în detaliu aspectele centrale.]

Înainte de a trece la incidentul următor, asigurați-vă că ați obținut toate detaliile lipsă despre 
incidentul aflat în discuție.

Formatul general al întrebărilor prin care se caută obținerea de informații care nu au 
fost menționate de copil.

«Când mi-ai vorbit de [incidentul specific identificat temporal sau geografic], ai spus că

[persoană/ obiect/ activitate]. [Întrebare cu variantă de răspuns]?»[Așteptați răspuns.]

[Ori de câte ori este adecvat urmați-o de o «invitație»; spuneți:]

«Spune-mi tot despre asta.»

Exemple

1. « Când mi-ai vorbind despre când s-a întâmplat la subsol, ai menționat că și-a dat jos 
pantalonii. S-a întâmplat ceva cu hainele tale ?»[Așteptați răspuns.] [După ce a răspuns 
copilul, spuneți:]

« Spune-mi tot despre asta. »[Așteptați răspuns.]

2. « Când mi-ai vorbit despre ultima dată, ai menționat că te-a atins. Te-a atins peste haine?»

[Așteptați răspuns.] [După ce a răspuns copilul, spuneți:]

«Spune-mi tot despre asta.» [Așteptați răspuns.]

3. «Mi-ai vorbit despre ceva ce s-a întâmplat la locul de joacă. A văzut cineva ce s-a 
întâmplat?»

[Așteptați răspuns.] [Dacă da] Cine?[Dacă se pretează, spuneți:]

«Spune-mi tot despre asta.»

4. «L-ai văzut pe [numele agresorului] să facă asta altcuiva?»[Așteptați răspuns.][Dacă 
da] Cine?

[După ce a răspuns copilul, spuneți:]

«Spune-mi tot despre asta.»

5. «Știi dacă și altor copii li s-a întâmplat ceva asemănător?»

[Așteptați răspuns.][Dacă se pretează, spuneți :]

«Spune-mi tot despre asta.»

6. « [Numele agresorului] ți-a arătat deja filme sau fotografii care te-au făcut să te simți  
inconfortabil? ’’ [dacă este nevoie precizați (la televizor, pe calculator/ telefon]? »

[Așteptați răspuns.][Dacă se pretează, spuneți :]

«Spune-mi tot despre asta.»
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7. « [Numele agresorului] ți-a făcut fotografii sau te-a filmat într-un fel care te-a făcut să 
te simți inconfortabil?» sau ‘‘[Numele agresorului] ți-a făcut fotografii sau te-a filmat în 
timp ce-ți făcea ce mi-ai spus?

[Așteptați răspuns.][Dacă se pretează, spuneți :]

 «Spune-mi tot despre asta.»

IX. DACĂ COPILUL NU MENȚIONEAZĂ INFORMAȚIILE 
PE CARE LE AȘTEPTAȚI
Folosiți doar enunțuri pertinente.

Dacă știți că au existat conversații în care informația a fost menționată, spuneți:

1. «Am înțeles că ai vorbit cu [persoana] la [loc/moment]. Spune-mi despre ce ați vor-
bit.»

[Dacă copilul nu mai furnizează informații, puneți întrebarea 2 ; dacă copilul furnizează doar 
anumite informații, spuneți:]

[Continuați cu enunțuri deschise precum «Vorbește-mi despre asta» dacă e necesar.

[Dacă cunoașteți detalii în urma unei dezvăluiri anterioare, care însă nu au fost dezvăluite în 
cadrul acestei audieri, spuneți:]

2. «Am înțeles [el/ea mi-a spus] că tu ai spus [reluați aserțiunea, într-un mod precis, dar, 
dacă este posibil, fără a menționa detalii compromițătoare]. Spune-mi tot despre asta.»

[Continuați cu alte enunțuri deschise precum «Vorbește-mi despre asta» dacă este nece-
sar.]

3. Dacă s-a observat ceva, spuneți :

a. «Am înțeles că cineva a văzut [ ]. Spune-mi tot despre asta.»

[Continuați cu alte enunțuri deschise precum «Vorbește-mi despre asta» dacă e necesar

Dacă copilul neagă, mergeți la 3b.

b. «Ți s-a întâmplat ceva la [loc/moment]? Spune-mi tot despre asta.»

[Continuați cu alte enunțuri deschise precum «Vorbește-mi despre asta» dacă e necesar.]

Dacă copilul are/avea urme sau răni, spuneți :

4. «Văd [Am înțeles] că ai [urme /vânătăi] pe [membrul] tău/ta/tale. Spune-mi tot despre 
asta.»

[Continuați cu alte enunțuri deschise precum «Vorbește-mi despre asta» dacă 

este necesar.

5. «Cineva a [rezumați aserțiunea fără a indica numele agresorului (cu excepția cazului când 
el a fost indicat deja de copil) sau a menționa detaliile cele mai compromițătoare]?»

Dacă copilul neagă, treceți la secțiunea următoare.

Dacă copilul recunoaște ceva, spuneți:

« Spune-mi tot despre asta.»

[Continuați cu alte enunțuri deschise precum «Vorbește-mi despre asta» dacă este nece-
sar

X. INFORMAȚII PRIVIND DEZVĂLUIREA

«Mi-ai spus de ce ai venit să vorbim astăzi. Mi-ai spus multe informații, iar asta m-a 
ajutat mult să înțeleg ce s-a întâmplat. »

[Dacă copilul a indicat că a vorbit cu cineva despre incident (incidente), mergeți la întrebarea 
6. Dacă copilul n-a menționat că a vorbit cu cineva despre incident (incidente), explorați 
posibilitatea unei dezvăluiri imediate spunând :]

1. «Spune-mi ce s-a întâmplat după [ultimul incident].»

[Așteptați răspuns.]

2. «Și apoi ce s-a întâmplat ?»

[Notă: folosiți această întrebare de oricâte ori este necesar în cadrul acestei secțiuni]

[Dacă copilul spune că a dezvăluit cuiva incidentul, mergeți la întrebarea 6. Dacă nu, adre-
sați următoarele întrebări;]

3. «Mai știe cineva ce s-a întâmplat?»

[Așteptați răspuns. Dacă copilul identifică pe cineva mergeți la întrebarea 6]

[Dacă copilul confirmă, dar nu menționează niciun nume, întrebați:]

«Cine ?»

[Așteptați răspuns. Dacă copilul identifică pe cineva mergeți la 6]

4. «Acum aș vrea să știu cum au aflat alte persoane despre [ultimul incident].»

[Așteptați răspuns. Dacă copilul identifică pe cineva mergeți 6]

[Dacă lipsesc informații, adresați următoarele întrebări.]
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5. «Cine a fost prima persoană în afară de tine și [agresor] care a aflat de [presupusa 
agresiune așa cum a descris-o copilul ?»

[Așteptați răspuns.]

6. «Spune-mi tot ce poți despre cum [prima persoană menționată de copil] a aflat.»

[Așteptați răspuns, apoi spuneți :]

6a. «Spune-mi mai multe despre asta.»[Așteptați răspuns.]

[Dacă copilul descrie o conversație, spuneți :]

6b. «Spune-mi tot ce v-ați spus.»

[Așteptați răspuns.]

7. «A mai știut și altcineva de [presupusa agresiune așa cu ma descris-o copilul] ?»

[Așteptați răspuns.]

7a. «Spune-mi mai multe despre asta.»

[Dacă copilul descrie o conversație, spuneți:]

7b. «Spune-mi tot ce v-ați spus.»[Așteptați răspuns.]

[Dacă copilul nu spune că a vorbit cu cineva, întrebați:]

8. «Ai mai vorbit și cu alte persoane referitor la ce ți s-a întâmplat ?»

[Dacă copilul confirmă, adăugați:]

9. «Dă-mi numele tuturor persoanelor cărora le-ai vorbit despre [incidentul precis]

Din momentul în care s-a întâmplat până astăzi. »

NOTĂ!

REPETAȚI SECȚIUNEA ÎN ÎNTREGIME PENTRU FIECARE INCIDENT MENȚIONAT DE 
COPIL 

XI. ÎNCHEIEREA

[Spuneți :]

«Mi-ai spus multe lucruri și vreau să-ți mulțumesc că m-ai ajutat.»

1. «Există alte lucruri pe care crezi că ar trebui să le cunosc?»

[Așteptați răspuns.]

2. «Mai vrei să îmi spui ceva ?»

[Așteptați răspuns.]

3. «Vrei să mă întrebi ceva?»

[Așteptați răspunsul.]

[Intervenția 4 este opțională în funcție de vârsta copilului. Îi putem spune copilului că-i vom 
lăsa părintelui numărul său de telefon]

4. «Dacă vrei să îmi mai vorbești, mă poți suna la acest număr de telefon

[Dați-i copilului o carte de vizită cu numele și numărul dvs de telefon.]

«Este ora [specificați], iar audierea s-a terminat acum.»

XII. SUBIECT NEUTRU

[Când vă întoarceți în sala de așteptare vorbiți-i copilului despre un subiect neutru.]

«Ce faci azi după ce pleci de aici ?»

Exemple de expresii de sprijin pe care le puteți folosi la nevoie în timpul audierii

Sprijin nespecific

1. Întâmpinarea copilului : Sunt încântat(ă) să te cunosc / că putem vorbi

2. Exprimarea interesului personal referitor la copil : Chiar vreau să te cunosc 
mai bine/

să aflu despre lucrurile care ți s-au întâmplat/ Azi ne întâlnim pentru prima dată și este foarte 
important pentru mine să te cunosc mai bine.

3. Exprimarea atenției : Țin la tine/ Ești important(ă) pentru mine

4.  Sondarea stării copilului : Ce mai faci ? / Cum te simți acum ?

5. Întărire : Chiar mă ajuți să înțeleg (să te cunosc) / Lucrezi mult și e important/ M-ai 
corectat și e important / Înțeleg ce spui.

Evitați complimentele (« este foarte bine ce spui ») sau întărirea conținutului precis («mi-ai 
spus că ai fugit, este foarte bine »).
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6. Exprimarea preocupării sau a neliniștii : Sunt aici pentru tine, îmi fac griji pen-
tru tine, ești important pentru mine/ Oamenii (eu sunt) îngrijorat (ă) că ți s-a putut 
întâmpla ceva. Se poate preciza cauza neliniștii, ex: profesorul a spus că plângeai 
dimineață.

7. Prezentați intervievatorul ca pe o persoană cu care se poate vorbi : Dacă se 
întâmplă ceva, eu sunt aici să te ascult/ Poți să ai încredere în mine și să îmi spui 
dacă s-a întâmplat ceva / Poți să-mi împărtășești secrete (dificultăți)/ Vorbesc cu 
mulți copii, iar ei îmi vorbesc despre lucrurile care li se întâmplă./ Rolul meu este 
acela de a asculta copiii dacă au o problemă. 

8. Mici gesturi de bunăvoință : Îți e frig ? / Dă-mi voie să te însoțesc la toaletă/ Iată 
un pahar de apă pentru tine

9. Mulțumiri și apreciere : Vreau să îți mulțumesc pentru ajutor/ Chiar îți apreciez efortul 
de a-ți aminti și de a vorbi/Apreciez foarte mult că mi-ai vorbit/ Îți mulțumesc foarte mult că 
ai vorbit cu mine/mi-ai împărtășit

Când copilul a arătat dificultăți precise de a dezvălui/elabora  

10. Empatie : Știu că îți e greu să te exprimi/ Știu că a fost un interviu lung

11. Legitimizarea exprimării : Poți vorbi și de lucruri bune și de lucruri rele/ În acest birou, 
poți spune tot/ Este corect să vorbești despre astfel de lucruri/ să spui aceste cuvinte/să 
folosești cuvinte urâte 

12. Generalizarea dificultăților copilului: Multor copii le este greu să vorbească/ le este 
rușine la început, dar apoi sunt bine

13. Exprimarea încrederii/optimismului: Poți să o faci! / Bineînțeles că poți să o spui!

14. Consolare: Nu te îngrijora, nu am să le spun celorlalți copii/ Nu vei pierde autobuzul/ Nu 
te va aresta nimeni/ Terminăm în curând

15. Oferirea ajutorului: Ce te-ar putea ajuta pentru a vorbi? / Poți scrie asta/ Tu începi să 
vorbești și eu te ajut.
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