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Această broşură este despre…

Martorii se prezintă în faţa instanţelor de judecată, pentru a comunica şi a răspunde la întrebări 
referitoare la evenimentele şi circumstanţele pe care le cunosc într-o cauză penală, fie din motivul că 
sunt victime, fie - martori ai infracţiunii cercetate în cauza respectivă. Unii copii reuşesc să se descurce 
uşor în rolul de martor, pentru alţii, însă, această situaţie este deosebit de stresantă. Aceşti copii pot avea 
sentimentul că au comis ceva grav şi ar putea avea nevoie de ajutorul tău. 

Broşura „Copilul meu va depune mărturii în judecată” prezintă câteva sfaturi practice care vor ajuta 
copilul să se simtă mai sigur atunci când depune mărturie într-un proces de judecată. Vei descoperi unele 
sugestii despre cum să-ţi stăpâneşti neliniştile în asemenea situaţii. Informaţiile despre acţiunile pe care 
poţi să le întreprinzi în cadrul procedurilor legale te vor ajuta să-ţi protejezi mai bine copilul.

Este important: copilul trebuie să povestească cu propriile cuvinte despre cele întâmplate. Atunci 
când ajuţi copilul să se pregătească pentru a depune mărturii la poliţie, procuratură sau în faţa instanţei 
de judecată, nu-l învăţa să-şi memorizeze din timp răspunsurile. Există riscul ca mărturiile lui să nu fie 
luate în consideraţie, atunci când copilul va crea impresia că a învăţat răspunsurile pe de rost, iar ceea ce 
spune pare să nu fie adevărat.
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1. Cum poţi să-ţi ajuţi copilul?

Purtătorul de cuvânt al copilului victimă a unui abuz este procurorul care pregăteşte rechizitoriul. 
Procurorul este persoana care trebuie să clarifice toate nedumeririle referitoare la participarea copilului 
tău în procesul penal.  

Procurorul este persoana care trebuie să clarifice toate nedumeririle referitoare la participarea 
copilului tău în procesul penal. 

Adresându-te la Procuratură sau sunând la Telefonul Copilului 0 800 11116, vei obţine informaţii 
referitoare la instituţiile care se ocupă de problemele violenţei în familie sau de protecţia copiilor abuzaţi, 
amplasate în nemijlocita apropiere de regiunea în care locuieşti. Colaboratorii instituţiilor respective sunt 
iniţiaţi în procedurile legale cu caracter obligatoriu, cunosc obligaţiile martorilor, victimelor şi drepturile 
părinţilor, ai căror copii sunt implicaţi în procesul de judecată. 

Poţi, de asemenea, să ceri sfatul la numărul de telefon 75 88 06 la Centrul Naţional de Prevenire a 
Abuzului faţă de Copil (CNPAC), unde pot obţine ajutor copiii care au devenit victime ale diverselor 
abuzuri. 

2. „Copilul meu a fost citat să depună mărturii în judecată. Ce trebuie să-i spun ca să-l sprijin?” 

ATUNCI când copilul a fost victimă sau martor al unei crime, poţi să-l asiguri că:
Va proceda corect, dacă va informa procurorul şi judecata despre tot ce s-a întâmplat  •	
Nu poartă nici o vină pentru ceea ce au comis alţii •	
Martorul care spune doar adevărul nu face nimic rău•	
Martorii îndeplinesc o misiune importantă şi ajută judecata să ia o decizie corectă. •	

„Am impresia că copilul meu este deprimat şi îngrijorat. Trebuie să aflu ce-l macină?” 

Încearcă să-ţi convingi copilul să vorbească cu tine despre ceea ce-l nelinişteşte. Este posibil ca •	
adevăratele motive ale îngrijorării lui să se refere la ceva despre care tu nu ştii nimic. Ascultă-ţi copilul 
cu atenţie şi, având o atitudine serioasă faţă de neliniştea lui, încearcă să-i micşorezi sentimentul de 
frică. Acordă-i mai multă atenţie şi timp, dar nu insista, deoarece astfel l-ai face să retrăiască situaţii 
dificile pentru el. 
Respectarea unui regim normal al zilei are un efect liniştitor asupra copilului. Nu planifica, în această •	
perioadă dificilă pentru el, activităţi care ar schimba ritmul vieţii copilului (călătorii, transfer la altă 
şcoală). 
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Copiii care depun mărturii în cadrul instanţelor de judecată cel mai mult se tem de:

Întâlnirea cu acuzatul în sala de judecată•	
Atunci când copilul se teme de această întâlnire, informează procurorul care se ocupă de instrumentarea 

dosarului. 
Judecata poate să aplice prevederi speciale în cazurile în care copilul apare în rol de victimă sau 

martor (detalii în subcapitolul „Ce se va întâmpla la proces”).  

Pedeapsa pentru relatarea celor întâmplate•	
Asigură-ţi copilul că martorul trebuie să spună adevărul. Dacă spune adevărul nu face nici un rău, 

prin urmare nu poate fi pedepsit. 

Situaţiile dificile din timpul procesului de judecată•	
Copilul poate solicita în orice clipă ajutorul judecătorului, persoanei care îl însoţeşte la judecată, 

ajutorul psihologului sau pedagogului care este alături de el în sala de judecată.
Aminteşte-i copilului că poate cere o pauză, de exemplu, atunci când va fi emoţionat sau când va avea 

nevoie să meargă la veceu. Copilul tău trebuie să asculte cu atenţie fiecare întrebare şi să ofere un răspuns, 
dacă îl cunoaşte.

Spune-i copilul că, atunci când nu înţelege întrebarea sau nu cunoaşte răspunsul, poate să anunţe 
despre acest lucru judecătorul. Nu va avea neplăceri din această cauză. Copilul are dreptul să ceară 
repetarea întrebării. 

Să nu uite sau să nu greşească atunci când relatează anumite fapte •	
Copilul tău poate să-şi facă griji că înainte nu a mărturisit poliţiei tot ce ştia sau, acum, nu-şi mai 

aminteşte tot ce s-a întâmplat. Copilul poate să fie cuprins de frică sau să se piardă cu firea. Dacă este 
aşa, calmează-l şi spune-i judecătorului, de fiecare dată când este cazul, atunci când nu se va descurca cu 
răspunsul.

3. „Copilul meu se comportă altfel decât de obicei. Acest lucru poate fi cauzat de 
apropierea şedinţei de judecată?”

Majoritatea persoanelor care sunt chemate să depună mărturii în judecată au emoţii, însă unii copii se 
neliniştesc în asemenea măsură, încât aceasta le schimbă comportamentul. Este posibil ca şi copilul tău: 

Să se autoînvinovăţească şi să creadă că este responsabil pentru infracţiunea comisă•	
Să aibă sentimente contradictorii faţă de acuzat, de exemplu, furie, dar, în acelaşi timp, şi nelinişte •	
că acesta va fi condamnat. Astfel de situaţii se pot întâmpla atunci când inculpatul este membru al 
familiei sau un cunoscut apropiat
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Să fie retras sau agresiv •	
Să nu se poată concentra asupra a ceea ce face •	
Să urineze în pat, să aibă un somn neliniştit, se teme de întuneric sau îşi pierde pofta de mâncare •	
Să dea semne dese de nelinişte atunci când se vorbeşte despre infracţiunea comisă sau de şedinţa de •	
judecată.

4. „Mă îngrijorează starea copilului meu. Ar putea avea parte de asistenţă specializată 
în timpul aşteptării şedinţei?”

Este important: cel mai mult copilul are nevoie de sprijin din partea apropiaţilor. Ca să-ţi înţelegi 
mai bine copilul şi să-l ajuţi mai potrivit, vorbeşte despre situaţia în care se află cu psihologul sau cu 
asistentul social (detalii la sfârşitul acestei broşuri).

Poate vei lua decizia să beneficiezi de asistenţa terapeutului sau a psihologului. Numai tu şi copilul 
tău decideţi dacă este necesară asemenea asistenţă şi nu poliţia, procuratura sau instanţa de judecată. 
Totodată, trebuie să anunţi instituţiile nominalizate dacă copilul solicită consiliere psihologică. 

Psihologul care acordă asistenţă copilului înainte şi în timpul şedinţei de judecată poate să-l ajute să 
depăşească etapele mai dificile ale procesului penal.

Uneori, mărturia copilului este pusă la îndoială, pentru că a vizitat psihologul înainte de proces. 
Prin urmare, trebuie să informezi psihologul că micuţul va fi audiat în judecată în calitate de victimă 
a infracţiunii sau în calitate de martor, pentru ca acesta să aplice metodele de consiliere psihologică 
corespunzătoare. 

Este important să ştii că în asemenea situaţii psihologul nu poate să garanteze copilului confidenţialitate 
deplină, deoarece poate fi chemat în instanţă în calitate de martor sau de specialist, ca să caracterizeze 
copilul ori să informeze despre metodele psihoterapeutice aplicate.  

De asemenea, este posibil ca poliţia, procuratura sau instanţa de judecată, din proprie iniţiativă, să 
solicite o expertiză psihologică sau psihiatrică a copilului. Asemenea expertize nu ţin de recuperarea 
copilului, ci servesc unei mai bune cunoaşteri a copilului şi desfăşurării eficiente a anchetei.  

5. „Cât de mult timp va trebui să aşteptăm începutul şedinţei de judecată?” 

Asemenea întrebări nu au răspunsuri foarte exacte. În general, dosarele cu participarea copiilor sunt 
considerate prioritare. Se poate, însă, întâmpla ca şedinţa de judecată să înceapă la mult timp după ce 
procurorul a expediat cauza în judecată. Data şedinţei de judecată poate fi amânată din diferite motive. 
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Dacă întârzierea te nelinişteşte şi doreşti să afli ce se întâmplă, poţi solicita informaţii de la procuror sau 
de la grefiera judecătorului. 

6. „Ce se întâmplă înainte de şedinţa de judecată?”

Nimeni nu cunoaşte copilul tău mai bine decât tine. Este extrem de important să transmiţi instanţei 
de judecată orice informaţie care ar putea avea valoare în timpul depunerii mărturiilor de către copilul 
tău. Fă lucrul acesta cât mai repede cu putinţă, de preferat în formă de scrisoare, pe care s-o expediezi în 
adresa instanţei de judecată. Toate scrisorile se depun la cancelarie, care există în cadrul oricărei instanţe de 
judecată. Toate scrisorile către judecată se depun în cel puţin două exemplare, unul dintre care, înregistrat 
în cancelarie, va rămâne la tine.

În scrisoare trebuie să se indice, în afară de informaţiile tale, denumirea judecătoriei unde se va desfăşura 
procesul, numărul dosarului sau numele acuzatului de pe dosar şi desigur datele tale personale. Numărul 
dosarului îl poţi afla la cancelaria judecătoriei, care examinează problema în cauză. 

Informează judecata despre starea psihologică de acum a copilului sau despre starea sănătăţii lui, dacă •	
există anumite complicaţii. Informaţiile de acest gen trebuie să fie confirmate de către specialişti: medici, 
psihologi…
Informează judecata dacă copilul urmează un tratament medicamentos, cu regularitate, de care ar putea •	
avea nevoie şi în timpul şedinţei de  judecată - de exemplu, inhalatoarele care temperează accesele de 
astmă.  
Informează despre dificultăţile pe care copilul le are cu dicţia, auzul sau văzul. •	
Poţi să ceri ca copilul să fie audiat în afara sediului judecătoriei, însă judecătorul este cel care decide •	
locul unde urmează să aibă loc şedinţa de judecată. Ar putea să nu ţină cont de solicitarea ta. 
Poţi să ceri ca copilul să nu depună mărturii în prezenţa acuzatului, ca acesta să fie înlăturat din şedinţă •	
atunci cînd copilul este audiat, însă decizia în această situaţie, de asemenea, ţine de competenţa judecăţii. 
Judecata va examina adresarea ta referitoare la schimbarea locului audierilor sau la audierea copilului 
în lipsa acuzatului, numai în cazul în care ai fost recunoscut în proces în calitate de reprezentant legal 
al copilului victimă sau martor.  

7. „În ce mod pot să influenţez desfăşurarea procesului care se referă la copilul meu?” 

Copilul nu poate să-şi apere, de unul singur, drepturile. În cadrul urmăririi penale şi în instanţa de 
judecată, îl reprezintă părinţii, inclusiv părinţii adoptivi, tutorele sau curatorul. Anume aceste persoane sunt 
împuternicite să pledeze în procesul penal, în funcţie de etapele acestuia, în calitate de reprezentanţi legali 
ai copilului. Aceasta se referă la situaţia în care copilul tău este victimă a unei infracţiuni.  
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Copilul victimă şi tu, în calitate de reprezentant legal al copilului, la etapa urmaririi penale (înainte ca 
dosarul să fie transmis în instanţa de judecată) beneficiaţi de diverse drepturi: 

Dreptul de a cunoaşte esenţa învinuirii •	
Dreptul de a face declaraţii şi a da explicaţii, de a prezenta documente şi alte mijloace de probă pentru •	
a fi anexate la dosarul penal 
Dreptul de a participa la toate acţiunile ce se efectuiază cu participarea copilului•	
Dreptul de a face cunoştinţă cu procesele-verbale ale acţiunilor procesuale la care a participat •	
copilul, de a face obiecţii asupra corectitudinii şi caracterului complet al acestora, precum şi de a cere 
completarea lor cu date care, în opinia ta, trebuie să fie menţionate
Dreptul de a cere completarea acţiunilor procesuale (puteţi să formulaţi propuneri referitoare la •	
cercetarea diferitelor circumstanţe, mărturii, citarea martorilor, numirea expertizelor ş.a.)
Dreptul de a contracta / solicita un apărător avocat pentru a acorda consultanţă pe tot parcursul •	
procesului penal
Dreptul de a solicita încasarea prejudiciilor materiale şi daunelor morale care au fost cauzate prin •	
infracţiune
Dreptul de a lua cunoştinţă, după terminarea urmăririi penale, precum şi în caz de încetare sau •	
clasare a procesului penal, de toate materialele cauzei, şi de a nota orice informaţie din dosar
Dreptul de a ataca deciziile luate de organul de urmărire penală sau de procuror•	
Dreptul de a participa la activităţile preparatorii (de pregătire) ale şedinţei de judecată şi la cercetarea •	
judecătorească a cazului
Dreptul de a fi informaţi despre toate deciziile şi hotărârile adoptate care se referă la drepturile şi  •	
interesele copilului tău, de a primi gratuit, la solicitare, copii ale acestor hotărîri 

Dacă copilului tău, victimă a infracţiunii, i s-a cauzat prin infracţiune un prejudiciu (o pagubă morală, 
fizică sau materială care poate fi evaluată în expresie bănească), el va fi considerat, în acelaşi timp, şi parte 
vătămată, chiar în lipsa acordului copilului. Se recomandă, totuşi, ca în calitate de reprezentant legal al 
copilului să ceri recunoaşterea copilului în calitate de parte vătămată şi de parte civilă. Pentru aceasta, în 
perioada desfăşurării procesului penal, trebuie să depui o cerere scrisă la organul de urmărire penală care 
cercetează cazul, sau, ulterior, daca nu ai făcut-o, direct în  instanţa de judecată. Totodată, poţi indica în 
cerere mărimea prejudiciului care urmează să fie încasat de la acuzat. În plus, poţi solicita organului de 
urmărire penală să întreprindă şi măsuri pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune 
(să ridice bunurile de la inculpat, sa sechestreze bunurile acestuia etc.) 

Sistemul juridic prevede, în egală măsură, dreptul de a beneficia de asistenţa unui avocat. Poţi tu însuţi 
(însăţi) să-ţi alegi orice avocat de la birourile de avocaţi care doreşti să-ţi acorde consultanţă pe tot parcursul 
procesului penal. Trebuie să ştii, însă, că asemenea servicii, de regulă, sunt cu plată şi valoarea onorariului 
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avocatului ar putea depăşi capacităţile financiare ale familiei tale. 

În cazul în care nu dispui de mijloace băneşti pentru a plăti avocatul, poţi să ceri ofiţerului de urmărire 
penală sau instanţei de judecată să fii asistat de un avocat, care acordă asistenţă juridică garantată de stat. 
Pentru asistenţa oferită de acesta nu vei achita nici un onorariu. Ofiţerul de urmărire penală sau instanţa de 
judecată va examina solicitarea ta şi va decide dacă este nevoie să atragă în proces un avocat public. Solicitarea 
pentru serviciile unui avocat din oficiu trebuie să fie însoţită de o dovadă privind situaţia materială precară. 

În cazul în care copilul şi familia ta aţi suportat prejudicii (morale, materiale) în urma infracţiunii comise 
şi cheltuieli materiale în legătură cu judecarea cazului (cheltuieli de transport, de cazare, plaţi efectuate pentru 
expertize, salariu mediu pentru perioada lipsită de la serviciu, plăţi achitate pentru onorariul avocatului, 
etc.) puteţi înainta împotriva acuzatului o acţiune civilă pentru repararea prejudiciului cauzat şi restituirea 
cheltuielilor de judecată în cadrul aceluiaşi proces sau, ulterior, într-o cauză civilă separată. 

Poţi să ceri recunoaşterea copilului ca parte civilă (reclamant) şi să acţionezi în numele copilului tău. În 
acest scop, la organul de urmărire penală sau în instanţa de judecată care cercetează cazul, ar trebui să fie depusă 
cererea scrisă (numită acţiune civilă) cu privire la repararea prejudiciului material cauzat, inclusiv repararea 
daunelor morale pentru suferinţele suportate. Acţiunea civilă poate fi depusă din momentul pornirii urmăririi 
penale până la terminarea cercetării judecătoreşti. 

Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată refuză să recunoască copilului calitatea de parte 
civilă, hotărârea respectivă poţi s-o ataci cu un recurs, sau poţi să optezi pentru posibilitatea legală de a înainta 
acţiunea civilă în ordinea procedurii civile, separat de procesul penal. 

În situaţia în care a fost recunoscută calitatea de parte civilă a copilului, însă, instanţa de judecată lasă 
acţiunea civilă fără soluţionare în sentinţa pe care o pronunţă, la fel ai dreptul să înaintezi o asemenea acţiune 
într-o procedură civilă separată la judecătoria raională, fie la cea din raza teritorială în care domiciliaţi, sau la 
cea din teritoriul unde a fost comisă infracţiunea. 

În asemenea situaţie, în acţiunea civilă trebuie să se indice argumentele de fapt şi de drept, inclusiv, să se 
comunice despre procesul penal care se examineaza sau a fost deja examinat.

Indică în acţiune evaluarea în expresie bănească a prejudiciului material care a fost cauzat prin infracţiune şi 
care este mărimea daunelor morale. Argumentează cum ai stabilit mărimea prejudiciului material şi moral. De 
regulă, instanţa civilă va examina cererea atunci când se va demonstra că persoanele de la care cereţi acoperirea 
prejudiciilor materiale sau morale au comis infracţiunea.



MOTIVELE ACTIUNII

In fapt, numitii ______ sunt membrii ai Asociatiei de Proprietari nr _____ si proprietari al apartamentului  

situat in ______ Str. _________ Nr. ___, Bl. _____ sc. ___,  Ap.____ iar in perioada ______ – ______ au 

beneficiat de utilitatile aferente apartamentului in care locuiesc.

Cu toate diligentele depuse de asociatia noastra, debitorii refuza efectuarea acestei plati de altfel legal datorata.

 Întrucât debitorii _________ nu ne-au achitat suma scadentă la data precizată mai sus, suma 

pe care o apreciem ca fiind certă, lichidă si exigibilă , vă solicităm sa admiteti actiunea asa cum afost formulata si 

sa obligati pe parati la plata sumei de _____________ lei.

     In drept, ne  intemeiem  actiunea  pe dispozitiile art.112 si urmatoarele C.Proc.Civ,  art 50  din 

Legea nr. 230 / 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari .

  

In dovedirea actiunii intelegem sa ne folosesc de proba cu acte, martori si interogatoriu.

In baza art.242 C.proc.civ. solicitam judecarea cauzei in lipsa.

Facem de asemenea precizarea ca, actiunea promovata de catre asociatia noastra este scutita de taxa judiciara de timbru, 

in conformitate cu dispozitiile art. 50, indice 2 din Legea nr. 230 / 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

asociatiilor de proprietari.

Depunem prezenta in 2 ( doua ) exemplare, unul pentru instanta si celelalte pentru a fi comunicat paratilor impreuna cu 

urmatoarele acte:

 -  fisa de cont
- fisa de calcul a penalitatilor pentru intarziere la plata cheltuielilor de intretinere

- notificarea  semnata de primire de catre debitori ;

- procesele verbale ale adunarii genrale a asociatiei de proprietari din anii pentru care am solicitat penalitati 

de intarziere
- statutul asociatiei de proprietari nr. ______

- acordul de asociere al asociatiei de proprietari nr ______

DOSAR №

ANUL
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8. „Cum are loc transmiterea dosarului penal la judecată?”
Dosarul este transmis în judecată de către procurorul care a condus urmărirea penală efectuată de 

ofiţerul de poliţie sau care, în unele cazuri, a efectuat de sine stătător urmărirea penală. 

Poliţia are la dispoziţie termene limitate pentru a întreprinde acţiunile prevăzute de lege. Pe parcursul 
urmăririi penale (etapa până la transmiterea dosarului în instanţa de judecată), cel mai bine este să te 
adresezi procurorului cu toate întrebările, neclarităţile şi problemele care apar. În timp ce comunici cu 
procurorul, îl poţi face mai interesat de investigaţia în curs. 

Ţine minte că trebuie să te adresezi organului de urmărire penală (comisariatului de poliţie) sau 
procuraturii teritoriale, în zona căreea a fost săvârşită infracţiunea. Dacă tu ai depus plângerea referitoare 
la infracţiune, organul de urmărire penală şi procurorul care conduce urmărirea penală sunt obligaţi să 
te informeze despre începerea urmăririi penale, sau despre refuzul începerii acesteia. Ai posibilitatea să 
depui o plângere la decizia de neîncepere a urmăririi penale în instanţa de judecată (la judecătorul de 
instrucţie) din raza teritorială a organului de urmărire penală. 

Plângerea urmează să fie înaintată în termen de zece zile din momentul în care ai primit răspunsul în 
scris referitor la refuzul începerii urmăririi penale. 

Acţiunile ilegale de anchetă pot fi de asemenea contestate prin plângeri adresate procurorului care 
conduce urmărirea penală. Dacă acţiunile contestate au fost realizate de procuror, plângerile se înaintează 
procurorului ierarhic superior. 

În perioada urmăririi penale, copilul va fi audiat de către ofiţerul de urmărire penală din comisariatul 
de poliţie sau de către procuror. Aceştia vor decide asupra modalităţii de audiere. Ai dreptul să ceri, însă, 
ca audierile copilului să fie desfăşurate în condiţii ajustate la necesităţile de dezvoltare şi de sănătate 
ale acestuia. Pentru a evita revictimizarea copilului, ai dreptul să insişti ca audierile să aibă loc în afara 
sediului poliţiei sau a procuraturii, în prezenţa psihologului. Solicitarea va fi adresată în scris ofiţerului 
care cercetează cazul, sau procurorului care conduce urmărirea penală. În caz de refuz (vei solicita 
răspunsul în formă scrisă), ai dreptul să depui o plângere în condiţiile expuse anterior. 

Audierile copilului în probleme de abuz sexual (la etapa urmăririi penale), potrivit standardelor 
internaţionale, trebuie desfăşurate o singură dată. Aceasta va scuti copilul de traume emoţionale 
adiţionale. 

Prevederea referitoare la audierea unică a copilului se referă la copiii victime ale abuzului sexual, dar 
tu poţi să te adresezi procurorului cu solicitarea ca copilul tău să fie audiat o singură dată, chiar dacă el 
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este victima unui alt gen de infracţiune. Copiii care depun mărturii în probleme legate de abuzuri sexuale 
beneficiază întotdeauna de asistenţa psihologului. 

Decizia cu privire la o eventuală arestare a persoanei bănuite de comiterea infracţiunii este luată de către 
judecată la propunerea procurorului. 

În cazul în care făptaşul nu a fost arestat între timp şi acesta este părintele copilului sau altă rudă care 
locuieşte în acelaşi spaţiu cu copilul, poţi să înaintezi ofiţerului de urmărire penală sau procurorului o 
cerere privind emiterea unei ordonanţe de protecţie prin care să-l înlăture pe acesta din locuinţa comună cu 
copilul, să-i interzică acestuia să se apropie sau să ia legătura cu copilul tău. Despre detaliile realizării acestor 
interdicţii veţi discuta cu ofiţerul de urmărire penală sau procurorul care conduce urmărirea penală. 

Procurorul, după ce adună toate probele şi recunoaşte faptul că există suficiente probe care confirmă 
vinovăţia făptaşului în comiterea infracţiunii, întocmeşte rechizitoriul şi înaintează dosarul pentru examinare 
în instanţa de judecată. 

În calitate de părinte al copilului care a fost victimă a unei infracţiuni ai dreptul să ştii dacă actul de 
acuzare a fost expediat către instanţa de judecată. Informaţia referitoare la subiect o vei solicita de la ofiţerul 
de urmărire penală sau nemijlocit de la procurorul care conduce urmărirea penală în acest dosar. 

Durata de timp dintre data expedierii dosarului şi data începerii procesului de judecată nu poate fi stabilită 
cu exactitate. Despre începerea procesului vei fi informat printr-o citaţie expediată prin poştă, prin care tu 
şi copilul tău veţi fi chemaţi să depuneţi mărturii. Bineînţeles, poţi să contactezi cancelaria judecătoriei, din 
proprie iniţiativă, şi să afli perioada preconizată pentru demararea procesului de examinare a dosarului.

9. „Pentru mine, această situaţie este dificilă. Pot, în calitate de părinte (tutore), să 
beneficiez de ajutor?” 

Da. Solicită asistenţă, dacă ai nevoie. Mulţi părinţi şi tutori au nevoie de sprijin în această perioadă.   
Asistentul social comunitar sau specialistul de la Secţia raională de asistenţă socială şi protecţie a familiei (în 
mun. Chişinău – Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului) poate să-ţi ofere diverse servicii sociale 
şi ajutor, inclusiv în soluţionarea problemelor materiale, apărute în urma infracţiunii săvârşite împotriva 
copilului tău. Acolo vei găsi şi adresele punctelor de asistenţă psihologică pentru familie în diverse situaţii 
dificile, adresele asociaţilor obşteşti care pot sa îţi acorde asistenţă juridică primară sau calificată în legătură 
cu acest proces.

Ai dreptul să-ţi manifeşti furia, frica sau ruşinea, însă nu trebuie să uiţi că emoţiile sunt molipsitoare. 
Posibil, îţi va fi dificil să-ţi ascunzi în permanenţă emoţiile. Există riscul ca copilul tău să observe furia, 
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enervarea sau întristarea ta şi atunci ar putea să se înfricoşeze. Poate să creadă că eşti supărat pe el sau că 
suferi din cauza lui. Încearcă să-l convingi de faptul că nu-l învinuieşti de nimic.

10. „Este oare mai bine să povestim copilului din timp despre şedinţa de judecată?” 

Da. Nu trebuie să surprinzi copilul cu situaţii neaşteptate şi dificile, deoarece acestea ar putea să-i 
intensifice starea de stres. Tu şi copilul tău, în egală măsură, vă veţi simţi mai în siguranţă, dacă veţi şti din 
timp la ce să vă aşteptaţi atât înainte de şedinţă, cât şi pe parcursul acesteia. Copilul va putea să discute 
cu tine despre preocupările lui, să-ţi adreseze întrebările care îl preocupă. Poţi să mergi împreună cu el la 
judecătorie cu câteva zile înainte de şedinţa propriu-zisă. Lasă-l să vadă cum arată clădirea, coridoarele 
judecătoriei.

11. „Va trebui oare să merg împreună cu copilul la judecată?”  

Da. Trebuie să însoţeşti copilul la judecătorie sau în altă locaţie unde vor fi organizate audierile. Însă 
înainte de a decide dacă este cazul să asculţi mărturiile depuse de copil, încearcă să afli ce crede şi simte 
el în legătură cu prezenţa ta în sala de judecată. Unii copii se simt jenaţi şi doresc să-şi protejeze părinţii 
de descrierea amănunţită a celor întâmplate. Alţii se simt mai în siguranţă când părinţii sunt alături de 
ei în timpul depunerii mărturiilor. De obicei însă, copilul doreşte ca persoana apropiată să fie alături în 
situaţii mai complicate. Spre exemplu, atunci când merge la spital pentru o intervenţie dureroasă, speră 
că vei fi alături de el şi nu-i vei spune la poartă: „Pa, pa, ne vedem mai târziu”. Este important să fii atent 
la propriile reacţii în timpul mărturiilor depuse de copil şi să te strădui să le controlezi. 

Manifestarea emoţiilor tale pot provoca copilului un stres suplimentar. Poţi ruga un prieten sau o 
prietenă să vă însoţească la judecată. Cineva care nu este puternic implicat emoţional în situaţie, te poate 
ajuta enorm atât pe tine, cât şi pe copilul tău. Copilul va fi însoţit în sală de către un psiholog sau de către 
un pedagog desemnat de către judecată. Dacă tu ai şi calitatea de martor în proces, instanţa de judecată 
va asculta mărturiile tale în primul rând. În tot acest timp, copilul tău va aştepta în coridor. Este bine ca 
în acest timp, alături de el, să se afle cineva dintre apropiaţi.

12. „Ce se va întâmpla la proces?” 

aŞTEPTaRE. În sistemul judiciar moldovenesc, modalitatea de confruntare dintre copil şi acuzat, în 
timpul procesului în sala de judecată, va depinde exclusiv de tine. Poţi cere, înainte de începerea procesului, 
ca copilul să fie amplasat într-o încăpere indicată de judecător, ce ar evita contactul vizual al copilului cu 
acuzatul. Solicitarea în cauză poate fi prezentată în scris fie procurorului, fie judecătorului în prealabil, 
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adică cu câteva zile înainte de începerea procesului. Cel mai bine, îţi poţi proteja copilul, dacă soliciţi 
audierea lui în afara sediului judecătoriei sau a sălii de judecată, într-o încăpere adaptată necesităţilor 
copilului, de exemplu într-o instituţie de consiliere psiho-socială sau într-un centru comunitar pentru 
copii1

În conformitate cu prevederile legale şi recomandările internaţionale, judecătorul va reduce la maxim 
timpul în care copilul va depune mărturii. Din punct de vedere legal, timpul audierii copilului nu poate 
dura mai mult de 2 ore fără întrerupere, iar în total nu poate depăşi 4 ore pe zi. Şi totuşi, este posibil 
ca în ziua audierii să aibă loc unele întârzieri, iar unii copii sunt forţaţi să aştepte ore în şir în clădirea 
judecătoriei, până sunt chemaţi să depună mărturii. Poţi aduce cu tine o jucărie sau o carte, ceva cu care 
s-ar putea ocupa copilul în timp ce aşteaptă. Trebuie, de asemenea, să luaţi mâncare şi apă de băut. Dacă 
în sediul judecătoriei există un local de vânzare a băuturilor răcoritoare, va fi foarte util să ai cu tine 
nişte bani. Copiii mai mici îşi vor lua cu plăcere, la judecătorie, jucăria preferată. Copiii mai mari doresc 
deseori să ia cu ei vreun obiect deosebit, important pentru ei. 

În fiecare sală de judecată există locuri amenajate pentru public, pentru ca în timpul desfăşurării 
procesului de judecată oamenii să poată lua loc şi să asculte în linişte declaraţiile martorilor. Atunci când 
mărturia este depusă de către o victimă a unei infracţiuni de natură sexuală, procurorul solicită de la 
judecător ca publicul să părăsească sala. Dacă procurorul nu a făcut-o sau a uitat să o facă, şi tu ai dreptul 
să ceri ca publicul să părăsească sala şi audierea copilului să aibă loc în şedinţă închisă. Decizia în cauză 
poate fi luată doar de către judecător. Judecătorul poate, de asemenea, şi din propie iniţiativă să ordone 
părăsirea de către auditoriu a sălii de judecată, pentru ca martorul să nu fie stingherit în timpul depunerii 
mărturiilor. 

ÎnTREbăRi. La începutul audierii, întrebările legate de identificarea persoanei sunt adresate 
copilului de către judecător. Apoi, întrebările pot fi adresate de către procuror sau inculpat şi avocaţi, 
dacă aceştia participă la proces. 

La procesul de judecată, copilului şi ţie ca reprezentantul lui legal vă sunt recunoscute şi alte drepturi: 
Dreptul de a prezenta documente şi alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul şi cercetate •	
în şedinţa de judecată 
Dreptul de a cere recuzarea (respingerea) judecătorului, procurorului, expertului, interpretului, •	
traducătorului, grefierului 
Dreptul de a face obiecţii împotriva acţiunilor instanţei de judecată şi de a cere includerea obiecţiilor  •	
tale în procesul-verbal 
Dreptul de a participa la şedinţa de judecată, inclusiv la examinarea materialelor cauzei •	

1   La Chişinău, Centrul de Asistenţă Psihosocială a Copilului şi Familiei AMICUL (str. Calea Ieşilor 61/2) este dotat cu
un spaţiu specializat pentru audierea copiilor.
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Dreptul de a fi asistat de un avocat ales, iar în cazul în care nu dispui de mijloace financiare  suficiente •	
pentru angajarea lui dreptul de a solicita instanţei de judecată să desemneze un avocat care acordă 
asistenţă juridică garantată de stat (gratuit) 
Dreptul de a pleda în dezbateri judiciare referitor la prejudiciul cauzat •	
Dreptul de a ataca hotărârile instanţei de judecată etc.•	

13. „Care este rezultatul procesului?” 

Există puţine cazuri în care rezultatul procesului, adică pronunţarea sentinţei, să aibă loc în prima zi 
de judecată. Procesele durează, de obicei, luni de zile, iar pauzele dintre şedinţele de judecată pot dura. 
Totul depinde de gradul de complexitate al dosarului şi de circumstanţele care îl însoţesc, de exemplu, se 
îmbolnăveşte martorul şi nu se prezintă la data specificată în citaţie. Data următoarei audieri o poţi afla 
nemijlocit în sala de judecată sau poţi primi o citaţie prin poştă. 

Decizia de vinovăţie sau nevinovăţie a inculpatului şi mărimea pedepsei este luată de către judecător 
sau de către un complet de judecată format din trei judecători. La emiterea sentinţei, judecătorul se 
bazează pe prevederile Codului Penal şi decide asupra pedepsei în limitele sancţiunilor prevăzute pentru 
acest tip de infracţiuni. 

După pronunţarea sentinţei, condamnatul, procurorul, partea vătămată, reprezentantul legal al 
copilului pot depune apel, în cazul în care nu sunt de acord cu sentinţa emisă de către judecător. 

Dacă nu eşti de acord cu sentinţa instanţei de judecată, ai la dispoziţie 15 zile (începând cu ziua 
pronunţării sentinţei) pentru a depune apelul. Dacă sentinţa pronunţată de judecător în sala de judecată 
nu conţine şi motivaţia ei, termenul de 15 zile începe din momentul în care ai primit sentinţa redactată cu 
indicarea motivelor. Termenul este strict şi este, prin urmare, în interesul tău să cunoşti data pronunţării 
sentinţei, şi dacă ea a fost motivată imediat sau urmează să fie motivată şi redactată ulterior. Aceasta o 
poţi afla direct în sala de judecată, întrebînd judecătorul sau la cancelaria judecătoriei. Cererea de apel 
o adresezi Curţii de Apel din raza teritorială a judecătoriei care a examinat dosarul, dar o depui, la fel 
ca şi alte solicitări, în cancelaria instanţei de judecată care a examinat cauza. Solicită în mod obligatoriu 
să ţi se elibereze o confirmare scrisă că cererea de apel a fost primită în cancelarie. De regulă, angajaţii 
cancelariei semnează şi indică data primirii pe o copie a cererii de apel care rămâne la tine. Dacă nu eşti 
de acord cu hotărîrea Curţii de Apel, poţi ataca decizia acesteia la Curtea Supremă de Justiţie.

În cererea de apel trebuie să indici dosarul la care se referă, numele persoanei condamnate, de către 
cine este înaintat apelul şi motivele de ce nu sunteţi de acord cu sentinţa. 
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Pentru pregătirea cererii de apel la sentinţa judecătorească, merită să apelezi la ajutorul unui avocat, 
dacă nu ai avut un avocat în timpul procesului.

14. „Este oare obligatorie mărturia copilului meu la procesul judiciar?”

Da. În Moldova există prevederea nemijlocirii, care înseamnă că instanţa de judecată trebuie să 
cerceteze direct şi să audieze martorii care au perceput personal faptele. Părinţii nu pot să nu fie de acord 
cu audierea copilului de către judecător. 

De asemenea, nu există nici o limită asupra vârstei de la care copilul poate deveni martor. Dacă apar 
îndoieli vizavi de capacitatea copilului, din motivul vârstei necorespunzătoare, de a depune mărturie, 
procurorul, la etapa urmării penale, sau judecătorul, la etapa procedurii judiciare, poate decide efectuarea 
unei expertize psihologice asupra aptitudinilor de înţelegere ale copilului. 

Trebuie menţionat faptul că un copil (la fel ca şi un om matur), care a fost victimă sau martor al 
unei infracţiuni comise de către un membru apropiat al familiei sale, are dreptul să refuze depunerea 
mărturiei, atât la urmărirea penală, cât şi la judecătă. 

15. „Ce se va întâmpla la sfârşitul audierilor?”

La ieşirea din judecătorie, merită să-i oferi copilului ceva care îl va linişti, pentru că în astfel de zile 
copiii sunt foarte obosiţi după procedura de depunere a mărturiilor. Nu-i promite copilului cadouri sau 
alte distracţii, pentru că „a ieşit bine” la judecată. Dacă este vorba de mărturiile depuse de copil , nu este 
vorba dacă „iese bine” sau „rău”. Laudă-l pentru că i-a spus judecătorului adevărul despre ce s-a întâmplat, 
apreciază contribuţia lui la rezolvarea cazului. Unii copii îşi asumă vina pentru sentinţa de condamnare 
emisă de judecată. Consideră că nu au fost „suficient de buni” la depunerea mărturiei. Un copil care a 
fost citat să depună mărturii poate avea impresia că verdictul pronunţat inculpatului înseamnă că acesta 
a fost condamnat pentru minciună, ce poate fi foarte periculos pentru personalitatea copilului, mai ales 
dacă inculpatul era o persoană apropiată lui. 

Asigură copilul că este importantă doar spunerea adevărului. Explică-i că mărturia lui nu a influenţat 
nicidecum decizia judecăţii. Vorbeşte cu el despre sentimente şi permite-i să-şi exprime atât sentimentele 
de furie, cât şi neliniştea. Nu este nimic anormal: mulţi copii au tulburări emoţionale, important este ca 
ei să nu simtă dezaprobarea sentimentelor lor din partea părinţilor.






