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Protecţia victimelor infracţiunilor violente 

Scurtă prezentare a legislaţiei româneşti şi sugestii pentru posibile 

îmbunătăţiri ale cadrului legislativ în Republica Moldova 

 

 

I. Contextul european 

 

În ultimele decenii, victima unei infracţiuni şi protecţia drepturilor şi 

intereselor acesteia au devenit subiecte ale preocupărilor internaţionale, atât sub 

egida Consiliului Europei (la 24 noiembrie 1983 a fost adoptată la Strasbourg 

Convenţia Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor 

violente, convenţie ratificată de România prin Legea nr. 304/2005 pentru 

ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor 

infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983, publicată în 

Monitorul Oficial al României Partea I nr. 960 din 28 octombrie 2005), cât şi în 

cadrul Uniunii Europene (menţionăm, cu titlul exemplificativ,  Directiva 

Consiliului 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracţiunilor, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 261 din 6 august 2004, transpusă în 

legislaţia naţională a României prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele 

măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, publicată în Monitorul 

Oficial al României Partea I nr. 729/2007). 

 

 

 

 

II. Scurtă prezentare a legislaţiei României 
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În România, actul normativ care reglementează protecţia victimelor 

infracţiunilor este Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecţiei victimelor infracţiunilor, care reglementează: 

A. unele măsuri de informare a victimelor infracţiunilor cu privire la 

drepturile acestora, 

B. cazurile şi condiţiile în care statul acordă compensaţii financiare 

victimelor unor infracţiuni. 

C. acordarea asistenţei juridice gratuite ; 

D. condiţiile pentru acordarea consilierii psihologice ; 

E. cazurile şi condiţiile în care se poate solicita compensaţia financiare 

în situaţii transfrontaliere. 

 

Nu există dispoziţii legale aplicabile numai în cazul infracţiunilor de 

tortură sau supunere la rele tratamente. 

 

A. Informarea victimelor cu privire la drepturile lor se face de către : 

 Judecător - în cazul infracţiunilor pentru care plângerea prealabilă 

se adresează instanţei de judecată; 

 procurorii, ofiţerii şi agenţii de poliţie – pentru celelalte infracţiuni. 

 

În îndeplinirea acestei obligaţii de informare de către persoanele anterior 

menţionate (magistraţi şi poliţişti), victimelor li se comunică următoarele 

informaţii: 

a) serviciile şi organizaţiile care asigură consiliere psihologică 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, ale părţii vătămate şi 

ale părţii civile; 
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f) condiţiile şi procedura pentru a beneficia de dispoziţiile legale privind 

protecţia martorilor (dispoziţiile legale avute în vedere sunt, în principal, 

următoarele: 

- art. 861, 862 864 şi 865 din Codul de procedură penală referitoare la 

protejarea identităţii martorului şi martorului minor (dispoziţii asemănătoare, fără 

a fi identice, cu cele existente în Codul de procedură penală al Republicii 

Moldova  (art. 110 şi 1101 )) şi deplasărilor martorilor în anumite cauze, precum şi 

de : 

- dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor1; 

g) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de 

către stat. 

 

Informaţiile prevăzute de lege sunt aduse la cunoştinţă victimei de 

către judecătorul, procurorul, ofiţerul sau agentul de poliţie la care victima 

se prezintă, în scris sau verbal, într-o limbă pe care aceasta o înţelege. 

Îndeplinirea obligaţiei de informare a victimei se consemnează într-un 

proces-verbal, care se înregistrează la instituţia din care face parte judecătorul, 

procurorul, ofiţerul sau agentul de poliţie la care se prezintă victima. 

În cazul victimelor traficului de persoane sau al celor ale violenţei în 

familie, sunt aplicabile  şi de măsurile de protecţie şi de asistenţă prevăzute de 

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu 

modificările ulterioare, sau, după caz, de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Legea nr. 211/2004 instituie obligaţii legate de pregătirea personalului 

atât în sarcina Ministerului Justiţiei, prin Institutul Naţional al Magistraturii, cât şi a 

Ministerul Administraţiei şi Internelor  - aceste instituţii publice au obligaţia de a 

asigura specializarea personalului care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute 

de lege, stabileşte legături directe cu victimele infracţiunilor. 

                                                 
1
  Principala instituţie responsabilă cu aplicarea Legii nr. 682/2002 este Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor. 
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B. Acordarea de către stat a compensaţiilor financiare pentru 

victimelor unor infracţiuni  

 

Cazurile în care se acordă compensaţii financiare 

 

În cazul victimelor anumitor categorii de infracţiuni, legea prevede că 

statul poate acorda, la cerere, o compensaţie financiară victimelor acestor 

infracţiuni. Este vorba de următoarele infracţiuni: 

- 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, prevăzută la art. 182 din 

Codul penal, 

- o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea corporală 

gravă a victimei (alta decât cea menţionată anterior), 

-  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, 

 - o infracţiune privind traficul de persoane, 

-  o infracţiune de terorism, precum şi 

-  orice altă infracţiune intenţionată comisă cu violenţă (aici putând 

să se regăsească şi infracţiunile de tortură sau supunere la rele tratamente). 

Cererea de compensaţie financiară şi cererea privind acordarea 

unui avans din aceasta sunt scutite de taxa de timbru. 

Statul român acordă compensaţii financiare dacă: 

1. infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul României şi 

2.  victima este: 

    a) cetăţean român; 

    b) cetăţean străin ori apatrid care locuieşte legal în România; 
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    c) cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe 

teritoriul României la data comiterii infracţiunii; sau 

    d) cetăţean străin sau apatrid cu reşedinţa pe teritoriul unui stat 

membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii 

infracţiunii. 

    Se pot acorda compensaţii financiare şi pentru victimele care nu se 

încadrează în categoriile de persoane anterior menţionate, dacă acordarea 

acestor compensaţii este prevăzută în convenţii internaţionale la care România 

este parte. 

 

Categorii de persoane care pot solicita compensaţia financiară acordată 

de stat 

 

Cererea de acordare a compensaţiilor financiare se poate formula de 

către următoarele categorii de victime: 

- persoana care a fost victima uneia dintre infracţiunile anterior 

menţionate; 

- soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor care au 

fost victimele unei infracţiuni dintre cele prevăzute de lege, dacă victima a 

decedat ca urmare a săvârşirii respectivei infracţiuni. 

De asemenea, există posibilitatea ca cererea poate fi formulată, în 

numele victimei, de către o organizaţie neguvernamentală care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul protecţiei victimelor. În acest caz, cererea trebuie să fie 

semnată de victimă şi să cuprindă datele şi să aibă anexate documentele 

prevăzute de lege . 

 

Cazuri în care compensaţia financiară nu se acordă 

 

Compensaţia financiară solicitată de o victimă nu se acordă în 

următoarele situaţii : 
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a) se stabileşte că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea 

penală ori că fapta a fost săvârşită în stare de legitimă apărare împotriva atacului 

victimei2; 

b) victima este condamnată definitiv pentru participarea la un grup 

infracţional organizat; 

c) victima este condamnată definitiv pentru una dintre infracţiunile 

prevăzute la lege3 şi care dau dreptul la compensaţii financiare; 

d) instanţa reţine în favoarea făptuitorului circumstanţa atenuantă a 

depăşirii limitelor legitimei apărări împotriva atacului victimei sau circumstanţa 

atenuantă a provocării4. 

De asemenea, în cazul în care ulterior acordării unei compensaţii 

financiare unei victime, se stabileşte existenţa unuia dintre cazurile în care,  

potrivit legii, compensaţia financiară nu se acordă, sumele de bani primite de 

victimă cu titlu de compensaţie urmează a fi restituite. 

 

Condiţii de acordare a compensaţiei financiare 

 

Pentru acordarea unei compensaţii financiare, este necesar ca victima 

să sesizeze organele de urmărire penală sau instanţa de judecată în termen 

de 60 de zile de la data săvârşirii infracţiunii. 

În cazul moştenitorilor sau al persoanelor aflate în întreţinerea celui 

decedat, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care victima a luat 

cunoştinţă de săvârşirea infracţiunii. 

În cazul în care victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică sau psihică, de 

a sesiza organele de urmărire penală sau instanţa de judecată, termenul de 60 

de zile se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate. 

Pentru victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, precum şi pentru  

cele puse sub interdicţie, nu există obligaţia de a sesiza organele de urmărire 

penală sau instanţa de judecată cu privire la săvârşirea infracţiunii, dar 

                                                 
2
 în condiţiile art. 44 din Codul penal. 

3
 la art. 21 alin. (1) din lege. 

4
 Prevăzute la art. 73 lit. a) şi b) din Codul penal. 
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reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicţie poate 

sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunii. 

Dacă făptuitorul este cunoscut, compensaţia financiară poate fi 

acordată victimei dacă sunt întrunite următoarele condiţii: 

- victima nu a obţinut repararea integrală a prejudiciului suferit de la 

o societate de asigurare; 

- făptuitorul este insolvabil sau dispărut; 

- victima s-a constituit ca parte civilă în cadrul procesului penal; 

- victima a formulat cererea de compensaţie financiară în termen de un 

an, după caz, 

1. de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanţa penală a 

pronunţat condamnarea sau achitarea în cazurile prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. d) 

şi e) din Codul de procedură penală şi a acordat despăgubiri civile ori a pronunţat 

achitarea în cazul prevăzut la art. 10 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală 

sau încetarea procesului penal în cazurile prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. g) şi i^1) 

din Codul de procedură penală; 

2. de la data la care procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire 

penală în cazurile prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. c), d) şi e) din Codul de 

procedură penală sau a dispus încetarea urmăririi penale în cazul prevăzut la art. 

10 alin. 1 lit. g) din Codul de procedură penală; 

3. de la data la care s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cazurile 

prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. c), d), e) şi g) din Codul de procedură penală. 

În cazul unei victime care nu au împlinit vârsta de 18 ani sau care este 

pusă sub interdicţie, acordarea compensaţiei nu este condiţionată de constituirea 

ca parte civilă în procesul penal. 

Atunci când victima s-a aflat în imposibilitate de a formula cererea de 

compensaţie financiară, termenul de un an de formulare a cererii se calculează 

de la data la care a încetat starea de imposibilitate, iar în cazul în care instanţa 

de judecată a dispus disjungerea acţiunii civile de acţiunea penală, termenul de 

un an curge de la data rămânerii irevocabile a hotărârii prin care a fost admisă 

acţiunea civilă. 
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În cazul în care făptuitorul este necunoscut, victima poate formula 

cererea de compensaţie financiară în termen de 3 ani de la data săvârşirii 

infracţiunii, dacă victima nu a obţinut repararea integrală a prejudiciului suferit 

de la o societate de asigurare. 

În situaţia în care victima este un minor şi reprezentantul legal al 

acestuia nu a formulat cererea de compensaţie financiară în termenele prevăzute 

de lege, indiferent dacă făptuitorul este sau nu cunoscut, termenele de 1, 

respectiv de 3 ani , încep să curgă de la data la care victima a împlinit vârsta de 

18 ani. 

 

Categorii de prejudicii acoperite de compensaţia financiară 

 

A. În cazul victimei unei infracţiuni, compensaţia financiară poate fi 

solicitată pentru acoperirea următoarelor categorii de prejudicii suferite de 

aceasta prin săvârşirea infracţiunii: 

    1. cheltuielile de spitalizare şi alte categorii de cheltuieli medicale 

suportate de victimă; 

    2. prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau 

aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunurilor victimei ori din deposedarea 

acesteia prin săvârşirea infracţiunii - în limita unei sume echivalente cu 10 

salarii de bază minime brute pe ţară stabilite pentru anul în care victima a 

formulat cererea de compensaţie financiară  

    3. câştigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârşirii 

infracţiunii. 

 

B. În cazul soţului, a copiilor sau a persoanelor aflate în 

întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea infracţiunilor, 

compensaţia financiară poate fi solicitată pentru acoperirea următoarelor 

categorii de prejudicii suferite de aceasta sau acestea:     

    1. cheltuielile de înmormântare; 
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    2. întreţinerea de care victima este lipsită din cauza săvârşirii 

infracţiunii. 

Din cuantumul compensaţiei financiare acordate de stat victimei, se scad 

sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile şi indemnizaţia 

obţinută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin 

săvârşirea infracţiunii. 

 

Cererea de acordare a compensaţiei financiare – conţinut şi procedură 

de soluţionare 

La fiecare tribunal, adunarea generală a judecătorilor desemnează, 

pentru o perioadă de 3 ani,  cel puţin doi judecători, care alcătuiesc Comisia 

pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor, şi un număr 

egal de judecători supleanţi ai judecătorilor care alcătuiesc Comisia.  

Judecătorii supleanţi participă la soluţionarea cererilor de compensaţii 

financiare în cazul imposibilităţii de participare a unuia sau a ambilor judecători 

care alcătuiesc Comisia. 

Potrivit legii, cererea de compensaţie financiară se depune la tribunalul 

în a cărui circumscripţie domiciliază victima şi se soluţionează de doi judecători 

din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor 

infracţiunilor, constituite în fiecare tribunal. 

Secretariatul Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare 

victimelor infracţiunilor este asigurat de unul sau mai mulţi grefieri, desemnaţi de 

preşedintele tribunalului. 

 

a) Conţinutul cererii 

Cererea de compensaţie financiară trebuie să cuprindă: 

a) datele de identificare ale solicitantului, respective numele, 

prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul sau reşedinţa victimei; 

b) data, locul şi împrejurările săvârşirii infracţiunii care a cauzat 

prejudiciul; 

c) categoriile de prejudicii suferite prin săvârşirea infracţiunii; 
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d) organul de urmărire penală sau instanţa de judecată şi data sesizării 

acestora (dacă este cazul); 

e) numărul şi data hotărârii judecătoreşti sau a actului organului de 

urmărire penală, prin care s-a soluţionat (dacă este cazul); 

f) calitatea de soţ, copil sau persoană aflată în întreţinerea persoanei 

decedate (dacă este cazul); 

g) antecedentele penale ( dacă acestea există); 

h) sumele plătite cu titlu de despăgubiri de către făptuitor sau 

indemnizaţia obţinută de victimă de la o societate de asigurare pentru 

prejudiciile cauzate prin săvârşirea infracţiunii; 

i) cuantumul compensaţiei financiare solicitate. 

La cererea de compensaţie financiară se anexează, în copie, 

documentele justificative pentru datele înscrise în cerere şi orice alte 

documente deţinute de victimă, utile pentru soluţionarea cererii. 

 

b) Soluţionarea cererii de compensaţie financiară 

  

Atât cererea de compensaţie financiară, cât şi cererea privind acordarea 

unui avans din compensaţia financiară se soluţionează în camera de consiliu, 

cu citarea victimei. 

Participarea procurorului este obligatorie. 

În vederea soluţionării cererii, Comisia pentru acordarea de compensaţii 

financiare victimelor infracţiunilor în complet format din doi judecători poate să 

audieze persoane, să solicite documente şi să administreze orice alte 

probe pe care le consideră utile pentru soluţionarea cererii. 

Soluţionând cererea de compensaţie financiară sau cererea privind 

acordarea unui avans din aceasta, Comisia pentru acordarea de compensaţii 

financiare victimelor infracţiunilor în complet format din doi judecători poate 

pronunţa, prin hotărâre, una dintre următoarele soluţii: 

    a) admite cererea şi stabileşte cuantumul compensaţiei financiare 

sau, după caz, al avansului din aceasta; 
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    b) respinge cererea dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de 

prezenta lege pentru acordarea compensaţiei financiare sau, după caz, a 

avansului din aceasta. 

  Hotărârea prin care s-a soluţionat cererea de compensaţie financiară 

sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta se comunică victimei şi 

poate fi atacată cu recurs la curtea de apel, în termen de 15 zile de la 

comunicare5. 

Cererea de compensaţie financiară ori cererea prin care victima a 

solicitat un avans din compensaţia financiară se comunică de către Comisia 

pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor organului de 

urmărire penală sau instanţei învestite cu judecarea infracţiunii. 

Fondurile necesare pentru acordarea compensaţiei financiare sau a 

avansului din aceasta pentru victimele infracţiunilor se asigură de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. 

Statul, prin Ministerul Justiţiei, se subrogă în drepturile victimei care a 

beneficiat de compensaţie financiară sau de un avans din aceasta pentru 

recuperarea sumelor plătite victimei. 

 

Solicitarea unui avans din compensaţia financiară 

 

Potrivit legii, victima poate solicita Comisiei pentru acordarea de 

compensaţii financiare victimelor infracţiunilor un avans din compensaţia 

financiară, în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute 

pe ţară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul. 

Avansul se poate solicita prin cererea de compensaţie financiară sau 

printr-o cerere separată, care poate fi formulată oricând după sesizarea 

organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată (dacă este cazul), şi cel 

                                                 
5
 Conform art. 49 şi art. 82 din Legea nr. 76/2012, cu modificările ulterioare, începând cu data 

intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (1 februarie 2013), la 
articolul 31, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(6) Hotărârea poate fi atacată cu contestaţie la curtea de apel, în termen de 15 zile de la 
comunicare." 
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mai târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de 

compensaţie. 

În cazul în care avansul este solicitat printr-o cerere separată, 

dispoziţiile referitoare la conţinutul cererii şi la documentele care trebuie anexate 

se aplică în mod corespunzător. În acest caz, în cerere se menţionează şi stadiul 

procedurii judiciare. 

Comisia acordă avansul dacă victima se află într-o situaţie financiară 

precară. 

Cererea victimei privind acordarea unui avans din compensaţia 

financiară se soluţionează în termen de 30 de zile de la data solicitării, de doi 

judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare 

victimelor infracţiunilor. 

 

Cazuri de restituire a avansului din compensaţia financiară 

 

Dacă ulterior acordării avansului din compensaţia financiară, cererea de 

compensaţie financiară este respinsă, victima este obligată la restituirea 

avansului, cu excepţia cazului în care cererea de compensaţie financiară a fost 

respinsă numai pentru motivul că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut. 

De asemenea, victima care a beneficiat de un avans din compensaţia 

financiară este obligată la restituirea acestuia dacă nu a depus cererea pentru 

compensaţie financiară în termenele prevăzute de lege.6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Termenele sunt reglementate de art. 24 - făptuitorul este cunoscut, art. 25 - făptuitorul este 

necunoscut şi art. 26 – victima este minor. 
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C. Acordarea asistenţei juridice gratuite  

 

Fondurile necesare pentru acordarea asistenţei juridice gratuite se 

asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. 

Potrivit legii, pot beneficia de asistenţa juridică gratuită, la cerere, 

următoarelor categorii de victime: 

1. persoanele asupra cărora a fost săvârşită: 

        a) o tentativă la infracţiunile de omor, omor calificat şi omor 

deosebit de grav; 

        b) o infracţiune de vătămare corporală gravă; 

        c) o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea 

corporală gravă a victimei; 

        d) o infracţiune de viol, act sexual cu un minor şi perversiune 

sexuală; 

   2. soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate 

prin săvârşirea: 

    a) infracţiunilor de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav; 

    b) infracţiunilor intenţionate care au avut ca urmare moartea 

persoanei. 

Cererea pentru acordarea asistenţei juridice gratuite poate fi formulată 

atât de către beneficiar, cât şi de organizaţiile neguvernamentale care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei victimelor (în acest caz, cererea 

trebuie să fie semnată de către victimă, să cuprindă datele şi aibă anexate 

documentele prevăzute de lege). 

Pentru acordarea asistenţei juridice este necesar ca următoarele condiţii 

să fie întrunite : 

    - infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul României sau, în cazul în 

care infracţiunea a fost săvârşită în afara teritoriului României, victima este 

cetăţean român sau străin care locuieşte legal în România şi procesul penal se 

desfăşoară în România; 
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    - victima a sesizat organele de urmărire penală sau instanţa de 

judecată în termen de 60 de zile de la data săvârşirii infracţiunii. 

Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi a cele puse sub 

interdicţie nu au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală sau 

instanţa de judecată cu privire la săvârşirea infracţiunii pentru a putea 

beneficia de asistenţă juridică gratuită. 

Legea prevede expres că asistenţa juridică gratuită se acordă, la cerere, 

şi victimelor altor infracţiuni, dacă venitul lunar pe membru de familie al victimei 

este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. 

 

Cererea de acordare a asistenţei juridice gratuite – conţinut şi procedură 

de soluţionare 

Cererea pentru acordarea asistenţei juridice gratuite se depune la 

tribunalul în a cărui circumscripţie domiciliază victima şi se soluţionează de doi 

judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare 

victimelor unor infracţiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data 

depunerii. 

Cererea pentru acordarea asistenţei juridice gratuite şi cererea pentru 

acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătoreşti prin care 

au fost acordate despăgubiri civile victimei infracţiunii sunt scutite de taxa de 

timbru. 

 

Conţinutul cererii 

Cererea pentru acordarea asistenţei juridice gratuite trebuie să cuprindă: 

      a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul sau 

reşedinţa victimei; 

     b) data, locul şi circumstanţele săvârşirii infracţiunii; 

     c) dacă este cazul, organul de urmărire penală sau instanţa de 

judecată sesizată; 

     d) calitatea de soţ, copil sau persoană aflată în întreţinerea persoanei 

decedate, în cazul victimelor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b); 
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     e) dacă este cazul, venitul lunar pe membru de familie al victimei; 

     f) numele, prenumele şi forma de exercitare a profesiei de avocat de 

către apărătorul ales sau menţiunea că victima nu şi-a ales un apărător. 

Asistenţa juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul 

procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime 

brute pe ţară. 

Dispoziţiile anterior menţionate se aplică în mod corespunzător şi pentru 

acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătoreşti prin 

care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracţiunii. 

 

 

Procedura de soluţionare 

La cererea pentru acordarea asistenţei juridice gratuite se anexează, în 

copie, documentele justificative, precum şi orice alte documente utile pentru 

soluţionarea cererii. 

Cererea pentru acordarea asistenţei juridice gratuite se soluţionează 

prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea victimei. 

În cazul în care victima nu şi-a ales un apărător, încheierea prin care s-a 

admis cererea de asistenţă juridică gratuită trebuie să cuprindă şi desemnarea 

unui apărător din oficiu  

Încheierea prin care s-a soluţionat cererea pentru acordarea asistenţei 

juridice gratuite se comunică victimei. 

Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asistenţei 

juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunalul în cadrul căruia 

funcţionează Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor 

infracţiunilor, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. 

Reexaminarea se soluţionează în complet format din doi judecători. 
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D. Consilierea psihologică 

Consilierea psihologică este asigurată de serviciile de protecţie a 

victimelor şi reintegrare socială a infractorilor şi se acordă gratuit, la cerere. 

Consiliere psihologică poate fi solicitată de victimele următoarelor 

infracţiuni: 

     1. tentativei la infracţiunile de omor, omor calificat şi omor deosebit 

de grav; 

     2. infracţiunile de lovire sau alte violenţe şi vătămare corporală, 

săvârşite asupra membrilor familiei, ale infracţiunii de vătămare corporală 

gravă,ale infracţiunilor intenţionate care au avut ca urmare vătămarea corporală 

gravă a victimei; 

     3. infracţiunile de viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuală şi 

corupţie sexuală; 

     4. infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului; 

     5. infracţiunile prevăzute de Legea privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane. 

 

Condiţii de acordare a consiliere psihologice 

Consilierea psihologică gratuită se acordă victimelor infracţiunilor 

menţionate în lege, dacă infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul României sau 

dacă infracţiunea a fost săvârşită în afara teritoriului României şi victima este 

cetăţean român sau străin care locuieşte legal în România. 

Consilierea psihologică gratuită se acordă pe o perioadă de cel mult 3 

luni, iar în cazul victimelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, pe o perioadă de 

cel mult 6 luni. 

Cererea de acordare a consilierii psihologice poate fi depusă numai 

după sesizarea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată cu 

privire la săvârşirea infracţiunii şi se soluţionează în termen de 10 zile de la data 

depunerii. 

Cererea trebuie să cuprindă: 
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        a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul 

sau reşedinţa victimei; 

        b) data, locul şi circumstanţele săvârşirii infracţiunii; 

        c) data sesizării şi organul judiciar sesizat. 

La cererea pentru acordarea consilierii psihologice gratuite se anexează, 

în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere. 

Organizaţiile neguvernamentale pot organiza, în mod independent sau 

în cooperare cu autorităţile publice, servicii pentru consilierea psihologică a 

victimelor infracţiunilor. 
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E. Acordarea compensaţiei financiare în situaţii transfrontaliere 

 

Legea nr. 211/2004 transpune în legislaţia naţională a României 

dispoziţiile Directivei Consiliului 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor 

infracţiunilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 261 din 6 

august 2004. 

 

 

 

**** 

 

 

 

III. Sugestii şi recomandări pentru posibile îmbunătăţiri ale cadrului 

legislativ în Republica Moldova 

 

1. Deşi Republica Moldova nu este stat semnatar al Convenţiei 

Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente7, totuşi 

opinăm că ar fi utilă o analiză a cadrului legislativ existent prin raportare la 

dispoziţiile Convenţiei anterior menţionate, analiză care ar putea indica în ce 

măsură instrumentele legislative în vigoare sunt apte a oferi soluţii juridice pentru 

despăgubirea victimelor infracţiunilor de tortură sau supunere la rele tratamente. 

Instrumentarul legislativ al Uniunii Europene poate fi, de asemenea, un 

reper important în acest sens. 

2. Dacă se apreciază că este necesară o intervenţie asupra cadrului 

legislativ,  trebuie stabilite categoriile de victime care vor fi avute în vedere. 

                                                 
7
 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=116&CM=8&DF=26/01/2013&CL=

ENG. 

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=116&CM=8&DF=26/01/2013&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=116&CM=8&DF=26/01/2013&CL=ENG
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La elaborarea proiectului de act normativ ar putea fi folosită experienţa 

altor state – schimbul de bune practici sau furnizarea de expertiză ar putea fi 

finanţate de diverşi donatori internaţionali. 

Legislaţia României, prezentată succint anterior, ar putea fi, de 

asemenea, sursă de inspiraţie. 

De asemenea, proiectul de act normativ referitor la protecţia victimelor 

infracţiunilor ar trebui să aibă în vedere resursele financiare care vor fi alocate 

în acest scop de la bugetul de stat, astfel încât dispoziţiile legale să poată fi 

aplicate efectiv în practică. O posibilă soluţie ar fi un proiect de act normativ care 

să aibă în vedere (cel puţin pentru început) numai acordarea de compensaţii 

financiare pentru victime, alte forme de asistenţă putând să fie adăugate ulterior. 

3. Având în vedere experienţa românească şi pornind de la premisa 

existenţei unor constrângeri bugetare, ar putea fi avute în vedere mai multe 

surse de finanţare (bugetul de stat, bugetele locale, fondurilor externe 

nerambursabile, donaţii, sponsorizări şi alte surse prevăzute de lege), fără a 

pierde totuşi din vedere faptul că bugetul de stat este principala sursă de 

finanţare a măsurilor de protecţie a victimelor infracţiunilor.  

4.  Mecanismele de soluţionare al cererilor şi acordare a unor 

compensaţii financiare ar trebui să nu fie foarte complicate sau greoaie, astfel 

încât cererile victimelor să poate  fi soluţionate într-un interval de timp 

rezonabil. 

Soluţionarea acestor cereri se poate face fie pe cale administrativă , fie, 

ca în cazul României, de către magistraţi. 

5. Ar trebui evaluate eventualele nevoi de pregătire profesională a 

poliţiştilor, a magistraţilor şi a altor categorii de reprezentanţi ai autorităţilor 

publice care intră primii în contact nemijlocit cu victimele infracţiunilor, astfel încât 

aceştia să poată să le informeze pe victime care sunt drepturile pe care le au şi 

de ce forme de protecţie pot beneficia. 

6.  Cooperarea cu organizaţiile neguvernamentale şi cu societatea  

civilă ar putea fi avută în vedere, mai ales pentru alte forme de protecţie decât 
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acordarea de compensaţii financiare – avem în vedere mai ales posibilitatea 

acordării de consiliere psihologică sau de asistenţă juridică gratuită. 

 

 

 


