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LEGISLATIE APLICABILA

• Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de 

persoane

• Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției 

victimelor infracțiunilor

• Noul Cod de Procedură Penală - Legea nr. 135/2010

• Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania

• OUG nr. 194/2002 privind străinii în România



DREPTUL LA INFORMARE

Victimele au dreptul la informare cu privire la statutul lor, drepturile lor și procedurile judiciare și administrative

relevante, inclusiv la informații cu privire la căile de atac disponibile.

Art. 43 din legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane menționează faptul că

victimele traficului de persoane trebuie să fie informate cu privire la procedurile judiciare și administrative

aplicabile. de asemenea, întregul capitol II din legea nr. 211/2004 este dedicat dreptului la informare al

victimelor infracțiunilor, în general.

În timpul procesului și înaintea oricarei audieri, instanța informează persoana vătămată cu privire la

dreptul său de a fi informat despre drepturile sale (articolul 81 NCPP), iar aceste drepturi sunt: să propună

prezentarea probelor de către organele judiciare, să formuleze obiecții și să facă observații; dreptul de a depune

orice alte cereri legate de soluționarea laturii penale a cauzei; să fie informați, într-un termen rezonabil, cu

privire la statutul urmăririi penale, la cererea explicită, cu condiția să indice o adresă pe teritoriul româniei, o

adresă de e-mail sau o adresă de mesagerie electronică; dreptul de a vedea dosarul cauzei, potrivit legii; dreptul

de a fi audiat; să adreseze întrebări pârâtului, martorilor și experților; să primească gratuit un interpret atunci

când nu înțeleg, nu se pot exprima în mod corespunzător sau nu pot comunica în limba română



DREPTUL LA O PERIOADĂ DE REFLECȚIE

• Victimele au dreptul la o perioadă de reflecție de 3 luni.

• Conform legii 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (Art. 39,

indice 2) cetățenii români - cu privire la care există motive serioase să se considere ca sunt

victime ale traficului de persoane, beneficiază de o perioadă de recuperare și reflecție de

până la 90 de zile, pentru a se reface, a ieși de sub influența făptuitorilor și pentru a lua o

decizie în cunoștință de cauză privind cooperarea cu autoritățile competente. În perioada de

recuperare și reflecție, cetățenii români beneficiază de consiliere psihologică, de asistență
medicală și socială, de medicamente și hrană, precum și de cazare (la cerere) în centrele sau

locuințele protejate și sunt informați cu privire la procedurile judiciare și administrative

aplicabile (Art. 39 (2)).



DREPTUL LA ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI REPREZENTARE

• Conform prevederilor Art. 44 din legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea

traficului de persoane ) “Persoanelor prevăzute la Art. 43 li se asigură asistența juridică

obligatorie pentru a putea să își exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute

de lege, în toate fazele procesului penal, și să își susțină cererile și pretențiile civile față de

persoanele care au săvârșit infracțiunile prevăzute de prezenta lege”.

• Trebuie făcută o distincție între asistenta juridică obligatorie (care este acordata de instanța
de judecată din proprie inițiativă de la primirea dosarului, prin emiterea unui aviz catre

Barou, conform art. 44 din Legea 678/2001; părților vătămate minore se aplica prevederile

art.93 alin. 4 NCPP) și consilierea juridică gratuită acordată în temeiul prevederilor

Capitolului IV din Legea nr. 211/2004



DREPTUL LA PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE ȘI A 
SIGURANȚEI

• Conform prevederilor Art. 352 din NCPP, cu privire la publicitatea ședinței de judecată: (1) Şedinţa de

judecată este publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Şedinţa desfăşurată în camera de consiliu nu

este publică. (2) Nu pot asista la şedinţa de judecată minorii sub 18 ani, cu excepţia situaţiei în care aceştia

au calitatea de părţi sau martori, precum şi persoanele înarmate, cu excepţia personalului care asigură paza

şi ordinea. (3) Dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei,

demnităţii sau vieţii intime a unei persoane, intereselor minorilor sau ale justiţiei, instanţa, la cererea

procurorului, a părţilor ori din oficiu, poate declara şedinţă nepublică pentru tot cursul sau pentru o anumită

parte a judecării cauzei. (4) Instanţa poate de asemenea să declare şedinţă nepublică la cererea unui martor,

dacă prin audierea sa în şedinţă publică s-ar aduce atingere siguranţei ori demnităţii sau vieţii intime a

acestuia sau a membrilor familiei sale, ori la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor, în

cazul în care o audiere în public ar pune în pericol confidenţialitatea unor informaţii.

•



DREPTUL PROTECȚIEI MARTORULUI ȘI DREPTUL DE A FI 
TRATAT CU RESPECT ȘI DEMNITATE

• Potrivit Art. 125 (1) al NCPP, în cazul în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa,

integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a

unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe

care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent

acordă acestuia statutul de martor ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre

măsurile de protecţie prevăzute la Art. 126 sau 127, după caz.



• Art. 126 Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale Acestea sunt dispuse de

către procuror în cursul urmăririi penale și de către judecător în timpul procesului penal și

pot consta în: 1. Supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe

temporare2. Însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai

acestuia în cursul deplasărilor. 3. Protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui

pseudonim cu care martorul va semna declaraţia sa. 4. Audierea martorului prin intermediul

mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate. 5. Ușile închise în

timpul audierii



• Conform Art. 130 din NCPP, există unele prevederi legale cu privire la martorul

vulnerabil. Procurorul sau instanța pot decide acordarea acestui statut următoarelor

categorii de persoane: - martorului care a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii

infracţiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului. -

martorului minor.



DREPTUL LA PROTEJAREA INTEGRITĂȚII FIZICE

• Art. 189 NCPP- Examinarea medico-legală a persoanei în vederea constatării urmelor şi a

consecinţelor unei infracţiuni se efectuează conform legii. Raportul de expertiză sau

certificatul medico-legal trebuie să cuprindă: descrierea leziunilor traumatice, mecanismul

producerii acestora, urmările pe care acestea le-au produs.



DREPTUL DE A NU COOPERA CU ORGANELE DE 
DREPT

• În conformitate cu art. 2 litera c din Legea nr. 678/2001, calitatea de victimă a traficului de

ființe umane nu este condiționată de participarea sa la procedurile penale:

• Mai mult, Art. 81 alin. (2) din CPP prevede posibilitatea ca persoana care a suferit un

prejudiciu fizic, o dauna materiala sau morala pentru care se initiaza actiunea penala din

oficiu nu dorește să se alăture procesului penal, atunci acesta va informa organul judiciar în

acest sens; dacă organul judiciar consideră necesar, va audia persoana ca martor.



DREPTUL LA COMPENSATIE

• Persoanele traficate au dreptul la măsuri corective adecvate și eficiente. Acestea

includ dreptul la despăgubire pentru daunele suferite.

• Dreptul la despăgubire este un element important al accesului la justiție al

persoanelor traficate. De regulă, victimele traficului de persoane au suferit prejudicii

grave atât de natură materială (pierderi financiare și bănești: sume de bani

datorate traficanților, salarii restante, costuri aferente relocării, pierderea unor

venituri viitoare, pagube materiale, etc.) cât și de natură nematerială sau daune

morale (suferințe psihologice și emoționale, pierderea reputației, durere și suferință,

pierderea mediului social și a cercului de prieteni).



• Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor

infracțiunilor

• Art. 21 – (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, 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, e) act sexual cu un minor şi perversiune sexuală; f) soţul, copiii şi

persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea infracţiunilor de omor,

omor calificat şi omor deosebit de grav precum şi a infracţiunilor intenţionate care au avut ca

urmare moartea persoanei.



DREPTUL LA REPARAȚII FINANCIARE PENTRU DAUNE
MATERIALE ȘI MORALE ÎN ACȚIUNEA CIVILĂ

• În acțiunea civilă, victimele (în calitate de părți vătămate) pot pretinde reparații financiare

(pentru daune materiale și morale) fie de la început în cadrul procesului penal fie ulterior acestuia,

ca un proces separat, în conformitate cu Legea civilă. Acțiunea civilă se referă la tragerea la

răspundere a făptuitorului și a părții civile responsabile din punct de vedere civil, pentru

prejudiciul produs părții vătămate prin săvârșirea infracțiunii.

• Acțiunea civilă poate fi solicitată de partea vătămată sau de succesorii acesteia împotriva

făptuitorului sau partea responsabilă din punct de vedere civil. Procurorul va demara acțiunea

civilă în cazul în care victima are o capacitate de exercițiu limitată. Partea vătămată care

participă la o acțiune civilă (proces) devine parte civilă. Trebuie remarcat faptul că numai

persoanele care au calitatea juridică de parte vătămată și de succesor al părții vătămate

(membri ai familiei) au dreptul să participe în calitate de părți civile.



CADRUL LEGISLATIV NAȚIONAL ROMÂN PRIVIND
COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE ȘI
REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR

• Principala legislație care reglementează prevederile relevante și exprese cu privire la cetățenii

străini care sunt victime ale traficului de ființe umane este reprezentata de Legea nr. 678/2001

privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane ; Ordonanța de Urgență a

Guvernului (OUG) nr. 194/2002 privind străinii în România; Legea 122/2006 privind azilul în

România.

• Străinii care sunt victime ale traficului de ființe umane și solicitanții de protecție internațională se

supun prevederilor Legii 122/2006 privind azilul în România (actualizată), care stabilește regimul

juridic al străinilor care solicită protecție internațională în România, statutul juridic al străinilor care

beneficiază de protecție internațională în România, procedura de determinare a statului membru

responsabil de examinarea unei cereri de azil și condițiile de atribuire, precum și excluderea și
încetarea protecției temporare



• Legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane

conține prevederi referitoare la cetățenii străini care sunt victime (art. 37, 38,

art. 38 indexul 1, art. 39, art. 40, art. 41). Prin lege, România facilitează

întoarcerea în țara lor de origine a străinilor care sunt victime ale traficului,

fără întârzieri nejustificate și asigură transportul în condiții de siguranță până

la granița statului român, dacă nu se prevede altfel în acordurile bilaterale.



• Conform paragrafului 4 al art. 106 alin. 1, OUG 194/2002, procurorul prin ordonanță sau,

după caz, instanța prin încheiere acordă toleranță atunci când există motive întemeiate să se

creadă că un străin fără drept de ședere este victimă a traficului de ființe umane și

prezența sa în România este necesară pentru procedurile adecvate. În conformitate cu

prevederile art. 106 indice 2, OUG 194/2002, toleranța/posibilitatea de sedere se acordă

pentru o perioadă de șase luni și poate fi prelungită pentru perioade suplimentare de până

la șase luni până la eliminarea cauzelor pentru care a fost acordata; în ceea ce privește

paragraful 4 al art. 106 indice 1, sederea poate fi prelungită până la sfârșitul procesului

penal. O persoană tolerată este autorizată să acceseze piața muncii în condițiile prevăzute

de lege pentru cetățenii români.



MULTUMESC PENTRU ATENTIE!

• AVOCAT DR. LAZAR ELENA

• Lazar_elena2@yahoo.com

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului Justiție

al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații reprezintă responsabilitatea
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Europene. 
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