București, 4 iunie, 2016
COMUNICAT DE PRESĂ
Inaugurarea oficială a sălii specializate pentru audierea minorilor din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul București
Vineri 3 iunie a.c, la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a fost inaugurată
oficial sala specializată în audierea minorilor victime și/sau martori a unor forme de
violență - abuz sexual, fizic, emoțional, neglijare, exploatare, trafic, precum și în
audierea minorilor în conflict cu legea.
Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc în prezența: Excelența Sa, Domnul François
Saint-Paul, Ambasadorul Franței în România, Doamna Luminița Palade, Vicepreședinte,
Consiliul Superior al Magistraturii, Domnul Bogdan Licu, Adjunct al Procurorului General al
României - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Doamna Gabriela
Scutea, Secretar de Stat - Ministerul Justiției, Domnul Ciprian Necula, Secretar de Stat Ministerul Fondurilor Europene, Doamna Raluca Gabriela Sîmbotin, Director Cabinet
Secretar de Stat - Ministerul pentru Consultare publică și Dialog Civic, Doamna Cristina
Cuculas, Șef Serviciu - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție, Domnul Adrian Petrescu, Director General - Agenția Națională Împotriva Traficului
de Persoane, Domnul Cristian Ionuț Stan, Director General Adjunct - Direcția Generală de
Poliție a Municipiului București, Doamna Geneviève Avenard, Avocatul Copilului, Franța,
Domnul Ionel Oprea, Adjunct al Avocatului Poporului, Domnul Bogdan Simion, Președinte
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC).
Domnul Alexandru Bogdan Georgescu, Prim-Procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul
București a fost gazda și moderatorul evenimentului.
Sala specializată pentru audierea minorilor a fost amenjată în cadrul proiectului «AUDIS:
pentru o mai bună audiere a minorilor în România !» cu sprijinul financiar și tehnic al
Asociației Federative „La Voix de l’Enfant”, Ambasadei Franței în România și
Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
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Referitor la proiectul «AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor! », Excelența Sa,
Domnul François Saint-Paul, Ambasadorul Franței în România a afirmat următoarele:
«(…)Trebuie să înțelegem că: ambiția proiectului Audis este, de asemenea, și mai
presus de toate, de a sensibiliza instituțiile partenere și persoanele care lucrează în cadrul
acestor instituții pentru a avea o nouă abordare și pentru a asuma noi responsabilități. A
proteja minorii în instanța de judecată și a avea o mai bună audiere a minorilor: știm că
acest lucru nu se termină niciodată. Și din această cauză, noi trebuie în mod constant, să
îmbunătățim instituțiile noastre, textele noastre de lege și obiceiurile noastre. »
Cu privire la sala de audiere, în discursul său, domnul Prim-Procuror Alexandru Bogdan
Georgescu, a pus accentul pe faptul că :
«(…) O cameră pentru audierea minorilor-victime ale infracțiunilor nu este un spațiu neutru
în care se redactează declarații. Este un loc special în care echipa de anchetă – și aici mă
refer la procurori, polițiști, psihologi și alți specialiști – merge pe sârmă pentru că trebuie să
găsească echilibrul între a nu forța un copil să-și retrăiască trauma și a obține de la victimă
adevărul necesar pentru ca autorul să nu rămână nepedepsit…
Din acest punct de vedere Franța, prin accentul pus pe justiția pentru minori și prin
experiența acumulată în materie, reprezintă, fără îndoială, un model (…)»
Sala de audiere pentru minori este un dispozitiv care, pe de o parte, este conceput pentru a
proteja copilul de riscul unei re-traumatizări, pe de altă parte, va ajuta la identificarea cu
acuratețe a informațiilor necesare procedurii judiciare.
«(…) Inaugurarea acestei săli pentru audierea minorilor este un pas important pentru
instrumentarea cu mai multă acuratețe a dosarelor penale, pornind de la înțelegerea exactă
a nevoilor și manifestărilor unui copil care a trecut prin experiențe traumatizante de viață...»
a spus doamna Luminița Palade, Vicepreședinte, Consiliul Superior al Magistraturii.
«(…) Profesioniştii din domeniul social care lucrează cu copiii şi care vin în contact cu
sistemul judiciar, psihologii, asistenţii sociali, specialiştii din domeniul probaţiunii, membrii
ONG-urilor, ar trebui să beneficieze de formare cu privire la aspectele legale relevante. De
asemenea, trebuie încurajată colaborarea dintre diferite categorii de specialişti care lucrează
cu copiii. În ceea ce prioveşte asigurarea protecţiei copiilor implicaţi în procedurile judiciare,
se impune folosirea mai bună a tehnologiei, în cazurile de audierea minorilor, victimă sau
martor la o infracţiune, pentru a preveni o victimizare secundară a copilului cauzată de
contactul cu făptuitorul şi rudele acestuia. Se impune identificarea de soluţii procedurale şi a
unor mecanisme de cooperare pentru a reduce durata proceselor şi pentru a evita audieri
repetate ale copilului şi care nu sunt necesare pe parcursul procedurilor. Tocmai de aceasta,
consider că acest proiect este un proces generos, un proiect care ne deschide noi
oportunităţi, pentru că având înregistrarea audierii unui copil, anchetatorul poate să
surprindă anumite aspecte care i-au scăpat în timpul audierii şi toate acestea fără a supune
copilul unei noi audieri şi uneio activităţi stresante pentru el...» a adăugat, domnul Bogdan
Licu, Adjunct al Procurorului General al României, Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție
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«(…) Inaugurarea cele de-a treia săli de audiere la nivel național și prima din municipiul
București, în cadrul Parchetului de pe la lângă Tribunalul București, oferă pe de o parte,
posibilitatea unui cadru optim pentru desfășurarea procedurilor judiciare ce implică minori,
iar pe de altă parte, contribuie la dezvoltarea capacității instituționale și operaționale prin
promovarea cadrului legal pe acest domeniu...» a declarat, domnul Cristian Ionuț Stan,
Director General Adjunct, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
Referitor la situația actuală a copiilor victime și autori, domnul Bogdan Simion, Președinte
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) a afirmat:
«(…) Cifrele pe infracționalitate, în special cele care ne interesează pe noi, respectiv cele
care implică copilul, au o evoluție îngrijorătoare în ultima vreme şi premisele infracționalității
le găsim peste tot în statistici. Statisticile României, sărace uneori, totuși ne spun foarte mult:
51 la sută din copiii României trăiesc în sărăcie, cu 38,1 la sută în sărăcie extremă, este o
premisă evidentă de infracţionalitate. 170.000 de copii, în 2012, de vârstă şcolară care nu
erau înscrişi la şcoală, evident că sunt o premisă de infracţionalitate. 13.500 de copii victime
ale abuzului fizic, emoţional, sexual, al neglijenţei şi exploatării, datele comunicate de
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie în 2015, iarăşi ne duc
către aceste rezultate. Consiliul Superior al Magistraturii spunea că 20.000 de copii au fost
trimişi în judecată în ultimii cinci ani, 15.000 dintre ei au fost condamnaţi. Victimă sau
agresor, până la urmă rămâne un copil. Camera de audiere este un loc de întâlnire. Lăsând
la o parte tehnologia extrem de importantă, lăsând la o parte spaţiul, este un loc de întâlnire
între asistentul social, poliţist, jandarm, procuror, judecător, avocat şi cred că această echipă
trebuie să se întâlnească ca să se aplece asupra copilului. Până la urmă, copilul asupra
căruia ne aplecăm este viitorul corect sau incorect al României. Întrebarea este dacă cu trei
flori (adică cele trei camere de audiere minori din ţară – n.r.) avem o primăvară în România.
Trei flori înseamnă o cameră de audiere la Craiova, una la Cluj şi cea de la Bucureşti».
Adjunctul Avocatului Poporului, responsabil cu drepturile copilului - domnul Ionel
Oprea, a declarat că România a făcut paşi puţini, dar importanţi în ceea ce priveşte justiţia
pentru minori. “Azi deschidem a treia sală, dar ea este foarte importantă. De- a lungul anilor
s-au constatat disfuncţionalităţi în metodele de audiere, precum şi traume ale minorului.
Consider că, în stadiul actual, proiectul poate fi motiv serios de transfer către autorităţile
statului”.

Proiectul «AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor în România !», implementat în
România din 2012, își propune 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 respectul
Drepturilor Copilului.
Proiectul este implementat în baza unui Protocol de colaborare inter-instituțional semnat, în
prezent, de următoarele instituții: FONPC, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul
Justiţiei, Ministerul Public- Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice - Autoritatea
Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Ministerul Afacerilor
Interne – Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Generală a Poliției Municipiului
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București, Ministerul Afacerilor Interne – Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane
(ANITP), Asociația Federativă „La Voix de l’Enfant” și Ambasada Franței în România.
Sala din cadrul Parchetului este a treia sală specializată pentru audierea minorilor, în cadrul
proiectului «AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor în România !», cu sprijinul
financiar și tehnic al Asociației Federative „La Voix de l’Enfant” și Ambasadei Franței în
România.
Primele două săli au fost amenajate în 2014, în cadrul Direcțiilor Generale de Asistență
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 asistenței
sociale/protecția copilului, primele sesiuni de formare pluridisciplinare în tehnici de audiere a
minorilor.
Conform statisticilor Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (ANPDCA), în
2015 au fost înregistrate la nivel de DGASPC 13.546 de cazuri de copii victime ale unei
forme de violență – abuz, exploatare, neglijare, trafic.
Pentru anul 2015, însă, doar 4.229 de copii victime ale unei forme de violență s-au aflat
într-o procedură judiciară, conform statisticilor Consiliului Superior al Magistraturii.
Aceste cifre arată că, din păcate, România nu face excepție în ceea ce privește situația la
nivel UE, care arată că doar aproape 4% din victime sunt implicate într-o procedură
penală și numai 2% dintre acestea ajung în instanță.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați:
Parchetul de pe lângă Tribunalul București
Alexandru Bogdan Georgescu, Prim- Procuror
Tel.: 021-313.55.25, Fax: 021-314.92.00, pt_bucuresti@mpublic.ro
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)
Daniela Gheorghe, Director Executiv
Cristina Iova, Manager proiect
Tel/Fax. (021) 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896, www.fonpc.ro

