Violenţa asupra copilului

Interzicerea pedepselor fizice şi a tratamentelor umilitoare (art.90 Legea 272/2004)
Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor
fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind
permise sub nici un motiv pedepsele fizice ori acelea care se află în legătură cu dezvoltarea fizică, psihică
sau care afectează starea emoţională a copilului.
Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale.
Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice formă, precum şi privarea copilului de
drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau
socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie cât şi în orice
instituţie care asigură protecţia, îngrijirea şi educarea copiilor. (art. 90 - Legea 272/2004)
Interzicerea lovirii şi a altor actede violenţă (Art. 185 Codul Penal)


Lovirea sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepseşte cu închisoare
de la o lună la 3 luni sau cu zile- amendă. Faptele săvârşite asupra unui membru de familie se
pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.



Lovirea sau actele de violenţă care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri
medicale de cel mult 20 de zile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zileamendă. Faptele săvârşite asupra unui membru de familie se pedepsesc cu închisoare strictă de la
un an la 2 ani sau cu zile-amendă.



Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În cazul faptelor
prevăzute în alin. (2), acţiunea penală se pune în mişcare şi din oficiu.



Î m p ă c a re a p ă r ţ i l o r î n l ă t u ră ră s p u n d e re a p e n a l ă , producându-şi efectele
şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu.

Persoane obligate să sesizeze
Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni
în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să sesizeze serviciul

public de asistenţă socială sau direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază
teritorială a fost identificat cazul respectiv.
În cazul în care abuzul sau neglijarea a fost săvârşită de către persoane care, în baza unui raport juridic
de muncă sau de altă natură, asigurau protecţia, creşterea, îngrijirea sau educaţia copilului, angajatorii au
obligaţia să sesizeze de îndată organele de urmărire penală şi să dispună îndepărtarea persoanei respective de copiii aflaţi în grija sa.
Moduri de sesizare
• plângerea;
• denunţul.
Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică, referitoare la o
vătămare ce i s-a cau- zat prin infracţiune. Plângerea trebuie să cuprindă: numele, pre- numele, calitatea
şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei ce formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului dacă
este cunoscut şi a mijloacelor de probă.
Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau de către o persoană juridică despre
săvârşirea unei infracţiuni. Denunţul trebuie să conţină aceleaşi date ca şi plângerea.
Atribuţiile DGASPC în rezolvarea cazurilor de violenţă asupra copilului
• pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul fiecărei direcţii generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului se înfiinţează obligatoriu telefonul copilului, al cărui număr va fi
adus la cunoştinţă publicului.
• să verifice şi să soluţioneze toate sesizările privind cazurile de abuz şi neglijare, inclusiv cele venite din
partea asistenţilor familiali;
• să asigure prestarea serviciilor specializate pentru nevoile copiilor victime ale abuzului sau neglijării şi
ale familiilor acestora.
• pentru verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare a copilului, reprezentanţii direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au drept de acces, în condiţiile legii, în sediile
persoanelor juridice, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia
unui copil. Pentru efectuarea acestor verificări, organele de poliţie au obligaţia să sprijine reprezentanţii
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

• în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului stabilesc că există motive temeinice care să susţină existenţa unei situaţii de pericol
iminent pentru copil, datorată abuzului şi neglijării, şi nu întâmpină opoziţie din partea părinţilor sau a
reprezentanţilor săi legali, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului instituie
măsura plasamentului în regim de urgenţă.
• în situaţia în care persoanele juridice, precum şi persoanele fizice care au în îngrijire sau asigură
protecţia unui copil, refuză sau împiedică în orice mod efectuarea verificărilor de către reprezentanţii
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar aceştia stabilesc că există motive
temeinice care să susţină existenţa unei situaţii de pericol iminent pentru copil, datorată abuzului şi
neglijării, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sesizează instanţa judecătorească,
solicitând emiterea unei ordonanţe preşedinţiale de plasare a copilului în regim de urgenţă la o persoană,
la o familie, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial, licenţiat în condiţiile legii.
Audierea copilului
În cadrul procesului se poate administra, din oficiu, ca probă, declaraţia scrisă a copilului referitoare la
abuzul sau neglijarea la care a fost supus. Declaraţia copilului poate fi înregistrată, potrivit legii, prin
mijloace tehnice audio-video. Înregistrările se realizează în mod obligatoriu cu asistenţa unui psiholog.
Acordul copilului este obligatoriu pentru realizarea înregistrării declaraţiei sale.
Dacă instanţa judecătorească apreciază necesar, aceasta îl poate chema pe copil în faţa ei, pentru a-l
audia. Audierea are loc numai în camera de consiliu, în prezenţa unui psiholog şi numai după o prealabilă
pregătire a copilului în acest sens.
Sancţiuni


Nerespectarea obligaţiei persoanei care, prin natura pro- fesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct
cu un copil şi are suspi- ciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de negli- jare a
acestuia, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.



Nerespecatarea obligaţiei angajatorului care a luat cunoştinţă de abuzul sau neglijarea asupra
copilului, de către o persoană care, printr-un raport juridic de muncă, asigură protecţia,
creşterea, educaţia sau îngrijirea copilului de a sesiza organele de urmărire penală şi de a dispune
îndepărtarea persoanei re- spective de copiii aflaţi în grija sa constituie contravenţie şi se
pedepseşte cu amendă de la 300 la 600 de lei.



În instituţiile publice sau private, precum şi în serviciile de tip rezidenţial, publice sau private,
care asigură protecţia, creşterea, îngrijirea sau educarea copiilor, este interzisă angajarea persoanei împotriva căreia a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru
săvârşirea, cu intenţie, a unei infracţiuni.

