
 
Informaţii generale extrase din Legea nr. 211/2004  

  

Text extras din: Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor 

CAPITOLUL II 
Informarea victimelor infracţiunilor 

   
   Art. 4. -   Art. 4. a fost modificat prin Legea nr.255/2013  la 01/02/2014   
   (1) Organele judiciare au obligaţia de a încunoştinţa victimele infracţiunilor cu privire la:   
   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 şi ale părţii civile;   
   f) condiţiile şi procedura pentru a beneficia de dispoziţiile art. 113 din Codul de procedură 
penală, precum şi de dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările 
ulterioare;   
   g) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat;   
   h) dreptul de a fi informate, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv 
condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate în 
orice mod, conform Codul de procedură penală 
 
   (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse la cunoştinţă victimei de către primul organ 
judiciar la care aceasta se prezintă.   
   (3) Victimei i se aduc la cunoştinţă informaţiile prevăzute la alin. (1) într-o limbă pe care o 
înţelege. Victimei i se înmânează sub semnătură un formular care cuprinde informaţiile 
prevăzute la alin. (1). În cazul în care nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-
verbal cu privire la aceasta.   
   (4) Dacă victima este cetăţean român aparţinând unei minorităţi naţionale, i se pot aduce la 
cunoştinţă informaţiile prevăzute la alin. (1) în limba sa maternă.   
   (5) Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) se consemnează într-un proces-verbal, 
care se înregistrează la instituţia din care face parte organul judiciar.   
   Art. 5. -  (1) Ministerul Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sprijinul Ministerului 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, asigură funcţionarea unei linii telefonice disponibile 
permanent pentru informarea victimelor infracţiunilor. Prin intermediul liniei telefonice se asigură 
comunicarea informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1).   
   (2) Accesul la linia telefonică prevăzută la alin. (1) se asigură, în mod gratuit, prin apelarea 
unui număr de telefon unic la nivel naţional.   
   (3) Personalul care asigură comunicarea informaţiilor prin intermediul liniei telefonice 
prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a anunţa unităţile de poliţie dacă din convorbirea telefonică 
rezultă că victima este în pericol.   
   (4) Autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale pot înfiinţa la 
nivel local linii telefonice pentru informarea victimelor infracţiunilor.   
   Art. 6. -  (1) Informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) se publică pe paginile de Internet ale 
Ministerului Justiţiei şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.   
   (2) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti şi unităţile de 
poliţie pot publica pe pagina de Internet informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1). 
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