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GLOSAR 

 

Consiliul Europei – este o organizaţie interguvernamentală având ca obiective principale apărarea 

drepturilor omului, a democraţiei pluraliste favorizarea conştientizării şi valorizării identităţii culturii europene 

luptând împotriva oricărei forme de intoleranţă, precum şi identificarea de soluţii pentru problemele societăţii; 

Acquis - ul comunitar reprezintă ansamblul drepturilor şi obligaţiilor comune ce leagă toate 

statele membre în cadrul Uniunii Europene. Se află într-o evoluţie permanentă şi cuprinde: 

- conţinutul, principiile şi obiectivele politice ale Tratatelor; 

- legislaţia în aplicarea tratatelor şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie; 

- declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene; 

- acordurile internaţionale încheiate de către Comunitate şi de statele membre între ele în 

domeniile de activitate ale Uniunii. 

Colaboratori ai justiţiei - înseamnă orice persoană care se confruntă cu o acuzaţie penală, sau 

care a fost convins să participe la o asociere cu caracter infracţional, sau în orice fel de asociere de tip 

,,organizaţie criminală”, dar care este de acord să colaboreze cu autorităţile din domeniul justiţiei, în special 

prin depunerea de mărturii în legătură cu asocierea sau organizarea de acte criminale, sau cu orice încălcare a 

legii privind crima organizată sau acte criminale grave; 

Europol este organizaţia Uniunii Europene care aplică legea comunitară pentru combaterea 

criminalităţii. Obiectivul ei este de a îmbunătăţii eficienţa cooperării între autorităţile competente ale statelor 

membre pentru prevenirea şi combaterea crimei organizate internaţionale. 

Infracţiune cu caracter transnaţional - orice infracţiune care după caz: 

-  este săvârşită atât pe teritoriul unui stat cât şi în afara teritoriului acestuia; 

- este săvârşită atât pe teritoriul unui stat,dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul său 

are loc, în total sau în parte, pe teritoriul altui stat; 

- este săvârşită pe teritoriul unui stat de un grup infracţional organizat care desfăşoară activităţi 

infracţionale în două sau mai multe state; 

- este săvârşită atât pe teritoriul unui stat, iar rezultatul se produce pe teritoriul altui stat. 

Autonomie operaţională - separarea de ordin organizaţional a personalului care se ocupă cu 

implementarea măsurilor de protecţie faţă de activităţile de investigare sau în pregătirea cazului, atunci când 

martorul şi colaboratorul justiţiei depune mărturie; 

Apropiaţi ai martorului sau ai colaboratorilor justiţiei-includ rudele sau alte persoane aflate 

într-o relaţie apropiată cu martorii sau colaboratorii justiţiei: 

Anonimatul - datele de identificare a unui martor nu sunt divulgate partilor; 

Evaluare - reprezintă acea activitate prin care se stabileşte nivelul de dezvoltare al unei persoane 

dintr-un anumit punct de vedere (fizic, psihologic, educaţional, profesional) prin intermediul unor studii 

efective de analiză şi interpretare utilizând teoriile, modelele, metodele şi instrumentele domeniului respectiv; 

Date şi informaţii operative de interes poliţienesc-reprezintă orice informaţii, documente, 

evidenţe, activităţi sau rapoarte, indiferent de suport, formă, care sunt destinate prevenirii şi combaterii 

criminalităţii; 

Cerere de asistenţă poliţienească - solicitarea de date şi informaţii operative sau o altă solicitare 

care corespunde scopului cooperării poliţieneşti, astfel cum rezultă acesta din tratatele internaţionale şi din 

instrumentele juridice UE; 
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Arme şi muniţii letale - arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea sau rănirea 

gravă a persoanelor; 

Arme de pază şi apărare-arme de foc scurte, destinate să asigurea apărarea vieţii, integrităţii şi 

libertăţii persoanelor fizice şi a bunurilor; 

Drept de şedere - dreptul acordat străinului de către autorităţile competente, de a rămâne pe 

teritoriul României pentru o perioadă determinată, în condiţiile cadrului legal; 

Grup infracţional organizat - desemnează un grup structurat alcătuit din trei sau mai multe 

persoane care există de o anumită perioadă şi acţionează în înţelegere, în scopul săvârşirii uneia ori mai multor 

infracţiuni grave, pentru a obţine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau alt avantaj material; 

Martor protejat - martorul, membrii familiei sale şi persoanele apropiate acestuia incluse în 

Programul de protecţie a martorilor; 

Martor amenințat  - martorul cu privire la care există o suspiciune rezonabilă că viața, integritatea 

corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a 

datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declarațiilor sale; 

Martor vulnerabil – martorul care a suferit o traumă ca urmare a săvârșirii infracțiunii ori ca 

urmare a comportamentului ulterior al suspectului ori inculpatului. De asemeni, este martor vulnerabil și 

martorul minor; 

Protocolul de protecţie - înţelegerea confidenţială între ONPM. şi martorul protejat privind 

protecţia şi asistenţa care trebuie acordate martorului protejat, obligaţiile acestora, precum şi situaţiile în care 

protecţia şi asistenţa încetează; 

Martor - înseamnă orice persoană ce posedă informaţii relevante pentru proceduri de ordin penal 

în legătură cu care poate depune mărturie (indiferent de statut, fie că este vorba despre forma scrisă/orală a 

mărturiei, conform legislaţiei naţionale); 

Persoană apropiată - persoana de care respectivul martor este legat afective; 

Membrii de familie - soţul sau soţia, părinţii şi copiii martorului; 

Intimidare-înseamnă orice act direct sau indirect de ameninţare la adresa unui martor sau 

colaborator al justiţiei, care poate interveni în dorinţa acestuia dea depune mărturie în mod liber fără nici un 

fel de constrângeri, sau care este o consecinţă a mărturiei depuse; 

Produs al crimei -  orice bun care provine din săvârşirea unei infracţiuni; 

Măsuri de protecţie-sunt toate măsurile, individuale procedurale şi neprocedurale destinate 

protejării martorilor sau colaboratorilor justiţiei de orice intimidare şi/sau de consecinţe periculoase asupra 

deciziei de a colabora cu justiţia; 

Program de protecţie - reprezintă măsurile de protecţie individuale, croite după nevoia unui 

individ, care sunt, de exemplu, cele descrise într-un memorandum de acord, semnat de autorităţile responsabile 

şi de martorii protejaţi sau colaboratorii justiţiei; 

Prejudiciu deosebit - prejudiciu peste echivalentul în lei a 50.000 de euro; 

Schimb de date şi informaţii operative-reprezintă transferul efectiv al acestora de la autoritatea 

solicitată la cea solicitantă, cu respectarea condiţiilor convenite între autorităţile respective şi a prevederilor 

legale aplicabile în materie; 

Schema de sprijin - ansamblul măsurilor de protecţie şi asistenţă luate cu privire la martorul protejat; 
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ABREVIERI 

 

C.p.p. - Cod de procedură penală 

C.P. - Cod penal 

O.U.G.- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

O.G. - Ordonanţa Guvernului 

Art. - articol 

Al. - alineat 

A.N.I.T.P.- Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 

A.N.A. - Agenţia Naţională Antidrog 

A.N.P.- Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

D.G.C.C.O. - Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate 

D.C.C.O - Direcţia de Combatere a Crimei Organizate 

C.E.- Consiliul Europei 

D.N.A.- Departamentul Naţional Anticorupţie 

I.G.P.R. - Inspectoratul General al Poliţiei Române 

I.G.P.F. - Inspectoratul General al Poliţiei de Frotieră 

M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne 

M.O.- Monitorul Oficial al României 

O.S.C.E.- Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

O.N.U. - Organizaţia Naţiunilor Unite 

O.N.P.M. - Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor 

O.M.A.I.- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne 

P.N.A.R.- Programul Naţional de Aderare al României 

P.N.A.A.C.- Programul Naţional de Adoptare a Aquis-ului Comunitar 

S.E.C.I. - Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei 

T.P.T.S. - Tulburare post traumatică de stres 

U.E. - Uniunea Europeană 

COESPU – Center of Excellence for Stability Police Units 
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INTRODUCERE 

 

Pe măsură ce societatea a evoluat au apărut probleme noi, iar concepţiile cu privire la drepturile la 

protecţie a martorilor şi colaboratorilor justiţiei au suferit importante corective. A apărut necesitatea de a lua 

măsuri pentru apărarea acestor drepturi din partea statelor, în baza unor prezumţii că statul acţionează ca 

exponent şi reprezentant al bunei desfăşurări a actului de justiţie. 

S-a ajuns la concluzia că măsurile clasice procedurale de protecţie a martorilor nu mai sunt eficiente, 

fiind necesare noi forme de protecţie, adaptate la noile condiţii de agresivitate a infractorilor, care să se 

interpună între martor şi infractor şi care să facă posibilă folosirea declaraţiilor martorului în acuzarea autorilor 

de infracţiuni. Astfel au apărut noi instrumente de lucru menite să asigure o protecţie sporită a martorilor, cum 

ar fi audierea sub o altă identitate, utilizarea dispozitivelor ce previn identificarea fizică a martorilor, 

schimbarea identităţii, utilizarea video-conferinţei, măsuri sporite de protecţie şi relocarea la alte adrese sau 

chiar relocarea pe teritoriul altui stat, acordarea anumitor facilităţi economice şi juridice. 

Apariţia criminalităţii organizate în societatea modernă a condus la modificare obligativitaţii 

cetăţeanului de a fi martor in procesul penal, acesta expunȃndu-se unor pericole din partea infractorilor au 

complicilor săi. Justiţia trebuie să vină în întâmpinarea acestor represalii, răspunzând cerinţelor martorului a 

cărui mărturie este crucială pentru aflarea adevărului.  

Formele agresive ale crimei au determinat guvernele statelor să ia măsuri concrete de luptă împotriva 

acestor structuri, printre aceste măsuri numărându-se şi cele legate de asigurarea protecţiei martorilor. Plecând 

de la internaţionalizarea activităţilor grupurilor de crimă organizată şi a reţelelor s-a impus adoptarea unor 

măsuri regionale şi internaţionale a forţelor implicate în combaterea acestui flagel. 

Datoria de a depune marturie implică acum responsabilitatea statelor de al proteja  martorii în procesul 

de  a depune mărturie fără a fi supuşi vreunui risc. 

Într-o Europă în care frontierele se estompează, formelor de criminalitate care depăşesc, din ce în ce 

mai mult, frontierele naţionale - ca de exemplu crima organizată şi nu în ultimul rând terorismul - s-a încercat 

să se raspundă cu instrumente adecvate, printre acestea un rol deosebit revenind măsurilor de protecţie şi 

asistenţă acordate acelor persoane care prin depoziţiile şi informaţiile puse la dispoziţia justiţiei, conduc la 

aducerea în faţa justiţiei a celor implicaţi în acest gen de infracţionalitate. 

Strategia Uniunii Europene la începutul unui nou mileniu1, face în Recomandarea 25, propunerea 

de a asigura cadrul legal pentru protecţia martorilor şi a persoanelor care doresc să colaboreze cu justiţia livrând 

informaţii folositoare pentru investigaţii şi crearea materialului doveditor, cu ajutorul cărora să se poată 

recupera bunurile şi sumele obţinute pe cale ilegală. În acest context se va aprecia măsura în care poate fi 

diminuată pedeapsa unui inculpat care a colaborat intens cu organele de justiţie.Pe parcursul timpului au fost 

adoptate o serie de recomandări cadru care să eficientizeze lupta împotriva marii criminalitaţi organizate.  

Astfel, Recomandarea (97)132 privind intimidarea martorilor şi a dreptului la apărare, plecând de 

la necesitatea abordării unei politici comune în materie de protecţie a martorilor, de riscul de intimidare la care 

acestia sunt supuşi mai ales în cazuri de crimă organizată şi criminalitate în sânul familiei, de îndatorirea 

statelor de protejare a martorilor contra oricărei presiuni şi punerea la dispoziţia acestora a unor măsuri 

specifice de protecţie de natură a garanta eficient securitatea lor, în deplină concordanţă cu Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa acestor organe, care recunoaşte apărării dreptul de a interoga 

martori şi de contestar a declaraţiilor martorilor, ridică pentru prima oară la nivel instituţional precizări 

concrete de introducere în legislaţia şi în politica de combatere a criminalităţii a statelor, a conceptului de 

protecţie a martorilor şi colaboratorilor justiţiei, de implementare a unor principii şi măsuri procedurale 

specifice destinate a face faţă intimidărilor la care sunt supuşi martorii.   

                                                           
1 Strategia C.E. pentru Uniunea Europeană la începutul unui nou mileniu, Documentul nr.6611/00 din 3 martie 2000 
2Consiliul Europei- Comitetul de Miniştrii, adoptată la 10 septembrie 1997 cu ocazia celei de-a 600-a reuniuni  a Delegaţilor de Miniştri 
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Au fost elaborate o serie de recomandări care să asigure un cadru de siguranţă sporit martorilor, fiind 

stabilite măsuri procedurale şi extraprocedurale, care sunt menite să ducă la o mai bună înfăptuire a justiţiei. 

,,Protecţia efectivă şi corespunzătoare”, face referire la necesitatea de a adapta nivelul de protecţie 

acordată pentru riscurile ce există pentru colaboratorii justiţiei, martori şi informatori. În anumite cazuri, este 

suficient, de exemplu, să păstreze anonimatul lor în timpul procesului, în alte cazuri ei au nevoie de gărzi de 

corp, iar în cazuri extreme pot fi necesare măsuri de protecţie de mai mare anvergură, precum schimbarea 

identităţii, a locului de muncă şi a domiciliului3. 

Cu ocazia celei de-a 924-a întruniri, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat 

Recomandarea (2005)9 privind protecţia martorilor şi colaboratorilor justiţiei. Această recomandare are la 

bază recunoaşterea priorităţii Consiliului Europei4 faţă de  protecţia martorilor şi colaboratorilor justiţiei 

în lupta cu crima organizată şi terorismul5, organizată, incluzând organizaţiile teroriste.  

Ca o formă de manifestare a crimei organizate, traficul de fiinţe umane ocupă un loc aparte datorită 

gravităţii şi expansiunii fenomenului. Pentru combaterea acestui fenomen, Convenţia Consiliului Europei 

privind lupta împotriva Traficului de fiinţe umane6, stabileşte obiectivele de urmat printre care se numără şi 

protecţia drepturilor fundamentale ale victimelor traficului, realizarea unui cadru complet de protecţie şi 

asistenţă a victimelor şi martorilor, garantând egalitatea între femei şi barbaţi, precum şi asigurarea de anchete 

şi urmăriri eficiente.  

Plecând de la Programul de acţiune împotriva corupţiei adoptat de C.E. în mai 1996, Convenţia 

Civilă privind Corupţia de la Strasbourg, adoptată de Consiliului Europei, la data de 4 noiembrie 1999 a 

introdus un articol dedicat protecţiei martorilor, respectiv, Art.22-Protecţia colaboratorilor justiţiei şi a 

martorilor, care prevede măsuri ce asigură protecţie eficientă şi convenabilă: 

• persoanelor care furnizează informaţii referitoare la infracţiuni stabilite de la art.2 la art. 14 sau care 

colaborează cu autorităţile responsabile cu cercetarea sau urmărirea. 

• martorii care fac o depoziţie referitoare la astfel de infracţiuni. 

,,Martor”, desemnează orice persoană care posedă informaţii referitoare la un caz penal, privind 

infracţiunile de corupţie definite de Convenţie şi include informatorii7. 

,,Colaborator al justiţiei”, se înţelege persoană investigată sau condamnată pentru infracţiuni de 

corupţie - definite în art. de la 2 la 14 ale Convenţiei- dar care acceptă să coopereze cu serviciile de urmărire 

penală, în special prin furnizarea de informaţii privind infracţiunile de corupţie la care ea a participat, pentru a 

le permite să procedeze la investigaţii şi urmărire8. 

La nivel internaţional, Convenţia Naţiunilor Unite9 vizează şi ea importanţa pe care martorii o deţin în 

combaterea criminalitaţii transfrontaliere. Dispoziţiile conventiei se aplică deasemenea şi victimelor numai 

dacă acestea au calitatea de martori.10 

În România, prin apariţia Legii 682 din 19 decembrie 2002 privind protecţia martorilor s-a înfiintat 

în cadrul I.G.P.R., Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, structură specializată în gestionarea 

                                                           
3Raportul explicativ al Convenţiei civile privind corupţia 
4Rezolutia nr.1 privind Combaterea Terorismului Internaţional, aprobată de cea de-a 24-a Conferinţă a Comitetului de Miniştri de Justiţie din 

Europa (Moscova 4-5 octombrie 2001), Comitetul de Miniştri a fost invitat să  adopte în procedură de urgenţă toate măsurile normative necesare 

pentru a ajuta statele să prevină, să depisteze, să condamne şi să pedepsească actele de terorism, cum ar fi protejarea martorilor şi a altor categorii 

de persoane ce participă la proceduri în care sunt implicate persoane acuzate de acte de terorism. 
5Idem 7,Comitetul de Miniştri a fost invitat să deruleze fără nici un fel de amânare procedurile destinate adoptarii instrumentelor internaţionale 

relevante protejarii martorilor şi colaboratorilor justiţiei.   
6Încheiată la Varşovia la 16 mai 2005 
7Raportul explicativ al Convenţiei civile privind corupţia 
8Idem 10 
9Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000 
10România a ratificat Convenţia prin Legea 565/ 2002 pentru ratificarea Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 

organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia 

Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind traficul ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe 

mare, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000 
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problemelor protecţiei şi asistenţei martorilor, colaboratorilor justiţiei şi membrilor de familie ai acestora, ceea 

ce a aliniat ţara noastră la standardele şi cerinţele Uniunii Europene în materie de protecţie a martorilor şi în 

eficientizarea luptei împotriva crimei organizate şi terorismului. 

Consiliul European de la Tampere 11, a abordat ideea de dezvoltare a unui ,,spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie în Uniunea Europeană”. Spaţiul securităţii este creat prin dezvoltarea cadrului instituţional 

pentru acţiuni comune în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare, în special pentru a preveni şi combate 

criminalitatea organizată şi terorismul. 

Cooperarea autorităţilor din statele membre ,,trebuie să aibă beneficii maxime în situaţia investigării 

infracţiunilor transfrontaliere în orice stat membru. Trebuie înfiinţate echipe de investigaţii comune, aşa cum 

a fost prevăzut în Tratat, ca un prim pas în combaterea traficului de droguri şi fiinţe umane, precum şi a 

terorismului. Regulile care vor fi elaborate în acest domeniu trebuie să permită participarea reprezentanţilor 

Europol în aceste echipe”.12 

Europol13 are un rol cheie în sprijinirea acţiunilor de prevenire a infracţiunilor în realizarea de analize 

şi investigaţii. Rolul său trebuie întărit prin modalităţi de primire a unor date operaţionale de la statele membre 

şi prin mărirea capacităţii statelor membre de a iniţia, conduce şi coordona anumite investigaţii sau pentru 

crearea unor echipe de investigare comune în anumite domenii ale infracţionalităţii. 

Pentru a coordona activităţile de investigare şi urmărire a infracţiunilor transfrontaliere în domeniul 

criminalităţii organizate, statele membre au hotărât crearea unei echipe speciale de experţi Eurojust, care 

împreună cu Reţeaua Europeană Judiciară vor asigura analiza şi soluţionarea rapidă a infracţiunilor 

transfrontaliere. 

Consiliul European subliniază că toate instrumentele aflate la dispoziţia Uniunii Europene, trebuie 

folosite într-un mod integrat şi consistent pentru a se construi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.  

În acest context creşte rolul pe care justiţia îl are în asigurarea climatului de securitate europeană, în 

lupta împotriva marii criminalităţi şi a infracţiunilor grave, rolul măsurilor de protecţie faţă de martorii şi 

colaboratorii justiţiei capătă noi dimensiuni, aplicarea unor programe de protecţie a martorilor în funcţie de 

pericolul la care aceştia sunt supuşi devenind tot mai necesare şi complexe, iar unităţile de protecţie a 

martorilor din statele membre trebuie să-şi sporească capacitatea de implementare a programelor de protecţie 

şi disponibilitatea către o colaborare cât mai largă. 

Având în vedere de cele menţionate, apreciez că actualele tendinţe şi caracteristici ale activităţilor de 

protecţie a martorilor, colaboratorilor justiţiei şi când se impune şi a membrilor de familie ai acestora. 

Înţelegerea deplină a rolului pe care martorul îl are în lupta împotriva crimei organizate, terorismului 

şi marii criminalităţi în societatea contemporană nu sunt posibile doar pe baza instrumentelor unei singure 

discipline (cea juridică) sau concetrându-se doar pe un singur nivel de analiză (cea statistică). Mai degrabă, 

natura sa complexă, cu faţete multiple necesită o abordare diversificată, care să includă multiple perspective 

şi niveluri de abordare. 

  

                                                           
11Tampere -Suedia, 15-16 octombrie 1999 
12ConsiliuluiEuropean de la Tampere -Suedia, 15-16 octombrie 1999 
13Înfiinţarea Europol-ului a fostdecisăprinTratatul de la Maastricht referitor la UniuneaEuropeană din data de 7 februarie 1992. Îşi are sediul la 

Haga - Olanda, şişi-a demaratactivitateaprovizorie pe data de 3 ianuarie 1994 ca Unitate de Droguri Europol (UDE), 

careluptăpentrucombatereadrogurilor. Treptataufostadăugatealtedomenii importante ale criminalităţii. Convenţia Europol a fostratificată de 

cătretoatestatele membre şi a intratînvigoare la data de loctombrie 1998. Ca urmare a unui număr de documente legale privitoare la 

Convenţie, Europol şi-a început activitatea deplină pe data de l iulie 1999 
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CAPITOLUL 1 

 

MARTORUL. CONSIDERAŢII GENERALE ŞI PROTECȚIA MARTORILOR 

ÎN ACTUALA REGLEMENTARE 

 

1.1 Consideraţii generice 

Prin definiţie martorul este o persoană care asistă, a asistat la o discuție, la un eveniment, etc. și 

relatează modul cum s-au comis faptele. Totodată, martorul este persoana chemată să declare în fața 

judecătorului sau a altui for de cercetare, ce cunoaşte despre  cu un fapt aflat în cercetare. 

De asemeni martorul mai poate fi persoana chemată, conform legii, să asiste la întocmirea unor acte 

pe care le semnează pentru a le da valoare legală (forţă probatorie). Încă din 1763 Cesare Beccaria în tratatul 

său despre infracţiuni şi pedepse spunea că „ orice om cu judecată, adică care are coerenţă certă în propriile 

idei şi ale cărui senzaţii sunt conforme cu cele ale celorlalţi oameni, poate fi martor”. 

 Pornind de la aceste definiții se constată că martorul a făcut și face parte din sistemul probator procesual 

și procedural în diferite etape ale evoluției societății. Astfel, proba cu martori a cunoscut în timp o evoluție 

substanțială din punct de vedere al importanței acordate unui proces. 

 Codul de Procedură Penală din 1968, prevede ca „persoana care are cunoștințe despre vreo faptă sau despre 

vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal” poate fi ascultată încalitate 

de martor ( art. 78). 

Potrivit actualei reglementări poate fi audiată în calitate de martor “orice persoană care are cunoștință 

despre fapte sau împrejurări de fapt care constituie probă în cauza penală” ( art. 114 alin. 1). 

1.1.1. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii 

În procesul penal faptele sunt elementele care asigură aflarea adevărului. Acestea sunt pot face lumină 

asupra existenţei infracţiunii sau asupra vinovăţiei făptuitorului14, ori la cunoaşterea împrejurărilor necesare 

pentru justa soluţionare a cauzei. 

 Proba15, aşa cum a fost definită de legiuitor este orice element de fapt care serveşte la constatarea 

existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea 

împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul 

penal. 

În vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală şi instanţa de de judecată sunt obligate să 

lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe. 

Sarcina probei în acţiunea penală aparţine în principal procurorului iar în acţiunea civilă, părţii civile. 

Suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Persoana vătamată, suspectul şi părţile au 

dreptul de a propune organelor judiciare administrarea de probe. 

În doctrină s-a arătat că martorii sunt consideraţi „ochii şi urechile justiţiei”.16 

Mijloacele de probă sunt acele mijloace legale prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca 

probă în procesul penal.17.La cererea organului de urmărire penală ori a instanţei de judecată, orice persoană 

                                                           
14Vintilă Dongoroz, Curs de drept procesual penal, Bucureşti,1936, pag.207 
15Dispoziţiile art.97, 99 din Cod procedură  penală. 
16J.Bentham, Traite des preuves judiciares,Ed.Bassage freres,Paris,1823,vol.I,p.93 
17Dispoziţiile art.64 Cod procedură  penală 
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care are cunoştinţă de existenţa unor probe sau deţine mijloace de probă, este obligată să le aducă la cunoştinţă 

sau să le înfăţişeze. 

Declaraţiile martorilor fac parte din mijloacele de probă prin care se constată elemente de fapt ce pot 

servi ca probă. Alte mijloace de probă sunt: declaraţiile suspectului sau ale inculpatului, declaraţiile persoanei 

vătămate, declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente, înscrisuri, rapoarte de expertiză sau 

constatare, procese verbale, fotografii, mijloace materiale de probă şi orice alt mijloc de probă care nu este 

interzis prin lege. 

Trebuie menţionat aici că martorul în sine nu este un mijloc de probă. Au acest caracter numai 

declaraţiile lui în măsura în care concură la soluţionarea temeinică şi legală a cauzei / dosarului. 

1.2.Calitatea de martor 

Capacitatea de a fi martor are un caracter general, orice persoană – fără deosebire de sex, vârstă, 

religie, cetăţenie ş.a. – poate fi chemată să depună mărturie18. 

Prin noţiunea de martor se înţelege numai martorul procesual19, adică persoana fizică ce a luat 

cunoştinţă de anumite elemente de fapt mai înainte de chemarea sa în procesul penal. 

Pentru ca o persoană să poată avea calitatea procesuală de martor, trebuiesc întrunite anumite condiţii, 

respectiv: 

a) Să se fi declanşat un proces penalce se află în curs de desfăşurare fiind instrumentat de organele 

judiciare; 

b) Să existe o persoană care cunoaşte fapte şi împrejurări utile cauzei.; 

c) Să se fi ascultat acea persoană.  

Condiţiile expuse determină calitatea de martor procesual şi ,,sunt în mod implicit trăsături esenţiale 

ale conceptului mijlocului de probă al declaraţiilor de martor, trăsături care determină deci conţinutul 

substanţial al acestui concept.”20 

Infirmităţile fizice creează incapacitatea testimonială relativă (de exemplu surdul nu poate declara că a 

auzit sau nevăzătorul că a văzut). Legislaţia noastră procesuală, spre deosebire de alte legislaţii, nu împiedică 

ascultarea persoanelor cu infirmităţi fizice, acest lucru rămânând la latitudinea organelor judiciare.21 

1.3. Martori minori 

Martorul minor este persoana în vârstă de până la 14 ani care poate poate fi audiată numai în prezenţa unuia 

dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţată spre creştere 

şi educare – art. 124 din Codul de Procedură Penală. 

 În cadrul activităţii de probaţiune, acţionând principiul necesităţii de a se recurge la orice izvor 

de probă, pentru aflarea adevărului în cauza penală, legiuitorul a înţeles să nu excludă pe minori de la 

posibilitatea de a fi ascultaţi ca martori . Martorul minor nu este supus jurământului prevăzut de lege22, 

neputând fi pedepsit pentru mărturie mincinoasă. 

1.4. Persoane ce nu sunt obligate să depună mărturie 

În Codul de Procedură Penală, sunt specificate persoanele care au dreptul de a refuza să dea declaraţii 

în calitate de martori, respectiv:  

- soțul, ascendenții și descendenții în linie directă, precum și frații și surorile suspectului sau inculpatului. 

                                                           
18Grigore Gr. Theodoru, Lucia Moldovan, op.cit., p. 134 
19Rodica Mihaela Stănoiu, op. cit. p. 200 
20Vintilă Dongoroz şi colectiv, op. cit. p. 199-200 
21Mihai Apetrei, Drept procesual penal ,Editura Oscar Print, Bucureşti,1998,p.275 
22Idem, art.85 
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- persoanele care au avut calitatea de soț al suspectului sau al inculpatului. 

 De asemeni, nu pot face obiectul declarației martorului acele fapte sau imprejurări al căror secret ori 

confidențialitate poate fi opusă prin lege organelor judiciare (art. 116 alin. 3 din Noul Cod de Procedură 

Penală). 

 Spre deosebire de reglementările anterioare, în prezent pot avea calitatea de martor chiar persoanele cu 

antecedente penale.. 

În consens cu dreptul internaţional, ca martori nu pot fi ascultaţi membrii corpului diplomatic, deoarece 

beneficiază de imunitate juridică. Însă, dacă vreo persoană din această categorie doreşte, şi îşi exprimă 

consimţămîntul în acest sens, poate depune mărturie în calitate de martor. 

Potrivit Convenţiei de la Viena23, din 18 aprilie 1961, la art.31 alin.2 agentul diplomatic nu este obligat 

să depună mărturie. 

Ca element oarecum de noutate în actuala reglementare a Codului de Procedură Penală pot fi audiate în 

calitate de martor și persoanele ce au întocmit procese verbale în temeiul art. 61 și 62 din Noul Cod de 

Procedură Penală care se referă la actele încheiate de unele organe de constatare.  

Nu pot fi ascultați ca martori cei care au în cauza penală calitatea de persoane denunţate (pârâţi). În 

privința aceasta subzistă o prezumție de parțialitate pentru că nimeni nu poate fi martor în propria sa cauză 

(nemo testis idoneus in re sua). 

 

1.5. Capacitatea de a fi martor 

 În actuala reglementare a codului de procedură penală orice persoană poate fi citată și audiată în calitate 

de martor, cu excepția părților și a subiecților procesuali civili, pentru că declarațiile martorilor reprezintă unul 

din mijloacele de probă cele mai vechi și frecvente în procesul penal.  

 

1.6. Martorii asistenți 

 Efectuarea anumitor activități procesuale, implicit administrarea unor mijloace de probă, trebuie facută, 

potrivit cerințelor legale, în prezența unor persoane care să ateste constatările făcute și modul în care s-au 

desfășurat actele procesuale. Aceste persoane au calitatea de martori asistenți. 

 Martorii sunt  garanți care atestă că rezultatul și modul desfășurării activității procesuale este cel 

consemnat în actele întocmite. În cazul unei percheziții, martorii asistenți deși nu cunosc împrejurările cauzei, 

pot confirma că anumite obiecte s-au gasit la percheziționat sau că percheziția a decurs astfel cum se 

consemnează în procesul verbal. Numărul martorilor asistenți este cel puțin de doi. Sunt excuși a fi martori 

asistenți următoarele categorii de persoane: minorii sub 14 ani, cei interesați în cauză şi cei care fac parte din 

aceeași unitate cu organul care efectuează actul procedural. 

 

1.7. Drepturile și obligațiile martorilor 

Aici, în primul rând trebuie să arătăm faptul că legiuitorul protejează martorul în sensul că îi conferă 

dreptul de a da declacraţi care în care să nu se acuze. 

a) Drepturile martorilor 

• dreptul de a fi supus măsurilor de protecţie24 

• solicitarea de a cere consemnarea declaraţiei  aşa cum o apreciază reală  

                                                           
23Ratificată de România prin Decretul nr. 566/1968 
24 Art.120 Cod procedurăpenală. 
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• dreptul de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în faţa organelor judiciare.  

 

b) Obligațiile martorilor 

Persoană citată  în calitate de martor are următoarele obligații:  

• să se prezinte la organele judiciare atunci când este chemată.O persoană poate fi adusă în faţa 

organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere dacă anterior citată 

nu s-a prezentat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară25; 

• să depună mărturie.Martorul este obligat să declare tot ce ştie cu privire la împrejurările şi nu are 

dreptul să refuze a da declaraţie decât când legea prevede aceasta. 

• de a da declaraţii conforme cu realitatea / adevărul. 

•  să depună jurământ sau declarație solemnă în fața instanței. 

• •de a comunica în scris, în termen de 5 zile orice schimbare a adresei la care este citat  

 

1.8. Martorul amenințat și martorul vulnerabil 

În actuala reglementare a Codului de Procedură Penală coroborat cu legislația conexă ce o reprezintă 

Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată (M.Of. nr. 288 din 18.04.2014) sunt prevăzute și 

instituțiile martorului amenințat și a martorului vulnerabil.  

a) Martorul amenințat (art.125 C.Proc.Pen.) 

Acordarea statutului de martor amenințat este in sarcina organului judiciar competent și se impune în 

cazul în care există o suspiciune rezonabilă că viața, 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 de lege, după 

caz. 

În funcție de faza procesului – urmărire penală, cameră preliminară sau judecată, față de martorii 

amenințați se iau anumite măsuri de protecție, așa cum sunt prevăzute de procedura penală cât și de legea 

privind protecția martorilor. 

b)Martorul vulnerabil (art.130 C.Proc.Pen.) 

Acordarea statutului de martor vulnerabil se acordă după caz de către procuror sau instanța de judecată 

următoarelor categorii de persoane: 

● martorului care a suferit o traumă ca urmare a săvârșirii infracțiunii ori ca urmare a comportamentului 

ulterior al suspectului sau inculpatului și 

●  martorului minor.(sub 14 ani; sub 16 ani; şi sub 18 ani) fiecare dintre acestea presupunând măsuri 

de protecţie specifice în funcţie de infracţiunile despre care are cunoştinţă şi nu numai. 

 

1.9. Martorul ameninţat –Protecţie 

În noul context social și având în vedere modificările aduse Codului Penal şi de Procedură Penală 

începând cu februarie 2014, s-a constatat că declarațiile martorilor sunt mijloacele de probă printre cele mai 

                                                           
25 Art.183, Cod procedură penală 
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concludente, pertinente și utile în a se proba faptele de natură penală indiferent de actul normativ ce le 

reglementează. 

 De aceea, legiuitorul a considerat necesar să asigure o protecție specială martorilor, având în vedere 

categoria de persoane din care fac parte acestea, respectiv martorul amenințat ori martorul vulnerabil.  

 În Noul Cod de Procedură Penală (art.125-130) cât şi în legea specială, Legea nr. 682/200226martorul 

amenințat este definit ca persoana cu privire la care există o suspiciune rezonabilă că viața, integritatea 

corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a unui membru de familie al acestuia 

ar putea fi puse in pericol ca urmare a datelor pe  care le furnizează organelor judiciare sau a declarațiilor sale. 

 Existând o astfel de situație, organul judiciar competent acordă acestuia statutul de martor amenințat 

dispunând una sau mai multe măsuri de protecție. În funcție de momentul la care apare acest statut, poate fi 

dispus de procuror ori instanța de judecată (judecător). 

 

1.10 Măsurile de protecție dispuse în cursul urmăririi penale cu privire la martorul amenințat. 

Atunci când se acordă statutul de martor amenințat de către procuror acesta dispune aplicarea uneia sau 

mai multora dintre următoarele măsuri:  

a) Supravegherea și paza locuinței martorului sau asigurarea unei locuințe temporare; 

b) Însoțirea și asigurarea protecției martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul 

deplasărilor; 

c) Protecția datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna declarația 

sa; 

d) Audierea martorului fără ca acesta să fie prezent prin intermediul mijloacelor audio – video de 

transmitere, cu vocea și imaginea distorsionate atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente. 

 Măsurile arătate se dispun prin ordonanță motivată de includere în Programul de protecție a martorilor 

de Oficiului Național pentru Protecția Martorilor. Acordarea statutului de martor amenințat cât și a măsurilor 

de protecție se face din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintre părți (inculpat, parte civilă şi parte 

responsabilă civilmente)27 sau a unui subiect procesual principal (suspectul și persoana vătămată)28. 

 În ceea ce privește instituirea măsurilor prevăzute la lit. c) și d) declarația martorului nu va cuprinde 

adresa reală sau datele sale de identitate acestea fiind consemnate într-un registru special la care vor avea acces 

doar organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau 

instanța în condiții de confidențialitate. 

 

1.11. Măsurile de protecţie dispuse în cursul judecăţii cu privire la martorul ameninţat. 

După depășirea procedurii de cameră preliminară a unui proces penal, în cursul judecății, instanța poate 

acorda statutul de martor amenințat, cu privire la care v-a dispune aplicarea  acelaşi măsuri ca în faza de 

urmărire penală la care se poate adauga şi nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării martorului; 

 Măsurile de protecție se dispun de către instanță din oficiu, la cererea procurorului, a martorului, a 

părților (inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente) sau a persoanei vătămate. 

 Ca chestiune de procedură, propunerea formulată de procuror, va trebui să cuprindă numele 

martorului care urmează a fi ascultat în faza de judecată și față de care se dorește dispunerea măsurilor de 

protecție. 

                                                           
26Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor care a fost modificată prin Legea nr. 225/2013 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală. 
27 Art. 32 C.Proc.Pen. 
28 Art. 33 C.Proc.Pen. 
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 De asemeni, au aceeași calitate și cei ce se află în cursul executării unei pedepse privative de libertate 

și prin informațiile și datele cu caracter determinat pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului în 

cauză privind infracțiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar 

putea fii cauzate prin săvârșirea unor astfel de infracțiuni. 

 

1.12. Martorul vulnerabil – Protecţie 

O altă categorie de martori care poate fi supusă protecției instituite prin dispozițiile codului de 

procedură penală în actuala reglementare29 este și martorul vulnerabil. Persoanele ce pot dobândi acest statut 

de martor vulnerabil sunt martorul care a suferit o traumă ca urmare a săvârșirii infracțiunii ori ca urmare a 

comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului șin martorul minor. 

 Trauma poate consta fie într-o leziune fizică dar și una de natură psihică, tulburări de ordin general și 

local ori suferințe ce-l fac insensibil. 

 Cât privește minoritatea, vulnerabilitatea sa se deduce din vârsta ce o poate avea martorul minor care 

este între 14 – 18 ani și discernământul pe care îl are la un moment dat. 

 Acordarea statutului de martor vulnerabil se face în aceleași condiții de către procuror ori instanță ca și 

pentru martorul amenințat. 

 Pentru această categorie de martori se dispun următoarele măsuri de protecție: 

a) Însoțirea și asigurarea protecției martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul 

deplasărilor; 

b) Audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audio – video de 

transmitere cu vocea și imaginea distorsionate atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente. 

c) Nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării martorului; 

d) Ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor 

audio – video de transmitere cu vocea și imaginea distorsionate atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente; 

e) Protecția datelor de identitate ale martorului și acordarea unui pseudonim sub care acesta va depune 

mărturie. 

 Specific martorului vulnerabil este că la audierea acestuia nu este obligatorie distorsiunea vocii și a 

imaginii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Lg. nr. 135/2010 modificatășicompletată; învigoare de la 01.02.2014 
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CAPITOLUL 2 

 

MARTORUL PROTEJAT 

 

2.1. Protecţia martorilor în România – lege, regulament şi program 

Necesitatea unei reglementari unitare, distinctive şi clare în domeniul protecţiei martorilor şi, în 

general, în privinţa persoanelor care furnizează date şi informaţii esenţiale pentru stabilirea unor infracţiuni 

deosebite, este dată în principal de realităţile fenomenului criminologic din Romania şi de cerinţa completării 

reglementărilor juridice ce au ca obiect protecţia martorilor. 

Ţinând cont de considerentele prezentate, de nevoile practicii a fost adoptată Legea 682/2002 privind 

protecţia martorilor în vigoare la 27.01.2003 cu modificările ulterioare. 

Plecând de la amploarea intimidării martorilor în societatea noastră şi de la impactul pe care aceasta îl 

are asupra soluţionării unor cauze importante, legea îşi propune asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor 

care au un rol determinant în descoperirea infracţiunilor şi în soluţionarea unor cauze30. 

Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, funcţionează în temeiul prevederilor legii cadru31şi a 

regulamentului32, precum şi a prevederilor legale privind M.A.I.33care emite ordine, instrucțiuni, dispoziții și 

norme interne cu caracter secret34. Acesta este unitate operativă, subordonată nemijlocit Inspectoratului 

General al Poliţiei Române, în cadrul căruia funcţionează, având competenţă teritorială generală, fără 

personalitate juridică.  

Oficiul cooperează cu celelalte unităţi ale Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al 

Poliţiei Române şi colaborează cu structurile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cele din 

sistemul naţional de apărare şi alte instituţii implicate în derularea programelor de protecţie a martorilor.  

• Structura organizatorică 

Structura organizatorică şi efectivele Oficiului sunt stabilite conform statului de organizare aprobat 

prin Ordinul ministrului de interne nr. II/0512 din 01.02.2003 şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 

682 /2002 modificată privind protecţia martorilor. 

Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor are în structură: conducerea, Serviciu Evidenţă, Interviuri, 

Analiză şi Propuneri de Includere în Program, Serviciu Implementare în Program, Asigurarea Măsurilor de 

Protecţie şi Menţinere a Legăturii cu Martorii, Serviciu Dispecerat şi Organizarea Intervenţiei în situaţii de 

urgenţă, Biroul financiar contabilitate şi Compartimentul asigurare logistică. 

Atribuţiile principale ale Oficiului sunt următoarele:  

• primeşte propunerile de includere în Program, ordonanţa dispusă de procuror sau încheierea  dată de 

instanţa de judecată;  

                                                           
30Art.1, din Legea 682/2002 
31Art. 3 din Legea nr. 682/2002privind protecţia martorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 964 din 28.12.2002 
32Hotărârea de Guvern nr. 760 din 14 mai 2004, privind Regulamentul de aplicare al Legii nr. 682/2002 Publicată în Monitorul 

Oficial nr. 475 din 27.05.2004, art.2 şi art.11 
33O.U.G. nr.63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul 

Oficial nr.462 din 28 iunie 2003 şi unde la CAP.III- Atribuţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi ale art.4 din Hotărârea 

Guvernului României nr.0301 din 20.03.2003, privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi  Internelor 

art.14, alin.1, lit.b -  În domeniul ordinii şi siguranţei publice, pct.5 prevede că Organizează activitatea de protecţie a martorilor. 
34 Art. 60 din Regulamentul de aplicare a Lg. 682/2002 aprobatprin H.G. nr. 760/2004 
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• verifică oportunitatea includerii în Program faţă de cererile formulate de persoane fizice, făcând 

propuneri în acest sens organelor de urmărire penală sau instanţelor de judecată ; 

• ia toate măsurile necesare în vederea includerii martorilor şi colaboratorilor justiţiei în Program şi 

urmăreşte realizarea acestuia în cele mai bune condiţii, precum şi de încetare a Programului în condiţiile 

prevăzute de lege;  

• desemnează o persoană de legătură între martorul protejat şi Oficiu, precum şi o altă persoană 

nominalizată în protocolul de protecţie care să asigure această legătură în situaţii critice;  

• încheie Protocolul de Protecţie cu fiecare martor protejat şi întocmeşte documentele  de includere, 

precum şi schema de sprijin a acestuia;  

• organizează o bază de date proprie, în care include, stochează şi prelucrează propunerile de includere 

în Program; 

• asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate;  

• gestionează cu aprobarea Ministerului Afacerilor Interne fondurile băneşti necesare includerii şi 

derulării Programului primite de la bugetul de stat, precum şi din programele de finanţare externă;  

• cooperează cu unităţile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Inspectoratului General 

al Poliţiei Române în elaborarea materialelor didactice de profil, conducerea unor activităţi de pregătire a 

viitorilor poliţişti precum şi pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate în procesul muncii şi prin cursuri 

de specializare;  

• coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează modul în care unităţile de Poliţie centrale, teritoriale şi 

ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti execută măsurile stabilite conform protocolului şi  

schemei de sprijin;  

• la cererea  martorilor protejaţi şi a cadrelor Oficiului le asigură consiliere psihologică – de lege ferenda 

se impuse a se acorda la cererea acestora și consiliere juridică; 

• iniţiază sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative precum şi a instrucţiunilor, 

dispoziţiilor şi ordinelor care privesc protecţia martorilor; 

• îndeplineşte misiunile date în competenţă, cooperând în acest sens cu celelalte structuri ale Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Serviciului Român de Informaţii şi alte 

ministere, instituţii sau autorităţi publice centrale şi locale; 

. 

2.2. Martorii beneficiari 

Legea 682/2002 reglementează asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor protejaţi. 

„Martor” înseamnă orice persoană ce posedă informaţii relevante pentru proceduri de ordin penal în 

legătură cu care poate depune mărturie ( indiferent de statut, fie că este vorba despre forma scrisă/orală a 

mărturiei, conform legislaţiei naţionale ) care nu se include în definiţia, „colaboratori ai justiţiei”. 

„Colaboratorii justiţiei” înseamnă orice persoană care se confruntă cu o acuzaţie penală sau care a fost 

convins să participe la o asociere cu caracter infracţional, sau în ori ce fel de asociere de tip „organizaţie 

criminală”, dar care este de acord să colaboreze cu autorităţile din domeniul justiţiei, în special prin 

depunerea de mărturii în legătură cu asocierea sau organizarea de acte criminale, sau în legătură cu orice 

încălcare a legii privind crima organizată sau oricare alte acte criminale grave.35 

                                                           
35Consiliul Europei – Recomandarea Rec ( 2005)9 a Comitetului de Miniştrii din Statele Membre privind protecţia martorilor şi a 

colaboratorilor justiţiei, adoptată de Comitetul de Miniştrii în 20.aprilie.2005, cu prilejul celei de a 924-a întruniri a reprezentanţilor 

miniştrilor. 
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Spre deosebire de dispoziţiile Codului de procedură penală, în lumina art.2 lit.a din Legea nr.682/2002, 

noţiunea de “martor” nu este sinonimă  cu cea tehnică, definită în art.114 alin.1 C.proc.pen., ci formează 

o categorie destul de eterogenă. Astfel, persoana desemnată de lege ca ,,martor” se găseşte, cu ocazia 

procesului, în situaţii destul de diferite, chiar opuse36 

Calitatea de martor protejat 

Categoriile de persoane care pot dobândi calitate de martor protejat sunt stipulate în Legea privind 

protecţia martorilor37 cât şi în Codul de Procedură Penală. Aceste persoane, pentru a putea avea calitate de 

,,martor” în sensul cerut de prezenta lege, sunt condiţionate de întrunirea mai multor elemente care se referă 

la: 

• prin declaraţiile lor să furnizeze informaţii şi date cu caracter determinant în aflarea adevărului.. 

• informaţiile şi datele furnizate sau pe care urmează să le furnizeze să privească infracţiuni grave 

sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate 

prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni. 

Infracţiune gravă, definită de lege, în înţelesul art.2, lit. h este infracţiunea care face parte din una 

dintre următoarele categorii: genocid şi infracţiuni contra umanităţii şi infracţiuni de război, infracţiuni 

contrasecurităţii naţionale, terorismul, omorul, infracţiuni privind traficul de droguri, traficul de persoane, 

traficul de minori, spălarea banilor, falsificarea de monede ori de alte valori, infracţiunile privitoare la 

nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor explozive,  infracţiuni privitoare la regimul 

materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, infracţiuni de corupţie38, precum şi orice altă 

infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei maxim special este de cel puţin 10 ani.  

Aşa cum se poate observa, paleta infracţiunilor priveşte fapte ce lezează valori importante ale vieţii şi 

statului, valori ce justifică apărarea unor persoane ce oferă date despre astfel de fapte şi costurile necesare 

derulării unor programe de protecţie, costuri destul de ridicate. 

Persoana ce are calitatea de martor 

Conform actualei reglementări martorul este persoana care prin declaraţiile sale furnizează informaţii 

şi date cu caracter determinant în aflarea adevărului cu privire la infracţiuni grave sau care contribuie la 

prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor 

astfel de infracţiuni. 

Codul de procedură penală are în vedere noţiunea de  „martor”, astfel cum este definită de dispoziţiile 

art.114 și urm. din C.p.p., ca fiind  persoana care are cunoştinţă despre fapte sau împrejurări de fapt care 

constituie probă în cauza penală. 

Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declații în calitate de martori, sunt cele prevăzute în 

dispoziții art. 117 din C.P.P.  Dacă persoanele sunt de acord să dea declarații li se vor aplica dispozițiile 

privitoare la drepturile și obligațiile martorilor. 

Persoana care îndeplinește una din condițiile prevăzute la literele a) și b) din art 117 din C.P.P. în raport 

cu unul dintre suspecți sau inculpați este scutită de obligația de a depune mărturie și împotriva celorlalți 

suspecți sau inculpati, în cazul în care declarația sa nu poate fi limitată doar de aceștia din urmă.  

                                                           
36GheorghiţăMateuţ-Protecţiamartorilor-Utilizareamartoriloranonimiînfaţaorganelorprocesului penal, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti,2003 pag 87 

37 Art. 2 din Legea nr. 682/2002, privind protecţia martorilor 
38Legea 27 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, în 

art. 22- Protecţia colaboratorilor justiţiei şi a martorilor, prevede că vor fi adoptate măsuri legislative şi alte măsuri care se 

dovedesc necesare pentru a asigura o protecţie efectivă şi corespunzătoare fată de a) persoanele care furnizează informaţii referitoare 

la infracţiunile de corupţie sau colaborează în alt mod cu autorităţile însărcinate cu investigaţii sau urmăriri; şi b) martorii care au o 

depoziţie privind astfel de infracţiuni. 
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Persoana ce nu are o calitate procesuală în cauză 

Sunt persoane care fără a avea o calitate procesuală în cauză, prin informaţii şi date cu caracter 

determinant contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii 

unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea 

acestora; în această categorie este inclusă şi persoana care are calitatea de inculpat într-o altă cauză. 

De asemenea, în această categorie pot fi incluse şi persoanele suspecte de comiterea unor infracţiuni, 

cum ar fi făptuitorul, care neavând calitatea procesuală de inculpat a hotărât să colaboreze cu justiţia, depunând 

mărturie împotriva celorlalţi membri ai grupului infracţional. 

Pot deveni martori protejaţi în temeiul art. 23 din Legea 39/2003 referitoare la prevenirea şi combaterea 

crimei organizate, investigatorii sub acoperire şi informatorii. 

Persoana ce are calitatea de inculpat într-o altă cauză 

Inculpatul este persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală39. Punerea în mişcare a 

acţiunii penale se face  in persona şi este necesară cunoaşterea persoanei care urmează să fie trasă la răspundere 

penală. A pune în mişcare acţiunea penală înseamnă a efectua actul procesual, prevăzut de lege, prin care se 

formulează acuzarea împotriva unei persoane determinate şi se declanşază astfel activitatea de tragere la 

răspundere a acesteia40.  

Condiţia pusă de legiuitor este aceea de a avea acestă calitate într-o altă cauză decât cea faţă de care 

se oferă date şi informaţii. 

Nu putea fi exclusă această categorie de persoane din cadrul celor protejaţi, deoarece ar fi fost o 

nedreptate faţă de cei care au calitatea de inculpaţi, atâta timp cât aceste persoane contribuie prin datele şi 

informaţiile furnizate la înfăptuirea justiţiei în cauze complexe. 

Persoana ce execută o pedeapsă privativă de libertate 

Aceasta se află în cursul executării unei pedepse privative de libertate şi prin informaţiile şi datele cu 

caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave 

sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârsirea 

unor astfel de infracţiuni.  

Alte categorii de persoane ce pot fi martori protejaţi 

De asemenea, în lege se mai folosesc următorii termeni:  

Martorul protejat este martorul, membrii familiei sale şi persoanele apropiate acestuia incluse în 

programul de protecţie a martorilor, conform prevederilor legii. 

Este firesc ca membrii de familie sau cei de care martorul este legat afectiv să beneficieze de acelaşi 

tratament ca şi martorul, deoarece de multe ori starea de pericol se extinde de la martor şi spre persoanele 

apropiate acestuia, uneori aceste persoane fiind ţinte mult mai vulnerabile decât martorul însuşi. Nu de puţine 

ori ameninţările şi intimidările, atunci când ele nu au putut convige martorul să renunţe la acţiunea sa, au fost 

îndreptate spre persoane de care martorul era legat afectiv, în mod deosebit asupra membrilor de familie 

vulnerabili cum ar fi soţie, copii, părinţi, având ca scop renunţarea martorului de a sprijini organele judiciare 

prin declaraţiile acuzatoare la adresa învinuiţilor sau inculpatilor. 

,,Apropiaţi ai martorilor sau ai colaboratorilor justiţiei “ includ rudele sau alte persoane aflate într-o 

relaţie apropiată cu martorii sau colaboratoriilor justiţiei, cum ar fi soţ/soţie,copii, nepoţi, părinţi, fraţi.41 

                                                           
39 Art. 82 C.pr.pen.- actuala reglementare 
40 Mihai Apetrei, Dreptprocesual penal, Ed.Oscar Print, Bucureşti 1998, pag. 139 
41Consiliul Europei – Recomandarea  Rec ( 2005) 9 a Comitetului de Miniştrii din Statele Membre privind protecţia martorilor şi a 

colaboratorilor justiţiei, adoptată de Comitetul de Miniştriiîn 20.aprilie.2005, cu prilejul celei de a 924-a întruniri a reprezentanţilor 

miniştrilor. 
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Uniunea Europeană, solicită statelor membre să ia măsuri corespunzătoare pentru încurajarea 

colaborării acelor persoane care au fost sau sunt implicate într-o organizaţie criminală, indiferent care ar fi 

ea42. 

În cazul în care persoana care urmează a fi protejată este minor, Legea 682/ 2002 şi noul Cod de 

Proc.Pen.43a prevăzut reglementări speciale, plecând tocmai de la premisele statului special pe care acestă 

categorie de persoane o are în sistemul juridic. Astfel, în temeiul Legii privind Protecţia Martorilor, Protocolul 

de protecţie se semnează, în cazul în care persoanele sunt minori, de reprezentanţii legali ai acestora. 

Reprezentanţii legali ai minorului sunt: 

Părinţii, au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt 

din căsătorie, din afara căsătoriei ori adoptaţi (înfiaţi). Ei exercită drepturile lor părinteşti numai în interesul 

copiilor44. 

Tutorele poate fi o rudă a minorului sau o persoană străină, a cărui numire se face de către autoritatea 

tutelară (chiar şi atunci instituirea tutelei se decide de către instanţa de judecată), din oficiu sau la 

încunoştiinţarea acesteia în cazul în care se află de existenţa unui minor lipsit de îngrijire părintească, ambii 

părinţi sunt morţi, necunoscuţi, decăzuţi din drepturile părinteşti, puşi sub interdicţie, dispăruţi sau declaraţi 

morţi, sau la desfacerea înfierii, dacă instanţa de judecată hotărăşte instituirea unei tutele în interesul minorului.  

Curatorul. Autoritatea tutelară numeşte un curator ori de câte ori se ivesc interese contrare între tutore 

şi minor, altele decât acelea care atrag excluderea sau îndepărtarea de la tutelă. 

,,Curatela este o instituţie de ocrotire juridică a intereselor unei persoane care poate fi capabilă, cu 

capacitatea de exerciţiu restrânsă ori lipsită de capacitatea de exerciţiu.  

În aceste două din urmă situaţii, curatela nu modifică incapacitatea celui ocrotit, curatorul fiind chemat 

să ţină locul părinţilor45 sau al tutorelui numai cu privire la anumite acte, fie cu privire la toate atribuţiile, dar 

numai în mod provizoriu”46 Curatela ia sfârşit dacă au încetat cauzele care au determinat instituirea ei sau 

odată cu încetarea incapacităţii ori a restrângerii capacităţii de exerciţiu.   

Aceste dispoziţii speciale se justifică prin faptul că  minorul nu are maturitatea psihică, dezvoltarea 

intelectuală şi experienţa necesara pentru folosirea eficientă a drepturilor procesuale acordate de lege. Legea 

682/2002 nu face specificaţii în legătură cu vârsta minorului. O persoană este considerată minoră până la vârsta 

de 18 ani. 

Minorul poate fi ascultat ca martor, însă până la vârsta de 14 ani ascultarea lui se face în prezenţa unuia 

dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre 

creştere şi educare47. 

Opinez că dispoziţiile legii penale (Codului de procedură penală) se pot aplica şi în cazul Legii 

682/2002, în ceea ce priveşte vârsta de 14 ani până la care minorul poate fi asistat de reprezentanţii legali la 

semnarea Protocolul în numele minorului. 

Legea privind protecţia martorilor pune interesul minorilor mai presus de orice alt interes al 

reprezentantului legal oferind procurorului sau instanţei în cazurile în care constată o incompatibilitate între 

interesele reprezentantului legal şi ale minorului să semneze Protocolul de protecţie personal minorul, cu 

aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanţei. 

                                                           
42Hotărârea Consiliului Europei cu privire la persoanele care colaborează cu justiţia în cadrul combaterii crimei organizate, din 20 

decembrie 1996 

43 Art.130 din noul Cod de Proc.Pen. 

 
44Art. 260 din noul Cod civil 
45Art.182 şi urm. din noul Cod civil 
46 Ion P.Filipescu- Tratat de dreptul familiei, pag.545, Ed. All. Bucureşti, 1993 
47 Art. 124 din Codul de procedură penală 
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2.3. Admisibilitatea în Program 

Pentru a putea participa la derularea unui program de protecţie a martorului, o persoană trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii de fond: 

• persoana să îndeplinească criteriile stabilite de lege48 (calitatea de martor); 

• să existe o ameninţare ca urmare a datelor şi informaţiilor furnizate organelor de justiţie faţă de martor 

sau membrii de familie sau persoanele de care acesta este legat afectiv; 

• să existe acordul de voinţă al martorului de a participa la un program de protecţie a sa; 

• situaţia martorului să să fie compatibilă cu derularea  unui program de protecţie. 

Consiliul Europei recomandă, având în vedere aspectul tratat că următoarele criterii ar trebui, printre 

altele, să fie avute în consideraţie, atunci când luăm decizii în legătură cu acordarea dreptului la introducerea 

în programul de protecţie, martorilor şi colaboratorilor justiţie: gradul de implicare a persoanei protejate (în 

calitate de victimă, martor, coautor la infracţiune, complice sau ajutor la comiterea de infracţiuni) în 

investigarea şi/sau a cazului; relevanţa contribuţiei; gradul de seriozitate al intimidării; disponibilitatea şi 

relevanţa introducerii persoanelor în programe de protecţie.49 

În conformitate cu Legea privind protecţia martorilor, în cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia 

Martorilor se realizează evaluarea psihologică a persoanelor propuse a fi incluse în Programul de protecţie. 

Evaluarea psihologică face parte integrantă din propunerea de includere în Programul de protecţie a 

martorilor, fiind obligatorie pentru toate persoanele ce sunt propuse pentru a fi incluse de către Oficiului 

Naţional pentru Protecţia Martorilor în programul respectiv. Evaluarea psihologică a martorilor se realizează 

de către psihologii-specialişti din cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor. Aceştia întocmesc un 

raport psihologic50 privind protecţia martorilor, cu referire la caracteristicile psihice ale martorilor respectivi 

şi la concluziile evaluării persoanei ce este propusă a fi inclusă în Programul de protecţie a martorilor. 

Scopul evaluării psihologice este de a stabili dacă individul poate fi inclus în Programul de protecţie, 

avându-se în vedere obiectivele următoare: 

• starea psihică actuală a persoanei; 

• capacitatea acesteia de a furniza informaţii nedistorsionate;  

• capacitatea acesteia de a face faţă procesului şi urmărilor acestuia; 

• aprecierea riscului pe care persoana în cauză îl reprezintă pentru ceilalţi. 

Consider ca neadecvată desfăşurarea activităţii de evaluare psihologică la sediul Oficiului sau la sediul 

unei unităţi de poliţie, plecând de la necesitate menţinerii conspirativităţii acestui contact între martor şi 

lucrătorii de la Oficiu. Din punctul meu de vedere acestă întalnire trebuie să se desfăşoare într-un loc neutru, 

de genul unei camere de hotel, care să asigure martorului o stare de relaxare şi să nu cunoască locaţia Oficiului, 

mai ales în cazul în care acesta nu va fi preluat în programul de protectie.  

Pentru a putea fi inclusă într-un program de protecţie şi pentru obţinerea statutului de martor protejat, 

legea prevede existenţa unei propuneri motivate care să vină din partea unui organ abilitat. 

Organul de cercetare penală poate solicita procurorului care supraveghează cercetarea penală, în faza 

de urmărire penală, sau instanta de judecată în faza de camera preliminară ori de judecată în fond includerea 

în programul de protecţie a unui martor, a unui membru de familie sau a unei persoane de care martorul este 

legat afectiv, formulând în acest sens o propunere motivată adresată ONPM. 

                                                           
48 Art.2 din Legea 682/2002 privind protecţia martorilor 
49Consiliul Europei – Recomandarea Rec ( 2005) 9 a Comitetului de Miniştrii din Statele Membre privind protecţia martorilor şi a 

colaboratorilor justiţiei, adoptată de Comitetul de Miniştrii în 20 aprilie 2005, cu prilejul celei de a 924 - a întruniri a reprezentanţilor 

miniştrilor. 
50 Conform cap.II, art.6, lit. h din Legea 682/2002 
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Solicitarea în faza de urmărire penală 

Organul de cercetare penală, întocmeşte un referat cu propunerea de includere într-un program de 

protecţie, referat pe care-l înaitează procurorului care supraveghează activitatea de cercetare penală. 

Referatul tebuie să cuprindă aşa cum este cerut de art. 6 din lege: 

• informaţiile referitoare la cauza penală respectivă; 

• datele personale ale martorului; 

• datele şi informaţiile furnizate de martor, precum şi caracterul determinant în aflarea adevărului;  

• circumstanţele în care martorul a intrat în posesia datelor şi a informaţiilor furnizate; 

• orice elemente care pot evidenţia starea de pericol în care se află martorul; 

• estimarea posibilităţilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracţiune; 

• persoanele care au cunoştinţă despre datele şi informaţiile deţinute de martor şi despre faptul că acesta 

le-a furnizat organelor judiciare sau că are intenţia de a le furniza; 

• evaluare a profilului psihologic al martorului şi al celorlalte persoane propuse a fi incluse în Program; 

• riscul pe care martorul şi celelalte persoane pentru care se solicită includerea în Program îl prezintă 

pentru comunitatea în care urmează să fie relocaţi;  

• date referitoare la situaţia financiară a martorului;  

• orice alte date care prezintă relevanţă pentru evaluarea situaţiei martorului şi pentru includerea 

acestuia în Program. 

În situaţiile în care procurorul efectuează personal urmărirea penală, acesta va dispune preluarea 

martorului în programul de protecţie prin ordonanţă care va fi motivată cu aspectele cerute de lege la art.6 din 

Legea 682/2002. 

Apreciez că este neadecvată solicitarea legiuitorului ca în referat organul de cercetare penală, respectiv 

poliţistul sau procurorul să realizeze activităţi cum ar fi evaluarea profilului psihologic al martorului şi al 

celorlalte persoane propuse a fi incluse în Program 

Aspectele menţionate sunt menite să stabilească compatibilitatea persoanei propuse cu exigenţele 

psihologice, de integrare sau financiare ale unui Program de protecţie, iar această compatibilitate este realizată 

în cadrul evaluării efectuate de ONPM, care analizează cu specialişti aceste cerinţe. 

Evaluarea psihologică urmăreşte necesitatea de a stabili măsura în care particularităţile psiho-

individuale ale subiectului corespund cu cerinţele concrete impuse de situaţia respectivă, acesta făcând dovada 

unei funcţionări cognitive normale şi neprezentând probleme de sănătate mentală. Pentru a realiza concordanţa 

dintre individ şi situaţia respectivă, se impune o psihodiagnoza corectă, care să evidenţieze vulnerabilităţile 

persoanei în scopul de a preveni apariţia situaţiilor ce ar putea pune în pericol desfăşurarea Programului de 

protecţie. 

Riscul pe care martorul şi celelalte persoane pentru care se solicită includerea în Program îl prezintă 

pentru comunitatea în care urmează să fie relocaţi. Această cerinţă este apreciată de Oficiu, deoarece acesta 

stabileşte unde va fi relocat martorul protejat când se impune această măsură în funcţie de evaluarea 

provenienţei pericolului pentru martor şi de costurile locuinţei unde urmează să aibe loc relocarea. De 

asemenea apreciez formularea acestei cerinţe ca incompletă, deoarece trebuie urmărit şi pericolul pe care 

comunitate îl reprezintă pentru persoana ce urmează a fi relocat cum ar fi apartenenţa la o anumită etnie, cult 

religios, etc. 

Date referitoare la situaţia financiară a martorului. Aceste date sunt completate la solicitarea ONPM 

de către martor cu ocazia completării fişei cu datele personale unde sunt făcute precizări de detaliu în legătură 
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cu situaţia sa financiară, pentru a stabili dacă acesta este compatibil cu Programul de Protecţie. Nu poate fi 

inclus într-un Program o persoană care are debite financiare mari şi nu prezintă garanţia că poate să achite 

aceste debite ţinând cont de statutul dificil al martorilor din Program faţă de care se pot aplica măsuri cum ar 

fi relocarea internă sau internaţională sau schimbarea temporară a identităţii.Aceste debite ar periclita aplicarea 

celor mai eficiente măsuri de protecţie faţă de persoana propusă pentru includerea în Program. 

Din aceste considerente propun renunţarea la aceste cerinţe din referatul cu propunerea de includere 

în Program sau modificarea lor. 

Solicitarea în faza de judecată 

Procurorul, în momentul în care constată că o persoană care are calitatea de martor în accepţiunea 

prevederilor Legii 682/2002, întocmeşte un referat cu propunerea de includere într-un program de protecţie, 

referat pe care-l înaintează instanţei sau judecătorului de cameră preliminară.  

Evaluarea Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor 

Este prevăzut în lege să preexiste o evaluare realizată de către Oficiul Naţional pentru Protecţia 

Martorilor care să stabilească dacă există posibilităţi tehnice şi materiale de susţinere a programului de 

protecţie faţă de persoana propusă a fi inclusă în program. Această evaluare însoţeşte propunerea de includere 

în program. 

Pe lângă evaluarea psihologică, Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor trebuie să stabilească 

cuantumul cheltuielilor materiale necesare derulării măsurilor de protecţie şi asistenţă ce vor fi desfăşurate 

faţă de persoana  propusă a fi preluată în programul de protecţie. Toate aceste costuri vor fi cuantificate şi 

raportate la posibilităţile bugetare ale oficiului, fiind totodată comparate cu importanţa pe care informaţiile şi 

datele furnizate o prezintă în soluţionarea cauzei. 

Din analiza evaluării făcute de Oficiu, rezultă că există posibilitatea ca o persoană să îndeplinească 

toate condiţiile prevăzute de lege pentru deveni martor protejat, dar posibilităţile materiale să nu permită 

aplicarea unor măsuri eficiente de protecţie comparativ cu starea de pericol în care se găseşte persoana şi 

aceasta să nu poată fi preluată într-un sistem de protecţie a martorilor. 

 

2.4. Includerea în Program  

 „Programul de protecţie”reprezintă măsurile de protecţie individuale, croite după nevoia unui 

individ, care sunt, de exemplu, cele descrise într-un memorandum de acord, semnat de autorităţile 

responsabile şi de martorii protejaţi sau colaboratorii justiţiei. Măsuri de protecţie sunt toate măsurile 

individuale procedurale sau neprocedurale destinate protejării martorilor sau colaboratorilor justiţiei de 

orice intimidare şi/sau consecinţe periculoase asupra deciziei de a colabora cu justiţia.51 

Legea privind protecţia martorilor conţine reglementări cu privire la condiţiile includerii în Program şi 

autoritatea abilitată  să ia această decizie, măsurile de protecţie care pot fi luate, conduita pe care trebuie să o 

urmeze martorul admis în Program şi cazurile în care operează încetarea Programului. 

Potrivit Legii nr. 682/2002, includerea unei persoane în Programul de Protecţia Martorilor se 

realizează în următoarele etape: 

• în condiţiile în care o persoană solicită includerea în Program pe timpul desfăşurarii procesului 

penal, organele de urmărire penală ale poliţiei ori parchetului, vor evalua dacă aceasta prin probele pe care le 

poate pune la dispoziţie are o contribuţie determinantă pentru stabilirea adevărului în cauze penale;  

                                                           
51Consiliul Europei – Recomandarea Rec ( 2005) 9 a Comitetului de Miniştrii din Statele Membre privind protecţia martorilor şi a 

colaboratorilor justiţiei, adoptată de Comitetul de Miniştrii în 20 aprilie 2005, cu prilejul celei de a 924-a întruniri a reprezentanţilor 

miniştrilor. 
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• dacă persoana în cauză exprimă că are temeri cu privire la siguranţa sa, a membrilor de familie sau 

persoanelor apropiate, în cazul în care ar depune mărturie sau ar aduce probe decisive, datorită eventualelor 

repercusiuni, anchetatorul poate prezenta acestuia posibilităţile de diminuare a riscurilor pe care le are la 

dispoziţie în baza Legii privind protecţia martorilor; 

• persoana în cauză care doreşte să coopereze cu organele judiciare şi să beneficieze de măsurile 

specifice de asistenţă şi protecţie, conform legii, va da o declaraţie completă pe baza căreia anchetatorul va 

realiza o evaluare a contribuţiei sale la înfăptuirea actului de justiţie, estimând totodată şi riscurile la care este 

expusă persoana respectivă; 

• dacă în această fază, persoana în cauză solicită în mod expres să fie asistată de un avocat, va putea 

beneficia doar de asistenţa juridică a unui avocat pus la dispoziţie de Oficiul Naţional pentru Protecţia 

Martorilor. 

Din cele prezentate rezultă că pentru includerea unei persoane în Program este necesar a se îndeplini 

cumulativ următoarele condiţii: 

• persoana are calitatea de martor (prevăzută la art. 2 lit. a, d sau e); 

• persoana se află în stare de pericol,( în sensul art. 2 lit. b),şi 

• există o propunere motivată din partea organelor abilitate. 

 

Conţinutul propunerii  

Propunerea de includere în Program poate să vină din partea organului de cercetare penală şi a 

procurorului (în faza urmăririi penale), iar în faza judecăţii sau a camerei preliminare de procurorul de şedinţă 

şi ea trebuie să cuprindă, aşa cum am mai arătat: 

• informaţiile referitoare la cauza penală respectivă; 

• datele personale ale martorului; 

• datele şi informaţiile furnizate de martor, precum şi caracterul determinant al acestora în aflarea 

adevărului; 

• circumsţantele în care martorul a intrat în posesia datelor şi a informaţiilor furnizate sau pe care le 

va furniza; 

• orice elemente care pot evidenţia starea de pericol în care se află martorul; 

• estimarea posibilităţilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracţiune; 

• persoanele care au cunoştinţă despre datele şi informaţiile deţinute de martor şi despre faptul că 

acesta le-a furnizat organelor judiciare sau că are intenţia de a le furniza; 

• evaluare a profilului psihologic al martorului şi al celorlalte persoane propuse a fi incluse in 

Program; 

• riscul pe care martorul şi celelalte persoane pentru care se solicită includerea în Program îl prezintă 

pentru comunitatea în care urmează să fie relocaţi; 

• date referitoare la situaţia financiară a martorului;  

• orice alte date care prezintă relevanţă pentru evaluarea situaţiei martorului şi pentru includerea 

acestuia în Program. 

De asemenea, propunerea de includere în Program trebuie să fie însoţită de acordul scris52 al persoanei 

pentru care se cere includerea în Program, precum şi de o evaluare realizată de Oficiului Naţional pentru 

Protecţia Martorilor cu privire la posibilitatea includerii în Program a persoanei în cauză. 

În baza documentelor sus menţionate procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa, după 

caz, se va pronunţa în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la primirea propunerii, prin ordonanţă, 

                                                           
52Art.6 alin.2 din Legea nr.682/2002 
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respectivîncheiere, asupra propunerii de includere în Program, iar Oficiului Naţional pentru Protecţia 

Martorilor va lua toate măsurile necesare în vederea elaborării şi implementării schemei de sprijin. 

Dacă cererea a fost respinsă, iar in cursul urmăririi penale sau al judecăţii au intervenit elemente noi 

faţă de cele cuprinse în propunerea iniţială, se poate formula o nouă propunere de includere în Program. 

Includerea în Programul de Protecţie în funcţie de competenţă. Aşa cum se poate observa, 

competenţa materială pentru ca o persoană să fie inclusă în Program, revine, după caz, procurorului, 

judecătorului de cameră preliminară sau instanţei de judecată în funcţie de momentul în care au apărut 

premisele necesare acestei activităţi, respectiv faza de urmărire penală, cea de cameră preliminară sau cea de 

judecată.  

În faza de urmărire penală, procurorul este cel care supraveghează urmărirea penală. Organul de 

cercetare penală întocmeşte un referat cu propunerea de includere în Program care va conţine toate elementele 

prezentate anterior, referat ce va fi înaitatat procurorului. 

Acesta contactează Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, după ce a verificat îndeplinirea 

condiţiilor cerute de legea, realizându-se un contact direct cu organul de cercetare penală implicat în 

soluţionarea cauzei şi persoana propusă a fi inclusă în Program. După studierea documentelor, evaluarea 

psihologică a candidatului, evaluarea posibilităţilor tehnico-financiare şi altor date considerate necesare, 

Oficiul comunică procurorului dacă persoana este aptă pentru derularea Programului şi posibilităţile pentru 

preluarea persoanei. Procurorul, se în termen de 5 zile,pronunţă prin ordonanţă asupra includerii sau nu în 

Programul de protecţie.  

Oficiul încheie cu martorul în termen de 7 zile un Protocol de protecţie în care sunt stipulate drepturile 

şi obligaţiile părţilor, situaţiile în care protocolul încetează53. 

În faza de judecată, instanţa de judecată poate fi instanţa de fond, judecătorul de cameră preliminară 

precum şi instanţa de apel, instanţe competente să judece cauza penală respectivă. Ea poate fi, însă, numai o 

instanţă care are abilitatea de a face audieri, ceea ce presupune, evident, o cercetare judecătorească. Ori, 

este clar că aceasta nu poate fi nici o instanţă de recurs şi nici una de recurs în anulare ori de contestaţie în 

anulare, care exclud orice acte de cercetare judecătorească. Poate fi însă o instanţă de prim grad în fond, o 

instanţă de apel sau o instanţă de revizuire, indiferent că protecţia martorului ar interveni înainte de proces, 

în timpul procesului sau ulterior.54 

Propunerea în această fază se face de către procurorul de şedinţă, asemănător organului de cercetare 

penală în faza de urmărire, fiind parcursă etapa arătată în această fază, instanţa pronunţându-se prin încheiere 

pentru includerea în Program a martorului sau a altei persoane propuse. 

Când instanţa s-a sesizat din oficiu sau cererea persoanei i-a fost adresată acesteia, procedura va fi 

aceeaşi ca în cazul în care procurorul efectuează personal urmărirea penală sau cererea i-a fost adresată lui. 

Din analiza celor prezentate mai sus, apreciez că pentru o mai bună reliefare a procedurii de includere 

în Program, pe lângă susţinerea punctului de vedere în ceea ce priveşte eliminarea din referatul cu propunerea 

de includere a celor trei condiţii de evaluare din sarcina organelor judiciare, trebuie menţionat în lege aceea 

că: 

ONPM primeşte propunerea de includere în Program şi analizează posibilitatea de includere prin: 

• evaluarea psihologică a martorului propus pentru stabilirea compatibilităţii cu Programul; 

• estimarea costurilor necesare implementării Programului; 

                                                           
53Art.10 din Legea nr. 682/2002 
54GheorghiţăMateuţ-Protecţiamartorilor-Utilizareamartoriloranonimiînfaţaorganelorprocesului penal, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti,2003, pag127 
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• analiza situaţiei financiare a martorului, a eventualelor debite care l-ar face incompatibil cu Programul; 

• riscul pe care martorul şi celelalte persoane pentru care se solicită includerea îl prezintă pentru o 

comunitate în care ar putea fi relocaţi.” 

 Având în vedere că legiuitorul a stabilit termenul de 5 zile între primirea propunerii de către procuror 

sau judecător şi emiterea ordonanţei sau încheierii acestuia privind includerea persoanei în Programul de 

protecţie a martorului, se poate formula conceptul că ONPM trebuie să se pronunţe cu privire la posibilitatea 

includerii în Program a persoanei propuse în termen de 5 zile de la primirea propunerii de includere în Program. 

Protocolul de protecţie 

În termen de 7 zile de la data emiterii ordonanţei sau a încheierii de includere în Program, Oficiului 

Naţional pentru Protecţia Martorilor încheie în scris un Protocol de Protecţie cu fiecare martor, membru de 

familie sau persoană apropiată martorului pentru care s-a dispus includerea în Program. 

La semnarea protocolului, persoana dobândeşte calitatea de martor protejat şi în termen de 3 zile de la 

această dată, Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor va comunica procurorului sau, după caz, instanţei 

faptul că a început includerea în  Program.  

Protocolul de protecţie cuprinde: obligaţiile martorului protejat, obligaţiile Oficiul Naţional pentru 

Protecţia Martorilor, persoanele de legătură desemnate şi condiţiile în care acestea îşi desfăşoară activitatea şi 

situaţiile în care protecţia şi asistenţa încetează. Protocolul de protecţie se încheie într-un singur exemplar, care 

se păstrează la ONPM în condiţii de deplină confidenţialitate. 

Dacă ar fi să rezumăm schematic ciclul pe care un martor îl parcurge pentru a obţine calitatea de martor 

protejat acesta ar avea urmatoarea configuraţie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Obligaţiile Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor 

Obligaţiile ONNM faţă de martorul protejat rezidă din legea specială, din dispoziţiile procedurale şi 

din Protocolul de protecţie încheiat cu acesta. Protocul reprezintă un contract în formă scrisă încheiat între 

Oficiu şi persoana propusă în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor pe perioada aplicării 

Programului de protecţie. Obligaţiile O.N.P.M. constau în: 

• Întocmirea schemei de sprijin  

Această obligaţie se referă în primul rând la măsurile de protecţie şi asistenţă stabilite a fi derulate faţă 

de persoana aflată în Program, măsuri ce se regăsesc detaliate în cadrul schemei de sprijin, se întocmeşte de 

către reprezentantul oficiului desemnat în Protocol. Măsurile de protecţie pot fi prevăzute în schema de sprijin 
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singure sau cumulat. Schema de sprijin se întocmeşte pentru fiecare martor în parte, chiar dacă acesta face 

parte de exemplu dintr-o familie şi o serie de măsuri sunt comune tuturor membrilor. Această schemă este 

flexibilă, ea putând fi adaptată şi completată în permanenţă în funcţie de evoluţia situaţiei ce vizează martorul, 

de modificările apărute în viaţa sa, de nivelul stării de pericol, de informaţiile ce vizează persoana martorului. 

• Implementarea măsurilor de protecţie şi asistenţă 

După stabilirea măsurilor de protecţie şi asistenţă ce urmează a fi desfăşurate faţă de martorul protejat, 

implementarea are loc prin grija lucrătorilor de la Oficiu, singuri sau împreună cu alte forţe ori împreună cu 

alte organisme să transpună în practică măsurile stabilite. În acest sens sunt stabilite etape de desfăşurare şi 

termene exacte, responsabilităţi concrete, analize şi control pentru implementarea acestor măsuri. 

Măsurile de protecţie şi măsurile de asistenţă 

doptarea măsurilor sau programelor de protecţie trebuie să ia în calcul necesitatea stabilirii unui 

echilibru adecvat cu principiul salvgardării drepturilor şi aşteptărilor victimelor.55 

Măsurile de protecţie ce pot fi prevăzute, singure sau cumulat în cadrul schemei de sprijin sunt: 

- protecţia datelor de identitate a martorului protejat; 

- protecţia declaraţiei acestuia; 

- ascultarea martorului protejat de către organele judiciare, sub o altă identitate decât cea reală sau 

prin modalităţi speciale de distorsionare a imaginii şi vocii; 

- protecţia martorului aflat în stare de reţinere, arestare preventivă sau în exercitarea unei pedepse 

privative de libertate, în colaborare cu organele care administrează locurile de deţinere; 

- măsuri sporite de siguranţă la domiciliu, precum şi de protejare a deplasării martorului la şi de la 

organele judiciare; 

- schimbarea domiciliului; 

-schimbarea identităţii; 

- schimbarea înfăţişării. 

Consider că aceste formulări din Regulament cu privire la locaţia pentru martorul protejat sunt 

oarecum în disonanţă cu scopul acestei măsuri prin aceea că locaţiile pentru martori nu pot fi utilizate ciclic 

pentru mai mulţi martori pentru a nu fi deconspirate, dacă nu ar fi utilizate ar necesita cheltuieli suplimentare 

de întreţinere, iar locaţia trebuie găsită în funcţie de necesitatea martorului şi nu martorul adaptat la locaţie. 

Protejarea deplasărilor martorului la şi de la organele judiciare se realizează de ONPM prin personalul 

propriu. 

În situaţia în care ONPM nu este in masură să asigure protejarea deplasărilor martorilor la şi de la 

organele judiciare colaborareaz cu celelalte structuri Poliţiei Române. 

Măsurile de protecţie pentru supravegherea sau paza domiciliului/reşedinţei martorului protejat se 

dispun de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, la propunerea motivată a ONPM.  

ONPM reevaluează, periodic şi ori de câte ori situaţia concretă o impune, riscurile la care este expus 

martorul pe tot parcursul procesului penal, astfel încât să se poată revizui schema de sprijin, cu acordul 

martorului, urmărindu-se permanent asigurarea unui raport optim între necesităţile reale de protecţie şi 

asistenţă şi resursele avute la dispoziţie. 

Schimbare a domiciliului şi a identităţii, precum şi emitere a noilor documente de identitate, respectiv 

a altor documente ale persoanei care a devenit martor protejat, este stabilită prin ordin al ministrului afacerilor 

interne. 

                                                           
55Consiliul Europei – Recomandarea Rec ( 2005) 9 a Comitetului de Miniştrii din Statele Membre privind protecţia martorilor şi a 

colaboratorilor justiţiei, adoptată de Comitetul de Miniştrii în 20 aprilie 2005, cu prilejul celei de a 924-a întruniri a reprezentanţilor 

miniştrilor. 
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Măsurile de asistenţă56, respectiv reinserţia în alt mediu social, recalificarea profesională, schimbarea 

sau asigurarea locului de muncă şi asigurarea unui venit celor carenu au  un loc de muncă, prevăzute în schema 

de sprijin sunt prezentate pentru fiecare caz, prezentȃndu-se unul sau mai multe dintre următoarele elemente: 

• locul şi mediul în care se poate efectua reinserţia socială 

• specialitate în care se va recalificalifica, locul, forma, cursurile la care martorul protejat urmează a 

participa şi costurile acestora ce pot fi asigurate prin Program; 

• activitaţile ce vor desfăşura de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor pentru identificarea şi 

obţinerea de către martorul protejat a unui loc de muncă; 

• suma care se poate asigura martorului protejat de către Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor 

pȃna la angajare. 

Aici, consider că venitul lunar va trebui limitat în timp, acesta neputând depăşi termenul de 2 ani. 

ONPM urmăreşte ca măsurile de asistenţă să fie permanent corelate cu măsurile de protecţie şi poate 

adopta unele măsuri de asistenţă psihologică în vederea adaptării martorului protejat în cadrul Programului. 

ONPM acordă asistenţă martorului protejat în ceea ce priveste procedura angajării la locul de muncă. 

Venitul lunar şi alte cheltuieli necesare protecţiei martorului se asigura cu încadrarea în bugetul aprobat 

Oficiului. 

Desemnează o persoană de legătură 

Cu ocazia întocmirii Protocolului de protecţie se desemnează o ,,persoană de legătură”, care asigură 

comunicarea dintre martor şi Oficiu. Persoana de legătură pricipală este de regulă un ofiţer al Seviciului 

specializat, care desfăşoară activităţile stabilite în schema de sprijin, stabilind totodată şi modalitatea de 

legătură în situaţii normale dar şi în situaţii critice. 

În situaţii critice martorul, pentru a nu fi deconspirat, poate lua legatura cu o alta persoana o altă 

persoană nominalizată în Protocolul. 

Ofiterul delegatură, în momentul semnării Protocolului se asigură că martorul protejat a reţinut numele 

său şi modalităţile de contactare. 

Persoana de legătură are obligaţia de a instrui martorul cu privire la obligaţiile derivate din statutul său 

de persoană protejată, precum şi de a asigura că modalităţile de comunicare sunt permanent funcţionale şi că 

în situaţii critice martorul are posibilitatea efectivă de a semnala apariţia unei eventuale stări de pericol.     

Persoana de legătură are obligaţia de a consemna orice comunicare din partea martorului protejat şi de 

a informa structurile abilitate în vederea verificării aspectelor semnalate şi dispunerii măsurilor care se impun 

pentru prevenirea unor eventuale incidente. 

Reprezentarea martorului protejat în orice activităţi legate de drepturile şi obligaţiile acestuia se poate 

realiza prin unul sau mai mulţi mandatari desemnaţi de acestat prin procură specială, în condiţiile legii. 

 

2.6. Obligaţiile martorului protejat57 

- să furnizeze informaţiile şi datele pe care le deţine cu caracter determinant în aflarea adevărului în 

cauză. Este firesc ca martorul aflat într-un Program de protecţie să furnizeze datele şi informaţiile pe care le 

deţine, deoarece acesta a fost preluat în Program datorită stării de pericol în care se găseşte pentru faptul că 

deţine aceste date şi este hotărât să le furnizeze organelor judiciare. 

Această cerinţă a caracterului determinant este obiectivă deoarece un program de protecţie este foarte 

costisitor şi dacă probaţiunea s-ar putea realiza fără a fi nevoie de declaraţiile martorului respectiv ar fi un non 

                                                           
56Art.12 alin. 3 din Legea nr.682/2002 
57Art.11 din Legea nr.682/2002 
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sens să-l expunem pe martor sau un membru al familiei sale unei stari de pericol şi să fie cheltuită o sumă de 

bani, cât timp există o altă cale, mai simplă, pentru atingerea scopului propus de justiţie. 

- să se conformeze măsurilor stabilite în schema de sprijin. 

Această obligaţie derivă din faptul că pentru a asigura o protecţie eficientă a martorului protejat, odată 

cu includerea în program sunt stabilite o serie de măsuri de protecţie. Aceste măsuri trebuie însuşite şi 

respectate atât de martorul aflat în program, cât şi de personalul Oficiului pentru a asigura obiectivul protecţiei. 

Orice încălcare a regulilor stabilite duce la crearea unei breşe în sistemul de protecţie stabilit pentru martorul 

în cauză, periclitând buna desfăşurare a Programuluişi însăşi viaţa, integritatea corporală sau siguranţa 

persoanei. 

- să se abţină de la orice activitate care l-ar putea pune în pericol sau care ar putea compromite 

punerea în aplicare a Programului. 

Programul de protecţie nu presupune un sistem de viaţă lejer, normalitatea este afectată de anumite 

constrângeri generate de modul de conduită pe care trebuie să-l adopte o persoană aflată în Programul de 

protecţie. Cu ocazia Protocolului i se poate interzice martorului sa frecventeze anumite medii, localităţi unde 

ar putea fi recunoscut, i se poate interzice să contacteze anumite persoane sau sa ofere relaţii despre noua 

locaţie (în cazul relocării) sau noua identitate. 

- să nu contacteze nicio persoană cunoscută sau persoane din medii infracţionale, în cazul luării 

măsurilor de protecţie sau asistenţă speciale. 

Schimbările survenite în viaţa personală sau profesională trebuiesc cunoscute imediat de către 

reprezentanţii Oficiului, pentru a analiza situaţia martorului prin prisma acestor modificări, pentru a face o 

evaluare pertinentă faţă de noul grad de pericol pe care l-ar putea crea noite schimbări, sau modificarea schemei 

de sprijin în funcţie de noile date apărute pentru derularea în bune condiţii a Programului de protecţie adaptat 

la situaţia nou creată. 

 

2.7. Protecţia martorilor aflaţi în stare de detenţie 

Ministerul Justiţiei, prin Direcţia Generală a Penitenciarelor, ia măsuri pentru organizarea şi 

amenajarea unor camere speciale în cadrul unităţilor de penitenciare, pentru a se asigura protecţia persoanelor 

arestate sau deţinute, incluse în Program. 

Regimul de detenţie al acestor persoane se stabileşte printr-un regulament special, elaborat de Direcţia 

Generală a Penitenciarelor cu consultarea ONPM, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, urmărindu-se cu 

prioritate separarea martorilor protejaţi de ceilalţi deţinuţi. 

Protocolul de protecţie şi schema de sprijin şi pentru martorii protejaţi ce se află în detenţie se întocmesc 

de ONPM în colaborare cu Direcţia Generală a Penitenciarelor. 

Comandantul locului de deţinere are obligaţia de a informa urgent ONPM despre datele şi informaţiile 

pe care le deţine cu privire la eventualii factori de risc pentru martorii protejaţi, incidentele survenite, ori alte 

situaţiile importante. 

Comandantul locului de deţinere asigură realizarea unei evidenţe separate a cheltuielilor ocazionate de 

protecţia în locul de deţinere a martorilor incluşi în Program. Situaţiile deosebite se evidenţiază individual din 

punctul de vedere al cheltuielilor. 

Direcţia Generală a Penitenciarelor informează anual ONPM cu privire la activitatea desfăşurată în 

cadrul Programului şi cheltuielile efectuate în acest scop, transmiţându-i totodată şi o estimare cu privire la 

necesarul de fonduri pentru anul următor. 

ONPM  va deconta lunar Direcţiei Generale a Penitenciarelor, pentru luna precedentă, cheltuielile strict 

legate de desfăşurarea Programului, efectuate cu martorii incluşi în Program. 
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CAPITOLUL 3 

 

PROGRAMUL DE PROTECŢIE A MARTORULUI 

 

3.1. Documentele Programului şi siguranţa acestora 

Toate etapele procedurale referitoare la adoptarea, implementarea, modificarea şi revocarea măsurilor 

sau programelor de protecţie trebuie să fie păstrate confidenţial, dezvăluirea neautorizată a acestor informaţii 

trebuie sancţionată conform codului penal, unde este cazul, în special pentru a asigura siguranţa persoanei 

protejate.58 

Activitatea de gestionare a informaţiilor deţinute de Oficiu intră sub incidenţa informaţiilor 

clasificate, reglementate de Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, actualizată 59,  precum 

şi H.G. nr. 585/200260  

În acest scop se iau următoarele măsuri: 

• prevenirea accesului neautorizat la informaţii clasificate,  

• identificarea situaţiilor, cât şi a persoanelor ce pot pune în pericol informaţiilor clasificate, 

• asigurarea protecţiei fizice a informaţiilor, cȃt şi personalul calificat in acest scop.. 

Protecţia informaţiilor clasificate are în vedere: protecţie juridică, protecţie prin măsuri procedurale, 

protecţie fizică, protecţia personalului ce intră în contact cu informaţii clasificate.  

 

3.2. Cunoaşterea identităţii reale a lucrătorilor O.N.P.M. 

Este un risc major cunoaşterea identităţii reale a lucrătorilor Oficiului pentru buna desfăşurare a 

programelor de protecţie a martorilor, aceasta periclitând siguranţa martorilor aflaţi în program şi implicit buna 

desfăşurare a Programului de protecţie a martorilor. Intrând în contact cu o multitudine de persoane există 

riscul major ca având cunoştiinţe despre identitatea reală a lucrătorilor oficiului aceştia să poată fi divulgaţi 

către persoane interesate în cunoaşterea unei persoane aflate în programul de protecţie, putându-se ajunge 

indirect la martor, la locaţia unde acesta se află. Un alt pericol este acela că ştiind datele reale ale lucrătorilor 

operativi ai oficiului, se poate ajunge la familiile acestora care pot fi vulnerabile în faţa unor ameninţări sau a 

unor acţiuni extreme din partea grupurilor de crimă organizată. 

Printr-o identitate de acoperire, toate riscurile de mai sus pot fi evitate iar siguranţa martorilor, a 

locaţiilor folosite de oficiu, conspirativitatea autoturismelor din dotarea oficiului şi chiar eficienţa programelor 

de protecţie pot fi asigurate în condiţii optime. 

Folosirea documentelor de acoperire pentru lucrătorii din unităţile de protecţie a martorilor este o 

practică a tuturor serviciilor europene de profil, fapt ce ne determină să tragem concluzia că se impune şi 

ralierea legislaţiei româneşti la bunele practici în domeniu. 

Pentru susţinerea celor de mai sus prezentăm prevederile în materie din sistemele austriac şi german. 

Astfel în Austria, în art.54. din Codul şi practica poliţiei se prevede ,,schimbarea regulată a identităţii pentru 

persoanele sub protecţie şi ofiţerii unităţii de protecţie”. 

                                                           
58Consiliul Europei – Recomandarea Rec ( 2005) 9 a Comitetului de Miniştrii din Statele Membre privind protecţia martorilor şi a 

colaboratorilor justiţiei, adoptată de Comitetul de Miniştri în 20 aprilie 2005, cu prilejul celei de a 924-a întruniri a reprezentanţilor 

miniştrilor. 
59Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate publicată în Monitorul Oficial, nr. 248 din 12.04.2001 
60H.G.nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea standardelor  naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România 
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În Germania, reglementările legale (L.A.M.P)61 în legătură cu identitatea acoperită a martorilor 

protejaţi şi  pentru angajaţii serviciilor de protecţie a martorilor prevăd următoarele: 

Articolul 1, punctul 5 ,,Identitatea acoperită temporar” stipulează că: 

(1),,Instituţiile/serviciile publice sunt îndreptăţite ca la solicitarea Serviciului de Protecţie a 

Martorilor să confecţioneze sau să preschimbe temporar documente pentru o persoană care trebuie protejată 

pentru crearea ori menţinerea unei identităţi preschimbate pe o perioadă temporară (documente de acoperire) 

prin folosirea datelor comunicate de către Serviciul de Protecţie a Martorilor, precum şi să prelucreze datele 

preschimbate. Unor astfel de solicitări se va da curs în măsura în care nu contravin intereselor publice ori 

intereselor protejate ale unor terţi. Aprecierea de către Serviciul de Protecţie a Martorilor despre necesitatea 

luării acestei măsuri conferă obligaţii instituţiei solicitate. 

În vederea realizării alin.1 nu sunt permise efectuarea de înregistrări/modificări în registrele de stare 

civilă.  

(2) Serviciul de Protecţie a Martorilor poate să solicite de la Instituţiile/serviciile nonpublice să 

creeze sau să preschimbe documente de acoperire pentru o persoană care trebuie protejată prin folosirea 

datelor comunicate, precum şi să prelucreze datele schimbate. 

(3) Persoana care necesită să fie protejată are dreptul de a participa, sub folosirea identităţii 

acoperite pe o perioadă temporară, la activitatea juridică. 

(4) Aliniatele 1 până la 3 sunt valabile şi pentru angajaţii serviciilor de protecţie a martorilor, dacă 

acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor. 

O altă practică europeană, care trebuie propusă spre implementare –„de lege ferenda” în sistemul 

românesc de protecţie a martorilor, pentru asigurarea unei protecţii reale a martorului aflat în program şi 

asigurarea conspirativităţii acestui statut, este aceea a utilizării de către ONPM a unei firme de acoperire 

care să se interpună între martor şi Oficiu. 

ONPM, pentru transpunerea în practică a măsurilor de protecţie şi asistenţă prevăzute în Program, 

faţă de martor, trebuie să efectueze anumite plăţi şi să încheie contracte cu diferite societăţi. Astfel trebuie 

făcute plăţi către: martor (când acesta nu are venituri), companiile de telefonie fixe sau mobile, firme imobiliare 

sau persoane fizice (cu ocazia încheierii unor contracte de închirire de locuinţe pentru martori), diferite 

societăţi folosite în activităţile oficiului (pentru montarea de sisteme de alarmă, instalarea de posturi telefonice, 

etc.). 

Pentru a nu se face vreo legătură între martor şi oficiu cu ocazia realizării activităţilor prezentate mai 

sus, se poate interpune o firmă de acoperire, aparţinând Oficiului şi prin intermediul căreia să se realizeze 

plăţile derivate din program şi încheierea anumitor contracte. 

 

3.3. Încetarea Programului de protecţie 

 Sunt anumite situaţii în care acest program încetează, respectiv62: 

• La cererea martorului protejat63 - dacă martorul protejat din anumite considerente apreciază că 

nu mai doreşte să participe la derularea unui program de protecţie. ONPM aduce la cunoştinţa martorului că 

eventualele riscuri vor fi asumate şi rămân în sarcina sa, neputând invoca reluarea măsurilor de protecţie şi ca 

nu a fost înştiinţat cu privire la riscurile la care se expune. 

• Dacă în cursul procesului penal martorul protejat depune mărturie mincinoasă 

• Dacă martorul protejat comite cu intenţie o infracţiune  

                                                           
61Legea armonizării privind protecţia martorilor expuşi unor situaţii de pericol, 11 decembrie 2001 
62 Art.17 din Legea 682/ 2002 privind protecţia martorilor 
63Remus Jurj -Tudoran – Metode speciale de supraveghere şi protecţie a martorilor în cauzele penale complexe - 2014 



32 
 

Pe parcursul derulării Programului de proteţie, martorul protejat trebuie să adopte un comportament 

adecvat care să nu pericliteze activităţile desfăşurate  de Oficiu. Săvârşirea unei infracţiuni de către o persoană 

aflată în Program, o face incompatibilă cu statutul de martor protejat,  

În ceea ce priveşte momentul scoaterii din Program, consider că este oportun ca aceasta să se realizeze 

în momentul în care sunt indicii sau date care să contureze săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. 

• Dacă sunt probe sau indicii temeinice că, ulterior includerii în Program, martorul protejat a 

aderat la un grup sau organizaţie criminală 

Condiţia de excludere din Program este să existe date sau indicii temeinice că persoana a aderat la un 

grup sau organizaţie criminală. 

• Dacă martorul protejat nu respectă obligaţiile asumate prin semnarea Protocolului de protecţie 

sau dacă a comunicat date false cu privire la orice aspect al situaţiei sale. 

• Dacă viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului protejat nu mai este ameninţată. 

• Dacă martorul protejat a decedat.  

Prin decesul martorului, aplicarea măsurilor de protecţie şi asistenţă prevăzute în Programul devin 

nule şi lipsite de beneficiar. 

În toate aceste situaţii încetarea Programului de protecţie se dispune de procuror prin ordonanţă sau 

de către instanţă prin încheiere. 

 

3.4. Procedura încetării Programului de protecţie a martorilor 

Încetarea Programului se dispune de procuror prin ordonanţă ori de judecător de cameră preliminară 

sau de către instanţa de judecată prin încheiere. Dacă în cursul implementării Programului intervine una dintre 

situaţiile prezentate anterior, ONPM informează în scris procurorul sau instanţa care a dispus includerea în 

Program, prezentând într-un referat situaţia ce a determinat încetarea Programului, făcând propunere în acest 

sens. Propunerea de încetare trebuie însoţită de probele deţinute, care se păstrează de ONPM în arhiva proprie 

pentru o perioadă de 10 ani. Decizia de încetare a Programului se comunică în scris martorului cu cel puţin 7 

zile înainte de încetarea aplicării măsurilor de protecţie şi asistenţă. 

Apreciez că în cazul în care încetarea Programului de protecţie a intervenit din condiţii imputabile 

martorului aflat sub protecţie şi când faţă de acesta s-au aplicat în cadrul schemei de sprijin măsuri de asistenţă 

cum ar fi asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă, plata unor cursuri de recalificare profesională 

sau asigurarea unei locaţii, din fondurile financiare ale Oficiului, ONPM să poată solicita restituirea acestor 

sume de la martor. 

 

3.5.Includerea în Program a cetăţenilor străini 

Pentru cetăţenii străini, care întrunesc condiţiile prevăzute de lege şi solicită includerea în Program, 

la întocmirea schemei de sprijin şi a protocolului, ONPM va ţine cont de faptul că pentru aceştia nu se poate 

folosi măsura de protecţie prevăzută de lege la art. 12 alin. 2 lit. g şi anume schimbarea identităţii. 

Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor trebuie să comunice în scris reprezentantului unităţii 

specializate, după caz, solicitarea de prelungire a termenului de şedere pe teritoriul României a cetăţeanului 

străin care a fost inclus în Program, fără a oferi însă informaţii suplimentare. 

Documentaţia  privind includerea în Program se păstreaza în condiţii de maximă siguranţă de către 

Oficiul Naţional pentru Protectia Martorilor. 
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Pentru martorii protejaţi, cetăţeni străini, relocaţi pe teritoriul României în baza acordurilor de 

colaborare, legislaţia românească nu prevede măsuri de protecţie socială, iar cele aplicabile străinilor64 care au 

căpătat o formă de protecţie în România nu le sunt aplicabile, întrucât aceasta se referă la străinii care au 

căpătat una dintre formele de protecţie: statutul de refugiat, protecţie umanitară condiţionată sau protecţie 

umanitară temporară. 

Statulul de refugiat se poate acorda străinului care în urma unei temeri bine întemeiate de a fi 

persecutat pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie 

politică, se află în afara ţării sale de origine şi care nu poate primi sau, ca urmare a acestei temeri, nu doreşte 

protecţia acestei ţări. 

Conform cadrului legal romȃn, protecţie umanitară condiţionată se poate acorda străinului care nu 

îndeplineşte condiţiile statului de refugiat şi cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va 

fi returnat în ţara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale constând în: condamnarea la pedeapsa 

cu moartea sau executarea unei astfel de pedepse sau tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; 

sau o ameninţare serioasă, individuală, la adresa vieţii sau integrităţii, ca urmare a violenţei generalizate în 

situaţii de conflict armat intern sau internaţional, dacă solicitantul face parte din populaţia civilă. 

Protecţie umanitară temporară în perioade de conflicte armate, în care România nu este angajată, se 

poate acorda protecţie umanitară temporară persoanelor care provin din zonele de conflict. 

Aşa cum se poate observa în privinţa martorilor cetăţeni străini relocaţi pe teritoriul României nu 

sunt prevederi legale care să le confere măsuri de integrare, fapt ce ne determină să susţinem necesitatea 

elaborării unei astfel de prevederi legale. 

 

3.6. Protecţia extraprocedurală a martorilor 

Programele de protecţie a martorilor sunt programe croite după necesităţile particulare ale martorilor, 

acestea diferenţiindu-se în funcţie de timpul aplicării( înaintea procesului penal sau după procesul penal) şi 

complexitatea cazurilor în care se impune protecţie65 

Măsurile extraprocedurale de protecţie şi asistenţă pot contribui la menţinerea bunăstării (prin aplicarea 

măsurii acordării unui venit până la găsirea unui loc de muncă) unui martor sau familiei acestuia, a securităţii 

prin schimbarea domiciliului (relocare internă sau internaţională) şi acolo unde legislaţia permite schimbarea 

identităţii martorului, ţinând cont de următoarele condiţii66: 

• Martorul trebuie să ofere informaţii referitoare la o infracţiune gravă sau împotriva unui criminal ori 

grup criminal; 

• Trebuie să existe o ameninţare clară la viaţa martorului, familiei sau persoanelor apropiate ca urmare 

a declaraţiilor efectuate; 

• Marorul trebuie să depună mărturie sau să-şi ia angajamentul de a depune mărturie, înainte de a 

beneficia de măsurile de protecţie; 

• Martorului nu i-a fost acordat niciun stimulent pentru a depune mărturie şi nu i-au fost făcute 

promisiuni pentru un tratament special. 

Ca perioadă de timp, măsurile extraprocedurale de protecţie a martorilor se întind dincolo de simplele 

măsuri care pot fi introduse într-un cod de procedură penală. Generic este vorba de dispoziţii specifice în 

principiu activităţilor poliţieneşti, care în ultimă instanţă, furnizează martorului un nou cadru de securitate ( 

altă identitate, alt domiciliu, schimbări fizionomice, consiliere economico socială, etc.) pentru a anihila 

ameninţările cu represalii la care sunt supuse persoanele dispuse să colaboreze cu organele judiciare. Aceste 

                                                           
64Legea nr.122/ 2006 privind azilul în România 
65Protecţia extraprocedurală a martorilor aflaţi în Programul de protecţie a martorilor – autori Adrian – Augustin Bărăscu; Robert 

Constantin Ionescu; Daniel Lungu - 2010  
66Recomandări Europol privind criteriile de includere într-un program de protecţie a martorilor 



34 
 

măsuri, fireşte costisitoare, sunt prevăzute în special pentru pericole grave la care sunt expuşi marorii aflaţi 

într-un Program de protecţie, înainte sau după procesul  propriu-zis. 

Infractorii deseori recurg la intimidări, ameninţări sau violenţă asupra martorilor sau familiilor 

acestora pentru a-i împiedica să depună mărturie. Măsurile de protecţie extraprocedurale care au ca scop 

protejarea securităţii fizice sunt de importanţă deosebită, ele putând fi puse în practică de unităţile de poliţie 

care instrumentează cauza până la preluarea martorului de către ONPM. 

 

3.7. Măsuri extraprocedurale de protecţie a martorilor 

  Măsurile de protecţie extraprocedurale sunt prevăzute în mod explicit în Legea nr. 

682/2002 privind protecţia martorilor, acestea fiind la dispoziţia organelor judiciare (procurori, judecători şi 

poliţişti specializaţi din cadrul structurii O.N.P.M.) 

 Măsurile de protecţie şi asistenţă, de natură extraprocedurală sunt măsuri prevăzute de legea 

– cadru şi se referă la67: 

• Protecţia martorului aflat în stare de reţinere, arestare preventivă68sau în executarea unei 

pedepse privative de libertate, în colaborare cu organele care administrează locurile de deţinere; 

•  Măsuri sporite de siguranţă la domiciliu, precum şi de protejare a deplasării martorilor la şi 

de la organele judiciare 

• Schimbarea domiciliului; 

• Schimbarea identităţii; 

• Reinserţia în alt mediu social; 

• Recalificarea profesională; 

• Schimbarea sau asigurarea locului de muncă; 

• Asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă. 

Aceste măsuri căpătând o caracteristică dinamică în funcție de evoluția anumitor parametri dictați de 

starea de pericol sau anumite cerințe apărute în viața martorului protejat. Obligația de protecție din partea 

organelor judiciare există prin urmare, începând cu momentul identificării martorului și până la perioada 

ulterioară procesului penal69.  

Măsurile de protecție procedurale, pot fi luate de procuror în faza urmăririi penale sau de 

judecătorul de cameră preliminară ori judecător în faza de judecată ( darea declarațiilor sub altă identitate sau 

prin modalități speciale de distorsionare a vocii și imaginii, protecția datelor de identitate sau a declarației), iar 

o parte din cele neprocedurale pot fi luate de poliție ( Oficiul Național pentru Protecția Martorilor sau alte 

unități de poliție cum ar fi spre exemplu măsurile sporite de siguranță la domiciliu ori protejarea deplasării la 

și de la organele judiciare). 

Măsurile de protecție extrajudiciare, pot fi aplicate de la o etapă timpurie, când cazul nu a fost 

prezentat instanței, dar și pe durata procesului și după terminarea lui. Ele pot completa însă nu pot ține locul 

măsurilor de protecție judiciare care sunt de bază în asigurarea unei protecții de lungă durată și care presupun 

un alt gen de complexitate și eficiență. 

                                                           
67Art. 12 din Legea nr.682/2002 
68N.C.P.P. – art.202 alin.4 refer. la măsurile preventive 
69Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului cu ființe umane, Varșovia, 16 mai 2005, în art. 28 – Protecția 

victimelor, martorilor și persoanelor care colaborează cu autoritățile judiciare – prevede că : Fiecare parte va adopta măsurile 

legislative și alte măsuri necesare pentru asigurarea unei protecții efective și adecvate față de posibilele represalii sau intimidări, 

mai ales pe durata investigațiilor și a urmăririlor împotriva autorilor și după finalizarea acestora: a) pentru victime;  b) atunci când 

este necesar, pentru persoanele care furnizează informații privind infracțiunile stabilite în baza art.18 din Convenție sau care 

colaborează într-un alt mod cu autoritățile însărcinate cu investigarea și urmărirea; c) pentru martorii care depun mărturie privind 

infracțiunile stabilite în baza art. 18 din Convenție; d) și dacă este necesar pentru membrii familiei persoanelor vizate la alineatele 

(a) și (c). 
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Sistemul românesc, de protecţie a martorilor, având la îndemână oportunitatea procurorului sau judecătorului 

de a opera cu forma de protecţie procedurală, degrevează oarecum aparatul de poliţie de a pune în practică măsuri de 

protecţie extaprocedurale.  Acest aspect conduce în oarecare măsură la o economie de forţe şi logistică aparținând  

unităților de poliţie și nu în ultimul rând a unor costuri judiciare mai mici. 

 

3.8. Solicitarea de aplicare a măsurilor extraprocedurale 

Criterii esențiale pentru admiterea într-un program de protecție a martorilor: 

• individual (de regulă un martor) este implicat într-o cauză în care este vorba să fie trimise în judecată 

persoane suspecte de comiterea unor infracțiuni grave; 

• persoana respectivă sau rudele sale apropiate sunt în pericol în legătură cu respectiva cauză; 

• persoana își afirmă în mod voluntar dorința de a fi inclusă în Program; 

• persoana este potrivită pentru a putea participa la Programul de protecție; 

Participarea voluntară (liber consimțită) este importantă, deoarece martorul nu trebuie doar să se 

supună măsurilor ci să sprijine activ toate acțiunile întreprinse pentru asigurarea securității și să prevină orice 

pericol pentru integritatea și persoana sa. 

Etapele includerea unei persoane în Programul de  Protecți a Martorilor din România: 

a. se evaluază dacă aceasta  prin probele pe care le pune la dispoziție are o contribuție determinantă 

pentru stabilirea adevărului în cauze penale în legătură cu infracțiuni grave sau cu privire la grupuri criminale 

organizate; 

b. dacă persoana în cauză exprimă temeri cu privire la siguranța sa, a membrilor de familie sau 

persoanelor apropiate, în cazul în care ar depune mărturie; 

c. persoana va da o declarație completă pe baza căreia anchetatorul va realiza evaluarea contribuției 

sale la înfăptuirea actului de justiție, estimând totodată și riscurile la care este expusă persoana respectivă; 

d. dacă în această fază, persoana în cauză solicită în mod expres să fie asistată de avocat, va putea 

beneficia doar de asistență juridică a unui avocat pus la dispoziție de ONPM . 

Dacă persoana  a îndeplinit cumulativ condiţiile de aceptare in Program, se vor desfăsura acelaşi activităţi 

ca în cazul martorului protejat procedural (documente similar prezentate mai sus, propunerea organului judiciar, 

refereat cu propuneri ONPM, propunerea procororului de sedinţă în faza de judecată, acordul scris al persoanei, 

ordonanţă respectiv încherea de sedinţă,). 

 

3.9. Protecţia martorilor aflaţi sub imperiul măsurilor preventive sau în executarea unei 

pedepse privative de libertate 

Măsurile preventive conform dispozițiilor noului Cod de Procedură Penală70 sunt: 

a. reținerea; 

b. controlul judiciar; 

c. controlul judiciar pe cauțiune; 

d. arestul la domiciliu; 

e. arestarea preventivă. 

                                                           
70Art.202 din N.C.P.P. și art. 23 alin 1-10 din Constituția România precum și art.5 – parag.1 din Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului 
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Măsurile de protecție au caracter de constrângere prin care suspectul sau inculpatul este împiedicat să 

întreprindă anumite activități împotriva martorului aflat sub imperiul măsurilor preventive sau în executarea 

pedepselor. 

Protecția martorului aflat în stare de reținere,(control judiciar, control judiciar pe cauțiune, arest la 

domiciliu), arestare preventivă sau în executarea unei pedepse privative de libertate, în colaborare cu organele 

care administrează locurile de deținere, ca măsură extraprocedurală vizează acea categorie de martori care se 

încadrează în prevederile art. 2, lit. a, punctul 3, din Legea privind protecția martorilor și anume  ” se află în 

cursul executării unei pedepse privative de libertate și prin informațiile și datele cu caracter determinant pe 

care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracțiuni grave sau la prevenirea 

producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârșirea unor astfel de 

infracțiuni”. 

De asemenea, această măsură de protecție se referă și la persoana care are calitatea de inculpat într-o 

altă cauză și se află în arest preventiv ca urmare a măsurii reținerii sau a măsurii arestării preventive. 

În cazul martorilor protejați, reținuți sau arestați preventiv, administratorii locurilor de deținere sunt 

Ministerul Afacerilor  Interne prin unitățile de poliție unde se află astfel de locații și Administrația Națională a 

Penitenciarelor, prin penitenciarele cu centre sau secții speciale de arestare preventivă. În consecință, Oficiul 

Național pentru Protecția Martorilor, în cazurile în care operează cu această categorie specială de martori 

protejați întreprinde măsurile de protecție și asistență cu una din unitățile prezentate anterior, responsabilitățile 

fiind stipulate în Protocolul de protecție, obligatoriu un reprezentant al administrației respective devenind 

persoană de contact între martor și Oficiu. 

În aceste cazuri, implicarea și responsabilitatea Oficiului are caracter mai mult tehnic și de coordonare 

decât de implicare directă în aplicarea măsurilor extraprocedurale de protecție și asistență.  

Executarea pedepselor se desfășoară sub supravegherea, controlul și autoritatea judecătorului 

delegat71 pentru executarea pedepselor, desemnat de președintele Curții de Apel.  

Acest judecător sau mai mulți delegați pentru executarea pedepselor de la judecătoria în circumscripția 

căreia funcționează un centru de reținere și arestare preventivă sau un centru de arestare preventivă controlează 

asigurarea legalității în executarea măsurilor preventive privative de libertate. Judecătorii sunt desemnați anual 

ca de altfel și judecătorii supleanți. 

3.10. Protecția martorilor aflați în penitenciar 

Activitățile de protecție a martorilor aflați în sistemul penitenciar sunt reglementate prin prisma 

responsabilităților ce revin Ministerului Justiției în calitate de administrator al locului de detențieși care își 

aduce aportul la aplicarea în cele mai bune condiții a măsurilor extraprocedurale de protecție și asistență față 

de martorii sau colaboratorii justiției introduși într-un program de protecție, aflați într-unul dintre penitenciarele 

din România. 

La încarcerarea martorilor protejați în penitenciar vor fi înștiințați judecătorul delegat și 

Administrația Națională a Penitenciarelor. ONPM în colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor 

stabilesc penitenciarul unde va executa pedeapsa martorul protejat. 

 

3.11. Măsuri specifice de protecție întreprinse de administrația penitenciarului. 

A. Cazarea martorului 

Martorul protejat72 va fi cazat pe cât posibil individual, separat de celelalte categorii de deținuți sau 

cu acordul său scris poate să stea cazat și cu alte categorii de persoane deținute. Pentru asigurarea protecției 

                                                           
71Art. 8 din Lg. nr. 254/2013 modificată și completată 
72Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 modificată și completată 
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persoanelor arestate preventiv sau deținute, incluse în Program, la nivelul fiecărui penitenciar sunt stabilite 

camere anume destinate pentru cazarea acestor martori. Aceste camere sunt de regulă cele care permit o bună 

supraveghere și o intervenție rapidă în timp, în cazuri deosebite.  

În cazul deținuților ce au calitatea de martori vulnerabili  și amenințați se pot lua următoarele măsuri 

de protecție: 

a. Cazarea într-o camera de deținere pentru eliminarea factorilor de risc.  

b. Stabilirea locurilor și a intervalului orar de desfășurare a activităților, a itinerariilor de deplasare 

și a persoanelor cu care intră în contact; 

c. Desemnarea de persoanal cu experiență pentru pază, escortare, însoțire, supraveghere, 

monitorizare și intervenție operațională; 

d. Crearea unui sistem care să asigure informarea în timp util a factorilor decizionali în vederea 

înlăturării potențialului pericol; 

e. Verificarea operativă a tuturor sesizărilor deținuților, ale membrilor familiilor acestora precum și 

aunor terțe persoane cu privire la actele de violență exercitate asupra lor în vederea luării măsurilor legale; 

 

f. Derularea de programe și activități educative, de asistență psihologică și asistență socială. 

 

B. Personalul implicat în protecția martorului 

Administrația penitenciarului unde martorul protejat execută pedeapsa privativă de libertate, va 

desemna personalul căruia îi va reveni răspunderea pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune condiții a 

măsurilor de protecție și asistență prevăzute în schema de sprijin, respectiv a modului de organizare și 

desfășurare a activităților de pază, supraveghere, escortare și de aplicare a normelor regimului penitenciar.  

 

C. Supravegherea martorilor protejați73 

Personalul implicat în supravegherea martorilor protejați v-a avea următoarele atribuții: 

- să ia în primire nominal martorul protejat; 

- să verifice integritatea ușilor, grilajelor, gratiilor și a camerei de deținere; 

- să nu deschidă ușile de la camerele unde sunt cazați martorii protejați, decât în conformitate cu 

programul stabilit pentru desfășurarea activităților.  

- să comunice, de îndată, situațiile deosebite în care sunt implicați deținuții din camerele destinate 

martorilor protejați. Este interzis cu desăvârșire să se introducă în aceste camere alte persoane private de 

libertate, fără o aprobare prealabilă și consimțământul martorului protejat. 

 

D. Escortarea martorului 

Această activitate impusă de prezentarea martorului protejat la diferite instituții sau unități, cum ar fi 

instanța de judecată cu ocazia diferitelor termene de judecată în cauză, sau la consultații sau tratamente în alte 

unități sanitare decât cele existente în sistemul penitenciar, atunci când starea de sănătate o necesită, se va 

executa numai după anunțarea prealabilă a Oficiului Național pentru Protecția Martorilor. 

La realizarea acestei activități trebuie avute în vedereurmătoarele aspecte de siguranță: 

- Transportul să fie efectuat, pe cât posibil, în mod individual, numai cu martorul protejat ; 

- În cazul în care, în aceeași zi, este necesară deplasarea mai multor martori protejați la instanțele de 

judecată sau la consultații și tratament medical la unități medicale din afara sistemului penitenciar, de comun 

acord cu ONPM, va fi stabilită modalitatea de transport  şi compunerea escortei. 

E. Folosirea la muncă a martorului protejat 

Martorul protejat dorește să presteze o muncă în cadrul penitencarului, în baza consimțământului scris, 

va fi repartizat, de regulă, la punctele de lucru din interiorul locului de deținere. 

                                                           
73Prezentarea comparativă – noul și vechiul Cod de Procedură Penală – conf. Univ. Dr. Judecător Dan Lupașcu – februarie 2014 
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F. Programul de plimbare 

Planificarea acestei activităţi va ţine cont de categoria penală a deţinuţilor scoşi la plimbare, în acelaşi 

interval de timp, eliminându-se riscurile de atac ori dezordine, prin repartizarea unor grupuri mici, care să 

permită o supraveghere optimă. 

G. Îmbăierea, întreţinerea cazarmamentului şi servitul mesei 

Când aceste activităţi, necesare în viaţa zilnică a unui deţinut, se desfăşoară într-o cameră sau sală 

anume destinată, martorul protejat va realiza aceste operaţiuni singur sau împreună cu celelalte persoane 

private de libertate cu care acesta este cazat, stabilindu-se măsurile pentru supravegherea lor. 

H. Permisiunea de ieșire din penitenciar 

Pentru o bună conduită sau ca urmare a eforturilordepuse pentru reintegrarea socială ori pentru 

rezolvarea unor situaţii grave familiale sau de altă natură, martorul protejat poate beneficia ca recompensă de” 

învoire”. Aceasta va fi acordată încondiţiile legii cu consultarea prealabilă a Oficiulu74. 

 În timpul învoirii, custodia martorului va fi preluată de ONPM. După expirarea perioadei de învoire 

martorul protejat este predat administratorului locului de detenţie. Măsurile întreprinse de Oficiu vor fi 

communicate procurorului sau instanţei care a dispus preluarea în program şi judecatorului delegate pentru 

executarea pedepselor. 

 

I. Măsuri de protecție în cazul unor situații de urgență 

Atunci când se constată că o persoană privată de libertate şi care are statutul de martor protejat se 

află în stare de pericol care determină aplicarea unor măsuri urgente de protecţie administraţia penitenciarului 

va adopta una sau mai multe din următoarele măsuri: 

a. Cazarea martorului într-o cameră anume destinată ş amenajată în acest scop; 

b. Măsuri sporite de protecţie cu ocazia deplasărilor la şi de la organele judiciare; 

c. Transferarea acestuia într-un alt loc de deţinere, după înaintarea acestei propuneri şi 

obţinerea aprobarii de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 

d. Asigurarea unor măsuri de protecţie speciale încadrul locului de deţinere şi 

e. Orice alte măsuri specifice pe care le consideră ca fiind necesare. 

După iniţierea uneia sau mai multor măsuri în termen de 24 de ore, directorul locului de deţinere va 

informa, după caz, procurorul sau instanţa de judecată în legătură cu demersurile întreprinse precum şi 

Administraţia Generală a Penitenciarelor, judecătorul delegat cu executarea pedepselor şi ONPM. 

 

3.12. Măsuri de protecție în centrele de reținere și arestare preventivă 

În cazul acestor martorilor protejați vor fi întreprinse aceleași măsuri tactice de protecție ca și în cazul 

martorilor aflați în penitenciar, responsabilitățile revenind șefului unității și celor însărcianați cu această 

activitate. În acest sens, măsurile efective de protecție care vor fi luate pentru martorul protejat în cauză 

urmează să fie luate numai în colaborare cu Oficiul Național pentru Protecția Martorilor.. 

 

 

 

 

 

                                                           
74Art. 98 și 99 din Lg.nr. 254/2013 modificată și completată 
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CAPITOLUL 4 

 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA DOMICILIU, PROTEJAREA DEPLASĂRILOR SCHIMBAREA 

DOMICILIULUI, A ÎNFĂŢIŞĂRI  ŞI A IDENTITAŢII MARTORULUI 

 

4.1. Măsuri sporite de siguranță la domiciliu 

Măsurile sporite de siguranță la domiciliu precum și de protejarea deplasării martorului la și de la 

organele judiciare reprezintă o măsură de protecție distinctă prevăzută de art. 12 pct.2 lit.e din Legea nr. 682 

din 2002, dar și în actuala reglementare a Codului de Procedură Penală în art. 126, 127 și 130. 

Martorul beneficiază de protecție în orice loc unde acesta locuiește efectiv, fie singur, fie cu membrii 

familiei sale sau alte persoane apropiate, în accepțiunea Legii nr. 682/2002 republicată. Măsurile sporite de 

siguranță la domiciliu și protejarea deplasării martorului la și de la organele judiciare se înscriu în activitățile 

tipice ce revin organelor de poliție.  

Consiliul Europei recomandă, acolo unde este cazul, că măsurile de protecție trebuie adoptate de 

urgență în sistem provizoriu înainte ca un program de protecție să fie în mod formal adoptat.75 

Odată cu preluarea martorului într-un program de protecție, aceste măsuri dacă au fost luate anterior 

vor putea fi preluate în cadrul schemei de sprijin întocmite de către ONPM, după o analiză a oportunităților 

acestor măsuri. 

În cazurile în care se dispun măsuri de urgență, unitatea respectivă care le inițiază, trebuie să 

întocmească un plan de măsuri care să cuprindă activitățile ce se vor derula, cine le execută, cine răspunde și 

în ce perioadă. Atunci când se dispune măsura asigurării pazei domiciliului sau reședinței martorului trebuie 

să se întocmească un consemn  pentru personalul care execută această activitate. 

Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 modificată și completată privind protecția 

martorilor, organul care asigură aplicarea măsurilor urgente are obligația ca în termen de 24 de ore de la 

inițierea acestora  să informeze procurorul sau instanța, după caz, cu privire la demersurile întreprinse în acest 

sens. 

Prin măsuri sporite de siguranţă la domiciliu se înţelege ansamblul de măsuri specifice luat de unitatea 

de poliţie pe al cărei teritoriu de competenţă este dispus domiciliul, reşedinţa sau locaţia martorului protejat 

sau a familiei sale, sau de către ONPM, în vederea realizării protecţiei martorului protejat şi a familiei sale faţă 

de o stare de pericol îndreptată împotriva acestora pe perioada cât se află la domiciliu. 

Măsurile de protecţie care presupun supravegherea sau paza domiciliului ori a reşedinţei martorului 

protejat se dispun, la propunerea motivată a ONPM, de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

De asemenea, ele se dispun prin ordonanță de către procuror ori prin încheiere de către judecător. Aceste 

măsuri  se execută, de regulă, de către personalul specializat din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie sau 

al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.76 

 Când pericolul este concret iar siguranţa martorului sau a familiei sale sunt periclitate, se va dispune 

măsura relocării acestora la o locuinţă sigură şi necunoscută. 

                                                           
75Consiliul Europei – Recomandarea Rec (2005) 9 a Comitetului de Miniștrii din Statele Membre privind protecția martorilor și a 

colaboratorilor justiției, adoptată de Comitetul de Miniștrii în 20 aprilie 2005 cu prilejul ceei de a 924-a întruniri a reprezentanților 

miniștrilor. 
76H.G.760/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare al Legii 682/2002 modificată și completată 
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Un grup de experţi covocat de Grupul de Lucru pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane, în 

Portoroz, Slovenia în martie 2003, a adoptat o serie de recomandări privind protecţia victimei-martor, printre 

care şi recomandarea protejării de către poliţie a locuinţei şi identităţii acesteia din perioada anchetei, dacă este 

posibil, doar dacă infractorii nu cunosc identitatea victimei de la început. 

UNICEF a recomandat schimbarea locului de trai într-o ţară terţă, atunci când protecţia victimei-

martor nu poate fi asigurată nici în ţara de destinaţie, nici în cea de origine.77 

Înainte de includerea în Programul de protecție a martorilor există posibilitatea pentru unitatea de 

poliție, în cazul în care se constată faptul că un martor se află în stare de pericol, luarea următoarelor măsuri 

urgente precum:  

- instalarea unui sistem de alarmă la domiciliul sau reședința martorului; 

- schimbarea numărului de telefon al martorului; 

- interceptarea convorbirilor martoruilui, în condițiile legii; 

- supravgherea martorului prin intermediul mijloacelor audio-video, în condițiile legii; 

- asigurarea pazei domiciliului sau reședinței martorului; 

- plasarea martorului într-o reședință temporară; 

- protejarea deplasărilor martorilor la și de la organele judiciare; 

- limitarea temporară a deplasărilor martorului la cele strict necesare; 

- orice alte măsuri specifice pe care la consideră necesare. 

Măsuri pot fi continuate de către ONPM după includerea în Programul de protecție a martorilor sau 

pot fi înlocuite cu altele, după realizarea unei analize cu privire la pericolul la care este supus martorul.  

 

4.2. Măsuri de protejare a deplasării martorului la şi de la organele judiciare 

Pregătirea și derularea acestei activități se compune din două etape, respectiv, pregătirea dezbaterilor 

cu procuratura, justiția și administrația justiției pe de o parte, iar pe de altă parte pregătirea martorului înainte 

și după proces. 

În cadrul unui proces, judecătorul are cuvântul principal (fie că este judecător de cameră preliminară, 

fie că este judecător al fondului), el fiind cel care stabilește cum decurge ședința de judecată.  

Aducerea martorului la proces este una din principala atribuție a unității de protecția martorilor. Este 

foarte important ca martorul, aflat în stare de pericol, adus în fața instanței pentru a depune mărturie, să aibă 

disponibilitatea, adica dorința de a face mărturii, deoarece între momentul preluării în programul de protecție 

și proces trec luni sau poate chiar ani. 

Pentru martor, declarațiile din timpul procesului reprezintă cel mai mare pericol pentru că persoanele 

periculoase pentru el cunosc despre proces. Suspecții/ inculpații în proces primesc înștiințarea când martorii 

vor depune mărturie.  

Dialogul dintre unitatea de protecția martorilor cu justiția, în special cu judecătorul, procurorul și 

administrația judecătoriei este absout necesar. Astfel, chemarea, programarea martorului la instanță, se va 

comunica unității de protecție a  martorilor, aceasta fiind singura care cunoaște unde se află martorul. 

Judecătorul este independent, bucurându-se de principiul inamovibilității78, și trebuie convins să 

aplice măsurile de protecție solicitate de unitatea specializată. Acesta emite o dispoziție valabilă pentru toți 

participanții la ședința de judecată. Existând și măsuri de siguranță pentru sala de judecată. El poate dispune 

ca avocații să fie percheziționați, ședința să se desfășoare fără participarea publicului iar în sală fie prezente 

forțe polițienesti sau trupe speciale. 

                                                           
77Recomandările UNICEF, art.3.10. 
78Art.125 alin.1 din Constituția României și art. 2 din Lg.303/2004 privind Statutul judecătorilor si procurorilor 
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Se informează judecătorul și în legătură cu întrebările admise a fi puse martorului, pentru a nu fi 

interogat cu privire la locația unde se află în momentul protecției, ori în legătură de locul ocupat de martor în 

sală. Martorul nu trebuie să stea aproape de inculpat sau să aibe contact vizual cu el. 

Procurorul ocupă un loc important în cadrul dezbaterilor în fața instanței. Din parcursul anchetei acesta 

cunoaște starea de pericol în care se află martorul. În cazul în care un alt procuror susține rechizitoriul în fața 

instanței decât cel care a coordonat ancheta, și acesta va trebui informat cu privire la starea de pericol și faptul 

că nu trebuie dezvăluită noua identitate a martorului și noul domiciliu, având posibilitatea să refuze 

întrebările puse martorului de către avocatul inculpatului cu privire la aceste date.  Acesta trebuie să susțină 

în fața judecătorului măsura evacuării sălii când se impune acest fapt. Trebuie informat cu privire la discuțiile 

purtate cu judecătorul în legătură cu măsurile de protecție luate, pentru a ști că  există condiții propice pentru 

martor. 

Discuțiile cu martorul protejat au loc înaintea, cât și după audierea sa. Se explică martorului sistemul 

juridic, derularea unui proces, ce este judecătorul, procurorul, ce fac părțile, care sunt funcțiile și rolul lor în 

proces. Trebuie explicat că el este important în proces și mărturia sa este necesară. În anumite situații martorul 

poate fi asistat de un avocat, care intervine când se pun întrebări nedorite ori incomode. Martorului i se aduc 

la cunoștință drepturile și obligațiile sale și cum trebuie să se comporte în instanță, și în ceea ce privește 

tehnicile de interogare ale avocatului inculpatului. De asemenea, este pregătit psihologic vis-a-vis de faptul că 

în sală va întâlni prieteni, cunoscuți și trebuie detreminat să nu se teamă de ei, amintindu-i că este într-un 

program de protecție și prin declarația sa ar putea determina condamnarea unor prieteni. Martorul trebuie 

consiliat pentru anumite situații, întrucât el este tensionat, el trebuie linișit în acest sens, uneori putând fi folosiți 

psihologi. 

Dacă s-a încheiat procesul sau este o perioadă lungă de timp până la următorul termen, martorul simte 

nevoia să discute, pune întrebări, iar lucrătorul de la unitatea de poliție trebuie să discute cu martorul pentru a-

i creea posibilitatea de refulare a stresului acumulat. Trebuie avut grijă ca martorul, între audieri, să-și mențină 

capacitatea de concentrare și din acest motiv este important ca până la următorul termen să se detașeze de 

această cauză.  O altă problemă este atunci când foștii prieteni ai martorului au fost condamnați, iar martorul 

se simte ca un ”trădător”. În aceste situații se poate ajunge până la gânduri de suicid, discuțiile cu el fiind 

importante, apelându-se chiar la un psiholog. 

Este foarte important ca după un proces lung, martorul să aibă posibilitatea întâlnirii cu membrii 

familiei sau asigurarea unei vacanțe. 

Măsurile de protecție ale deplasării martorului la și de la organele judiciare se realizează de unitatea 

de protecție a martorilor singură sau în colaborare cu alte forțe în funcție de starea de pericol. Trebuie luate 

măsuri ca martorul să părăsească în securitate imobilul și transportul la și de la domiciliu să fie realizat în 

condiții de deplină securitate. 

Scopul acestor măsuri este protecţia martorului de agresiuni fizice sau psihice care să-l abată de la 

continuarea hotărârii luate anterior, aceea de a depune mărturie în faţa justiţiei. 

Protejarea deplasării se impune ca măsură obligatorie atunci când martorul trebuie să apară într-un 

mediu public (sediul parchetului sau judecătorii) pentru anumite activităţi care sunt cunoscute dinainte sau pot 

fi intuite. Pericolul este dat de faptul că aici sau în apropierea acestor locuri sunt aglomerări de oameni şi 

persoanele care ar intenţiona să pună în pericol viaţa sau integritatea martorului se pot camufla destul de uşor. 

O primă fază în derularea acestor măsuri de protecţie o reprezintă faza planificării sau a pregătirii 

activităţii de protejare a deplasării martorului. 

În această fază sunt analizate starea de pericol, sunt stabilite forţele ce urmează să participe la 

aplicarea măsurilor se se stabilesc dotările tehnice, respectiv categoria de armament, mijloace auto de 

deplasare, sisteme de comunicaţii, sisteme de protecţie a martorului şi forţelor de intervenţie (veste antiglonţ, 

ţinută civilă sau uniformă).  
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Sunt analizate spaţiile ce trebuie folosite, cum ar fi locul întâlnirii, spaţii adiacente, locaţii de schimb 

pentru înlocuirea maşinilor cu care este transportat martorul, spaţii sigure de retragere în caz de pericol. Un rol 

important îl reprezintă, în stabilirea măsurilor de protecţie ce trebuie luate, cunoaşterea topografiei clădirii unde 

trebuie adus martorul. 

Totodată, se va proceda la realizarea unui plan de urgență în caz de atac asupra martorului, cu sarcini 

clare pentru fiecare persoană. 

 

4.3. Activități de protecție în incinta sediilor organelor judiciare 

Aceste activități se iau cu acordul procurorului, judecătorului de drepturi și libertăți, judecătorului de 

cameră preliminară sau judecătorului fondului și constau în controlul publicului care participă la activitate în 

cazul ședințelor de judecată, controlul persoanelor ce au acces pe palierul unde se desfățoară activitatea cu 

martorul, controlul pirotehnic al încăperilor, implicarea unor forțe de la poliția instanței sau jandarmerie. 

Martorul nu va intra sau ieși din încăperea unde este audiat sau alte încăperi decât după verificarea traseului 

sau încăperilor de forțe anume desemnate. 

 

4.4. Schimbarea domiciliului(relocarea) martorului 

Schimbarea domiciliului este o măsură de protecție distinctă prevăzută de art. 12 pct.2 lit. f din Lg. 

nr. 682/2002 modificată și completată. Această măsură  înseamnă, în esenţă, asigurarea unui nou domiciliu 

persoanei care a fost audiată sau urmează să fie audiată în calitate de martor în proces79.  

Măsura schimbării domiciliului nu se poate aplica decât martorilor care provin din rândul 

persoanelor aflate în stare de libertate, care se pot bucura în mod practic de libertatea de a-şi alege în mod 

neîngrădit locul unde să locuiască, în vederea desfăşurării activităţilor cotidiene sau de interes propriu pentru 

o perioadă de timp. 

 

4.5. Relocarea pe teritoriul României 

În momentul în care Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, în urma evaluării situaţiei de risc 

pentru securitatea martorului aflat în protecţie, ajunge la concluzia că acesta nu mai poate locui la domiciliul 

sau reşedinţa aleasă în mod liber, stabileşte aplicarea măsurii schimbării locului de domiciliu. În limbajul de 

specialitate al unităţilor de protecţie a martorilor această măsură poartă denumirea de relocare. 

La fel ca și în cazul altor măsuri de protecție, martorul protejat trebuie să-şi dea acordul scris pentru 

aplicarea acestei măsuri de protecţie. Măsura schimbării domiciliului se comunică procurorului sau instanţei 

care dispune aplicarea ei prin ordonanţă sau încheiere. 

Înainte de punerea în aplicare se va proceda la o analiză împreună cu martorul protejat față de care 

urmează să se aplice această măsură, avându-se în vedere detaliile în legătură cu locația unde acesta urmează 

sa fie mutat, care ar fi cerințele acestuia în ceea ce priveşte locuinţa, avându-se în vedere dacă martorul este 

mutat singur sau împreună cu familia, urmărindu-se în principiu ca noile condiţii de cazare să fie sensibil egale 

cu cele din care a plecat martorul. 

Hotărârea definitivă cu privire la locuință va fi luată de către ONPM. Astfel, locuinţa în care urmează 

să fie relocat martorul protejat poate fi cumpărată sau închiriată de către Oficiu. Toate cheltuielie derivate 

din amenajarea respectivei locuințe vor fi suportate din bugetul pentru Programul de protecţie. 

                                                           
79Planul de Acţiuni al OSCE prevede de asemenea schimbarea locului de trai al martorului pentru a facilita participarea victimei în 

calitate de martor în cadrul investigatiilor şi a procesului judiciar, sau în cazul altor proceduri penale. Art.III.4.4. 
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Măsura relocării poate fi aplicată din faza de cercetare, a derulării procesului, sau chiar după 

terminarea acestuia, durata ei fiind determinată de starea de pericol la care este supus martorul. 

În situaţii de urgenţă, martorul va fi extras de la locuinţa sa şi relocat temporar la o locaţie temporară, 

după care va fi relocat la o altă locaţie stabilită în urma unei analize. 

Consiliul Europei recomandă în cazul programelor de protecţie ce implică schimbări dramatice în 

viaţa persoanelor protejate (cum ar fi relocarea şi schimbarea identitaţii) că trebuie aplicate martorilor şi 

colaboratorilor justiţiei după încheierea proceselor în care depun mărturie. Asemenea programe care pot 

dura o perioadă limitată de timp sau pentru întreaga viaţă, trebuie adoptate doar dacă nu există alte măsuri 

suficiente pentru a proteja martorii şi colaboratorii justiţiei şi pe apropiaţii acestora.80 

 

4.6. Relocarea internațională 

Uneori, când starea de pericol în care se află martorul este mare şi din analiza stării de risc se ajunge 

la concluzia că el nu poate fi protejat pe teritoriul ţării, se poate dispune măsura relocării temporare pe teritoriul 

altui stat. 

Regulile cu privire la relocarea internațională a unui martor protejat sunt în general aceleași în toate 

țările din Europa, fiecare având însă particularitățile sale. Toate aceste diferențe sunt datorate în mare măsură 

legislației fiecărui stat sau sunt de natură organizatorică. 

Legea nr. 682/2002 modificată și completată, prevede ca măsură de protecție schimbarea domiciliului 

fără a îngrădi posibilitatea relocării internaționale. 

Recomandările europene în domeniu arătă faptul că măsura de relocare internațională a unui martor 

protejat trebuie văzută ca o ultimă măsură de protecție ce poate fi pusă în aplicare de către unitatea de protecție 

a martorilor. 

În acest sens, în vederea asigurării șederii străinilor incluși în Program pe teritoriul României, Oficiul 

Național pentru Protecția Martorilor, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, al 

Autorității pentru străini și, după caz, al Oficiului Național pentru Refugiați, asigură îndeplinirea de către 

aceștia a condițiilor prevăzute de lege în acest sens. 

 

4.7. Măsura de schimbare a înfățișării 

Schimbarea înfățișării este o măsură de protecție distinctă, prevăzută de art. 12 pct.2 lit. h din Legea 

nr. 682/2002, modificată și completată. 

Faţă de martorul aflat în Programul de protecţie se poate dispune aplicarea măsurii schimbării 

înfăţişării. Această măsură de protecţie se poate aplica pentru o perioadă temporară sau definitiv. 

Schimbarea trăsăturilor fizionomice ale martorului protejat se poate aplica în vederea împiedicării 

recunoaşterii acestuia de către persoanele care au intenţia de a ameninţa sau intimida martorul. 

Modificarea trăsăturilor fizionomice se poate realiza prin utilizarea unor tehnici de make-up, prin 

folosirea perucilor, a mustăţilor sau bărbilor false, ochelari de soare sau de vedere, care aplicate martorului 

au scopul de a disimula prezenţa reală a acestuia în diferite locuri. 

Dacă situaţia o impune, iar schimbarea înfăţişării este necesară în permanenţă şi pentru o perioadă 

lungă de timp în vederea asigurării protecţiei martorului, se poate apela la chirurgia plastică cu acordul 

martorului protejat. Astfel se pot face liftinguri faciale care pot întineri trăsăturile feţei, se poate modifica 

                                                           
80Consiliul Europei – Recomandarea Rec ( 2005)9 a Comitetului de Miniştrii din Statele Membre privind protecţia martorilor şi a 

colaboratorilor justiţiei, adoptată de Comitetul de Miniştrii în 20.aprilie.2005, cu prilejul celei de a 924-a întruniri a reprezentanţilor 

miniştrilor. 
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forma nasului, urechilor, buzelor şi pleoapelor, pot fi scoase anumite semne particulare de pe faţă cum ar fi 

aluniţe, pot fi făcute inserţii de păr. 

 

4.8. Schimbarea identităţii 

Schimbarea identităţii81 martorului protejat este o măsură extraprocedurală care se poate aplica 

martorilor aflaţi în program, atunci când aceştia se găsesc într-o stare de pericol deosebit şi prin această măsură 

se urmăreşte ca martorul să nu poată fi descoperit de către cei interesaţi, ca el să-şi desfăşoare o viaţă relativ 

normală într-o altă localitate, fără a se face vreo legătură între el ca posesor al unei noi identităţi şi persoana 

care a compărut ca martor în proces. 

Trebuie făcută distincţia între schimbarea identităţii martorului şi protecţia datelor de identitate. 

Schimbarea identităţii martorului, este o măsură extraprocedurală, prin aceasta martorul capătă noi date de 

identitate şi documente pe baza acestor noi date. 

Prin folosirea altor date de identitate decât cele reale, cu ocazia audierii în faza de urmărire penală sau 

cea de judecată, se urmărește ca prin depoziția martorului, acesta să nu fie identificat de cei împotriva cărora 

se depune mărturire și privește strict procesul în care este audiat în calitate de martor. Aşa cum se poate observa, 

prima măsură de protecţie este folosită pentru protecţia martorului în afara procesului penal, iar cea de-a doua 

este folosită doar în cursul procedurii judiciar penale ( faza de urmărire sau faza de judecată). 

4.9. Măsura de schimbare a identității martorului protejat 

Schimbarea identității este o măsură de protecție distinctă prezută de art.12 pct.2,lit.g din Legea 

682/2002. Măsura de protecţie a martorului prin schimbarea identităţii, în practica europeană în domeniu, se 

aplică atunci când martorul a fost relocat în altă localitate sau chiar în străinătate, având drept scop ca acesta 

să desfăşoare o viaţă ,,normală”, fără a fi descoperită locaţia unde el se găseşte şi a se putea întreprinde activităţi 

de, intimidare, suprimare sau alte violenţe asupra sa. 

Odată relocat martorul la o nouă adresă pentru o perioadă relativ mare de timp sau chiar definitiv, 

acesta trebuie să se integreze în noul mediu social în care a fost relocat, trebuie să desfăşoare o multitudine de 

activităţi sociale, fiind nevoit să-şi decline identitatea.  

Măsura schimbării identităţii ca măsură extraprocedurală de protecție, se aplică atunci când martorul 

a fost identificat de către cei care-i pot pune viaţa în pericol, când aceştia îi cunosc identitatea reală sau când 

probabilitatea identificării este foarte mare. În acest context ar fi improprie aplicarea măsurii schimbării 

identităţii fără a fi aplicată şi măsura relocării martorului.  

Această măsură este complementară cu măsura schimbării domiciliului (relocării), reprezentând un 

nivel sporit de protecţie. 

Măsura presupune, în statele cu practică în domeniu, eliberarea unor noi documente de identitate cum 

ar fi: carte de identitate, permis de conducere, paşaport, certificat de naștere sau căsătorie, precum şi alte 

documente necesare. Atribuirea unei noi identităţi martorului protejat se va aplica până la încetarea 

Programului de protecţie sau a condiţiilor care au dus la aplicarea acestei măsuri. 

Când, prin ordonanţă sau încheiere s-a dispus încetarea Programului de protecţie, actul de identitate 

eliberat martorului protejat cu identitatea schimbată, se restituie de Oficiu unităţii emitente în vederea 

distrugerii.  

Costurile generate de eliberarea actelor de identitate pentru martor vor fi suportate din bugetul 

Oficiului. 

Întrucât aplicarea măsurii schimbării identităţii presupune o multitudine de operaţii în evidenţe, pot 

apărea implicaţii juridice între vechea şi noua identitate, această măsură va fi luată după o analiză profundă 

                                                           
81Art. 12 alin.2 lit.g din Lr. 682/2002, modificată și completată 
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a stării de pericol, a faptului că martorul nu trebuie să fie implicat în probleme judiciare sau financiare care 

să implice vechea identitate. 

 

4.10. Documente de identitate cu date biometrice în Uniunea Europeană și în România 

Biometria ,,la origine cuprindea metode matematice şi statistice pentru analiza datelor în domeniul 

ştiinţelor biologice. Astăzi, noile tehnologii dedicate identificării persoanei pe baza trăsăturilor 

fiziologice(amprenta, fața, irisul, mâna, ADN-ul ....) şi comportamentale (vocea, mersul, semnătura ...)sunt 

cele care aduc cel mai des în discuție termenul de biometrie”82 

Ca etimologie, denumirea de biometrie provine din cuvintele greaceşti: bios- viaţă şi metron- 

măsură. Biometria a dezvoltat în ultimii ani metode automate, extrem de sofisticate, pentru recunoaşterea 

unică a persoanelor, facând uz de noile tehnologii informatice.  

Securitatea bazată pe biometrie – are la bază conceptul că o trasătură fizică este folosită drept cod şi 

poate fi utilizată pentru a oferi un grad ridicat de siguranţă. Astfel, irisul ocular, amprenta digitală, vocea şi 

geometria mâinii sunt specificităţi unice fiecărui individ şi pot fi utilizate pentru probarea identităţii unei 

persoane. 

Biometria utilizează parametri umani greu de falsificat, dacă nu chiar imposibil, dată fiind unicitatea 

fiecarei persoane. Aici găsim: amprentele papilare, trăsăturile  retinei sau ale irisului. 

,,Aceşti parametri sunt procesaţi cu ajutorul unui algoritm numeric şi stocaţi într-o bază de date. 

Dacă o persoană măsurată este o „cunoştinţă” nouă pentru sistem, atunci va fi înregistrată în consecinţă, 

datele ei biometrice - proaspat măsurate - fiind convertite într-un template (matriţă) utilizat pentru comparaţie 

ori de câte ori persoana va trece prin sistem. Dacă, însă, se presupune că reprezentarea digitală ar trebui să 

se găsească deja în baza de date, se va face interogarea bazei cu privire la similitudinea valorilor celor două 

măsuratori, până la nivelul „identic”. Orice discrepanţă va însemna o încercare de fraudă”83. 

Senzorul de amprentă măsoară capacitatea electronică dintre suprafaţă, respectiv deget şi în baza 

acestuia "cartografiază" degetele. Această metodă identifică clar degetul original şi "nu poate fi păcălită" 

printr-o amprentă falsă. Amprenta digitală constituie identificatorul biometric unic, care reprezintă cheia ce 

nu poate fi pierdută. 

Scanarea irisului. Recunoaşterea biometrică a irisului implică identificare a 266 de trăsături 

detectabile ale irisului care se convertesc într-un cod digital Iris Code. Nu există două irisuri identice, nici la 

aceeaşi persoană, nici la gemeni, ceea ce face ca gradul de personalizare să fie maxim. Informaţiile scanate se 

pot păstra timp îndelungat, deoarece irisul rămâne neschimbat pe toată durata vieţii.  

Pentru a obţine rezultate cât mai precise, au fost stabilite o serie de criterii de comparare a 

caracteristicilor biometrice. Astfel avem următoarele criterii:  

• universalitatea–elementul să fie o caracteristica a tuturor oamenilor; 

• unicitatea – elementul să separe cât mai bine oamenii pe baza caracteristicii de referinţă;  

• permanenţa -stabilatea faţă de modificările evoluţiei biologice (îmbatrânirea);  

• colectabilitatea - această categorie porneşte de la cât  de facil se poate efectua o măsuratoare;  

• performanţa - câtă viteză şi acurateţe poate să dezvolte sistemul de măsurare;  

• acceptabilitatea -indică gradul de acceptare a tehnologiei respective la nivelul publicului ; 

• escamotabilitatea- gradul în care sistemul  poate fi în stare de eroare la caracteristica masurată.  

                                                           
82Biometria în economia mondială 
83Biometria în economia mondială 
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Ţările avansate tehnologic au implementat sisteme biometrice încă de la apariţia acestora în anumite 

domenii cum ar fi domeniul militar si cel guvernamental, dezvoltându-se spre sectoarele judiciar, financiar, 

transporturi, telecomunicaţii, sănătate etc. 

Recomandări europene privind emiterea și utilizarea documentelor de identitate care conțin 

date biometrice în cadrul Uniunii Europene. 

,,Programul Haga”, care a fost lansat în anul 2004, are ca scop stabilirea politicilor şi măsurilor 

corespunzătoare în privinţa migraţiei şi azilului, iar U.E. lucrează pentru a stabili şi adopta standardele de 

securitate pentru noile cărţi de identitate (inclusiv date biometrice), conform Programului Haga”84.  

Grupul Porvoo85, ce cuprinde 80 de reprezentanţi din 18 guverne europene dar şi alţi componenţi, s-

a reunit pentru a discuta modalităţile de a forţa adoptarea unui punct comun în ce priveşte noua identitate 

electronică. Scopul Grupului Porvoo este de emiterea de paşapoarte prin stocarea imagini digitale faciale, 

amprentele individuale precum şi date biometrice.  

E-paşapoartele includ un cip special care stochează informaţii primare, iar memoria sa de 64K este 

suficientă şi pentru stocarea de date biometrice, precum amprenta digitală, fotografia şi scanarea irisului. 

Cipurile sunt utilizate în paşapoartele biometrice sunt  proiectate să funcţioneze 10 ani şi includ 

semnătura digitală şi tehnologia de criptare. 

La nivel european, ,,s-a apreciat că introducerea unor paşapoarte conţinând informaţii în format 

electronic va fi de natură să sporească gradul de prevenire a substituirii de persoane sau a contrafacerilor, 

să faciliteze proceduri de control la frontieră mai rapide şi să permită, în continuare, exercitarea dreptului la 

liberă circulaţie în acele state care au impus prezentarea unui asemenea document de călătorie" 

De asemenea, In cadrul Programului KE - ''Knowledge Economy'' (Economie bazată pe cunoaştere), 

coordonat de catre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi finanţat de Banca Mondială, sfera 

de activitate a Ministerului Afacerilor Interne, acoperă domeniile referitoare la: 

• evidenţa informatizată a persoanei; 

• serviciile e-guvernare; 

• informaţii şi relaţii referitoare la autorităţile publice locale.   

Conform sarcinilor ce îi revin, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor participă în mod activ la derularea ,,Strategiei M.A.I. privind accelerarea reformei administraţiei 

publice'', contribuind la crearea unui sistem informatic integrat al administraţiei publice.  

De altfel, acesta este un obiectiv important al noului Sistem Naţional Informatic de Evidenţă a 

Persoanelor, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor participând la 

realizarea proiectului cărţii electronice de identitate, document în care, alături de datele de stare civilă ale 

titularului, se vor regăsi date pentru exercitarea dreptului la vot, fotografia, date referitoare la asigurarea 

medicală şi cea socială, date de identificare biometrică, potrivit reglementărilor internaţionale la care România 

este parte, coduri sau chei criptografice pentru generarea semnăturii digitale şi de acces în alte sisteme 

informatice. 

Pentru unităţile însărcinate cu protecţia martorilor, implementarea elementelor biometrice de 

identificarea a persoanelor, reprezintă o preocupare majoră, ţinând cont că majoritatea acestor unităţi sunt 

implicate în activităţile ce decurg din aplicarea măsurii schimbării identităţii martorului protejat aflat într-

un Program de protecţie 

 

                                                           
84Marian Apostol-Articol ,Active Information Media 
85Grupul Porvoo este o reţea internaţională care are ca scop forţarea adoptării unei identităţi electronice trans-naţionale bazată pe 

cărţi de identitate electronice. Grupul a fost înfiinţat în Porvoo, Finlanda, în primăvara anului 2002. La întâlnirile grupului participă 

şi reprezentanţi din sectorul privat şi din Comisia Europeană. 
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CAPITOLUL 5 

 

MĂSURILE DE ASISTENȚĂ ŞI DOTAREA MARTORILOR PROTEJAŢI CU ARME LETALE  

 

5.1. Noțiuni generale 

Legea nr. 682 din 2002 privind protecția martorilor face o distincție clară între măsurile de protecție 

și măsurile de asistență care pot fi aplicate martorilor protejați. 

Aceste două tipuri de măsuri extraprocedurale nu trebuiesc privite și analizate diferit. Măsurile de 

protecție și cele de asistență se îmbină reciproc, astfel încât ambele se completează devenind parte a 

Programului de protecție a martorului  pentru atingerea scopului major al implementării unui program de 

protecție si anme securizarea totală a martorului față de orice amenințare sau act de violență. 

Măsurile de asistență ar putea fi calificate ca acele măsuri suplimentare în raport și în strânsă legătură 

cu măsurile de protecție care au acelați scop și anume asigurarea protecției extraprocedurala a martorilor 

protejați, aflați în Programul de protecție a martorilor. 

La fel ca și măsurile de protecție, măsurile de asistență nu pot fi puse în aplicare de către Oficiul 

Național pentru Protecția martorilor decât după includerea martorilor în Programul de protecție, acestea fiind 

prevăzuter în schema de sprijin individualizată pentru fiecare martor protejat în parte. 

Măsurile de asistenţă prevăzute în schema de sprijin sunt detaliate pentru fiecare caz, specificându-

se, în funcție de particularități astfel: 

• locul şi mediul în care se poate efectua reinserţia socială, precum şi măsurile concrete ce urmează 

a fi luate; 

• domeniul recalificării profesionale, locul, forma, cursurile sau programele la care martorul protejat 

urmează a participa, cuantumul costurilor acestora şi valoarea ce poate fi asigurată prin Program; 

• măsurile ce urmează a fi întreprinse de ONPM pentru identificarea şi obţinerea de către martorul 

protejat a unui loc de muncă, domeniile în care poate fi identificat noul loc de muncă, pe cât posibil similare 

celui sau celor în care martorul protejat şi-a desfăşurat activitatea 

• suma care se poate asigura martorului protejat de către Oficiul Naţional pentru Protecţia 

Martorilor ca venit lunar până la găsirea unui loc de muncă şi modalităţile de transmitere a acestei sume. 

 

5.2. Reinserția în alt mediu social 

Reinserția într-un alt mediu social este o măsură de asistență distinctă prevăzută de art. 12 pct.3 lit.a 

din Legea nr.682/2002 

Aplicarea unor măsuri de protecţie făţă de persoana martorului protejat sau faţă de membrii săi de 

familie aflaţi într-un Program de protecţie, cum ar fi măsura relocării (schimbării domiciliului), impun din 

partea Oficiului şi implementarea unor măsuri de asistenţă menite să asigure depăşirea problemelor de 

adaptabilitate ce decurg din aplicarea acestei măsuri. 

Relocarea presupune o intervenţie destul de radicală în viaţa martorului şi a familiei sale, mutarea 

acestora din habitaclul în care au fost obişnuiţi, în care aveau un anumit mod de viaţă deprins de-a lungul 

timpului, participau într-un mod propriu la viaţa socială din arealul în care locuiau, aveau un anumit statut 

social şi o poziţie definită în raport cu mediul respectiv. 
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Deci, ,,reinserţia martorului în alt mediu social” nu poate fi redusă sub nici o formă la măsura 

mutării lui într-un spaţiu fizic, ci înseamnă suma tuturor măsurilor de asistenţă necesare intrării lui într-un 

nou sistem de interacţiuni sociale (alte raporturi sociale, generate de noua calificare sau de noul loc de muncă, 

alt statut social, alte roluri sociale,etc.)86 

Oficiul, în acest sens va consilia psihologic martorul protejat, pentru a putea aborda cu optimism 

greutăţile apărute, el va fi sprijinit şi consiliat în găsirea unui loc de muncă pentru sine sau ceilalţi membrii ai 

familiei ori i se va acordaa o sumă de bani lunar. 

În cazul în care martorul are copii, aceştia vor fi consiliaţi şi sprijiniţi prin a fi înscriși la unităţile de 

învăţământ compatibile pregătirii anterioare. 

Condiţiile de viaţă ale martorului relocat şi familiei sale, trebuie să fie în principiu asemănătoare cu 

cele existente înainte relocării, pentru a uşura reintegrarea  acestora în noul mediu social. 

Martorul protejat şi membrii săi de familie vor fi consiliaţi şi asistaţi de către Oficiu, până când aceştia 

vor reuşi să se adapteze la noile condiţii sociale de viaţă. 

Această măsură de reintegrare socială într-un alt mediu este mai pregnantă în cazul martorilor relocaţi 

pe teritoriul altor state şi în cazul relocării martorilor din programele de protecţie ale altor state pe teritoriul 

României.  

 

5.3. Recalificarea profesională 

Recalificarea profesională este o măsură de asistență distinctă prevăzută de art. 12, pct 3 lit.b din 

Legea nr. 682/2002. Recalificarea profesională reprezintă acea măsură de asistență care presupune schimbarea 

identității profesionale87 (calificării profesionale) a martorului protejat și dobândirea uneia noi88. 

În punerea în practică a acestei măsuri de asistență socială trebuie avute în vedere mai multe obiective: 

- obținerea unei calificări profesionale; 

- adaptarea martorului la cererile postului sau ale locului de muncă; 

- actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului sau locului de muncă; și 

perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază; 

- reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice dar și de teama de a 

fi desconspirat; 

- dobândidea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne necesare pentru 

realizarea activitaților profesionale; 

- prevenirea risculi șomajului. 

Totodată, recalificarea profesională trebuie să țină seama de standardele ocupaționale la nivel 

național89, clasificarea ocupațiilor din România şi de Registrul național al calificărilor profesionale din 

România. Recalificarea profesională a martorului într-o meserie sau într-un domeniu care are căutare pe piaţa 

muncii, poate conduce la găsirea cu uşurinţă a unui loc de muncă compatibil cu cerinţele martorului. 

Costurile derivate din absolvirea acestor cursuri vor fi suportate de către Oficiu, din fondurile 

destinate programelor de protecţie a martorilor.  

 

                                                           
86Gheorghiţă Mateuţ-Protecţia martorilor-Utilizarea martorilor anonimi în faţa organelor procesului penal, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 2003 pag 273 

 
87Gheorghiță Mateuț – Protecția martorului – Utilizarea martorilor anonimi în fața organelor procesului penal , Ed. Lumina Lex, 

București, 2003, pg. 276. 
88Legea nr.292/2011 a asistențeisociale – art. 6 șiurm. 
89Legea nr. 292/2011 – A asistenței sociale 
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5.4. Schimbarea sau asigurarea locului de muncă 

Faţă de martorii aflaţi în Programul de protecţie se poate dispune în baza art. 12 alin. 3 lit.c din Legea 

682/2002, fie schimbarea locului de muncă, fie asigurarea unui loc de muncă, în funcţie de situaţia în care se 

află martorul protejat şi de pregătirea profesională pe care acesta o are. 

Fiind o măsură de asistenţă prevăzută de legea protecţiei martorului, Oficiului îi revine ca obligaţie 

să întreprindă toate diligenţele pentru a-i găsi un loc de muncă persoanei aflate în Program.  

Înaintea punerii în aplicare a acestei măsuri, persoana de legătură din cadrul Oficiului desemnată cu 

implementarea măsurilor din schema de sprijin, realizează un interviu cu martorul pe tema pregătirii sale 

profesionale şi stabilesc domeniile în care acesta ar putea fi încadrat, raportate la pregătirea profesională şi 

studiile absolvite. 

După ce au fost identificate domeniile în care martorul ar putea desfăşura o activitate, Oficiul, în baza 

protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale se adresează acestuia pentru acordarea 

de sprijin în vederea identificării posibilităţilor concrete de a identifica un loc de muncă compatibil cu 

pregătirea martorului în zona în care se află. 

Odată identificat un loc de muncă compatibil cu pregătirea martorului, Oficiul este anunţat, iar 

martorul este pregătit pentru a putea face faţă interviului în vederea angajării sau a concursului la care acesta 

urmează să se prezinte în vederea încadrării în muncă prin furnizarea documentelor necesare90. 

O altă modalitate de identificare a unui loc de muncă pentru martor este monitorizarea ziarelor cu 

oferte de muncă din partea Oficiului şi anunţarea martorului în cazul identificării unui loc de muncă ce ar putea 

fi acceptat de martor. 

Până la schimbarea sau găsirea unui loc de muncă, martorul protejat poate fi susţinut financiar din 

fondurile Oficiului destinate programelor de protecţie.  

5.5. Asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă 

Asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă, ca măsură de asistență în cadrul Programului 

de protecție a martorilor are o strânsă legătrură cu celelalte măsuri de asistență precum și cu costurile 

Programului de protecție. 

Uniunea Europeană recomandă ca: ,,Programele de protecţie a martorilor se vor întocmi şi vor fi 

oferite doar martorilor şi colaboratorilor justiţiei care au nevoie de protecţie. Principalul obiectiv al acestor 

programe ar trebui să fie salvgardarea vieţii şi siguranţei personale a martorilor şi colaboratorilor justiţiei 

şi a persoanelor apropiate acestora, ţintind în special asigurarea protecţiei fizice, psihice, sociale şi 

financiare”.91 

Uneori martorii aflaţi într-un Program de protecţie traversează situaţii dificile din punct de vedere 

financiar. Se poate întâmpla ca martorul protejat, fie datorită unor fenomene economico-sociale specifice 

economiei de piaţă (şomaj, concediere, restructurarea unei societăţi, falimentul unităţii), fie datorită unor 

măsuri de protecţie cum ar fi relocarea acestuia într-o altă localitate92, să întâmpine probleme de natură 

financiară pentru o anumită perioadă de timp. 

                                                           
90Hotărârea Nr.760 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 682/2002 privind protecţia martorilor, 

Art.30 

 
91Consiliul Europei – Recomandarea Rec ( 2005)9 a Comitetului de Miniştrii din Statele Membre privind protecţia martorilor şi a 

colaboratorilor justiţiei, adoptată de Comitetul de Miniştrii în 20.aprilie.2005, cu prilejul celei de a 924-a întruniri a reprezentanţilor 

miniştrilor. 
92Gheorghiţă Mateuţ-Protecţia martorilor-Utilizarea martorilor anonimi în faţa organelor procesului penal, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti,2003 pag 283-salariul anterior al martorului protejat va reprezenta principalul element de care se va ţine seama în fixarea 

venitului la care este obligat statul, prin oficiul de protecţie, până la găsirea unui loc de muncă. 
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În acest context, legiuitorul a prevăzut în cuprinsul legii, asigurarea unui venit până la găsirea unui 

loc de muncă93. 

Este normală o asemenea măsură de asistenţă pentru sprijinirea martorului care trece temporar printr-

o dificultate financiară, până la găsirea unui loc de muncă care să-i asigure un câştig necesar existenţei. 

Regulamentul94 prevede că venitul lunar care se asigură prin Program trebuie să satisfacă nevoile de 

existenţă ale martorului protejat şi ale membrilor săi de familie. Aşa cum rezultă din textul de lege, această 

măsură are un caracter temporar, ea având aplicabilitate până la găsirea unui loc de muncă. 

Cuantumul acestui venit nu este stipulat în lege, dar, ca o politică desfăşurată de Oficiul Naţional 

pentru Protecţia Martorilor, pentru a determina martorul faţă de care se aplică această măsură să fie interesat 

şi stimulat să desfăşoare o activitate care să-i asigure un câştig mai mare, acest sprijin financiar este de regulă 

venitul minim pe economie.  

Această măsură încetează în momentul în care martorul a reuşit să obţină un serviciu care să-i asigure 

posibilitatea întreţinerii. 

Aceste măsuri de protecţie si asistenţă sunt complementate de asistenţa psihologică, care are rolul de 

asigura un suport faţă de martorul protejat, pentru a-l ajuta sa treacă mai usor peste dificultăţile psihice generate 

de Programul de protecţie.  

5.6. Asigurarea psihologică – necesitate în Programul de protecție a martorilor 

Termenul de asistenţă desemnează ansamblul acţiunilor organizate cu scopul de a asigura condiţii 

optime de viaţă pentru individ sau de a se preveni şi înlătura situaţiile de suferinţă temporară în viaţa 

persoanei. Conceptul de asistenţă implică ideea de acţiune individualizată, întemeiată pe cunoaşterea 

obiectivă a cazului şi pe posibilitatea de a interveni eficient.95 

În cadrul acestui concept putem include evenimente şi experienţe care ameninţă familia, locuinţa, 

proprietatea, bunăstarea personală, ameninţarea cu pierderea unei relaţii apropiate, a prestigiului ori poziţiei 

sociale. 

Situaţia stresantă poate fi definită ca reprezentând o stare temporară de dezorganizare, caracterizată 

prin incapacitatea persoanei de a face faţă unei anumite situaţii stresante prin intermediul metodelor obişnuite 

de rezolvare a problemelor.În consecinţă, persoana va prezenta o serie de simptome care constituie un indiciu 

in privinta necesităţii intervenţiei psihologice. 

În timpul procesului, cercetările au confirmat suspiciunile anterioare că martorii pot avea momente 

de anxietate datorate depunerii mărturiei, amplificată de perioade lungi de aşteptare, incertitudine cu privire la 

ceea ce urmează să se întâmple şi senzaţia de a fi intimidat. 

În cazul unor persoane incluse în Program, reacţiaa la un incident critic se întinde de la normal 

(depresia şi anxietatea) până la o stare de impact emoţional major cu simptome multiple si de lungă durată, 

cum ar fi  instalarea unor afecţiuni nevrotice şi psihosomatice. 

În cazuri mai severe poate apărea un fenomen de dezorganizare global ce presupune: confuzie 

mentală, conduite dezadaptative, labilitate emoţioanală, persoana simţindu-se depăşită de situaţie. 

Asistenţa psihologică reprezintă un ansamblu de măsuri specifice menite să susţină persoana inclusă 

în Program în vederea adecvării comportamentului său la situaţia actuală. Măsurile vizează, pe de o parte, 

asigurarea şi sprijinirea martorului, iar pe de altă parte, au in vedere formarea unor mecanisme de autocontrol 

al comportamentului propriu. 

                                                           
93Legea 682/2002 privind protecţia martorilor, ca măsură de asistenţă la art.2, alin.3, litera d 
94În art.31, din Hotărârea deGuvern nr.760/2004, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 682/2002 privind protecţia 

martorilor 
95Lg. nr. 214/2004 și Ordinul nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne 
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5.7. Dotarea martorilor protejaţi cu arme letale 

 

Cadrul legal care reglementează această măsură de protecţie extraprocedurală este Legea nr.295/2004, 

republicată. 

Legea privind regimul armelor şi muniţiilor stipulează categoria persoanelor ce pot deţine arme de 

apărare şi pază, categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea  şi 

operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României. 

În cadrul categoriilor de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale, în temeiul 

prezentei legi96, în art.13, alin.2, lit.c se găsesc şi persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, 

pe perioada în care acestea au această calitate.  

În urma analizei efectuate de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, plecând de la starea de 

pericol în care se găseşte martorul aflat în Program, împreună cu procurorul sau judecătorul care a dispus 

preluarea în program se decide asupra oportunităţi autorizării, deţinerii şi portului armei de către martor. 

Procurorul sau judecătorul se va pronunţa în acest sens prin ordonaţă sau respectiv încheiere asupra acestei 

măsuri. 

Pentru martorii care sunt introduşi într-un Program de Protecţie, permisul de armă se eliberează de 

către Inspectoratul General al Poliţie Române, care ţine şi evidenţa acestei categorii de posesori. 

 

5.8. Condiții de acordare a autorizației de procurare a armelor letale 

Acordarea autorizaţie pentru procurare de arme letale se face confor Legi 295/2004 privind regimul 

armelor si muniţiilor. 

 Se vor avea în vedere condiţiile de vȃrstă, necesitate, dacă au fost condamnaţi pentru un specific de 

fapte penale enumerate în lege, cu intenţie, cu pedepsă mai mare de 1 an inchisoare să nu prezinte pericol 

pentru ordinea pubică, să absolve un curs de instruire şi să promoveze un test  psihologic. 

Avizul psihologic pentru persoanele aflate în Program, va fi dat în urma exeminării psihologice de 

către specialistul psiholog al Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorului. 

Avizul medical va fi eliberat în urma examinării persoanei de către un medic din reţeaua medicală a 

Ministerului Afacerilor Interne pe baza constatărilor de specialitate şi în concordanţă cu ordinele ministrului 

sănătăţii în domeniu. 

 Absolvirea unui curs de instruire constă într-o pregătire teoretică şi o pregătire practică realizată de 

o persoană juridică autorizată care, la finalul instruirii, dacă persoana îndeplineşte nivelul de cunoştiinţe şi 

abilităţi practice necesare deţinerii şi folosirii unei arme de pază şi apărare, va elibera un certificat de absolvire 

în urma unui examen.  

Participarea la cursul de instruire a persoanei ce se află într-un Program de Protecţie se va face după 

ce au fost îndeplinite toate celelalte condiţii necesare pentru obţinerea autorizaţiei de procurare a armei. Se va 

aplica această măsură deoarece ar fi inoportun scopului pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei, dacă 

s-ar constata ulterior că persoana nu îndeplineşte toate condiţiile şi acesta s-ar prezenta la curs. 

 

5.9. Păstrarea, portul și folosirea armelor letale de către martori 

Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot păstra, purta şi folosi armele înscrise 

în permisul de armă numai în condiţiile stabilite în Protocolul de protecţie. Pe lângă condiţiile de păstrare, port 

                                                           
96Legea nr.295/2004 a fost modificată prin Legea nr.319/2015, fiind republicată ulterior. 
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şi uz al armei, stipulate în Protocol, martorul protejat trebuie să respecte  condiţii prevăzute de Legea 

295/2004 : 

Limitele exercitării uzului de armă97 

1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme de apărare şi pază pot face uz de armă numai în 

poligoanele autorizate sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. 

Prevederile referitoare la Legitima apărare98, arată că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de 

legea penală săvârşită în stare de legitimă apărare. Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte 

fapte pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust îndreptat împotriva sa, a altuia  sau împotriva 

unui interes general şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat sau interesul general. 

Se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvărşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea 

fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, 

încăpere, depeninţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea. Este în legitimă apărare şi acela care, din cauza 

tulburării sau temerii, a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitate pericolului şi cu împrejurările 

în care s-a produs atacul. 

Starea de necesitate99 prevede că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită 

de o persoană pentru a salva de la un pericol iminent  şi care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea 

corporală sau sănătatea sa, a altuia  sau un bun important al său ori al altuia sau un interes general. Se află 

în stare de necesitate şi acela care în momentul săvârşirii faptei nu şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit 

mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. 

2) Folosirea armelor de apărare şi pază în poligoanele autorizate se poate poate face numai în 

condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.  

 

5.10. Încetarea și suspendarea dreptului de deținere a armelor 

Dreptul de deţinere a armelor încetează în următoarele situaţii: 

a) nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la acordarea autorizaţiei de procurare a armelor letale 

referitoare la necesitate procurării armei. 

b) când prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa sau integritatea corporală 

a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente.  

c) a săvârşit vreuna din contravenţiile pentru care legea prevede revocarea acestui drept. 

Contravenţiile prevăzute de Legea 295/2004 sunt cele de la articolul 129 şi anume: păstrare sau portul armei 

fără îndeplinirea condiţiilor legale, nerespectarea obligaţiilor în cazul uzului de armă şi pierderea armelor 

letale. 

d) martorul renunţă din proprie iniţiativă la aplicarea acestei măsuri de protecţie.  

e) martorul pleacă definitiv din ţară. 

Suspendarea acestui drept intervine atunci când se constată că martorul prezintă anumite afecţiuni 

medicale sau psihice care fac improprie deţinerea armei, sau când acesta a săvârşit una sau mai multe 

contravenţii pentru care legea prevede sancţiunea complementară a suspendării dreptului de port şi folosire 

a armei. 

Această măsură se dispune şi atunci când martorul protejat călătoreşte în străinătate. Suspendarea se 

dispune pe întreaga perioadă în care martorul se află în una din aceste situaţii. 

Oficiul retrage permisul port armă şi arma cu muniţia aferentă pe această perioadă informând 

Serviciul Independent de Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice din Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

                                                           
97Art.32, alin. 1şi 2,din Legea 295/2004 -privind regimul armelor şi al muniţiilor,publicată în M.O.R. nr.583 din 30 iunie 2004 
98 Art.19 Noul Cod Penal 
99Art.20, Noul Cod Penal 



53 
 

Când se constată una dintre condiţiile de încetare sau suspendare a dreptului de deţinere a armelor, 

Oficiul anunţă de îndată procurorul sau judecătorul  care a dispus măsura dotării cu armă a martorului protejat, 

în vederea emiterii ordonanţei sau încheierii prin care se dispune măsura încetării sau suspendării acestui drept. 

 

5.11. Procurarea armelor de către martorii aflați în Programul de protecție. 

Persoanele incluse într-un Program de protecţie a martorilor pot procura arme de apărare şi pază 

numai prin intermediul ONPM, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, cu aplicarea 

corespunzătoare a prevederilor art. 14 alin.1 din Legea 295/2004. 

Odată cu emiterea ordonanţei emise de procuror sau încheierea emisă de judecător prin care s-a dispus 

măsura dotării cu armă de apărare a martorului aflat în Programul de protecţie, Oficiul Naţional pentru 

Protecţia Martorilor, după ce au fost întreprinse toate verificările impuse de Legea 295/2004. 

Cu ocazia predării armei de pază și apărare și ulterior periodic, martorul este instruit cu privire la 

portul, păstrarea, asigurarea și folosirea acesteia în condițiile legale. Periodic, va executa ședințe de tragere cu 

martorul protejat în poligonul Inspectoratului General al Poliției Române. 

Permisul de armă va fi vizat odată la 5 ani de către unitate specializată, respectiv Serviciul 

Independent de Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin grija 

Oficiului.  

Permisele de armă pentru martorii aflaţi în Programul de protecţie sunt puse la dispoziţia Oficiului de 

către structura specializată a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în condiţii de strictă confidenţialitate  

În cazul în care un martor protejat este implicat într-un incident privind regimul armelor şi muniţiilor, 

Oficiul  colaborează cu structura specializată pentru elucidarea condiţiilor în care a avut loc incidentul, pentru 

a se asigura conspirativitatea calităţii martorului.  

Martorii protejaţi, cetăţeni străini, pot deţine ca arme letale doar arme de vânătoare100, de tir sau de 

colecție, în conformitate cu prevederile legii101 . 

Procedura de aplicare a măsurii dotării cu arme letale a martorilor protejaţi cetăţeni străini este 

asemănătoare ca pentru martorii protejaţi cetăţeni români. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100Legea 295/2004 - privindregimularmelorşi al muniţiilor, secţiunea 4-Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, 

portulşifolosireaarmelorletale, precum şi a muniţieiaferente, de cătrepersoanefizicestrăine, articolul 53. publicată în M.O.R. nr.583 

din 30 iunie 2004 
101Legea nr.116/1997 pentru ratificarea Convenției europene cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către 

particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iulie 1978 
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PROPUNERI DE LEGE FERENDA. CONCLUZII 

 

Necesitatea unei reglementari unitare, distinctive şi clare în domeniul protecţiei martorilor şi, în 

general, în privinţa persoanelor care furnizează date şi informaţii esenţiale pentru stabilirea unor infracţiuni 

deosebite, este dată în principal de realităţile fenomenului criminologic din Romania şi de cerinţa completării 

reglementărilor juridice ce au ca obiect protecţia martorilor. 

Ţinând cont de considerentele prezentate, de nevoile practicii judiciare şi de asemenea, pentru a pune 

în cel mai scurt timp la dispoziţia organelor judiciare a unor mijloace care au rolul de a asigura buna 

desfăşurare procesului penal a fost adoptată Legea 682/2002 privind protecţia martorilor în vigoare de la 

27.01.2003, cu modificările aferente și republicată în 18.04.2014.  

Pe parcursul cooperării și colaborării sale cu organele și instituțiile abilitate, ONPM a întâmpinat 

diverse greutăți și s-a confruntat cu situații inedite în aplicarea legii. 

Fiind o instituție înființată la nivel național funcționarea și îndeplinirea atribuțiilor sale este mai 

greoaie impunându-se înființarea a cel puțin 5 centre zonale ori centre similare structurii curților de apel 

(București, Alba Iulia, Bacău, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceava, 

Târgu Mureș și Timișoara). 

Nu există spațiu suficient și adecvat desfășurării activității și nici bugetul alocat nu este pe măsura 

necesităților, mai ales că în actuala reglementare a codului de procedură penală au apărut instituții noi precum 

martorul amenințat și martorul vulnerabil ce necesită o protecție specială atât ei cât și membrii de familie ai 

acestora. 

Nu există personal suficient și cu o pregătire temeinică, apelându-se la colaborarea cu unitățile de 

poliție din teritoriu, fapt ce îngreunează și mai mult desfășurarea atribuțiunilor sale. 

Sunt probleme cu relocarea martorilor, care este principala activitate după preluarea de către 

O.N.P.M., precum și cu schimbarea numelui martorului. Organele administrației publice, ale Ministerului 

Muncii și Justiției sociale, ale Ministerului Educației Naționale, ori alte asemenea cu care colaborează 

O.N.P.M. sunt reticente, greoaie în a răspunde operativ și eficient solicitărilor și necesităților în derularea 

Programului de protecție a martorilor. 

În altă ordine de idei, arăt că există un vid legislativ în ceea ce privește asistența juridică a martorilor 

protejați, atât în cauzele în care au furnizat informații ori au dat declarații cât și în ceea ce privește starea lor 

civilă. (ex.: divorț, partaj, alte asemenea acțiuni judiciare). 

În ceea ce privește venitul ce trebuie alocat lunar martorului protejat, acesta va trebui limitat în timp 

și din discuțiile purtate cu factorii abilitați, termenul maxim ar fi de 2 ani.  

Există proiecte de modificare a Legii nr. 682/2002, unul pe care-l anexez chiar acestei teze, conceput 

în anul 2012, care și acesta la rândul lui trebuie modificat și adaptat îndeosebi la modificările impuse de Noul 

Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală precum și Deciziilor Curții Constituționale ori altor acte normative 

apărute în ultimii ani. 

În desfășurarea activității sale, O.N.P.M. protejează martorilor și celor apropiați lor, îndeosebi 

membrilor de familie, viața și integritatea personală, asigură integrarea lor în societate și calificarea 

profesională  prin măsurile specifice, scopul final fiind respectarea legii într-un stat unitar de drept. 
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Întreaga activitate a O.N.P.M. se desfățoară cu grad ridicat de securitate a informațiilor și 

confidențialitate, astfel încât nici organele de conducere nu cunosc identitatea și cine sunt martorii protejați, 

ori unde sunt relocați. 

Există la nivel județean un inspector șef - adjunct al I.P.J. desemnat care are atribuțiuni în domeniul 

protecției procedurale și speciale a martorilor. 

Includerea în program nu este întotdeauna facilă pentru că se are în vedere în primul rând 

personalitatea martorului. Dacă, spre exemplu, este o persoană publică, numai schimbându-i înfățișarea aceasta 

poate fi inclusă în program, sau dacă martorul este o persoană vocală sau ”procesoman” acesta nu poate fi 

inclus în Program. 

De altfel, încetarea includerii în Program se poate propune instituției ori de câte ori un martor protejat 

devine vocal prin apariții media, ori desconspirându-se. 

De lege ferenda se impune modificarea legii speciale nu numai prin prisma celor de mai sus, ci 

avându-se în vedere și problematica întâmpinată în aplicarea legii, care a condus la concluzia că includerea în 

program a martorului va trebui să se poate face și înainte de începerea urmăririi penale cât și după faza de 

judecată, în funcție de momentul apariției stării de pericol. 

La acest moment se poate spune ca Legea nr. 682/2002 este incompletă și greu aplicabilă, fapt pentru 

care va trebui modificată și adaptată în funcție de practica judiciară, legislația nou apărută cât și având în 

vedere legislația țărilor cu care colaborăm și îndeosebi a celor semnatare a Acordului privind cooperarea în 

domeniul protecției martorilor adoptat la Știrin – Republica Cehă în anul 2012 și ratificat prin Legea nr. 

310/21.11.2013 publicată M.O nr. 748/03.12.2013. 

De asemeni, trebuie modificat și Regulamentul de aplicare a Legii Protecției Martorilor, aici avându-

se în vedere și faptul că O.N.P.M. nu mai este ordonator de credite și nu mai poate deconta direct cheltuielile 

efectuate de terți cu protecția martorilor, printre care Direcția Generală a Penitenciarelor. 
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