
Ia în considerare acţiunea juridică! 

Nu te spăla! Dovezi importante ale agresiunii rămân pe 
corp şi pe haine. Nu mânca/bea/înghiţi nimic, nu fuma, 
nu-ţi pieptăna părul, amână duşul, urinatul sau defecatul 
până după controlul medical de urgenţă.  Dacă ai făcut 
deja o parte din toate acestea, apelează totuşi la îngrijirea 
medicală. Nu-ţi schimba hainele înainte de examenul 
medical, ia cu tine cele necesare să te schimbi după vizita 
medicală de urgenţă. 

Dacă crezi că ţi s-au pus droguri în băutură, colectează 
urina într-un recipient curat şi ia-l cu tine la spital. 
Relatează personalului medical eventualele simptome 
pentru ca ei sa poată recolta probe. 

Daca te simti confortabil/ă să faci plângere, poti să suni 
oricând la 112 şi vei fi indreptată spre cea mai apropiată 
secţie de poliţie sau poţi merge direct la cea mai 
apropiată secţie de poliţie. Acolo poţi beneficia de 
consiliere si asistenţă psihologică. Un ofiţer de poliţie va 
face o adresă catre Institutul de Medicină Legală și va 
merge acolo cu tine pentru prelevare de probe. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact pentru proiectul Sprijin După Viol: 
sprijindupaviol@gmail.com 

 

Ce prevede legea 

Violul este faptă penală conform art.197 (actualul Cod 
Penal). Acţiunea penală se pune in mişcare la plângerea 
prealabilă a persoanei. Excepţii fac cazurile agravante, 
pentru care plângere nu e necesară. 

Plângerea prealabilă trebuie depusă în maxim 2 luni de la 
identificarea violatorului de către persoana vătămată 
majoră (art. 284 Codul de Procedura Penala). 

Persoanele care au trecut printr-un viol beneficiază 
conform legii 211/2004 de consiliere psihologică gratuită 
asigurată de serviciiile de probatuine de pe langă 
tribunale, de asistenţă juridică gratuită inclusiv pe 
perioada procesului si de compensaţie financiară. 

In cazurile de viol, nu este posibilă împăcarea părților. 
Încetează urmărirea penală a violatorului sau procesul în 
faza de judecată, doar dacă persoana işi retrage 
plângerea. 

Retragerea plângerii are caracter irevocabil, nu mai poate 
fi depusă nicio plângere ulterior. 

Persoana care a trecut printr-un viol nu poate fi 
constrânsă, conform legii, să apară la proces. 

Conform Art. 111 din Noul cod de procedură penală, 
persoanele vătămate, deci şi cele care au trecut printr-un 
viol, beneficiază de unele masuri de protecție a martorilor 
în timpul urmăririi penale prevăzute în art. 124 a) şi b) şi 
îin timpul procesului (art. 125 b) c) si d)). 

 

Mai multe pe site-ul: 
http://www.proiect-marturii.ro 

 

 

 

 

Sprijin după viol 

 

Conform Codului Penal român, prin viol înţelegem actul 
sexual de orice natură cu o persoană de sex diferit sau 
de acelaşi sex, prin constrângerea acesteia, sau 
profitând de imposibilitatea sa de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa. 

De obicei se consideră că violul se întâmpla în locuri 
întunecoase, părăsite şi este comis de străini. Realitatea 
arată însă că în aprox. 70% din cazuri violul este comis 
de o persoană cunoscută victimei. Aceste persoane pot 
fi rude, amici, prieteni sau parteneri. Violul la întâlnire 
(date rape) comis de o persoană de încredere este 
frecvent în rândul tinerelor. 

Femeile violate trăiesc ruşine şi de cele mai multe ori se 
autoînvinovăţesc (că au fost provocatoare, s-au 
îmbrăcat indecent etc.) pentru cele întâmplate. 

Cu toate acestea, RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÂRŞIREA 
INFRACŢIUNII DE VIOL SAU PENTRU ORICE ALT 
COMPORTAMENT VIOLENT O ARE 100% FĂPTAŞUL. 

Informațiile din acest pliant provin în mare parte 

de la Asociația Femeilor Împotriva Violenței 

ARTEMIS, înființată la Cluj, cu o filiala din 2001 la 

Baia Mare, care între 1998 si 2007 a oferit servicii 

de consiliere, adăpost și informare în sprijinul 

persoanelor care au supraviețuit abuzului și 

violenței sexuale, cât și sensibilizare/educație 

pentru prevenirea violenței. 



Efectele Violului 

Efectele violului sunt de lungă durată, dintre ele cele mai 
importante sunt cele psihologice: 

tulburări  de memorie; retrăirea repetată a 
evenimentului; coşmaruri şi insomnii; pierderea 
interesului pentru familie, prieteni şi activităţi obişnuite; 
depresie, iritabilitate, suspiciune; sentimente de 
vinovăţie, neacceptarea propriului corp 

Te confrunţi cu o serie de sentimente, ca: 

teamă că s-ar putea intâmpla din nou; furie pentru ceea 
ce s-a întâmplat; anxietate legată de coşmaruri si 
reapariţia amintirilor; negarea faptului că violul ţi-ar fi 
influenţat viaţa; sentimentul că o parte din tine a murit în 
timpul violului; tristeţe legată de pierderea încrederii în 
oameni 

Este dificil să vorbeşti despre viol, pentru că: 

ti-e teama sa nu fii crezut(ă), sa fii învinovăţit(ă), sa nu se 
înrăutăţească situaţia; ti-e teama din cauza ameninţărilor 
primite; ti-e teama să nu trădezi un secret; te simţi 
vinovată pentru cele întâmplate sau crezi că cei din jur te 
vor învinovăţi; ti-e ruşine, jenă; eşti în stare de şoc, 
confuză, speriată, tristă, furioasă, ţi-e teamă de oameni; 
te simţi ameninţată de către agresor. 

 

Mituri şi Realităţi despre Violenţa Sexuală 

„Nu mi se poate întâmpla mie” 

......ba da, ţi se poate întâmpla. Violenţa sexuală se poate 
întâmpla oricui, indiferent de vârsta, sex, gen, statut 
socio-economic, religie, sexualitate, etnie, abilitate 

.....se estimează că una din trei femei va trece printr-un 
eveniment de violenţă sexuală în cursul vieţii 

.....adolescenţii între 16 şi 19 sunt de 4 ori mai expuşi 
riscului de agresare sexuală 

 

 

„Cele mai multe violuri sunt comise de necunoscuţi” 

....este greşit. 2 din 3 violuri sunt comise de persoane 
cunoscute victimelor - vecin/coleg de şcoală/ serviciu - 
unul din trei fiind chiar un apropiat- prieten, rudă, iubit 

....este fals că violul comis în familie este un mod de 
manifestare a sentimentelor de dragoste 

„În cele mai multe cazuri violul are loc într-un loc 
întunecat, noaptea” 

...este fals. Violenţa se produce cel mai adesea în locuinţe 
şi în diferite momente ale zilei. 

„Violenţa sexuală se întâmplă din vina victimei” 

....niciodată nu e din vina victimei! Nu are importanţă cât 
de seducător se îmbracă cineva sau că bea ori consumă 
droguri, că umbla singură pe străzi noaptea etc – nimeni 
nu cere să fie violată. Responsabilitatea și vina îi aparţin 
agresorului. 

„Dacă doi tineri se curtează sau au o relație, nu poate fi 
vorba de viol” 

...una din trei victime sunt agresate sexual de parteneri 
intimi. Chiar dacă cei doi au avut relaţii sexuale şi înainte, 
nici unul nu are dreptul să forţeze partenerul la sex. Există 
multe modalităţi de constrângere de la forţa fizică, arme, 
ameninţare, şantaj, manipulare până la tactici psihologice. 

„Femeile acuză viol fără sa fie cazul” 

....în ceea ce priveşte acuzaţiile false, dupa statisticile 
existente, acestea nu depăşesc 2% - procent similar ca 
pentru alte infracţiuni 

„A vorbi despre viol nu face decât să înrăutăţească lucrurile” 

...posibilitatea de a vorbi despre agresiunea suferită ajută 
vindecarea. Poate fi important pentru procesul de 
revenire, împuternicind supravietuitoarea să elimine 
rușinea. Oricum, nimeni nu trebuie să fie forțată să 
vorbească înainte să fie pregătită sa o faca. 

Ce Poți Face? 

• Dacă ți s-a întâmplat ție 

...mergi într-un loc unde te simți în siguranță 

...caută o persoană în care ai încredere și care te poate 
susține emoțional 

...să nu te sperii dacă durează până îţi revii. Agresiunea 
sexuală e un şoc puternic. 

...nu te lăsa forţată să vorbeşti despre cele întâmplate, 
vorbeşte numai atunci când te simţi pregătită şi doar cu 
persoane în care ai încredere 

....solicită consiliere psihologică şi juridică 

....solicită examinare medicală pentru înregistrarea şi 
îngrijirea rănilor, pentru depistarea şi tratamentul BTS şi 
pentru medicaţie contraceptivă de urgenţă 

Ai încredere în instinctele şi sentimentele tale, tu eşti 
cea expertă în propria ta recuperare. 

• Dacă i s-a întâmplat unei membre de familie sau prietene 

Rămâi calmă. Acesta este lucrul cel mai bun pe care poţi 
să-l faci pentru persoana victimizată. 

Ajut-o să fie în siguranţă cât de repede se poate, fără să 
vă expuneţi la pericol. 

Încearcă s-o linişteşti. Ei îi poate fi frică de reacţia 
celorlalţi şi e posibil să se autoblameze pentru cele 
întâmplate. 

Încurajează-o să ceară asistenţă medicală, chiar dacă nu 
sunt semne vizibile. 

Acceptă-i ezitarea legată de reclamaţia penală. E o 
decizie grea, de regulă victima se poate gândi la ea abia 
după ce iese din starea de şoc. 

Crede ceea ce spune persoana victimizată despre cele 
întâmplate, fără să o judeci. Gândeşte-te că a trecut 
prin una din cele mai groaznice experienţe şi a 
supravieţuit. 

Repetă-i că nu este vina ei ceea ce s-a întâmplat. 
Responsabilitatea este numai a celui care agresează. 


