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Abstract (en): The author deals with the issue of listening minors in criminal cases and tactical rules that
must be respected in such situations. Children are often put in role of victims or witnesses after crimes
being committed, especially those that imply violence, or sexual crimes. In this context it is necessary that
their hearing as victmis, witness or participate in criminal proceedings as an injured party and / or civil
party. Also, minor interogation is individualized according to age, to determine the place of hearing,
questionnaires and tactics to be addressed.
However, we need to ensure the probative value of the declaration as large as possible and avoid the reexamination of the minor. Child's participation in criminal proceedings assumes protect its procedural
rights and ensure optimal climate, which aimed to protect physical integrity mental and moral thereof, for
which is of great importance how to apply the laws regarding juveniles in criminal proceedings. In this
context is necessary to listen to those who are victims or witnesses if they participate in
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Abstract (ro): Autorul tratează problematica ascultării minorilor în cauzele penale şi regulile tactice ce
trebuiesc respectate în aceste cazuri. Copiii se regăsesc adesea în postură de victimă sau martor cu ocazia
săvârşirii unor infracţiuni, în special a celor săvârşite cu violenţă, ori a infracţiunilor privitoare la viaţa
sexuală. În acest context se impune ascultarea acestora în calitate de persoană vătămată, martor sau dacă
participă în procesul penal ca parte vătămată sau/şi parte civilă. De asemenea, ascultarea minorului se
particularizează în conform vârstei acestuia, în funcţie de care se stabilesc locul de ascultare, chestionarele
şi tacticile ce vor fi abordate.
Toate acestea ne sunt necesare în vederea asigurării unei valori probante cât mai mari a declaraţiei şi de a
evita reaudierea minorului. Participarea copilului în procedurile penale presupune apărarea drepturilor sale
procesuale şi asigurarea unui climat optim, menit să conducă la protejarea integrităţii fizice, psihice şi
morale a acestuia, fapt pentru care prezintă o mare importanţă modul în care se aplică dispoziţiile legale
privind participarea minorului în procesul penal.
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