
Abuzurile psihologice asupra minorilor - instrument de lucru pentru avocați, în 

dreptul civil și în dreptul penal 

 - 4 ateliere (10 ore) - 

Lector Univ. Dr. Simona Vlădica 

 

SCOPUL UMĂRIT: 

 Formarea priceperilor și deprinderilor avocaților, printr-o pregătire teoretică și 

practică, pentru a înțelege, recunoaște și reprezenta clienții în procesele în care există 

anumite forme de abuzuri emoționale exercitate de părinți asupra minorilor în cazul 

separării celor dintâi, reprezintă un obiectiv fundamental pentru perfecționarea avocaților 

care instrumentează dosare cu minori. 

În acest sens, este util ca avocații să cunoască anumite noțiuni teoretice cu 

exemplificări practice, din sfera psihologiei. De asemenea, este indicat ca avocații care 

pledează în cazurile cu minori să cunoască rolul și necesitatea expertizei psihologice 

judiciare, necesară în stabilirea existentei unei forme de abuz emoțional. 

Totodată, este important ca avocații sa dețină toate cunoștințele relevante pentru a  

prezenta în fata instanței / procurorului argumentele necesare pentru a susține admiterea 

acestei probe. Mai departe, stabilirea obiectivelor expertizei psihologice este un moment 

important ce poate conduce la obținerea unei probe concludente pentru cauză.  

Deținerea unor cunoștințe de specialitate referitoare la tehnicile de ascultare a 

minorului pot fi importante în instrumentarea unui dosar ce se dorește a fi soluționat de un 

avocat. Consilierea psihologica a  minorului, dar și a părinților, cu toate implicațiile acestei 

proceduri  reprezintă un subiect important a fi dezbătut în cadrul orelor de atelier. 

Abordarea tematicii va avea aplicabilitate în activitatea avocaților atât în domeniul 

civil, cât și în cel penal. 

ATELIERUL 1 (4 ore) 

Alienarea parentală - formă de abuz emoțional asupra minorilor când părinții se 

despart ?!  

Noțiuni teoretice și practice: 

16:00 - 18:00 

✓ Definiții, concepte teoretice privind abuzul psihologic / alienarea parentală 

✓ Când și de ce apare alienarea parentala?  

✓ Sindromul Stockholm – aliatul de nădejde al alienatorilor?!  



✓ Comportamentul părintelui abuzator/alienator versus alienat - cauze și consecințe 

în plan juridic - analiză de cazuri 

18:00 - 18:15 - Pauză 

18:15 – 20:15 

✓ Simptomele copilului afectat de abuzurile emoționale exercitate asupra lui / 

alienare parentală - modalități eficiente de identificare și diferențiere 

✓ Cum se comportă, ce simt și ce așteptări să avem ca societate de la adulții victime ale 

alienării parentale? Prezentare de caz. 

✓ Cum prevenim instalarea alienării parentale?  

✓ Măsuri concrete pentru stoparea fenomenului de alienare parentală dispuse de 

judecători – analiza unor hotărâri judecătorești 

 

ATELIERUL 2 (3 ore) - Expertiza psihologică judiciară 

16:00 - 17:30 

 

✓ Rolul expertizei psihologice judiciare – importanța formulării corecte a 

obiectivelor pentru realizarea expertizei - prezentare teoretică  

✓ Modalități de identificare și analizare a efectelor psihologice ale alienării parentale 

asupra minorilor cu repercusiuni asupra comportamentului la vârsta adultă – 

argumente în fata instanțelor pentru susținerea expertizei! 

✓ Expertiza psihologică judiciară - abordare practică – analiza unor modele de 

expertiză 

 

17:30 - 17:45 - Pauză 

17:45 – 19:15 

 

✓ Ascultarea minorilor abuzați emoțional de către instanță versus evaluarea 

psihologică a minorilor în cadrul expertizei psihologice judiciare – analiza 

eficacității fiecărei proceduri, diferențe, beneficii, avantaje, dezavantaje 

✓ Efectele dezastruoase pe care abuzurile emoționale / psihologice / alienarea 

parentală le au, în plan psihic, atât asupra minorilor victime, cât și asupra alienaților 

(abuzaților), dar și asupra alienatorului (abuzatorului) însuși – surprinse în 

expertiza psihologică judiciară? 

✓ Gestionarea emoțiilor negative, expunerea la traumă în formă continuă, manifestări 

comportamentale la limita patologicului surprinse în expertizele psihologice – 

aspecte teoretice și studii de caz 

 



ATELIERUL 4 (3 ore) 

Legea penală și alienarea parentală! Sau cum generează alienarea parentală o serie 

de infracțiuni? 

16:00 - 17:30 

Infracțiunile de nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorilor (art. 379 Cod Penal), 

hărțuirea (art. 208 C.P.), amenințarea (art. 206 C.P), rele tratamente aplicate minorilor (art. 

197 C.P.), emiterea ordinelor de protecție prev. de Legea 217/2003 - corelate cu abuzul 

emoțional exercitat asupra minorilor/alienarea parentală – aspecte teoretice și practice - 

studii de caz 

✓ Trimiterea/netrimiterea în judecată a abuzatorului - analiză unor hotărâri 

judecătorești/rechizitorii 

✓ Ordinul de protecție, probă în favoarea alienatorului?! 

✓ Amenda penală - implicații asupra abuzatorului și consecințe asupra minorului 

✓ Condamnarea la închisoare cu suspendare/executare pentru acte conexe alienării -  

o realitate?!  

✓ Amenda penală – implicații asupra alienatorului și consecințe asupra minorului și 

părintelui alienat 

 

17:30 – 17:45 - Pauză 

17:45 – 19:15 

Necesitatea consilierii psihologice a minorului și a părintelui alienator/alienat în 

cazurile identificării alienării parentale 

✓ Eficienta consilierii psihologice a minorului în contextul menținerii acestuia în 

mediul contaminat și al practicării alienării  parentale continue 24/24 de ore , 7/7 

zile pe săptămână  

✓ Intervenția psihologică specializată în cazurile de alienare parentală – consilierea 

minorului sau consilierea tuturor actorilor implicați (ambii părinți și minorul)?!  

Practica neunitară în instrumentarea și în soluționarea acestor categorii de dosare 

cu minori 

✓ Analiza rechizitoriilor/ordonanțelor de clasare/ hotărârilor judecătorești - studii 

de caz 

Aspecte practice și cadrul legislativ existent 

✓ Studii practice și analiza cadrului legislativ existent– aspecte practice 

✓ Elaborarea unei grile care să ajute avocații să identifice părinții cu manifestări 

alienatoare/abuzatoare - activitate practică 


