
Lista de drepturi a 
supraviețuitorului de 

agresiune sexuală  
Aveți drepturi.  Aveți dreptul de a primi 
răspunsuri, dreptul la informații și dreptul 
de a ști. Acest card explică drepturile, 
opțiunile și resursele utile cheie. 
Dumneavoastră decideți
Este decizia dumneavoastră să:

• Obțineți un examen fizic, 
• Participați la un caz penal, sau 
• Raportați agresiunea. 

Indiferent ce alegeți, nu vă veți pierdeți drepturile.

Întrebări? 
Întrebați un cadru de asistență medicală, un 
ofițer de poliție, sau contactați centrul dvs. 
local de criză în caz de viol. 

Agenția:  __________________________________

Numele persoanei de contact:  ________________

Telefon:  __________________________________

Raport de poliție / Nr. caz.:  __________________

Note:  ____________________________________  
__________________________________________
__________________________________________

Aveți dreptul să știți …
 Puteți să:
• Aveți 24 de ore un consilier confidențial pentru caz 

de agresiune sexuală (avocatul victimei) sau altă 
persoană (persoane) de sprijin cu dumneavoastră în 
timpul oricărui examen sau interviu. 

• Cereți un ordin judecătoresc pentru protecția 
dumneavoastră. 

 » Pentru protecție imediată contra agresorului, cereți 
unui ofițer de poliție un ordin de protecție de urgență. 

 » Aflați informații despre Ordinele de protecție civilă 
aici: www.courts.ca.gov/1260.htm.

• Întrebați despre rezultatele testului și proba de agresiune.
• Cereți ofițerului un număr de caz și aflați cum puteți ști 

ce se va întâmpla în continuare.
• Dacă aveți nevoie de ajutor cu plata costurilor legate de 

agresiune, aflați informații suplimentare și apelați la: 
www.victims.ca.gov/victims/howtoapply.aspx

• Notă: S-ar putea să trebuiască să participați la cazul 
penal pentru a vă califica pentru CalVCB.
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Aveți dreptul să primiți răspunsuri  
• S-a analizat proba dvs. în timp de 18 luni?
• S-a folosit proba pentru a se face un profil ADN al 

agresorului dumneavoastră? 
• S-a introdus un profil ADN în baza de date a organelor 

de aplicare a legii? S-au găsit potriviri de profiluri?

Aveți dreptul la informații, inclusiv:
• O copie gratuita a rapoartelor crimei. (Solicitați în scris 

la agenția locală de poliție.)
• Informațiile agresorului din registrul delincvenților 

sexuali, dacă acesta a fost condamnat.
• Proba din kitul de viol. Kitul de viol trebuie să fie:

 » Dusă la laborator și analizată în timp de 24 de ore, și 
 » Păstrată timp de 20 ani, sau până când împliniți 40 

de ani, dacă abuzul a avut loc când aveați 18 ani.

Fapte: 
• Proba ADN de pe corp poate dura de la 12 ore până la  

7 zile. 
• ADN și alte tipuri de probe se pot deteriora dacă sunt 

expuse la căldură, apă sau alte materiale.

Resurse* 
Centrul local de criză în caz de viol
Contactați centrul dvs. local de criză în caz de viol pentru 
sprijin, promovare și informații despre serviciile lor. 

Comisia de compensare pentru victime din California 
(CalVCB) – Asistă victimele cu plata pentru consiliere 
psihologică, pierdere de venit, curățirea locului crimei, 
relocare, cheltuieli medicale și dentare și alte costuri 
legate de agresiune.  
800-777-9229 • www.victims.ca.gov

Coaliția contra agresiunii sexuale din California 
(CalCASA) – Activează pentru eliminarea violenței 
sexuale prin prevenire, intervenție, educație, cercetare, 
promovare și reglementări publice.   
916-446-2520 • www.calcasa.org
Rețeaua Națională contra violului, abuzului sexual 
și incestului (RAINN)  – Cea mai mare organizație 
națională contra violenței sexuale.   
800-656-HOPE • www.centers.rainn.org
Linia națională de urgență contra violenței domestice –  
800-799-7233 • www.thehotline.org
Linia de urgență a Centrului Național de Resurse pentru 
Traficul de Persoane  – Linia de urgență - 24 de ore  
888-373-7888 • www.humantraffickinghotline.org
Biroul Procurorului General al Californiei - Unitatea de 
servicii pentru victime – Conectează victimele cu sursele 
locale de sprijin și de informații pentru victime. Furnizează 
informații și actualizări despre procesul de recurs.  
877-433-9069 • www.oag.ca.gov/victimservices  
Pentru informații suplimentare, contactați: 
www.oag.ca.gov/sexual-violence
* Biroul Procurorului General al Californiei nu controlează , sprijină sau are 

responsabilitate pentru organizațiile și agențiile menționate mai sus. 

Urmărirea probei juridice de  
agresiune sexuală (SAFE-T) 

Contactați Unitatea de servicii pentru victime a 
procurorului General al Californiei pentru informații 
privind localizarea generală și statutul kitului de viol 
pe baza datelor introduse în baza de date SAFE-T. Sau 
contactați agenția locală de aplicare a legii care a 
gestionat cazul dumneavoastră.
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