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Context 

 

1. În data de 25 iunie 2015, organizațiile 

non-guvernamentale din rețeaua informală 

Rupem tăcerea despre violența sexuală, 

luând la cunoștință cu îngrijorare cazul 

violului de la Vaslui și judecarea în stare de 

libertate a agresorilor fetei de 18 ani care a 

fost violată când se întorcea de la școală în 

localitatea Văleni din județul Vaslui, au 

solicitat Ministerului Justiției să facă 

publice modalitățile prin care a dispus 

transpunerea în dreptul național a 

Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor 

norme minime privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor 

criminalității (în continuare, Directiva 

victimelor). 

2. În data de 3 august 2015, aceste 

organizații non-guvernamentale, cărora li 

s-au alăturat Rețeaua pentru prevenirea 

și combaterea violenței împotriva 

femeilor, au adresat o scrisoare deschisă 

Cabinetului Primului Ministru, Ministerului 

Justiției, Ministerului Muncii, Familiei și 

Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Sănătății, 

Ministerului Educației și Consiliului 

Superior al Magistraturii, prin care au 

solicitat organizarea unor întâlniri de lucru 

în vederea stabilirii unui plan de acțiune 

interinstituțional, cu participarea societății 

civile, pentru asigurarea protecției, 

asistenței de specialitate și respectarea 

drepturilor victimelor şi 

supravieţuitoarelor violenței sexuale. 

3. În urma acestei solicitări și la răspunsul 

pozitiv al Consiliului Superior al 

Magistraturii, s-a constituit un grup de 

lucru interinstituțional, cu participarea 

reprezentanților organizațiilor 

non-guvernamentale care activează 

împotriva violenței de gen și ai instituțiilor 

cu atribuții în acest domeniu: Ministerul 

Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, 

Ministerul Sănătății, Agenția Națională 

pentru Egalitate de Șanse (Ministerul 

Muncii), Inspectoratul General al Poliției 

Române, Parchetul de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție, Comisia de Drepturile 

Omului, Culte și Minorități (Senat). 

Începând cu data de 31 august, grupul de 

lucru s-a reunit periodic, cu o frecvență 

aproximativ lunară, la sediul Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

4. În cadrul întâlnirilor de lucru ale 

grupului am abordat diverse aspecte ale 

violenței împotriva femeilor și am propus 

înființarea unor servicii specializate de 

sprijin pentru victimele violenței sexuale 

(centre integrate de primiri urgență în 

urma violului sau violenței sexuale) la 

nivelul fiecărui spital județean, în cadrul 

cărora victimele să beneficieze de servicii 

integrate gratuite: asistență medicală, 

asistență medico-legală, consiliere 

psihologică și juridică, asistență socială și 

servicii de consiliere pe termen lung 

derulate de organizații care lucrează 

dintr-o perspectivă de gen. De asemenea, 

am discutat despre emiterea ordinului de 

protecție în cazuri de violență domestică în 

regim de urgență și extinderea acestuia la 

toate victimele violenței împotriva 

femeilor, inclusiv violența sexuală, pe tot 

parcursul procedurilor penale, pentru a 

asigura o protecție reală. Aceste măsuri 

reprezintă standarde minime pentru 

combaterea violării demnității umane a 

femeilor.  

5. Această opinie vine în urma discuției 

privind transpunerea în legislația 
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românească a Convenției de la Istanbul (în 

continuare, Convenția) și a fost elaborată 

de patru organizații non-guvernamentale, 

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și 

Drepturile Omului - ACTEDO, Asociația 

pentru Liberate și Egalitate de Gen - 

A.L.E.G, Asociația Femeilor împotriva 

Violenței - ARTEMIS și Institutul Est 

European de Sănătate a Reproducerii 

(IEESR), membre ale Rețelei de 

organizații non-guvernamentale Rupem 

tăcerea despre violența sexuală. 

6. Această opinie analizează anumite 

aspecte și articole din Convenție care 

necesită transpunere în dreptul intern și 

nu reprezintă o analiză cuprinzătoare sau 

exhaustivă a întregii legislații primare, 

secundare și terțiare sau a cadrului 

instituțional ce necesită a fi reglementat în 

acest domeniu.  

7. Scopul acestei opinii este de a semnala 

aspecte și prevederi importante din cadrul 

Convenției, cărora este nevoie să le 

acordăm o atenție sporită, luând în 

considerare datele privind violența 

împotriva femeilor în România și 

experiența organizațiilor 

non-guvernamentale în lucrul cu victimele.  

 

Recomandări pentru transpunerea 

Convenției de la Istanbul în dreptul 

intern 

 

În primul rând, salutăm efortul instituțiilor 

participante la întâlnirile de lucru de a 

discuta problema violenței împotriva 

femeilor și dorim să mulțumim în special 

Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

găzduirea acestor întâlniri. De asemenea, 

apreciem efortul tuturor actorilor implicați 

în transpunerea Convenției de la Istanbul 

în legislația internă. Nu în ultimul rând, 

apreciem activitățile și realizările ANES și 

ne exprimăm încrederea în aceeași 

colaboare bună în viitor.  

În același timp, atragem atenția asupra 

provocării principale de a implementa în 

mod adecvat și complet articolele 

Convenției, pentru ca aceasta să devină un 

instrument eficient în prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor.  

Convenția de la Istanbul reprezintă primul 

tratat internaţional ce oferă un cadru 

juridic complex în domeniul violenței 

împotriva femeilor, stabilind un mecanism 

independent de monitorizare și prevederi 

obligatorii pentru statele semnatare, ce 

abordează cauzele sociale, economice și 

culturale ale acestui tip de violență. 

Conform Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), 

în România, una din trei femei (28,5% din 

femei) este victimă a violenței fizice 

și/sau sexuale pe parcursul vieții. În acest 

context, Convenția are un mare potențial 

de a reduce semnificativ numărul femeilor 

afectate de violență în România dacă 

prevederile ei sunt implementate și 

finanțate în mod corespunzător de către 

statul român.  

Pentru a asigura transpunerea adecvată a 

Convenției în legislația internă, aducem 

următoarele recomandări: 

1. Transpunerea Art. 1-3 ale Convenției 

într-o strategie clară care abordează 

problema violenței împotriva femeilor, ca 

act de discriminare, încălcare a drepturilor 

fundamentale și manifestare a relațiilor 

istorice inegale de putere între bărbați și 
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femei, ce se reflectă în concepte, tradiții, 

stereotipuri, credințe și comportamente 

din societate, așa cum arată și preambulul 

Convenției. România este statul membru 

UE cu cel mai mic index al egalității de 

șanse între femei și bărbați (33.7/100 în 

2012)1. În acest context, România nu are 

însă o strategie națională privind sănătatea 

reproducerii și nici o strategie națională 

pentru eliminarea tuturor formelor de 

violență împotriva femeilor, iar planurile 

de acțiune se limitează la violența în 

familie. Este nevoie urgentă de 

abordarea coordonată a violenței 

împotriva femeilor și a inegalității de 

șanse în mod prioritar de către statul 

român, pentru a preveni și combate 

acest fenomen și pentru o oferi un 

răspuns adecvat victimelor. Această 

abordare implică: 

a)  Adoptarea unei strategii 

comprehensive pentru egalitatea 

de șanse și violența împotriva 

femeilor; 

b)  Includerea unei abordări a 

violenței din perspectivă de gen 

și a definiției violenței de gen 

împotriva femeilor în legislația 

internă. Amintim faptul că în 

România majoritatea măsurilor 

și programelor de prevenire și 

combatere vizează violența în 

familie, lăsând deoparte alte 

forme de violență împotriva 

femeilor, inclusiv violența 

sexuală săvârșită în afara 

                                                           
1
  Institutul European pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați, Measuring 
Gender Equality in the European Union, 

2005-2012, disponibil la 

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gend

er-equality-index-2015-measuring-gender-equal

ity-european-union-2005-2012-report.  

cadrului familial. Integrarea 

acestor definiții este centrală în 

abordarea violenței împotriva 

femeilor din prisma drepturilor 

omului, facilitând înțelegerea 

acestui fenomen endemic și 

adoptarea unor măsuri de 

prevenție și combatere a 

acestuia; 

c) Adaptarea politicilor publice la 

nevoile victimelor, conform 

standardelor prevăzute în 

Directiva victimelor. Aceasta 

presupune modificarea 

legislației, a regulamentelor de 

ordine și a protocoalelor de 

colaborare interinstituționale 

pentru a preveni revictimizarea 

și a eficientiza combaterea și 

sancționarea formelor de 

violență.  

2. Desemnarea unei autorități centrale 

având atribuția de a coordona toate 

politicile publice referitoare la 

egalitatea de șanse și violența împotriva 

femeilor, care să fie responsabilă de 

realizarea strategiilor, a unei abordări 

integrate, comune, de implementare a 

programelor și de colectare a datelor.  

Recomandăm în acest sens, ca model de 

bună practică, o structură guvernamentală 

coordonatoare în domeniul egalității de 

gen, de exemplu un Minister al Egalității de 

Șanse sau extinderea atribuțiilor Agenției 

Naționale pentru Egalitate de Șanse între 

Femei și Bărbați, care să fie ordonator de 

credite și care să poată co-finanța 

programe și servicii specializate în sensul 

protecţiei victimelor violenţei împotriva 

femeilor. Această practică este des întâlnită 

în alte state membre ale UE, precum Franța 

sau Marea Britanie.  

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-european-union-2005-2012-report
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-european-union-2005-2012-report
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-european-union-2005-2012-report
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3. Implementarea protocoalelor 

formale de sesizare și colaborare cu 

ONG-urile specializate, pentru a oferi un 

răspuns eficient și coordonat victimelor. 

Doar astfel se poate asigura schimbul de 

bune practici între actorii implicați, 

precum și integrarea experienței 

organizațiilor de tip grassroot în politici 

publice.  

4. Desemnarea unei autorități de 

coordonare și implementare a 

protocoalelor de colaborare 

interinstituționale (poliție, spitale, 

instituții de medicină-legală, asistență 

socială, ONG-uri etc.) pentru o abordare 

integrată și eficientă în combaterea 

violenței împotriva femeilor. 

5. Introducerea următoarelor fapte ca 

infracțiuni în noul cod penal: mutilarea 

genitală feminină, sterilizarea forțată, 

căsătoria forțată, facilitarea căsătoriei 

forțate, avortul forțat și sterilizarea forțată, 

violența psihologică. Violența psihologică 

este o formă distinctă de abuz care nu 

implică întotdeauna hărțuirea sau folosirea 

violenței fizice împotriva victimei. Aceasta 

poate include diverse acțiuni de izolare a 

victimei, de exercitare a controlului asupra 

acțiunilor ei, negarea accesului la resurse 

financiare sau la alte servicii, umilire etc. 

Este, prin urmare, deosebit de important 

ca astfel de comportamente să fie 

sancționate, mai ales că această formă de 

abuz psihologic precede, de obicei, forme 

de violență fizică sau femicid.  

În acest context, recomandăm luarea de 

măsuri pentru prevenirea mutilării 

genitale feminine și informarea publicului, 

inclusiv a populației imigrante despre 

legislația privind egalitatea de șanse din 

România. Este de datoria autorităților să 

informeze persoanele cu cetățenie străină, 

azilante sau imigrante despre interzicerea 

acestei practici în România și despre 

serviciile de care poate beneficia victima. 

Un studiu realizat de Institutul European 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 

Bărbați (EIGE) cu privire la mutilarea 

genitală feminină în UE recomandă 

informarea și formarea specialiștilor care 

intră în contact cu posibile victime ale 

acestei practici (personal al instituțiilor din 

domeniul imigrației, doctori, asistenți 

sociali, judecători, procurori etc.)2.   

6. Revizuirea definiției violului din noul 

cod penal în sensul introducerii 

consimțământului, conform Convenției, 

ca element care să ajute la clarificarea 

modului de interpretare a constrângerii, 

precum și la evaluarea acesteia în 

contextul circumstanțelor specifice fiecărui 

caz. Recomandăm mențiunea expresă a 

violului între actuali și foști parteneri ca 

infracțiune. De asemenea, recomandăm 

revizuirea procedurilor de depunere a 

plângerilor penale în cazul violenței 

sexuale, pentru a lua în considerare nevoile 

victimelor și a evita riscul revictimizării 

lor.  

7. Revizuirea definiției hărțuirii sexuale 

din noul cod penal, în sensul includerii 

sancționării comportamentelor de natură 

sexuală nedorite și a actelor de intimitate 

nedorite, ca de exemplu trimiterea online 

sau prin telefon de imagini cu conținut 

sexual, conform recomandărilor Comisiei 

Europene cu privire la standardizarea 

legislației europene în domeniul violenței 

                                                           
2 EIGE, Study to map the current situation and 

trends of FGM. Country Reports. Romania, 
2013, p. 393. 
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împotriva femeilor3. Ar trebui menționat 

expres faptul că relațiile de muncă pot fi 

atât pe linie verticală (subordonare), cât și 

orizontală (aceeași funcție). De asemenea, 

ar trebui prevăzute măsuri speciale de 

prevenție a acestor comportamente, 

precum și măsuri de protecție și servicii 

specializate în sprijinul victimelor, mai ales 

având în vedere incidența mare a acestui 

fenomen (55% din femeile din UE și 32% 

din femeile din România au fost hărțuite 

sexual, conform datelor FRA4), dar și a 

faptului deosebit de îngrijorător că foarte 

puține cazuri ajung în instanță.  

8. Realizarea unei baze de date unice, 

integrate, privind violența împotriva 

femeilor, cu date dezagregate pe sex, 

vârstă, tipul violenței (includerea tuturor 

formelor de violență împotriva femeilor 

descrise de Convenție), plângeri 

înregistrate, sentințe, măsuri de protecție 

etc. În prezent, România nu are o bază de 

date integrată privind toate formele de 

violență împotriva femeilor și nu 

colectează datele dezagregat (pe criterii de 

sex, vârstă, mediu de proveniență etc.). Nu 

există un mecanism coordonator de 

colectare de date și nici indicatori specifici 

stabiliți, astfel că multiple instituții 

colectează date în mod separat, iar aceste 

date nu sunt întotdeauna publice. De 

asemenea, nu există un sondaj periodic 

care să măsoare prevalența acestui 

fenomen și factorii de risc ce duc la 

violență.    

9. Revizuirea curriculară în formarea 

                                                           
3 Comisia Europeană, Feasibility study to assess 

the possibilities, opportunities and needs to 
standardise national legislation on violence 
against women, 2010. 

4 FRA, Violence against women: an EU-wide 
survey. Main results report, 2013, p. 95; p. 99. 

specialiștilor (în domenii precum 

medicină, drept, asistență socială, 

psihologie, poliție, educație, media), pentru 

a include module și ghiduri de intervenție 

în lucrul cu victimele. 

10. Introducerea materiei de educație 

privind sănătatea reproducerii și 

sexualitate în școli, precum și integrarea 

studiilor de gen și a egalității de gen în 

cadrul cursurilor oferite de Casa Corpului 

Didactic la nivelul fiecărui județ, cu 

obligativitatea ca fiecare profesor să 

participe cel puțin o dată la un astfel de 

curs. Totodată, considerăm oportună 

susținerea universităților din marile centre 

universitare ale țării în înființarea, 

dezvoltarea sau continuarea programelor 

masterale și a cursurilor opționale de 

studii de gen.  

11. Introducerea programelor de 

formare continuă a specialiștilor care 

lucrează cu victime și a unor standarde 

minime de realizare a formării în domeniul 

violenței împotriva femeilor. 

12. Revizuirea curriculum-ului pentru 

disciplina jurnalism în sensul 

introducerii unui modul de studiu cu 

privire la drepturile omului şi modul în 

care trebuie să fie tratate victimele 

infracţiunilor, îndeosebi victimele violenței 

de natură sexuală. De asemenea, este 

necesară formarea specialiștilor din cadrul 

instituțiilor de monitorizare media, în 

acest sens. 

13. Introducerea serviciilor de asistență 

integrată a victimelor, în scopul facilitării 

recuperării acestora în urma violenţei, 

precum și finanțarea corespunzătoare a 

acestor servicii, în conformitate cu Art. 20 

din Convenție. Subliniem faptul că această 
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măsură necesită a fi transpusă pentru a 

extinde serviciile de asistență integrată la 

toate formele de violență împotriva 

femeilor, nu doar la cea de violență în 

familie. În prezent, mai multe servicii 

furnizate de entități publice sunt 

condiționate de depunerea plângerii 

penale de către victimă. De exemplu, 

consilierea psihologică gratuită, 

reglementată de Legea nr. 211/2004 

privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecției victimelor infracțiunilor, se 

acordă doar în urma plângerii penale. Este 

necesară adaptarea legislației și 

introducerea unor proceduri standardizate 

astfel încât furnizarea serviciilor să 

continue și în cazul în care victima își 

retrage plângerea penală (reacție frecvent 

întâlnită în cazuri de violență în familie și 

de gen, posibil din cauza presiunilor la care 

este supusă victima) sau atunci când 

aceasta nu dorește să depună plângere 

penală.  

14. Introducerea unor măsuri și 

proceduri clare de informare a 

victimelor, privind drepturile lor, 

serviciile de care pot beneficia și 

modalitatea de a depune plângeri și de a 

primi asistență în acest sens. Atragem 

atenția asupra faptului că informarea cu 

privire la aceste drepturi trebuie asigurată 

de la primul contact cu victima, de către 

serviciile de asistență generală. De 

asemenea, este necesară introducerea unor 

proceduri clare pentru depunerea şi 

înregistrarea de reclamaţii la adresa 

autorităților publice relevante.  

15. Introducerea serviciilor de asistență 

specializate oferite victimelor, conform 

Art. 22 din Convenție, și implementarea 

unor programe de interes național pentru 

dezvoltarea tipurilor de servicii pentru 

formele de violență neacoperite încă de 

serviciile existente. Este necesară 

completarea HG nr. 867/2015 pentru 

aprobarea nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor-cadru 

de organizare si funcționare a serviciilor, 

cu tipuri de servicii specializate pentru 

combaterea violenței sexuale. Sunt 

necesare modificări substanțiale în 

legislație la toate nivelurile, întrucât 

legislația actuală nu prevede servicii 

specializate pentru toate formele de 

violență acoperite de Convenție, ci doar 

pentru violența în familie. 

16. Înființarea de centre integrate de 

urgență pentru victimele violenţei 

sexuale, în concordanță cu Art. 25 al 

Convenției. Această propunere este o 

iniţiativă a grupului de lucru format din 

ONG-urile din Rețeaua neguvernamentală 

Rupem tăcerea despre violența sexuală, 

CSM și alte organizaţii 

non-guvernamentale precum Centrul de 

Resurse Juridice, Asociația Generația 

Tânără şi Asociația Alternative Sociale, şi 

constă în înfiinţarea unor centre integrate 

de urgență pentru victimele violenţei 

sexuale în unitățile medicale de urgență, cu 

o distribuție de minim un centru pe județ, 

care să furnizeze servicii integrate gratuite 

victimelor, necondiționate de depunerea 

unei pângeri penale de către victimă. 

Pentru a asigura finanțarea adecvată a 

acestor centre, propunem introducerea lor 

prin lege specială, modificarea Legii nr. 

202/2002 prin adăugarea unui capitol 

distinct denumit Violența de gen și servicii 

de sprijin specializat (corelat cu 

modificarea Legii Asistenței Sociale) și 

implementarea proiectelor/programelor 

de interes național pentru formarea 

personalului. În România, 28,5% din femei 
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(circa 3 milioane) sunt victime ale violenței 

fizice și/sau sexuale pe parcursul vieții, 

conform FRA5. Cu toate acestea, violența 

sexuală rămâne una dintre cel mai puțin 

raportate și condamnate infracțiuni. 

Totodată, violența sexuală implică costuri 

foarte mari pentru stat. Marea Britanie, de 

exemplu, a calculat costul fiecărui viol la 

73.487 de lire la nivelul anului 2003/2004, 

cost rezultat în mare parte din pierderi în 

productivitatea pe piața muncii și costuri 

în sistemul de sănătate, de pe urma 

problemelor pe termen lung dezvoltate6.  

Scopul acestor centre este de a oferi un 

răspuns imediat, coordonat și integrat și o 

asistență multidisciplinară victimelor 

violenței sexuale, în vederea protejării şi 

respectării drepturilor lor fundamentale. 

Aceste centre ar  oferi: asistență 

medicală de urgență, asistență 

medico-legală, inclusiv colectarea imediată 

(în 24 de ore) a probelor biologice, 

consiliere psihologică, contactarea poliției, 

informarea victimei și îndrumarea acesteia 

spre alte servicii pe termen mediu/lung, 

asistență socială pentru situații de criză 

(distribuire de îmbrăcăminte, alimente, 

punerea la dispoziție a unui adăpost de 

urgență)7.  

17. În același timp, recomandăm 

                                                           
5  FRA, Violence against women: an EU-wide 
survey. Main results report, 2013, p. 172. 
6
  Centrul de Resurse Juridice et. al., Centre de 

primiri urgență pentru victimele violenței 
sexuale: un imperativ în contextul românesc, 
disponibil la 
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/201
5/01/centre-urgenta-3.pdf. 

7  Propunerea de înființare de centre de primiri 
urgență pentru victimele violenţei sexuale 
Carențe și soluții pentru victimele violenței 
sexuale poate fi consultată pe larg la 
http://actedo.org/wp-content/uploads/201
5/10/Propunere-centre-de-primiri-urgenta_
Rupem-tacerea.pdf. 

înființarea și a altor servicii specializate 

pentru victimele violenţei sexuale pe 

termen lung și introducerea serviciilor 

specializate pe violența sexuală în 

tipologia serviciilor sociale (spre 

exemplu, ca și servicii de consiliere pentru 

prevenirea si combaterea violenţei 

sexuale), cu obligativitatea co-finanțării lor 

de către autoritățile publice.  

18. Înfiinţarea unui număr suficient de 

adăposturi corespunzătoare, uşor 

accesibile, precum și simplificarea 

procedurilor de admitere a victimelor 

în adăposturi. Pentru a asigura o 

distribuție geografică echitabilă și un 

număr suficient de centre, solicităm 

modificarea prevederilor legislative 

privind finanțarea adaposturilor, de ex. 

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, în sensul 

introducerii obligației autorităților 

județene/locale de a (co)finanța un număr 

de locuri în adăposturi, calculat în funcție 

de numărul de locuitori ai județului. În 

completare, propunem stabilirea de criterii 

pentru proiecte și programe de interes 

național care să acorde prioritate înființării 

de adăposturi în județele în care nu există 

niciun adăpost. Potrivit Consiliului 

Europei8 , României îi lipsesc 71% din 

adăposturile pentru femei necesare 

raportat la numărul de locuitori 

(standardul european este de un adăpost la 

10.000 locuitori).  

19. Înființarea unei linii telefonice de 

urgenţă la nivel național, apelabilă în mod 

gratuit 24 de ore din 24, pentru a oferi 

consiliere și îndrumare spre servicii locale 

apelanţilor victime ale violenței de gen. 
                                                           
8 Consiliul Europei, Combating violence against 

women: minimum standards for support 
services, p. 18. 

http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/01/centre-urgenta-3.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/01/centre-urgenta-3.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/10/Propunere-centre-de-primiri-urgenta_Rupem-tacerea.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/10/Propunere-centre-de-primiri-urgenta_Rupem-tacerea.pdf
http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/10/Propunere-centre-de-primiri-urgenta_Rupem-tacerea.pdf


8 

 

Linia ar trebui deservită de un personal 

format continuu și corelată cu harta 

serviciilor disponibile, pentru a asigura 

îndrumarea cazurilor către servicii 

specializate. Atragem atenția asupra 

faptului că liniile telefonice deja existente 

sau pe cale de a fi înființate nu se 

adresează victimelor tuturor formelor de 

violență asupra femeilor, așa cum prevede 

Convenția: linia telefonică 0800.500.333 se 

adresează doar victimelor violenței 

domestice; telefonul copilului (116 111) se 

adresează unui alt grup țintă, iar liniile 

telefonice de sprijin înființate de ONG-uri 

nu sunt disponibile 24 de ore din 24 și nu 

au acoperire națională.  

20. Introducerea ordinului de protecție 

de urgență (care se emite în aceeași zi cu 

producerea incidentului) și extinderea 

măsurii ordinului de protecției pentru a 

acoperi și violențele sexuale sau alte forme 

de violență împotriva femeilor săvârșite de 

partener sau non-partener, în conformitate 

cu prevederile Convenției. În prezent, 

ordinul de protecție funcționează doar în 

cadrul violenței în familie.  

21. Asigurarea asistenței judiciare 

gratuite și a accesului efectiv la justiție 

al victimelor. În prezent, pragul de 

obținere a ajutorului public judicar este 

foarte scăzut: venit mediu net lunar pe 

membru de familie sub 300 de lei, 

respectiv 600 de lei (caz în care ajutorul 

public judiciar se acordă în proporție de 

50%) în ultimele două luni anterioare 

depunerii cererii. Mai mult, rata de 

acordare a ajutorului public judiciar este 

scăzută chiar și în aceste condiții. Astfel, 

solicităm acordarea asistenței juridice 

gratuite pentru toate victimele violenței 

împotriva femeilor, precum și ridicarea 

pragului de acordare a ajutorului public 

judiciar astfel încât acesta să țină cont 

de realitățile sociale din România. De 

asemenea, luând în considerare raportul 

AVOCATURA PRO BONO – indicator al 

funcționării profesiei într-o democrație 

reală9 , elaborat de Centrul de Acțiune 

pentru Egalitate și Drepturile Omului- 

ACTEDO, Centrul de Resurse Juridice și 

Asociația Salvați Copiii - Filiala Iași, 

recomandăm reglementarea activității 

juridice pro bono în sensul încurajării 

acesteia. Considerăm că, în România, 

activitățile pro bono trebuie să vizeze 

drepturile fundamentale și să faciliteze 

accesul la justiție al victimelor, inclusiv al 

femeilor afectate de violență.  

22. Finanțarea adecvată din bugetul de 
stat a serviciilor adresate victimelor 
violenței împotriva femeilor, precum: 

− Centre integrate pentru victimele 
violenței sexuale, în cadrul unităților 
de primiri urgență, și servicii 
specializate de sprijin pe termen lung, 
externalizate, la nivel regional/local; 

− Centre de intervenție și de prevenire a 
violenței sexuale care să ofere 
asistență juridică și consiliere 
psihologică gratuite, necondiționate de 
plângerea penală prealabilă; 

− Un număr suficient de adăposturi 
pentru victimele tuturor formelor de 
violență împotriva femeilor, inclusiv 
violență sexuală; 

− Gratuitatea certificatelor medico-legale 
pentru victimele violenței sexuale; 

− Linie telefonică gratuită pentru 
victimele violenței violenței împotriva 
femeilor; 

                                                           
9
  Disponibil la 

http://actedo.org/wp-content/uploads/2015/12/A

VOCATURA-PRO-BONO_fin.pdf. 

http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/01/AVOCATURA-PRO-BONO_final.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/01/AVOCATURA-PRO-BONO_final.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/01/AVOCATURA-PRO-BONO_final.pdf
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− Formarea continuă a specialiștilor care 
lucrează cu victimele violenței sexuale; 

− Programe continue de informare, 
formare, intervenție și prevenție 
(conform Art. 14-16 din Convenție); 

− Crearea unor linii distincte de 
finanțare pentru ONG-urile care 
lucrează cu femei afectate de violență, 
ca și grup vulnerabil 

− Alte măsuri specifice de prevenție și 
combatere a violenței împotriva 
femeilor. 

23. Adaptarea bugetului național și a 

bugetelor locale la dimensiunea de gen 

și introducerea indicatorilor specifici 

privind egalitatea de șanse în analiza 

alocării cheltuielilor și realizarea bugetelor 

locale și al celui național.  

24.  Introducerea unei scheme și a unor 

proceduri clare în vederea asigurării 

dreptului victimelor de a pretinde 

compensaţii de la agresori pentru oricare 

din agresiunile stabilite în conformitate cu 

Convenţia, precum și luarea de măsuri 

specifice de informare a victimelor despre 

această posibilitate (Art. 30 din Convenție).  

*** 

Avem convingerea că implementarea 

măsurilor cu titlu de recomandare expuse 

anterior, în viitorul apropiat sau ca rezultat 

direct al planificărilor strategice pe termen 

lung, va avea efecte pozitive şi de durată 

atât în ceea ce privește prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor, 

cât și în sprijinirea victimelor în depășirea 

traumelor și apărarea drepturilor 

fundamentale ale acestora.  

 

 

Persoană de contact: 

Iulia Pascu 

Reprezentant legal, Centrul de Acțiune 

pentru Egalitate și Drepturile Omului – 

ACTEDO 

iulia.pascu@actedo.org  
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