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DECLARAłIE
cu prilejul Zilei internaŃionale
pentru eliminarea violenŃei împotriva femeilor

Se împlinesc 10 ani de când OrganizaŃia NaŃiunilor Unite a declarat ziua de 25
noiembrie ca „Ziua internaŃională pentru eliminarea violenŃei împotriva femeilor”.
Conform unui studiu al ONU, o femeie din trei a suferit sau va suferi, în decursul
existenŃei sale, ca urmare a actelor de violenŃă fizică, sexuală sau psihologică.

Şi la acest capitol, din păcate, România înregistrează un număr dramatic de mare al
cazurilor de violenŃă domestică. Ar fi hazardat să vorbim de cifre, de o statistică a cazurilor
raportate autorităŃilor. De cele mai multe ori, asemenea incidente nefericite nu sunt
semnalate. Teama, lipsa instrumentelor, neimplicarea autorităŃilor, a poliŃiei în
special, fac ca femeile supuse relelor tratamente să nu depună plângere împotriva
celor care le agresează.
Apoi, în România, a rămas în picioare o mentalitate păguboasă: e ruşine să te vaiŃi
că ai fost lovită de soŃ/părinte/copil, e jenant să mergi la poliŃie sa-l reclami pe prietenul
care, „din greşeala”, te-a agresat o dată sau de mai multe ori.

În calitate de preşedintă a Comisiei pentru Egalitate de Şanse între Femei şi BărbaŃi,
încerc, de un an încoace, să schimb această stare de fapt.
Primul pas a fost depunerea unei serii de amendamente la Codul Penal şi la cel
de Procedură Penală, prin care solicitam introducerea ordinului de restricŃie împotriva
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celor care se fac vinovaŃi de violenŃe domestice. Cu alte cuvinte, ceream să li se interzică
agresorilor contactul sau apropierea de victimele lor. Deocamdată, Codul de procedură
Penală este în dezbatere, dar am convingerea că amendamentele mele vor fi adoptate!
Deşi îşi propusese, ca prioritate legislativă pentru anul 2009, modificarea şi
completarea substanŃială a Legii pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în familie,
Guvernul nu a promovat în Parlament un astfel de proiect, ba mai mult, a solicitat
respingerea propunerii legislative existente.
De asemenea, AgenŃia NaŃională pentru ProtecŃia Familiei, responsabilă cu
elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniul violenŃei în
familie a fost desfiinŃată chiar în această lună şi în consecinŃă, nimeni nu se mai ocupă de
o problemă gravă care afectează profund societatea românească.
Odată cu instalarea unui guvern stabil, intenŃionez să reintroduc în atenŃia
Executivului Legea pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în familie.
Fac apel la toate organizaŃiile de femei, la asociaŃiile civice în general dar si la
mass-media să mă sprijine în demersul meu. E nevoie să existe o lege clară care să
schimbe radical situaŃia şi să-i pedepsească drastic pe autorii actelor de violenŃă
împotriva femeilor!

PREŞEDINTĂ,
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