
EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Violenţa în familie se înscrie în sfera largă a criminalităţii. Amploarea şi
gravitatea fenomenului în România au căpătat aspecte atât de grave încât reclamă
în mod imperios măsuri legislative şi instituţionale menite pe de o parte să limiteze
fenomenul prin măsuri punitive faţă de agresori, iar pe de altă parte să vină în
sprijinul victimelor acestor violenţe. Este cunoscut faptul că, îndeobşte copii şi
femeile sunt ţinta agresiunilor casnice iar carenţele legislative existente în prezent
nu fac decât să îi încurajeze pe agresori.

Manifestarea conduitelor deviante, cu caracter violent, în cadrul familiei
are consecinţe grave atât asupra partenerilor şi, în special asupra copiilor, dar şi
asupra întregii societăţi româneşti, marcată în această perioadă de tranziţie nu
numai de slăbiciuni economice dar şi de escaladarea violenţei la toate nivelurile.
Această stare de lucruri reclamă intervenţia statului şi a întregii societăţi civile,
deoarece sănătatea fizică şi psihică, moralitatea şi starea de normalitate ale unui
popor sunt imperative care ne vizează pe toţi.

Pentru aceste considerente este necesară elaborarea unui act normativ
care, prin măsurile sale punitive să-i descurajeze pe agresori, să acorde un
minimum de asistenţă socială celor lipsiţi de apărare în aceste cazuri.

Propunerea legislativă privind combaterea violenţei în familie instituie un
serviciu public de acţiune socială, pluridisciplinar, cu reprezentare naţională şi
locală, cu o dublă subordonare, a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi a
consiliilor locale. La nivel naţional se propune conlucrarea organismelor statului cu
toate organizaţiile private, cu instituţii similare ale organizaţiilor internaţionale
pentru studierea fenomenului de violenţă casnică, de instituire a unor măsuri
preventive, programe naţionale de informare şi combatere, programe educaţionale
etc.

Având în vedere realităţile cotidiene, actul normativ extinde aria noţiunii
de „familie” la toţi aceia care trăiesc sub acelaşi acoperământ şi totodată instituie
obligaţia unor factori sociali de a interveni, prin sesizarea organelor abilitate să
intervină. Totodată se impune judecarea cu celeritate, în regim special – cel puţin
până la organizarea tribunalelor specializate.
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Pentru cei care sunt victime ale agresiunilor se impune ajutorul statului
prin organizarea la nivelul tuturor localităţilor a unor refugii sociale şi alte forme de
sprijin.

În scopul descurajării agresorilor, schimbării mentalităţilor instalate la
nivelul unor medii sociale extinse, legea de faţă propune pe de o parte înăsprirea
pedepselor pentru faptele deja reglementate în alte acte normative, iar pe de altă
parte instituie sancţiuni pentru acele fapte nereglementate până în prezent, cum ar fi
abuzul marital sau hărţuirea psihologică.

Prin urmare, se impune intervenţia legislativă a statului şi implicarea
imediată a tuturor organelor şi organizaţiilor publice şi private în combaterea
violenţei în familie.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.


