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Au trecut 10 ani de la adoptarea Legii pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie. În acest interval de timp 
multe victime au reușit să-și schimbe viața, să părăsească 
relația abuzivă și să-și construiască o carieră și o familie 
așa cum și-au au dorit. Comunitățile în general au 
devenit mai atente și conștiente de problema violenței în 
familie. 57,5% din populație știe că există o lege specială, 
90,7% consideră că femeia NU ESTE PROPRIETATEA 
BĂRBATULUI, 75,7% consideră că o femeie bătută poate 
oricând să se despartă de agresorul ei (Barometru de opinie 
publică, Violența domestică, INSCOP Research, august 
2013). În 2012 a fost introdus în lege ordinul de protecție 
care interzice agresorului să se apropie de victimă. Această  
măsură este menită să salveze vieți. 

După 10 ani avem însă multe probleme cu care victimele 
se confruntă în continuare. Cel mai important aspect este 
capacitatea limitată a sistemului de a asigura protecția 
victimelor violenței în familie. Ordinul de protecție nu 
poate fi emis în 24 de ore, într-un procent foarte mic din 
cazurile de violență în familie agresorul este sancționat,  în 
14 județe nu există adăposturi specializate. 

Noi, organizaţiile nonguvernamentale active în lupta 
împotriva violenţei domestice și a violenţei asupra 
femeilor, considerăm că instituţiile publice, alături de 
societatea civilă, trebuie să continue și să-și intensifice 
eforturile de combatere a fenomenului violenţei în familie, 
în așa fel încât să ofere o protecţie efectivă victimelor, să 

Mesajul Campaniei pentru siguranța femeilor în familie
îmbunătăţească accesul lor la justiţie și să crească gradul de 
conștientizare a cetăţenilor cu privire gravitatea actelor de 
violenţă în familie în general.

Considerăm totodată că este vital ca aceste eforturi să fie 
sprijinite prin alocarea de resurse financiare corespunzătoare 
de la bugetul public întrucât violenţa în familie reprezintă o 
problemă de interes public.

Noi, organizaţiile nonguvernamentale active în combaterea 
violenţei în familie și a violenţei împotriva femeilor, 
propunem instituțiilor publice centrale și locale, comunității 
și reprezentanților lor, 6 măsuri strategice pentru siguranța 
femeii în familie.  

Dreptul la viață în siguranță trebuie respectat. Siguranța 
femeilor în familie înseamnă siguranța copiilor și garanția 
unei dezvoltări armonioase. 

VENIȚI ALĂTURI DE NOI!

Sistem care protejează victimele
Integritatea fizică a victimelor pe primul plan
Garanția respectării legii in folosul victimelor
Urgență in emiterea ordinelor de protecție
Responsabilizarea agresorului
Acces la servicii
Nici un judet fără adăpost pentru victime 
Ținta imediată: proceduri transparente și informare corectă
Asumarea responsabilitătii de către instituțiile competente

Stimați membri ai Parlamentului României,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori!

În anul 2013 am realizat documentări asupra modului în care se pun în practică prevederile Legii 217 din 2013 Republicată 
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Am participat la realizarea hărții serviciilor pentru victime, am cules 
date cu privire la numărul de ordine de protecție emise, procedura de obținere a acestora și punerea lor în executare. Am 
cules date despre numărul de plângeri prealabile și sesizări din oficiu în cazurile de agresiuni asupra persoanei petrecute în 
familie și date despre apelurile de urgență în cazuri de conflicte violente în familie. Rezultatele noastre sunt prezentate și 
analizate în două studii, unul despre servicii, celălalt despre implementarea ordinului de protecție, studii care vor fi lansate 
pe 4 și pe 5 decembrie. 

Am realizat o imagine complexă a STĂRII VIOLENȚEI ÎN FAMILIE în România în ultimele 14 luni. 

Am propus 6 măsuri strategice.  

Organizațiile noastre fac un apel la dumneavoastră în numele victimelor și al persoanelor în situație de risc.

Urmăriți Campania noastră, ascultați argumentele noastre, fiți alături de noi,  transmiteți un semnal victimelor că au un 
aliat puternic: clasa politică din România, Dumneavoastră!  

Semnați Declarația pentru Siguranța Femeilor în Familie! 
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Declarația 
pentru siguranța femeilor în familie

6 măsuri strategice 

Violenţa în familie constituie o problemă pe agenda publică din România de mai bine de un deceniu. În ultimii ani, 
cadrul legislativ s-a îmbunătăţit semnificativ iar în baza acestuia s-au implementat o serie de politici și măsuri de protecţie 
și asistenţă a victimelor. 

Noi, organizaţiile nonguvernamentale active în lupta împotriva violenţei domestice și a violenţei asupra femeilor, 
considerăm că instituţiile publice, alături de societatea civilă, trebuie să continue și să-și intensifice eforturile de combatere 
a fenomenului violenţei în familie, în așa fel încât să ofere o protecţie efectivă victimelor, să îmbunătăţească accesul lor 
la justiţie și să crească gradul de conștientizare a cetăţenilor cu privire gravitatea actelor de violenţă în familie în general.

Considerăm totodată că este vital ca aceste eforturi să fie sprijinite prin alocarea de resurse financiare corespunzătoare de 
la bugetul public, întrucât violenţa în familie reprezintă o problemă de interes public.

Această declaraţie se referă la femeile victime ale violenţei în familie, femeile fiind în mod disproporţionat afectate de acest 
tip de violenţă, dar și de alte tipuri de agresiuni ca urmare a poziţiei lor subordonate în raport cu bărbaţii în societate și 
în familie. Conform datelor Consiliului Europei și ale Comisiei Europene, o femeie din patru este victimă a violenţei 
domestice la un moment dat în viaţă iar între 6% și 10% din populaţia feminină a Europei este afectată de violenţa 
domestică în decursul unui an. În România cifrele Poliţiei indică un număr estimativ de 7000 de victime ale violenţe în 
familie în 2012, însă cunoaștem faptul că multe din cazurile de violenţă în familie rămân neraportate oficial atunci când 
nu există un sistem bine pus la punct de protecţie și asistenţă pentru victime. 

Statul nu poate închide ochii și nu poate invoca dreptul la proprietate sau dreptul la viaţă privată atunci când între pereţii 
casei se petrec fapte ce pun în pericol viaţa și integritatea fizică sau psihică a unei persoane. Legiuitorul român a înţeles și 
și-a asumat acest lucru, prin modificarea legii de prevenire și combatere a violenţei în familie la începutul anului 2012, 
care a consfinţit și în România dreptul victimei de a cere în instanţă emiterea unui ordin de protecţie prin care agresorul 
să fie îndepărtat din locuinţa comună și obligat să menţină o distanţă minimă faţă de victimă pe durata unei perioade 
determinate. La mai bine de un an de la intrarea în vigoare a noii legi, putem aprecia că sunt necesare mai multe eforturi 
la nivel instituţional pentru ca ordinul de protecţie să devină un instrument cu adevărat eficient și util victimelor.

De asemenea, un pas important l-a reprezentat adoptarea de către Guvern a „Strategiei Naţionale în domeniul prevenirii și 
combaterii fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013 – 2017” ce cuprinde o serie de acţiuni ale autorităţilor 
publice centrale și locale pentru reducerea fenomenului violenţei în familie și pentru îmbunătăţirea serviciilor de specialitate 
destinate victimelor și agresorilor. Aceste acţiuni necesită însă o mai bună coordonare și o bugetare corespunzătoare.

Ceea ce lipsește acut în acest moment în România este o structură în cadrul administraţiei publice centrale care să se ocupe 
în mod expres de fenomenul violenţei în familie, după ce, în anul 2010, în contextul crizei economice și pe fondul reducerii 
cheltuielilor publice, Agenţia de Protecţie a Familiei a fost desfiinţată. Sarcina coordonării acţiunilor guvernamentale în 
domeniul prevenirii și combaterii violenţei în familie a rămas pe seama Direcţiei de Protecţie a Copilului din Ministerul 
Muncii, Protecţiei Familiei și Persoanelor Vârstnice. Este nevoie de o structură publică centrală specializată cu rol de 
monitorizare, evaluare și coordonare a programelor și acţiunilor destinate reducerii acestui fenomen. În același timp, 
este nevoie de o abordare integrată pentru eliminarea violenţei domestice ce presupune conlucrarea eficace între toate 
instituţiile și organizaţiile relevante: poliţie, procuratură, instanţă, servicii medicale și de asistenţă socială. 

Putem afirma că politicile publice privind combaterea violenței împotriva femeilor în familie sunt încă adoptate la nivel 
simbolic în România și nu oferă siguranță reală femeilor. Totodată, violența în familie afectează diferit femeile în funcție 
de inegalitățile pe care acestea le trăiesc, de multe ori concomitent, pe baza etniei lor, statutului economic, dizabilității, 
orientării sexuale, vârstei etc. Considerăm necesară dezvoltarea unor politici publice incluzive, care să implice o abordare 
intersecțională și să asigure respectarea drepturilor tuturor femeilor.

Noi, organizaţiile nonguvernamentale active în combaterea violenţei în familie și a violenţei împotriva femeilor, ne 
oferim întreaga disponibilitate factorilor de decizie pentru a face eficientă implementarea legii și a îmbunătăţi serviciile 
specializate oferite atât victimelor cât și agresorilor.
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Am monitorizat îndeaproape implementarea noii legi și, la mai bine  de un an de zile de la intrarea ei în vigoare, suntem 
în măsură să vă prezentăm o situaţie în acest sens.  

Am cules date și informații și am ajuns la concluzia că cea mai serioasă problemă este capacitatea limitată a sistemului de 
a asigura protecția femeilor care doresc să părăsească relația cu agresorul.  Am analizat datele și am identificat șase măsuri 
strategice care pot îmbunătăți situația victimelor pe termen mediu și lung. 

Cele 6 măsuri strategice sunt: 

1. Ordin de protecție de urgență
Argumente: 
- Ordinul de protecție nu se poate emite în 24 de ore de la constatarea situației de criză. Durata medie a emiterii unui 
ordin de protecție este de 33 de zile de la depunerea cererii (va fi actualizat)
- 86.562 apeluri la 112 pentru violență în familie în 2012 și 406  ordine de protecție emise din 1009 cereri
- 941 de omoruri cauzate de violență în familie în 2004 - 2012.

2. Monitorizarea agresorului față de care s-a emis un ordin de protecție
Argumente:
- 22,79 % din ordinele de protecție înregistrate la secțiile de poliție au fost încălcate până in iunie 2013
- Conform legii, agresorul este judecat în stare de libertate pentru încălcarea ordinul de protecție 
- Nu există proceduri de supraveghere a respectării ordinului de protecție
- Singura modalitate de apărare a victimei față de agresorul care a încălcat un ordin de protecție este apelul la 112.

3.Proceduri transparente ale poliției pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Argumente: 
- 70,5 % din populația consideră că poliția trebuie să intervină în situațiile de violenței în familie 
- Procedurile poliției pentru ordine publică nu sunt publice iar proceduri pentru cazurile de violență în familie nu există.
- Modul de lucru al poliției cu victimele violenței în familie diferă de la o unitate la alta. 
- Prin adoptarea unor proceduri publice pentru lucrul cu victimele violenței în familie se vor respecta prevederile Directivei 
2012/29/UE  a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012.

4. Prevenirea și combaterea violenței în familie să fie introdusă în Strategia națională de ordine publică pentru 
2014 – 2020
Argumente: 
- Violența în familie nu este în prezent un criteriu de performanță pentru activitatea poliției. 
- Includerea violenței în familie în Strategia națională de ordine publică va îmbunătăți statisticile poliției privind fenomenul 
și va fundamenta alocarea financiară prevenire și combatere.

5. Responsabilizarea agresorului
Argumente: 
- 50% din victimele violenței în familie își retrag plângerea prealabilă
- 2% din plângerile prealabile se finalizează cu trimiterea în judecată
- „Victimele criminalității ar trebui să fie protejate împotriva victimizării secundare și repetate, precum și împotriva 
intimidării și a răzbunării, să primească sprijin adecvat pentru a se facilita recuperarea lor și să beneficieze de un acces 
suficient la justiție.” (DIRECTIVA 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 
octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului).

6. Cel puțin 1 adăpost specializat pentru victimele violenței în familie în fiecare județ
Argumente: 
- 14 județe nu au adăposturi specializate pentru victimele violenței în familie. 
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Plan campanie
Acțiuni în perioada 16 zile:
◊ 25 noiembrie 2013
București
Memorialul femeilor omorâte de violențele din familie, în Piața Unirii, lângă Unirea Shopping Center, zona Splai, ora 18.30
Târgu Mureș
Eveniment în comunitate Nu da, dăruiește! în parteneriat cu Poliția locală, IPJ, UPU/ SMURD, Echipa intersectorială, 
reprezentanții media. Femei care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie vor oferi bărbaților 
flori însoțite de mesajul «Nu da, dăruiește!»
Sibiu 
Eveniment stradal Martorele Tăcute Vorbesc - distribuire de materiale informative
◊ 2 decembrie 2013
București 
Publicarea nr. 2 din Buletinul informativ al campaniei
Premiera spectacolului Victima în viață, regia Mihaela Săsărman, după un concept de John Bergman – în Dianei Patru, 
ora 20.00
◊ 4 decembrie 2013 
București
Masă rotundă Servicii sociale în domeniul violenței în familie la nivel național 
Lansarea Studiului exploratoriu privind situația serviciilor pentru victimele violenței în familie în 2013  
◊ 5 decembrie 2013
București
Masa rotundă Siguranța victimelor violenței în familie – provocări și perspective  
Lansarea Studiului la nivel naţional cu privire la implementarea ordinului de protecţie – Legea 25 din 2012 (Legea 217/2003 
republicată pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie)
◊ 9 decembrie 2013 
Pitești 
Masă rotundă Servicii sociale in domeniul violentei in familie la nivel național – organizator Grupul Român pentru Apărarea 
Drepturilor Omului
București
Publicarea nr. 3 al Buletinului informativ al campaniei  
◊ 10 decembrie 2013
Focșani 
Masă rotundă Siguranța victimelor violenței în familie - provocări și perspective - organizator Grupul Român pentru Apărarea 
Drepturilor Omului 
București
Lansarea blogului VIOLENȚA ÎN FAMILIE PENTRU PARLAMENTARI – realizat de Asociația Transcena
Târgu Mureș
Mic-dejun cu rugăciune 
Forumul va fi concentrat asupra percepției rolurilor de gen și are scopul de a sensibiliza, dar și de a construi sau consolida 
relațiile dintre societatea civilă, autoritățile locale, mediul de afaceri și cultele religioase.
 
Evenimente derulate pe tot parcursul celor 16 zile
Târgu Mureș 
25 noiembrie-10 decembrie 2013 - Teatru invizibil
Sibiu
26 - 30 noiembrie 2013 - Expoziția Martorelor Tăcute itinerantă la următoarele instituții cu responsabilități în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței: DGASPC Sibiu, Tribunalul și Judecătoria Sibiu
25 noiembrie-10 decembrie 2013 - Ateliere de teatru descompus și sesiuni educative pe tema violenței de gen în 3 licee și 
grupuri școlare, în cadrul proiectului cu finanțare Tineret în Acțiune ”Teatru Contra Violenței de Gen”


