În atenția domnului Președinte Klaus Iohannis,

Stimate domnule Președinte,
Cazul celor două fete victime ale violenței extreme a unui agresor în vârstă de 66 de
ani este un semnal de alarmă asupra stadiului necorespunzător al implementării
legislației pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor împotriva femeilor în țara
noastră. Ne facem datoria să vă expunem punctul nostru de vedere cu privire la
cauzele care au dus la situația relevată public și la unele dintre soluțiile propuse în
spațiul public.
Au existat pentru ambele cazuri și sesizări și apeluri la 112. Poliția nu a răspuns în
timp util, fapt care s-a soldat cu moartea a două fete. Suntem de acord că este
necesară „gândirea unui plan de măsuri urgente pentru eficientizarea timpilor de
răspuns în situații critice la nivelul întregului aparat de stat” (din conferința de presă a
Primei Ministre din 27.07.2019). Bazîndu-ne pe experiența noastră din Rețeauau VIF
cu victime care apelează la ajutorul poliției, vă solicităm să găsiți reglementarea legală
care să anuleze posibilitatea lucrătorilor Ministerului de Interne și a lucrătorilor
Ministerului Public de a lua decizii cu privire la începerea sau continuarea intervențiilor
și/sau cercetărilor pe baza convingerilor personale de gen, a unor convingeri
discriminatorii pe alte criterii și a experienței anterioare pe cazuri similare.
Solicităm de asemenea ca orice modificare legislativă de interes direct pentru
siguranța cetățeanului care plătește taxe pentru a fi protejat de stat să fie făcută
prin Parlament, în procedură de urgență, pentru a asigura transparența procesului
legislativ și posibilitatea de a pune în dezbaterea cetățenilor propunerile de modificări.
În prezent cetățeanul obișnuit nu este în situația de a monitoriza și evalua corect
activitatea de ordine publică a poliției deoarece toate procedurile ce reglementează
acțiunile de ordine publică ale poliției sunt secrete. Vă solicităm desecretizarea
acestor documente în scopul ca profesioniști ce lucrează cu victime și le oferă suport
în situații de risc maxim pentru viața lor (adăposturi pentru victimele violenței
domestice, adăposturi pentru victimele traficului) să poată participa cu un feedback
argumentat la dezbaterile publice.
Punctul nostru de vedere cu privire la mărirea pedepselor este bazat pe experiența
asociațiilor Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului și Asociația Transcena,
membre ale Rețelei VIF, care au derulat activități în parteneriat cu Direcția Generală
a Penitenciarelor și ulterior Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) începînd
din 1995.
Din expereință, primul fapt ce trebuie analizat este liberarea înainte de termenul
prevăzut prin sentință. Pedeapsa se reduce prin zile câștig obținute prin participare

la muncă și la școală și, în prezent, ca o compensație pentru condiții de detenție
degradante. Instanța decide liberarea condiționată pentru care, conform legii, fiecare
deținut este eligibil după executarea a 2/3 din pedeapsă. Principalul argument în
favoarea liberării condiționate este comportamentul bun din penitenciar coroborat cu
participarea la programe. Astfel o pedeapsă de 25 de ani se poate reduce la 12 ani
efectuați efectiv și o pedeapsă de 10 ani (maximumul pedepsei pentru viol) se poate
reduce la un timp efectiv petrecut în detenție de 5 ani. Față de această situație vă
solicităm să aveți în vedere:
-

Creșterea rigorii condițiilor ce fac parte din liberarea condiționată, cât și a rigorii
urmăririi efectuării obligațiilor prevăzute de instanță.
Punerea cu celeritate în practică a sistemului de brățări electronice, acestea
cresc eficiența măsurilor parte din liberarea condiționată.
Mărirea minimumului pedepselor menționate de doamna Prim Ministră.
Includerea în sentințele pentru agresorii sexuali a obligativității parcurgerii
programului pentru agresorii sexuali în penitenciar și imposibilitatea liberării
condiționate pentru aceștia fără absolvirea cu succes a programului. Programul
existent în prezent nu poate fi aplicat datorită refuzului infractorilor sexuali de a
participa.

-

-

-

-

-

Organizarea unei dezbateri cu specialiști cu privire la acordarea pedepsei cu
suspendare pentru pedofili. Recomandarea noastră este a nu se acorda
această pedeapsă cu suspendare.
În legătură cu cazurile de agresiune sexuală împotriva minorilor am
constatat în practică faptul că declanșarea acțiunii penale nu se face în
toate cazurile. Pentru noi din societatea civilă este imposibil de documentat
dacă avem de-a face cu un fenomen la nivel național sau este vorba doar
despre o coincidență nefericită exclusiv în practica noastră. Solicităm
monitorizarea implementării legislației și respectării drepturilor victimelor
minore ale agresiunilor sexuale de către Guvernul României.
Considerăm necesar pentru siguranța femeilor și fetelor să existe personal
specializat și format pentru a gestiona eficient cazurile de violență împotriva
femeilor, ținând cont de riscul de re-traumatizare a victimei.
Totodată considerăm necesară, așa cum am menționat și în trecut, modificarea
Codului Penal astfel încât cercetarea agresorilor să continue chiar dacă victima
își retrage plângerea în cazurile de violență domestică și ca autoritățile statului
să se sesizeze din oficiu în cazurile de violență domestică pentru un număr de
10 zile de îngrijiri medicale, corespunzător realităților trăite de femei, nu de 90
de zile de îngrijiri medicale cum este specificat în prezent.
Solicităm să se urgenteze implementarea colaborării interinstituționale
prevăzute de lege pentru cazurile de agresiune în familie. De asemenea
solicităm crearea unui cadru legal pentru colaborarea interinstituțională în
cazurile de viol, hărțuire sexuală, exploatare sexuală în scopul evitării revictimizării și pentru protecția victimelor. Reprezentanţii instituţiilor trebuie să

-

trateze victimele cu demnitate şi profesionalism pentru a le încuraja să aibă
încredere să depună plângere şi să raporteze agresiunea.
Așa cum este prevăzut și în Convenția de la Istanbul, pentru prevenirea
violenței împotriva femeilor și fetelor este necesar ca Guvernul României, cu
sprijinul tuturor actorilor relevanți, să includă în educație noțiuni despre
egalitatea de gen despre diferitele forme de violență împotriva femeilor și
fetelor, inclusiv noțiuni despre ce înseamnă consimțământul și formele violenței
sexuale.

Organizații membre ale Rețelei VIF:
1. Asociatia TRANSCENA, Bucuresti
2. Asociatia Femeilor Impotriva Violentei ARTEMIS, Cluj-Napoca
3. Fundatia SENSIBLU, Bucuresti
4. Asociatia GRADO – Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului,
Bucuresti
5. Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucuresti
6. Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu
7. Asociatia Centrul FILIA, Bucuresti
8. Asociatia FRONT, Bucuresti
9. Asociatia ANAIS, Bucuresti
10. E-ROMNJA – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome,
Bucuresti
11. Institutul Est European pentru Sanatatea Reproducerii – IEESR, Tg. Mures
12. Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara – CMSC, Iasi
13. Asociatia PAS ALTERNATIV, Brasov
14. Asociatia pentru Promovarea Femeilor din Romania, Timisoara
15. Asociatia ATENA DELPHI, Cluj-Napoca
16. Asociatia SEVA – Sanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava
17. Asociatia SPICC – Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare,
Timisoara
18. Asociatia Quantic, Bucuresti
19. Asociatia All for Family, Constanta
20. Asociatia Femeilor Universitare, Bucuresti
21. Asociatia VIS, Constanta
22. Asociatia Psihosfera, Brasov
23. Asociatia Business Professional Women -Romania
24. Asociatia Szentkereszty Stephanie Egyesulet

