
Către: Guvernul României
În atenția Prim-Ministrului României, domnul Nicolae Ciucă
Ref: Măsuri guvernamentale privind violența împotriva femeilor

SCRISOARE DESCHISĂ
București, 06.12.2021

Stimate domnule Prim-Ministru,

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor („Rețeaua VIF”),
formată din 25 de organizații neguvernamentale la nivel național, vă solicită adoptarea de
urgență a unor măsuri eficiente pentru siguranța femeilor și fetelor din România.

Apreciem declarația de condamnare fermă a violenței împotriva femeilor și a comportamentului
discriminatoriu și abuziv, susținută cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței
împotriva Femeilor. Suntem de acord că lupta împotriva abuzurilor şi agresiunii trebuie
continuată cu fermitate, prin susţinerea proiectelor derulate de organizaţiile neguvernamentale
şi implicarea mai activă a instituţiilor statului și apreciem că aceste măsuri sunt responsabilități
asumate prin programul de guvernare.

426 femei și fete au fost ucise de un membru de familie în ultimii 8 ani. Alte mii de fete și
femei au suferit traume fizice, psihice sau sexuale. Statul român are obligația constituțională de
a garanta tuturor femeilor și fetelor, fără niciun fel de discriminare, dreptul la o viață în siguranță.
Fiecare caz de violență domestică și de gen arată eșecul statului în garantarea drepturilor
fundamentale.

Ordinul de protecție există în legislație din 2012, însă riscă să rămână doar o bucată de hârtie
care nu îi împiedică pe agresori să continue abuzurile și să ucidă. Legea privind monitorizarea
electronică a agresorilor a fost adoptată în mai 2021, însă Sistemul informatic de monitorizare
electronică poate fi operaționalizat cel mai târziu la 1 martie 2022 și va funcționa în sistem pilot
timp de 3 ani numai la nivelul capitalei, ceea ce înseamnă că nu va fi disponibil în toate județele
din România. În tot acest timp, mult prea multe femei și fete își vor pierde viața, chiar și având
ordin de protecție.

Autoritățile locale și centrale au obligația de a lua de urgență toate măsurile posibile pentru a
limita riscurile cu care se confruntă supraviețuitoarele violenței. Odată ce au fost semnalate
cazuri de violență împotriva femeilor și fetelor, monitorizarea și consilierea agresorilor reprezintă



un prim pas pentru limitarea acestor riscuri, însă există mult prea puține servicii de consiliere a
agresorilor în toata țara. Poliția trebuie să își respecte obligația de a asigura respectarea
ordinului de protecție, prin proceduri de monitorizare a agresorului, chiar și până la
implementarea sistemului de monitorizare electronică.

Prin această scrisoare deschisă vă solicităm:

1. Operaționalizarea sistemului de supraveghere a agresorilor folosind brățări
electronice și extinderea programului pilot la nivel național.

2. Dezvoltarea unui Program Multianual de finanțare de la Bugetul de stat pentru
servicii adecvate și accesibile supraviețuitoarelor violenței domestice și violenței
sexuale astfel încât să existe:

a. Finanțare prioritară pentru adăposturile de urgență.
b. Cel puțin un loc în adăpost pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori și un centru

de consiliere pentru femei la fiecare 50.000 de femei.
c. Cel puțin un centru de criză pentru victimele violului la 200.000 de femei,

acoperind toate regiunile geografice -centre specializate pentru cazurile de
violență sexuală, cu personal specializat care să acţioneze în interesul victimelor,
prin consiliere psihologică şi consiliere legală. Acolo unde este cazul, solicităm
facilitatori pentru limba romani.

3. Susținerea propunerii legislative înregistrate la Senat cu numărul L292/2021
pentru modificarea și completarea Codului Penal. Rețeaua VIF susține
introducerea în lege a prevederii ca vârsta consimțământului unui minor pentru un
act sexual să fie 16 ani.

4. Obligativitatea programelor standardizate pentru lucrul cu agresorii domestici și
sexuali.

5. Dezvoltarea unor campanii de informare și sensibilizare a tinerilor pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor.

Vă asigurăm de întregul nostru sprijin, având în vedere expertiza în domeniul prevenirii și
combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor a organizațiilor neguvernamentale membre în
Rețeaua VIF.

Semnatarele acestei solicitări sunt organizațiile neguvernamentale membre în Rețeaua pentru
Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor:

1. Asociația All for Family, Constanța
2. Asociaţia ANAIS, București
3. Asociația ATENA DELPHI, Cluj-Napoca
4. Asociatia Business Professional Women - Romania
5. Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Bucureşti
6. Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei ARTEMIS, Cluj-Napoca
7. Asociația Femeilor Universitare, București
8. Asociaţia FRONT, Bucureşti
9. Asociaţia GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti



10. Asociaţia Inovatrium, Timişoara
11. Asociația PAS  ALTERNATIV, Braşov
12. Asociația pentru Libertate şi Egalitate de Gen - A.L.EG., Sibiu
13. Asociația Psihosfera, Brașov
14. Asociatia Quantic, București
15. Asociația SEVA – Șanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava
16. Asociația Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava
17. Asociația SPICC – Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare,

Timișoara
18. Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesület
19. Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti
20. Asociația VIS, Constanța
21. E-ROMNJA – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, București
22. Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară – CMSC, Iași
23. Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti
24. Fundaţia SENSIBLU, București
25. Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Tg Mureş

Persoană de contact:
Andreea Bragă, andreea.braga@centrulfilia.ro
0724295533


