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Prezenta modificare legislativă survine în urma observării unui trend ascendent în ceea ce priveşte 

violenţa domestică în contextul actual. ANES a ţransmis un răspuns prin care a afirmat că în 

contextul pandemiei s-au dublat apelurile efectuate către numărul destinat victimelor violenţei 

domestice: „În periodda 16 mw-tie- 10 aprilie (de la data instituirii stării de urgenţă până in 

prezent), la linia telefonică destinată victimelor violenţei domestice 0800 500 333, au fost primite 

tin număr de 251 apeluri." 

Măsurile întreprinse până în prezent s-au dovedit a fi insuficiente pentru diminuarea efectelor 

violenţei domestice, existând în prezent numeroase cazuri în care forţa coercitivă a statului s-a 

dovedit insuficientă. 

Datele statistice pentru prima jumătate a anului 2019, obţinute de Centrul Filia2, arată că au fost 

înregistrate la Poliţie în medie în fiecare zi 71 de cazuri în care bărbaţi au agresat membri de 

. familie. 

La fel, potrivit aceleiaşi surse, reiese că în medie în fiecare zi din primele 6 luni ale anului, 60 de 

femei au înregistrat plângere la poliţie împotriva unui membru de familie pentru loviri sau alte 

violente. 

1 https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/pandemia-scoate-ce-e-mai-rau-din-romani-cazurile-de-violenta- 
domestica-s-au-dublat-fata-de-an ul-trecut. html 
z https://violentaimpotrivafemeilor.ro/vioÎenta-domestica-si-sexuala-in-statistici-semestriale/
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Jurisprudenta a cunoscut inclusiv cazuri de emitere a opt ordine de protectie consecutiv3 pe fondul 

violentei domestice. În schimb, statisticile prezintă o realitate mult mai sumbră. În primele 6 luni 

ale anului 2019, i-au pierdut viata 21 de femei, 13 bărbaţi şi 2 fete în urma violentelor comise 

asupra lor de foşti sau actuali parteneri sau alti membri ai familiei, 31 de agresori Bind adulti de 

sex masculin. 

În primele 7 luni ale 2020 au fost emise un număr de 4.856 de ordine de protecţie provizorii 

pentru 5.431 v1c8me4. 

Abordările întreprinse până în prezent s-au dovedit a B insuficiente. Legislatia se concentrează 

numai pe tratarea efectelor violentei domestice fără a trata de fapt cauza, astfel că se dovedeşte a 

B necesară o schimbare de perspectivă în ceea cc priveşte raportarea la acest fenomen. 

Cauza este agresorul şi implicit fondul psihologic al acestuia, deseori acesta perpetuează acest 

ciclu al abuzului, Bind şi el o victimă la rândul său. 

Studiile de specialitate în acest domeniu sunt, în prezent, destul de putine, dar au reuşit să 

demonstreze faptul că violenta şi comportamentul violent tine de o multitudine de factori: sociali, 

psihologici, inclusiv biologici. 

Prin diminuarea fondului problematic al agresorului putem ajunge mai repede la efectele dorite 

decât prin procedurile actuale. Înlăturarea victimelor din locuintă, deşi este o solutie de urgentă, 

nu produce efecte pe termen lung. 

A fost demonstrat faptul că această violentă porneşte din credinta interioară a abuzatorului că 

aceştia au dreptul să controleze toate elementele cc tin de viata victimei. Inclusiv într-un studiu5

început în anu12017 a fost observat de către specialişti că emotiile care stau in baza violenţei sunt 

s Carmen Nemeş, Giulia Crişan, Violenţa înfamilie. Practicăjudiciară comentată., ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2017, pag. 16-46. 
" https://romania.eu ropali bera.org/a/viol en%C8%9 Ba-domestic%C4%83-4-856-de-ordine-de-protec%C5%A3 ie-
provizorii %C3%AEn-7-luni-96-dintre-autori-Bunt-b%C4%83rba%C8%98i/30834738.html 
s https://news.vcu.edu/article/What is the psychology behind violence and aggression A new VCU 
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emoţii pozitive pentru agresor, acesta se simte bine, se simte în control, şi astfel se crează o 

dependenţă pentru această senzaţie. 

În prezent, dreptul pozitiv ne oferă varianta extragerii agresorului din locuinţa familiei şi plasarea 

acestuia într-un centru destinat agresorilor. 

Aceste centre există, dar nu sunt folosite. La nivel naţional există în total un număr de 6 centre de 

consiliere şi servicii pentru agresori în judeţele Alba, Arad, Bucureşti, Galaţi, Mureş şi Vrancea. 

Aceste 6 centre trebuie raportate la numărul de agresori pe care îl cunoaştem. Din datele obţinute 

referitoare la violenţa de gen pentru prima jurnătate a anului 2019 reiese că numărul agresorilor 

este de 10.621 bărbaţi, 870 femei, 73 băieţi şi 13 fete. Or, 6 centre la nivel naţional nu pot face 

faţă unui număr de 10.000 de agresori. 

De asemenea, considerăm că principala obligaţie a statului, obligaţie pozitivă, constă în protejarea 

dreptului la viaţă, la sănătate şi la integritate a cetăţenilor săi, obligaţie care în prezent nu este 

îndeplinită. 

În cauza Buturugă c. României6, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, în unanimitate 

încălcarea articolelor 3 (interzicerea tratamentului inuman sau degradant) şi S (dreptul la respectul 

vieţii private, de familie şi a corespondenţei) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin 

prisma încălcărilor, de către statul roman, a obligatiilor pozitive care decurg din aceste articole. 

Curtea a menţionat în special că autorităţile naţionale nu au abordat ancheta penală sub aspectul 

problemei specifice a violenţei domestice şi că, astfel, nu au reuşit sa dea un răspuns adecvat 

gravităţii faptelor denunţate de către doamna Buturugă 7

fi http://hudoc.echr.coe.int/en~?i=001-200842 
~ https://www.iuridice.ro/672689/cedo-buturuRa-impotriva-romaniei-prof-univ-dr-iulia-motoc-membru-in- 
completul-de-iudecata.html 
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Aşadar, este imperios necesar să îmbunătăţim cadrul legislativ pentru a putea oferi o mai, mare 

protecţie de care victimele violenţei domestice au nevoie, inclusiv prin asigurarea gratuită a unor 

servicii de asistenţă socială pentru a reuşi să scădem numărul de cazuri de violenţă domestică, atăt 

prin simplificarea procedurii de acordare a ordinului de protecţie provizioriu, cât şi prin izolarea, 

aeordarea de tratament specializat agresorilor, reducând astfel costuiile medicale şi sociale pe 

termen mediu şi lung, facilitând astfel reintegrarea socio profesională atăt a victimelor căt şi a 

a'gresorilor. 

Deputat USR 

Cristina Ioneia lURISNTTI 
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