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Rezumat 

La nivelul Uniunii Europene nu există o definiție comună a violenței bazate pe gen, deși tipologia acestor 

fapte intră în sfera infracțiunii penale, a încălcării drepturilor omului și a discriminării. Din acest motiv, 

Parlamentul European a cerut, în mod repetat, o nouă legislație a UE în acest domeniu. Propunerea de 

directivă a Comisiei Europene are în vedere stabilirea unui cadru cuprinzător pentru combaterea eficientă 

a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în întreaga Uniune Europeană. Măsurile propuse 

vizează domenii precum incriminarea infracțiunilor relevante și stabilirea de sancțiuni cu privire la 

acestea; protecția victimelor și accesul la justiție; acordarea de sprijin victimelor; prevenție; coordonare 

și cooperare. Combaterea acestor violențe face parte din acțiunea Comisiei Europene de a proteja valorile 

fundamentale ale Uniunii și de a asigura respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene. 
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ajutor pentru victime  
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1. CONTEXT 

Violența împotriva femeilor include toate actele de violență pe criterii de gen, care cauzează sau sunt 

susceptibile de a cauza prejudicii sau suferințe fizice, sexuale, psihologice sau economice – respectiv 

violența sexuală, violul, mutilarea genitală, 

căsătoria forțată, avortul forțat, sterilizarea forțată, 

traficul de persoane în scopul exploatării sexuale, 

urmărirea în scopul hărțuirii, hărțuirea sexuală, 

femicidul, discursurile de incitare la ură, 

infracțiunile bazate pe sex în forma online (violența 

cibernetică), partajarea sau manipularea 

neconsensuală de materiale cu caracter intim, 

urmărirea cibernetică și hărțuirea pe internet. 

Violența domestică este o formă de violență 

împotriva femeilor care survine în familie. Femeile 

sunt reprezentate, în mod disproporționat, ca 

victime ale tuturor forme de violență din cauza 

modelelor subiacente de constrângere, putere și/sau control. 

Nu în ultimul rând, violența cibernetică este o extensie a violenței cu care se confruntă victimele în 

mediul offline. În ciuda răspândirii pe scară largă a violenței cibernetice, procesul de reglementare este 

extrem de fragmentat până în prezent, fiind identificate lacune juridice semnificative atât la nivelul UE, 

cât și la nivelul statelor membre. 

Un act semnificativ pentru agenda UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor îl constituie noua 

Convenție a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 

violenței domestice (cunoscută sub denumirea de Convenția de la Istanbul), care a abordat, în mod 

cuprinzător, violența împotriva femeilor și violența domestică.  

În 2016, a fost prezentată propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii 

Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeilor și a violenței domestice (COM(2016)111). Un an mai târziu, Convenția a fost semnată, în 

numele UE, de către Comisia Europeană și Consiliul UE. Cu toate acestea, procesul de aderare nu a fost 

finalizat până în prezent, întrucât Consiliul UE nu a adoptat decizia finală.  

În același timp, Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de 

discriminare față de femei (CEDAW), adoptată, la 18 decembrie 1979, de Adunarea Generală a 

Națiunilor Unite, a intrat în vigoare ca tratat internațional la 3 septembrie 1981, după ce a fost ratificată 

de 20 de țări. Până la a zecea aniversare a Convenției în 1989, aproape o sută de națiuni au fost de acord 

să respecte prevederile acesteia. Statele  părți  ale convenției au condamnat  discriminarea  față  de  femei 

sub  toate  formele  sale și au convenit să  ducă,  prin toate mijloacele adecvate și fără întârziere, o politică 

vizând eliminarea oricărei forme de discriminare față de femei. România a ratificat Convenția la 7 

ianuarie 1982.  

Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de 

muncă (C190), din iunie 2019, are ca obiectiv oprirea violenței și hărțuirii prin adoptarea de instrumente 

internaționale inovatoare, constituind astfel primul standard internațional care pune capăt violenței și 

hărțuirii în lumea muncii. Convenția completează lacunele existente în legislație și protejează toți 

lucrătorii, indiferent de statutul lor contractual - stagiari, ucenici, lucrători licențiați, voluntari sau cei 

care caută un loc de muncă. 

Tipuri specifice de violență împotriva 
femeilor 

- 1 din 10 femei a raportat că a fost victima 
violenței sexuale; 

- 1 din 20 a fost victimă a violului.  
Violența cibernetică este la fel de răspândită:  

- în 2020, s-a estimat că 1 din 2 femei 
tinere a fost victimă a violenței cibernetice pe 
criterii de gen. 

- aproximativ 1/3 dintre femeile din UE au 
fost victime ale hărțuirii sexuale la locul de 
muncă. 

https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-romanian/16809450dc
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_111_RO_ACTE_f.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2019/SWITZERLAND/ILO_C190/ilo190flyer_ro_v2.pdf
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La nivelul UE există mai multe instrumente juridice care prezintă relevanță pentru victimele violenței 

împotriva femeilor și ale violenței domestice. Acestea instituie fie norme generale aplicabile și acestei 

categorii de victime, fie norme specifice privind anumite forme ale unei astfel de violențe1. 

Printre evoluțiile recente la nivelul UE pentru combaterea acestui fenomen se numără: 

 2019 – Orientările politice pentru Comisia Europeană 2019-2024, în special cele care se referă la 

„O Uniune a egalității”, evidențiază necesitatea de prevenire și combaterea a violenței împotriva 

femeilor, de protejare a victimelor și de pedepsire a persoanelor vinovate.  

 2020 – Strategia privind egalitatea de gen 2020-20255 (COM(2020)152) cuprinde măsuri de 

prevenire a formelor de violență de acest tip, pentru protejarea victimelor, urmărirea penală a autorilor 

infracțiunilor și punerea în aplicare a unor politici cuprinzătoare și coordonate în domeniu.  

 2020 – Strategia UE privind drepturile victimelor 2020-2025 (COM(2020)258) invită Comisia 

Europeană, statele membre ale UE, societatea civilă, toate părțile interesate, să se implice în acest sens 

și să acorde o atenție deosebită nevoilor specifice ale victimelor violenței bazate pe gen.  

 2020 – Propunerea de directivă privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană 

(COM(2020)682) își propune să se asigure că lucrătorii din UE sunt protejați prin salarii minime 

adecvate, care să le permită să ducă un trai decent ori unde ar lucra, stabilind un cadru pentru a îmbunătăți 

gradul de adecvare al salariilor minime și pentru a spori accesul lucrătorilor la protecția salariului minim.   

 2020 – Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 (COM(2020)698) 

abordează inegalitățile și provocările care afectează aceste persoane, în vederea creării unei Uniuni a 

egalității; acordă o atenție deosebită diversității nevoilor persoanelor LGBTIQ și categoriilor celor mai 

vulnerabile,  inclusiv  persoanelor  supuse  discriminării inter-secționale și a persoanelor transgender, 

non-binare și  intersexuale, care se numără printre grupurile cel mai puțin acceptate de societate și care 

se confruntă, în general, cu un nivel mai ridicat de discriminare și violență decât alte categorii din cadrul 

comunităților LGBTIQ; susține că discriminarea  este  adesea  multidimensională și că doar o abordare 

inter-secțională poate conduce la schimbări durabile și respectate în societate.  

 2020 – Actul legislativ privind serviciile digitale (COM(2020)825) va contribui la protejarea 

utilizatorilor online. 

 2021 – Planul de acțiune pentru egalitatea de gen (GAP) III (JOIN(2020)17) reprezintă o agendă 

ambițioasă pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor în acțiunile externe ale UE; combaterea 

violenței pe criterii de gen devine una dintre prioritățile acțiunii externe a UE.  

 2021 – Propunerea de directivă privind consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare 

pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență 

salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii (COM(2021)93) urmărește să se remedieze 

respectarea dreptului fundamental la egalitatea de remunerare precum și respectarea acestui drept în 

întreaga UE, prin stabilirea unor standarde de transparență salarială care să le permită lucrătorilor să își 

revendice dreptul la egalitatea de remunerare. 

 2021 – Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 (COM(2021)101) își 

propune să îmbunătățească viața persoanelor cu handicap în următorul deceniu, atât la nivelul UE, cât și 

la nivel național, cu un angajament ferm din partea statelor membre și a autorităților regionale și locale 

de a realiza acțiunile propuse de Comisia Europeană.  

                                                           
1 A se consulta textul comunicării pag. 5-8. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_152_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_258_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_682_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_698_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_17_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_93_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_101_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_105_RO_ACT_part1_v2.pdf
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 2021 – Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale (COM(2021)102)  

reiterează angajamentul de a combate violența pe criterii de gen, reducerea sa în ceea ce privește 

ocuparea forței de muncă cel  puțin  la  jumătate  comparativ  cu  nivelul  înregistrat  în 2019. 

 2021 – Strategia cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului (COM(2021)142) reafirmă 

drepturile și rolul acestora în societate, în special în legătură cu natura, schimbările  climatice, 

discriminarea și nedreptatea. 

 2021 – O Europă mai favorabilă incluziunii și mai protectoare (COM(2021)777) urmărește 

includerea discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură în lista infracțiunilor 

incriminate de UE.  

 2022 – Raportul anual al Comisiei Europene privind egalitatea de gen în UE (SWD(2022)54) 

menționează că femeile au fost afectate în mod disproporționat de pandemie. În 2020, rata de participare 

a femeilor pe piața muncii a scăzut cu 0,5 % față de 2019, după un deceniu în care a înregistrat o creștere 

constantă.  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII DE DIRECTIVĂ 

2.1. Obiectivul general 

Propunerea urmărește atât prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 

pentru a asigura un grad ridicat de securitate, cât și garantarea exercitării depline a drepturilor 

fundamentale în cadrul UE, inclusiv a dreptului la egalitate de tratament și a dreptului la tratament egal 

între femei și bărbați. 

2.2. Obiectivul secundar  

Propunerea are în vedere (1) eficientizarea instrumentelor juridice ale UE în combaterea violenței 

împotriva femeilor și a violenței domestice, (2) acoperirea lacunelor existente în vederea asigurării 

accesului la justiție, (3) alinierea dreptului UE la standardele consacrate ale dreptului internațional.  

2.3. Consultări publice  

Comisia Europeană a organizat numeroase consultări cu părțile interesate, inclusiv consultări publice 

deschise, respectiv: 

 combaterea abuzului sexual asupra copiilor: detectarea, eliminarea și raportarea conținutului 

online ilegal (11 februarie  - 15 aprilie 2021); 

 protejarea victimelor și pedepsirea vinovaților (8 februarie - 10 mai 2021); 

 violența împotriva femeilor și violența domestică – verificarea adecvării legislației UE (8 

februarie  - 10 mai 2021); 

 traficul de ființe umane – o nouă strategie de combatere a fenomenului (în curs). 

 2.4. Prezentarea propriu-zisă  

Propunerea incriminează anumite forme de violență, care afectează în mod disproporționat femeile și 

consolidează drepturile victimelor, conform art. 82 alin. (2) și art. 83 alin. (1) din Tratatul de funcționare 

al Uniunii Europene (TFUE). De asemenea, propunerea de directivă este în conformitate cu obiectivele 

Tratatului care vizează asigurarea unui grad ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și 

justiție al UE, astfel cum este prevăzut în titlul V din TFUE, și garantarea drepturilor fundamentale în 

UE. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_777_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/2022-report-gender-equality-eu_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/2022_report_on_gender_equality_in_the_eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_ro?text=protejarea%20victimelor%20
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_ro?text=protejarea%20victimelor%20
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Combaterea-abuzului-sexual-asupra-copiilor-detectarea-eliminarea-si-raportarea-continutului-online-ilegal_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Combaterea-abuzului-sexual-asupra-copiilor-detectarea-eliminarea-si-raportarea-continutului-online-ilegal_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Combaterea-violentei-impotriva-femeilor-protejarea-victimelor-si-pedepsirea-vinovatilor_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Violenta-impotriva-femeilor-si-violenta-domestica-verificarea-adecvarii-legislatiei-UE_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12920-Traficul-de-fiinte-umane-o-noua-strategie-de-combatere-a-fenomenului_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12008E082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016E083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=LEGISSUM%3A4346064
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Noile norme au ca scop prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 

pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță și cadrul necesar pentru exercitare deplină a drepturilor 

fundamentale în cadrul Uniunii. 

Directiva propusă incriminează violul - definit pe baza lipsei consimțământului – și mutilarea genitală a 

femeilor. În ceea ce privește violența cibernetică, propunerea de directivă stabilește ca fapte corelative 

(1) partajarea neconsensuală de imagini intime; (2) urmărirea cibernetică în scopul hărțuirii; (3) hărțuirea 

cibernetică; (4) incitarea cibernetică la violență sau la ură.  

Noile norme consolidează accesul victimelor la justiție și încurajează statele membre să pună în aplicare 

mecanismul „ghișeului unic”, care să reunească toate serviciile de sprijin și de protecție pentru victime.  

Propunerea urmărește incriminarea formelor de violență care afectează femeile, în mod 

disproporționat, fiind insuficient abordate la nivel național, deși intră în sfera competențelor UE. 

Propunerea definește nivelul minim al pedepselor maxime pentru infracțiunile în cauză. Statele membre 

ar trebui să se asigure că violul este pedepsit cu o pedeapsă maximă de cel puțin 8 ani închisoare, iar 

dacă infracțiunea a fost săvârșită în circumstanțe agravante cu cel puțin 10 ani închisoare. 

Propunerea are în vedere stabilirea unor reguli privind raportarea violenței împotriva femeilor și a 

violenței domestice pentru a se asigura că infracțiunile sunt investigate și anchetate. Prevede garanții 

specifice pentru copiii victime ale violenței domestice, posibilitatea de a fi obținute despăgubiri, pentru 

eliminarea conținutului online, consiliere și asistență juridică în materie de violență împotriva femeilor 

sau violență domestică. 

De asemenea, include sprijin specific pentru cazurile de violență sexuală și mutilare genitală feminină, 

pentru victimele hărțuirii sexuale la locul de muncă, pentru victimele cu nevoi specifice și pentru  cele 

expuse riscului, inclusiv pentru femeile care fug de conflictul armat și acces la liniile de asistență 

naționale și la adăposturi.  

Noile norme includ obligația de a desfășura activități de conștientizare, instruire și pentru acces la alte 

informații specifice. 

Sunt propuse măsuri prin care se asigură urmărirea penală efectivă a unor astfel de infracțiuni, cu 

scopul de la contribui la eliminarea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, precum și la 

îmbunătățirea sprijinului și a protecției acordate victimelor;  propunerea sprijină recunoașterea reciprocă 

a hotărârilor judecătorești și a deciziilor în materie penală și îmbunătățește cooperarea judiciară în 

materie penală.  

Documentul consolidează coordonarea și cooperarea la nivel național și la nivelul UE și colectarea de 

date privind violența împotriva femeilor și violența domestică. 

 

Propunerea face trimitere la Convenția de la Istanbul2, în sensul că vizează îndeplinirea obiectivelor care 

intră în sfera de competență a UE prin completarea acquis-ului existent al UE și a legislației naționale a 

statelor membre în domeniile reglementate prin convenție. Necesitatea unei intervenții apare atât în 

statele membre care au ratificat Convenția de la Istanbul, cât și în cele care nu au ratificat această 

convenție (Bulgaria, Cehia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria).  

În secțiunea care se referă la respectarea principiului subsidiarității al propunerii, se precizează că 

obiectivul directivei nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și că poate fi realizat 

                                                           
2 A se vedea evaluarea orizontală la jumătatea perioadei realizată de Grupul de experți în intervenția contra violenței 

împotriva femeilor și a violenței domestice (GREVIO), rapoarte de evaluare a situației inițiale sunt disponibile la adresa: 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-

implementation-of-the-istanbul-convention 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-implementation-of-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-implementation-of-the-istanbul-convention
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mai bine la nivelul Uniunii, care poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel 

cum este prevăzut la art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Se recunoaște faptul că toate 

statele membre abordează în propriile legislații și politici publice violența împotriva femeilor și violența 

domestică, fără a exista o unitate. În acest scop, chiar dacă UE sprijină deja statele membre în combaterea 

acestui tip de violență, utilizând fonduri, măsuri de politică și instrumente juridice orizontale, se 

subliniază că se impun atât norme minime, cât și sancțiuni minime care să susțină o acțiune legislativă 

prin care să sporească eficiența măsurilor existente și să consolideze instrumentele UE de combatere a 

violenței.  

Directiva propusă va consolida protecția mai multor drepturi fundamentale, în special dreptul la viață, 

dreptul la integritate, interzicerea tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la respectarea vieții 

private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile copilului, dreptul 

victimei la o cale de atac eficientă și la proces echitabil, nediscriminare și egalitate între femei și bărbați, 

dreptul la asistență socială și la îngrijire medicală. Proiectul de directivă ține seama de prezumția de 

nevinovăție, de dreptul la apărare al persoanelor suspectate, de principiile legalității și proporționalității 

infracțiunilor și pedepselor.  

În ceea ce privește libertatea de exprimare, dispozițiile privind eliminarea sau blocarea conținutului ilegal 

se limitează la ceea ce este strict necesar și proporțional în scopul atingerii obiectivului directivei. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE ȘI ALE PARLAMENTELOR 

NAȚIONALE 

3.1.  Parlamentul European 

 14 decembrie 2021 – Rezoluția conține recomandări adresate Comisiei Europene privind 

combaterea violenței pe criterii de gen [2020/2035(INL)]. Parlamentul European reține că violența 

cibernetică pe criterii de gen este o continuare a violenței pe criterii de gen din lumea reală și că nici o 

alternativă de politică nu va fi eficientă dacă nu se ține seama de această realitate. 

 16 septembrie 2021 – Rezoluția conține recomandări adresate Comisiei Europene privind 

identificarea violenței pe criterii de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la art. 83 alin. (1) 

din TFUE [2021/2035(INL). Parlamentul European condamnă toate formele de violență împotriva 

femeilor și fetelor în întreaga lor diversitate și alte forme de violență de gen, cum ar fi violența împotriva 

persoanelor LGBTIQ+ pe motive de gen, identitate de gen, expresie de gen sau caracteristici sexuale, ce 

includ diferite acte de violență online și offline care provoacă sau pot provoca un prejudiciu sau suferințe 

fizice, sexuale, psihologice sau economice. 

3.2.  Comitetul European al Regiunilor (CoR) 

 8 martie 2022 - Evenimentul dedicat Zilei internaționale a femeii a abordat tendințele și măsurile 

concrete de sprijinire și implicare a femeilor în politică, urmările pandemiei și inegalitatea de gen. A 

subliniat că se doresc mai multe eforturi pentru a elimina disparitatea de gen în politică, pentru a aborda 

problema violenței împotriva femeilor alese în funcții politice și a femeilor în viața publică, dar și pentru 

a combate toate formele de atacuri sexiste care vizează femeile. 

3.3.  State membre   

Propunerea de directivă a fost examinată de Consiliul Federal din Austria, Senatul și Camera Deputaților 

din Cehia, Parlamentul finlandez, Seimul Republicii Lituania, Parlamentul Republicii Irlanda, 

Parlamentul Spaniei. De asemenea, va fi examinat de Parlamentul danez, Seimul polonez, Senatul 

României, Consiliul Național al Republicii Slovacia, Parlamentul suedez (conform IPEX). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0489_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0388_RO.html
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/cor-international-women's-day.aspx
https://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-105
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 25 și 31 mai 2022 - Avizul motivat al Comisiei pentru afaceri constituționale și juridice a Camerei 

Deputaților din Republica Cehă și rezoluția Senatului Republicii Cehe susțin: 

 proiectul de directivă nu a fost gândit, în mod adecvat, și, în același timp, poziția dreptului penal față 

de alte domenii ale dreptului nu a fost reflectată în mod adecvat;  

 există un temei juridic insuficient pentru anumite prevederi ale proiectului de directivă, în special, în 

ceea ce privește anumite infracțiuni armonizate (infracțiunile de viol -art. 5, împărtășirea de materiale 

intime sau manipulate fără consimțământ - art. 7, urmărirea cibernetică - art. 8, hărțuirea cibernetică - 

art. 9 și incitarea cibernetică la violență sau ură - art. 10, pentru sprijinirea și prevenirea victimelor - 

Capitolele 4 și 5) și coordonarea politicilor naționale; 

 la nivelul UE, aspectele privind răspunderea penală și sancțiunile penale ar trebui lăsate la dispoziția 

statelor membre; 

 problema protecției și sprijinului victimelor ar trebui să fie abordată în contextul revizuirii directivei 

privind victimele infracțiunilor sau să fie inclusă o modificare directă a directivei privind victimele. 

 11 mai 2022 - Opinia Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Federal al Austriei solicită 

ca Guvernul federal, prin ministerele de resort, să acționeze în vederea încheierii negocierilor privind 

Directiva privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice cât mai curând 

posibil, pentru a crea o valoare adăugată reală pentru prevenirea violenței și protecția victimelor. Solicită 

ratificarea imediată a Convenției de la Istanbul.  

 18 mai 2022 - Rezoluția Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Congresului Deputaților 

din Spania se referă la conformitatea inițiativei cu principiul subsidiarității în cadrul dialogului politic 

între statele membre.  

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 2009 - Codul penal din 17 iulie 2009 (Legea nr. 286/2009, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 510 din 24 iulie 2009) prevede pedepse pentru o gamă diversificată de infracțiuni, inclusiv 

pentru traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile și pentru cele contra libertății și integrității sexuale. 

 2020 - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al României nr. 948 din 15 

octombrie 2020); 

 2017 - Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 (H.G. nr.365/2018 

(publicată în Monitorul Oficial nr. 465 bis din 6 iunie 2018). Implementarea acestei strategii s-a realizat 

sub autoritatea și coordonarea Ministerului muncii și justiției sociale prin structurile de specialitate. 

 2018 - Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (H.G. nr. 877/ 2018 

(publicată în Monitorul Oficial al României nr. 985 din 21 noiembrie 2018) prevede la capitolul II, 

obiectivul 5, măsurile pentru promovarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în 

societate. Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, în sfera 

publică și cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective a femeilor și  a egalității de șanse la 

ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor. 

 2022 - Agenția națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați  a organizat prima 

întâlnire a Grupului de lucru interinstituțional constituit în vederea formulării unui punct de vedere 

comun pentru elaborarea poziției României cu privire la propunerea de directivă privind combaterea 

violenței domestice. 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-105/czpos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9587_2022_INIT&from=EN
file:///C:/Users/denisa.ion/Downloads/Statement%20BR%20EU%2016BR2022%20EN%20(1).pdf
file:///C:/Users/denisa.ion/Downloads/Informe%2038_2022%20de%2018_05_2022%20sobre%20COM_2022_105%20(8).pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/Strategia-Nationala-ES-si-VD.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/Strategia-Nationala-ES-si-VD.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://anes.gov.ro/grup-de-lucru-interinstitutional-constituit-in-vederea-formularii-unui-punct-de-vedere-comun-pentru-elaborarea-pozitiei-romaniei-cu-privire-la-propunerea-de-directiva-privind-combaterea-violentei-dome/
https://anes.gov.ro/grup-de-lucru-interinstitutional-constituit-in-vederea-formularii-unui-punct-de-vedere-comun-pentru-elaborarea-pozitiei-romaniei-cu-privire-la-propunerea-de-directiva-privind-combaterea-violentei-dome/
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5. ALTE RESURSE UTILE  

 Fișă de informare privind promovarea egalității de gen  

 Întrebări și răspunsuri referitoare la Propunerea Comisiei de directivă privind combaterea 

violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 

 Raportul din 2022 privind egalitatea de gen în UE 

 Pagina web dedicată eradicării violenței bazate pe gen 

 Pagina web dedicată Strategiei privind egalitatea de gen 

 Studiu național privind violenta domestică al  Agenției naționale pentru egalitatea de șanse între 

femei și bărbați  

 Raport tematic național al Ministerul muncii și protecției sociale 

 Departe de violență - ghid de lucru pentru înființarea și administrarea unui adăpost pentru femei 

 Documentul „Gestionarea violenței domestice în UE - politici și practici”,  proiectul „Către un 

Centru european de expertiză în domeniul prevenirii criminalității” , decembrie 2013, Bruxelles 

 Impove empower - proiect violența domestică  

 Document de informare al Ministerul internelor și reformei administrative privind  egalitatea de 

șanse, dezvoltarea durabilă și achizițiile publice 

https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-championing-gender-equality_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1534
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1534
https://ec.europa.eu/info/files/2022-report-gender-equality-eu_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_ro
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2020/02/SEM-I-2019-STUDIU-NA%C8%9AIONAL-VD.pdf
https://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2021/08/RTN_SERVICII_VIOLENTA_DOMESTICA.pdf
http://fileserver.wave-network.org/trainingmanuals/Away_from_Violence_2004_Romanian.pdf
https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/Toolbox_DV_RO.pdf
https://emproveproject.eu/ro/echipa-noastra/
https://emproveproject.eu/ro/violenta-domestica/
https://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CAPACITATE_ADMIN/PODCA/Document-inf-privind-egalit-de-sanse-dezv-durabila-si-achiz-pub1.pdf

