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În data de 8 martie 2012, Preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru
promulgarea legii privind modificarea şi completarea legii pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie. Legea fost adoptată în urma unei campanii iniţiate de postul Acasă TV
în septembrie 2011. Campania "Durerea nu este iubire", derulată în cadrul emisiunii
"Povestiri adevărate", a dus la strângerea a 74.000 de semnături în favoarea adoptării
acestei legi. Politicieni, specialişti, artişti şi personalităti publicei s-au alăturat acestei
campanii, care a demonstrat amploarea violeţei domestice şi pericolul pe care îl reprezintă.
Vă oferim opinia Asociaţiei Femeilor din România cu privire la această lege,
promulgată în aceeaşi zi cu Ziua Internaţională a Femeii:
Noua lege promulgată pe 8 martie (de ziua femeii) de Preşedintele Băsescu face un
pas înainte în privinţa fenomenului violenţei domestice , fenomen care se manifestă din
păcate, în numeroase familii din România.
Nu este de mirare că într-o societate marcată de violenţă sunt atât de multe acte de
violenţã în familie ,atât verbalã cât şi psihologicã, fizicã, sexualã, socialã sau spiritualã!
Asociaţia Femeilor din Romania prin programul STOP VIOLENŢEI DOMESTICE a
susţinut permanent cã legislatia trebuie îmbunătăţită şi că victimele au tot dreptul la
respectarea personalitãţip demnitãţii şi vieţii lor private, la protecţie specialã.
Experţii asociaţiei au oferit servicii de consiliere psihologică şi juridică ,desigur că
pentru serviciile de reabilitare, reintegrare, asistenţã medicalã si sociala gratuitã programul
nostru ar fi trebuit sa devina national şi să fie dezvoltat şi de instituţii publice specializate în
parteneriat cu ONG-uri de femei şi nu numai.
Acest program se poate realiza în cadrul unei strategii naţionale care să cuprindă
măsuri clare şi concrete de aplicabilitate a legislaţiei!

• Câte adaposturi pentru victimile Violentei sunt in Romania ?
• Câte centre de consiliere functioneaza ?
• De ce nu sunt suficiente programe de finantare pentru ca asociatiile de femei sa
dezvolte proiecte de suport pentru victimile violentei in familie?
Un aspect pozitiv al legii îmbunătăţite este că aceasta prevede posibilitatea ca
victima sã cearã ordin de restricţie care prevede evacuarea agresorului de la domiciliul
comun, pãstrarea distanţei de minim 200 de metri faţã de persoana vãtãmatã, interzicerea
oricãrui contact telefonic, sau corespondenţe.

Sigur că nu am ajuns la modelul suedez prin care agresorul, în cazul în care este
soţul victimei, acesta poate fi despropietărit iar soţia agresată poate ramâne posesoarea
locuinţei!
Asociaţia noastra ,care în curând va împlini 22 de ani de activitate de susţinere a unui
statut corespunzator pentru femeile din România va continua programul său de educaţie a
femeilor , pentru ca acestea să devină mai puternice , să nu se mai jeneze în a semnala
actele de violenţă la care sunt supuse

În concluzie, putem spune că legea îmbunătăţită ,o premieră pentru societatea
româneascî ,este binevenită ,dar va trebui să ofere în plus şi instrumente necesare pentru a
putea fi bine pusă în practică. De exemplu, ar trebui infiinţatTribunalul Familiei şi al Copilului,
pentru că violenţa asupra femeii se extinde de cele mai multe ori şi asupra copiilor! Fără
înfiinţarea acestor instrumente şi fără monitorizarea celor existente deja şi prevazute prin
această lege, efectele practice ale legii vor fi întârziate şi aceasta nu va putea fi aplicată în
mod eficient.
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