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Cum a apãrut acest ghid?
Ghidul de faþã a apãrut în contextul proiectului "Instruirea
Consiliere pentru Cetãþeni în domeniul egalitãþii de ºanse
desfãºurat în perioada decembrie 2003 - august 2004 de
pentru Egalitate (CPE), în parteneriat cu Asociaþia Naþionalã
pentru Cetãþeni (ANBCC).

consilierilor Birourilor de
pentru femei ºi bãrbaþi",
cãtre Centrul Parteneriat
a Birourilor de Consiliere

Obiectivele principale ale proiectului au fost integrarea informaþiilor ºi a bunelor practici
privind egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi în activitãþile de informare ºi consiliere
pentru cetãþeni, desfãºurate de Birourile de Consiliere pentru Cetãþeni ºi dezvoltarea competenþelor ºi abilitãþilor de lucru în problematica egalitãþii de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi
a persoanelor care oferã servicii de informare ºi consiliere pentru cetãþeni.
Activitãþile principale derulate în cadrul proiectului:
• Formarea în domeniul egalitãþii de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi a echipei de formatori
ai ANBCC
• Instruirea în domeniul egalitãþii de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi a consilierilor ai
Birourilor de Consiliere pentru Cetãþeni
• Elaborarea ºi editarea unor publicaþii specifice domeniului egalitãþii de ºanse:
· ghidul de informaþii ºi bune practici tipãrit în 500 exemplare, destinat uzului consilierilor BCC;
· buletinul informativ, cu apariþie trimestrialã ºi care va cuprinde informaþii actualizate în
domeniu;
· pliantele informative, editate în 20.000 de exemplare, care vor fi distribuite cetãþenilor.
Rezultate
Considerãm cã activitãþile desfãºurate în cadrul acestui proiect au avut ca rezultate:
· conºtientizarea consilierilor BCC asupra problematicii ºi principiilor egalitãþii de ºanse
pentru femei ºi bãrbaþi;
· îmbunãtãþirea calitãþii ºi a profesionalismului serviciilor de informare ºi consiliere pentru
cetãþeni ale BCC-urilor - prin intermediul cursurilor de instruire, consilierii BCC ºi-au
acoperit o nevoie de informare ºi au deprins abilitãþi de lucru care le permit recunoaºterea
situaþiilor de discriminare de gen cu care se confruntã cetãþenii, precum ºi aplicarea unor
procedee de soluþionare a acestor situaþii;
· creºterea rolului BCC-urilor în procesul de promovare ºi aplicare a principiilor egalitãþii
de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi, prin integrarea perspectivei de gen în activitatea de informare ºi consiliere a BCC;
· informarea ºi consilierea cetãþenilor pe probleme specifice domeniului egalitãþii de ºanse
pentru femei ºi bãrbaþi.
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Ce reprezintã acest ghid ºi care este utilitatea sa?
Birourile de Consiliere pentru Cetãþeni (BCC) sunt servicii de interes public care rãspund
nevoii de informare ºi consiliere a cetãþenilor, oferind acces la informaþii privind drepturile
ºi îndatoririle lor, precum ºi consiliere pentru identificarea cãilor de rezolvare a problemelor cu care se confruntã.
Rãspândirea la nivel naþional a BCC-urilor, baza informaþionalã bogatã ºi actualizatã permanent cu care consilierii BCC lucreazã în activitatea lor de informare ºi consiliere, instruirea prealabilã de care au beneficiat în cadrul proiectului, toate acestea fac ca implicarea
ºi rolul lor în promovarea egalitãþii de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi sã fie semnificative.
Un impact crescut al acþiunilor de prevenire ºi combatere a discriminãrilor de gen este
determinat de mãsura în care cetãþenii sunt informaþi despre problematicã, despre reglementãrile legale specifice, ºi despre instituþiile la care se pot adresa pentru remedierea
situaþiilor discriminatorii.
Prezentul ghid constituie o importantã ºi bogatã sursã de informare a consilierilor BCC în
problematica egalitãþii de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi, un instrument util menit sã vinã în
întâmpinarea solicitãrilor cetãþenilor.
Ghidul îºi propune sã ofere o introducere în problematica egalitãþii de ºanse pentru femei
ºi bãrbaþi, repere privind legislaþia naþionalã în domeniu, instituþiile la care cetãþenii se pot
adresa pentru soluþionarea cazurilor de discriminare, prezentarea egalitãþii de ºanse pe
piaþa muncii, aspecte referitoare la violenþa în familie ºi traficul de persoane. Nu au fost
uitate nici referiri la legislaþia internaþionalã specificã problematicii egalitãþii de ºanse,
acest lucru facilitând înþelegerea apariþiei ºi dezvoltãrii cadrului legislativ ºi instituþional
naþional în domeniu.
Aspectele teoretice cuprinse în ghid sunt însoþite de prezentarea unor cazuri concrete de
discriminare pe criterii de sex ºi a modalitãþilor de soluþionare a acestora.
Experienþa din timpul desfãºurãrii cursurilor de instruire a consilierilor BCC a arãtat importanþa ºi necesitatea informãrii în aceastã problematicã, aparent familiarã, dar nu întotdeauna conºtientizatã.
Sperãm cã acest ghid va deveni un sprijin util pentru BCC-uri, în activitatea lor de informare ºi consiliere a cetãþenilor.

Autoarele
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Egalitatea de ;anse pentru
femei ;i b[rbati
,
Motto:
”O istorie fãrã jumãtate din omenire,
înseamnã mai puþin decât o jumãtate
de istorie cãci, fãrã femei, aceastã
istorie ar fi inechitabilã ºi faþã de bãrbaþi
ºi faþã de femei."
GISELA BOCK “Femeia în istoria Europei”

Noþiuni introductive
Deºi se referã la aspecte importante din viaþa noastrã de zi cu zi, egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi continuã sã fie o sintagmã puþin cunoscutã de cãtre cetãþeni. Ea a
apãrut în spaþiul românesc odatã cu începerea demersurilor României de a adera la
Uniunea Europeanã (1996), fiind adusã în discursul public mai întâi de organizaþiile de
femei sau de cele care promoveazã drepturile omului. Cu toate acestea, sintagma
cuprinde aspecte cu tradiþie în dezbaterile de idei din România, care au fost promovate ºi
discutate sub titulatura genericã de "drepturile femeilor", începând din a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea: accesul femeilor la educaþie, la muncã, la viaþa politicã, salarizarea
egalã pentru muncã de valoare egalã, reconcilierea vieþii de familie cu cariera profesionalã etc.
De-a lungul secolelor, existenþa femeilor a fost legatã mai ales de viaþa domesticã, ele
fiind împiedicate direct (prin legi specifice - interzicerea accesului la educaþie, interzicerea
dreptului la proprietate, la administrarea bunurilor personale, la propria reprezentare în
relaþie cu autoritãþile, interzicerea dreptului de vot ºi chiar a custodiei asupra propriilor
copii) sau indirect (prin cutume) sã ia parte la viaþa publicã, sã se implice în problemele
legate de politicã, în problemele economice sau în culturã. Prezenþa femeilor în istoriile
vieþii publice (adicã în istoria oficialã - istoria vieþii politice, economice, culturale) este
pasagerã, fãrã sã ofere o imagine a vieþii reale a femeilor din vremurile respective.
Abia începând cu secolul al XX-lea, tot mai multe cercetãri s-au orientat cãtre recuperarea
istoriei vieþii private a omenirii, o istorie în care femeile sunt cu precãdere prezente.
Schimbãri importante apar în statutul femeii începând cu secolele al XV-lea ºi al XVI-lea,
odatã cu debutul perioadei Renaºterii.
Accesul femeilor la educaþie a fost motorul emancipãrii lor, al luptei pentru eliberarea din
"sclavia domesticã" ºi cucerirea statutului de membru activ ºi important al societãþii, de
cetãþean cu drepturi depline.
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Egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi
• vizibilitate, autonomie, responsabilitate ºi participare egalã a celor douã sexe la/în
toate sferele vieþii publice ºi private
(sursã: Abordarea integratoare a egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi, Consiliul
Europei, 1998).

• luarea în considerare a capacitãþilor, nevoilor ºi aspiraþiilor diferite ale persoanelor de
sex masculin ºi, respectiv, feminin ºi tratamentul egal al acestora
(sursã: Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 202 din 25 martie 2002 privind egalitatea de ºanse
pentru femei ºi bãrbaþi)

• femeile ºi bãrbaþii au aceleaºi drepturi, obligaþii ºi posibilitãþi cu privire la:
· a avea un loc de muncã care sã le asigure independenþa economicã;
· a se implica în gospodãrie ºi creºterea copiilor;
· a participa la viaþa politicã, sindicalã, culturalã, la activitãþile comunitare.
(sursã: http://www.skolverket.se/english/system/equality.shtml)

Principalele concepte
Sex - se referã la diferenþa biologicã între femei ºi bãrbaþi (femeiesc/bãrbãtesc);
Gen/Gen social - diferenþa culturalã, diferenþa între categoriile distincte de femei ºi
bãrbaþi, construitã ºi interpretatã social (feminin/masculin);
Stereotipuri de gen - sistem de convingeri, opinii consensuale referitoare la
caracteristicile femeilor ºi bãrbaþilor, în legãturã cu trãsãturile dezirabile ale
masculinitãþii ºi feminitãþii;
Prejudecãþi de gen - idei preconcepute care opereazã etichetãri din perspectiva a ceea
ce este predeterminat ca admis/respins, întrucât o persoanã este bãrbat sau femeie;
Roluri de gen - atitudinile ºi comportamentele dominante pe care societatea le asociazã
femeilor ºi bãrbaþilor, respectiv drepturilor ºi responsabilitãþilor lor într-o societate.
Un alt moment important l-au constituit miºcãrile revoluþionare ale secolelor al XVIII-lea ºi al XIXlea, când sunt elaborate bazele drepturilor omului. Experienþa dramaticã a celor douã rãzboaie
mondiale a dovedit capacitatea femeilor de a se implica eficient în viaþa publicã, de a lua parte
la administrarea bunurilor ºi la dezvoltarea economicã. Acest context a dovedit nevoia pe care o are
societatea de a implica activ femeile, la toate nivelurile, ca o resursã importantã, ce nu poate fi ignoratã.
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Repere cronologice privind evoluþia dreptului la vot acordat femeilor
1788
1893
1902
1906
1907
1913
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1928
1929
1930
1931
1934
1944
1945
1946
1947
1948
1950
1953
1958
1960
1971
1976
1993

SUA (dreptul de a fi ales)
Noua Zeelanda (dreptul de a vota)
Australia*
Finlanda
Norvegia (dreptul de a fi ales)*
Norvegia **
Danemarca, Islanda
Canada (dreptul de a vota)*, Olanda (dreptul de a fi ales)
Austria, Estonia, Georgia*, Germania, Irlanda*, Kirghistan, Letonia, Polonia,
Federaþia Rusã, Marea Britanie*
Belarus, Belgia (dreptul de a vota)*, Luxemburg, Olanda (dreptul de a vota),
Noua Zeelandã (dreptul de a fi ales), Suedia*, Ucraina
Albania, Canada (dreptul de a fi ales)*, Republica Cehã, Slovacia, SUA
(dreptul de a vota)
Armenia, Azerbaijan, Belgia (dreptul de a fi ales)*, Georgia**, Lituania,
Suedia**
Irlanda**, Marea Britanie**
Ecuador*, România*
Africa de Sud (Whites), Turcia (dreptul de a vota)
Chile*, Portugalia*, Spania, Sri Lanka
Brazilia, Cuba, Turcia (dreptul de a fi votat)
Bulgaria, Franþa, Jamaica
Croaþia, Guyana (dreptul de a fi ales), Indonezia, Italia, Japonia*, Senegal,
Slovenia, Togo, Camerun, Corea de Nord, Djibouti (dreptul de a fi ales),
Guatemala, Liberia
Myanmar (dreptul de a fi ales), Panama**, România**, Macedonia, Trinidad
Tobago, Venezuela, Vietnam, Iugoslavia
Argentina, Japonia**, Malta, Mexic (dreptul de a fi votat), Pakistan, Singapore
Belgia**, Israel, Niger, Corea de Sud, Seychelles, Suriname
Barbados, Canada (dreptul de a vota)**, Haiti, India
Butan, Guyana (dreptul de a vota), Ungaria (dreptul de a vota), Mexic
(dreptul de a fi ales), Siria**
Burkina Faso, Ciad, Guineea, Ungaria (dreptul de a fi ales), Nigeria
Canada (dreptul de a fi ales)**, Cipru, Gambia, Tonga
Elveþia
Portugalia**
Kazakstan, Moldova*

* Dreptul este supus unor condiþionãri ºi restricþii
** Condiþionãrile ºi restricþiile au fost retrase
(sursa: www.ipu.org)
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Treptat femeile au început sã aibã acces în spaþiul public, fãrã a se elibera însã de responsabilitãþile domestice. Aceastã realitate a adus în discuþie dualismul dintre spaþiul public ºi
cel privat, accentul mutându-se de la încurajarea femeilor sã participe la viaþa publicã, la
împãrþirea echitabilã între femei ºi bãrbaþi a responsabilitãþilor legate de viaþa privatã
(gospodãrie, creºterea ºi educarea copiilor etc.), concomitent cu participarea echilibratã
la viaþa publicã. S-a realizat astfel trecerea de la definirea problematicii ca "inegalitatea
între sexe" sau "egalitatea pentru femei", la "egalitatea între femei ºi bãrbaþi" sau "egalitatea de gen". Aceastã schimbare de perspectivã nu mai pune accentul exclusiv pe femei
(crearea de politici pentru promovarea, includerea ºi participarea lor la viaþa publicã), ci pe
femei ºi bãrbaþi în aceeaºi mãsurã, promovând "schimbãri de lungã duratã în ceea ce
priveºte rolurile parentale, structura familiei, practicile instituþionale, organizarea timpului
de muncã, dezvoltarea personalã ºi independenþa femeilor ºi bãrbaþilor.

Scurtã prezentare a contextului european privind egalitatea de ºanse
pentru femei ºi bãrbaþi
Statele fondatoare ale Comunitãþii Europene au inclus aceastã problematicã în Tratatul de
la Roma din 1957, în articolul care defineºte misiunea Comunitãþii: "... sã promoveze în
întreaga Comunitate .... egalitatea între femei ºi bãrbaþi ...." (art. 2). În acelaºi document,
articolul 141 (ex-art.119) stipuleazã funcþionarea în noua organizare europeanã a "principiului egalitãþii remuneraþiei între bãrbaþi ºi femei pentru aceeaºi muncã sau pentru
muncã de valoare egalã".
Plecând de la prevederile tratatului, legislaþia europeanã a început sã se dezvolte
începând cu 1975, prin adoptarea primei directive referitoare la egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi, Directiva Consiliului 75/117/EEC din 10 februarie 1975 privind aplicarea principiului plãþii egale pentru femei ºi bãrbaþi. Pânã în prezent, legislaþia care reglementeazã egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi în Uniunea Europeanã cuprinde un
numãr de 10 directive. La acestea se adaugã alte numeroase documente de poziþie, recomandãri ºi declaraþii pe teme ca: participarea femeilor la procesul de luare a deciziilor, prevenirea ºi combaterea violenþei domestice, prevenirea ºi combaterea traficului cu femei,
reprezentarea femeilor în mass media ºi publicitate etc.
O altã etapã importantã în dezvoltarea legislaþiei europene a constituit-o introducerea, prin
Tratatul de la Amsterdam (1997) ºi Tratatul de la Nisa (2000), a articolului 13, care integreazã
termenul de discriminare. Acest articol stã la baza unei propuneri noi de directivã,
Propunerea de Directivã privind implementarea principiului tratamentului egal între femei
ºi bãrbaþi în accesul ºi prestarea de bunuri ºi servicii (COM/2003/0657 final - CNS
2003/0165). Aceastã nouã propunere de directivã extinde planul tematicii egalitãþii de
ºanse pentru femei ºi bãrbaþi, de la sfera raporturilor de muncã ºi a sistemelor de securitate socialã, cãtre sfera serviciilor. Astfel, sunt luate în calcul accesul nediscriminatoriu
la bunuri ºi servicii ca: închirierea de locuinþe, servicii hoteliere, servicii bancare ºi de asigurãri,
accesul în spaþii destinate publicului larg (sãli de spectacole, cinematografe, discoteci,
restaurante etc.), servicii de transport etc.
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La ora actualã, la nivelul Uniunii Europene, problematica egalitãþii de ºanse pentru femei
ºi bãrbaþi abordeazã urmãtoarele tematici:
• principiul nondiscriminãrii de gen:
· egalitatea de tratament între femei ºi bãrbaþi în afara pieþei muncii;
· sarcina probei în cazurile de discriminare de gen.
• accesul egal la muncã ºi formare vocaþionalã:
· accesul la muncã, formare vocaþionalã ºi promovare;
· principiul plãþii egale;
· activitãþile liber profesioniste, inclusiv munca în agriculturã;
· femeile ºi ºtiinþa.
• protecþia socialã:
· reconcilierea vieþii de familie cu viaþa profesionalã (participarea echilibratã a femeilor ºi bãrbaþilor în ambele sfere ale vieþii);
· concediul parental ºi concediul legat de probleme familiale;
· protecþia femeilor însãrcinate, a femeilor care au nãscut recent ºi a femeilor care
alãpteazã;
· serviciile de îngrijire a copilului (creºe, grãdiniþe etc.);
· schemele de asistenþã socialã ocupaþionalã;
· asistenþa socialã.
• hãrþuirea sexualã:
· prevenirea hãrþuirii sexuale la locul de muncã;
· protecþia demnitãþii femeilor ºi bãrbaþilor la locul de muncã.
• egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi la nivel instituþional:
· integrarea componentei de gen la nivelul tuturor politicilor UE (gender mainstreaming);
· participarea echilibratã a femeilor ºi bãrbaþilor la procesul de luare a deciziilor;
· integrarea componentei de gen la nivelul fondurilor structurale.
• alte teme de interes:
· prevenirea ºi combaterea violenþei împotriva femeilor;
· prevenirea ºi combaterea traficului cu femei;
· drepturile sexuale ºi reproductive.
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Directivele UE referitoare la egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi:
· Directiva 75/117/EEC din 10 februarie 1975, privind armonizarea legislaþiilor statelor
membre cu privire la aplicarea principiului plãþii egale pentru bãrbaþi ºi femei;
· Directiva 76/207/EEC din 9 februarie 1976, privind aplicarea principiului egalitãþii de
tratament între femei ºi bãrbaþi referitor la accesul la angajare, pregãtire profesionalã ºi
promovare, precum ºi la condiþiile de muncã;
· Directiva 2002/73/EC din 23 septembrie 2002 care amendeazã Directiva 76/207/EEC
privind implementarea principiului egalitãþii de tratament între femei ºi bãrbaþi referitoare la accesul la angajare, pregãtire profesionalã ºi promovare, precum ºi la condiþiile de muncã;
· Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 pentru implementarea progresivã a principiului egalitãþii de tratament între bãrbaþi ºi femei în materie de securitate socialã;
· Directiva 86/378/EEC din 24 iulie 1986 privind implementarea principiului egalitãþii de
tratament pentru femei ºi bãrbaþi în schemele ocupaþionale de securitate socialã;
· Directiva 86/613/EEC din 11 decembrie 1986 referitoare la principiul tratamentului
egal al bãrbaþilor ºi femeilor angajaþi în activitãþi independente, inclusiv în agriculturã ºi
protecþia femeilor care desfãºoarã activitãþi independente în perioada de sarcinã ºi
maternitate;
· Directiva 92/85/EEC din 19 octombrie 1992 privind introducerea de mãsuri pentru
încurajarea îmbunãtãþirii sãnãtãþii ºi securitãþii în muncã a lucrãtoarelor gravide, a lucrãtoarelor care au nãscut recent ºi a celor care alãpteazã;
· Directiva 96/34/EC din 3 iunie 1996 privind contractul cadru referitor la concediul
parental, susþinutã de UNICEF, CEEP ºi ETUC;
· Directiva 97/80/EEC din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare bazate pe sex;
· Directiva 97/81/EEC din 15 decembrie 1997 privind principiul nediscriminãrii lucrãtorilor cu timp parþial.
Notã: textele acestor directive sunt disponibile la urmãtoarea adresã:
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html#law
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Discriminarea
Introducere
Problematica discriminãrii a fost introdusã în legislaþia româneascã prin intermediul
aderãrii/semnãrii/ratificãrii de cãtre România a actelor normative internaþionale referitoare
la drepturile omului. Dintre actele normative internaþionale importante la care România
este parte semnalãm:
• Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului (semnatã de România la 14 decembrie 1955);
• Pactul internaþional cu privire la drepturile economice, sociale ºi culturale (ratificat de
România la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, publicat în Buletinul oficial al
României, partea I, nr. 146 din noiembrie 1974);
• Convenþia internaþionalã privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã (la
care România a aderat la 14 iulie 1970 prin Decretul nr. 345, publicat în Buletinul Oficial
al României, partea I, nr. 92 din 28 iulie 1970);
• Convenþia asupra eliminãrii tuturor formelor de discriminare faþã de femei (ratificatã de
România prin Decretul nr. 222 din 2 iunie 1954, publicat în Buletinul Oficial al României,
partea I, nr. 28 din 10 iunie 1954);
• Convenþia europeanã a drepturilor omului (ratificatã de România prin Legea nr. 30 din
18 mai 1994, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 135 din 31 mai 1994).
Aceste documente constituie temelia legislaþiei anti-discriminare. Discriminarea reprezintã,
înainte de toate, interzicerea ºi restrângerea folosirii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
ale omului. Actele normative internaþionale marcheazã principiile generale pe care statele
semnatare s-au angajat sã le respecte ºi sã le promoveze prin legislaþie naþionalã, prin
politici ºi practici adiacente. Ele definesc noþiunile principale ºi creeazã mecanismele de
raportare ºi sancþionare la nivel internaþional.
Ca reper pentru definirea discriminãrii în general, în legislaþia româneascã recomandãm
utilizarea definiþiei din pachetul de legi privind anti-discriminarea, iar pentru definirea discriminãrii de gen, definiþia utilizatã în Convenþia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faþã de femei.
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Definiþia discriminãrii
Orice deosebire, excludere, restricþie sau preferinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate,
etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, sex, orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV sau apartenenþã la o categorie defavorizatã care are ca scop sau efect restrângerea sau înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau exercitãrii, în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic, social ºi
cultural sau în orice alte domenii ale vieþii publice.
(Sursã: Legea nr. 27/ 2004 privind aprobarea O.G. nr. 77/2003 pentru modificarea ºi
completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de
discriminare)

Definiþia discriminãrii de gen
Orice diferenþiere, excludere sau restricþie bazatã pe sex, care are ca efect sau scop
împiedicarea sau anularea recunoaºterii, beneficiului sau exercitãrii de cãtre femei,
indiferent de statutul lor matrimonial, pe baza egalitãþii dintre bãrbaþi ºi femei, a drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural,
civil sau în orice alt domeniu.
(Sursã: Convenþia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor)

Legislaþia Uniunii Europene privind anti-discriminarea este mult mai complexã în abordare
decât cea a Organizaþiei Naþiunilor Unite. Datoritã faptului cã Uniunea Europeanã a fost
creatã mai întâi ca o comunitate de interese economice, reglementarea relaþiilor de muncã
a fost prioritarã. Astfel, Curtea Europeanã de Justiþie (instituþia însãrcinatã cu asigurarea
respectãrii prevederilor legislaþiei comunitare în þãrile membre) a fost confruntatã cu cazuri
în care s-a adus în discuþie respectarea/aplicarea principiului egalitãþii de ºanse pentru
femei ºi bãrbaþi în raporturile de muncã (de exemplu, asigurarea plãþii egale pentru muncã
de valoare egalã). Astfel de cazuri au determinat dezvoltarea legislaþiei europene pe tema
discriminãrii de gen, prin directivele privind egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi.
Ulterior, Tratatul de constituire al Uniunii Europene a fost amendat cu un articol special,
dedicat principiului discriminãrii (art. 13) ºi s-a creat astfel baza legalã pentru dezvoltarea
legislaþiei anti-discriminare ºi pentru alte criterii de discriminare. Aceastã situaþie a fost
stimulatã de nevoia de a rãspunde adecvat problemelor legate de intensificarea migraþiei
forþei de muncã. În acest sens, au fost adoptate urmãtoarele douã directive: Directiva
Consiliului 2000/43/EC din 29 iunie 2000, pentru implementarea principiului egalitãþii de
tratament a persoanelor, indiferent de originea lor rasialã sau etnicã ºi Directiva Consiliului
2000/78/EC din 27 noiembrie 2000, privind stabilirea unui cadru general pentru egalitatea
de tratament în domeniul angajãrii care se referã la "persoane având o anume religie,
credinþã, dizabilitate, o anume vârstã sau o anume orientare sexualã".
Cele douã principii pe care se bazeazã legislaþia anti-discriminare ºi de egalitate de ºanse
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pentru femei ºi bãrbaþi - respectarea drepturilor omului ºi protecþia minoritãþilor - au fost
incluse în cadrul criteriilor politice necesare pentru aderarea statelor candidate la Uniunea
Europeanã.

Legislaþia naþionalã
Legislaþia româneascã pe tema discriminãrii are principalul izvor în legislaþia europeanã.
Odatã cu începerea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeanã (în ianuarie
2000), România a început transpunerea în cadrul legislaþiei naþionale a acquis-ului comunitar ºi ºi-a asumat obligaþia îndeplinirii criteriilor politice ºi economice de aderare.
Aceste acte normative se adaugã la referirile de ordin general privind discriminarea care apar în:
• Constituþia României (art. 4 alin.2);
• Codul Penal al României (art. 247 ºi art. 317);
• Codul Civil al României (art. 998 ºi art. 999);
• Codul Muncii (art. 5).
Introducerea prevederilor europene în legislaþia româneascã a generat existenþa în cadrul
normativ românesc a douã pachete legislative care reglementeazã egalitatea de ºanse
pentru femei ºi bãrbaþi pe de o parte, ºi discriminarea pe de altã parte.
Existã însã o distincþie fundamentalã care apare între modalitatea de reglementare a celor
douã teme în România ºi UE. Uniunea Europeanã a optat pentru crearea a douã linii separate de legislaþie: una dedicatã exclusiv problematicii discriminãrii de gen (cele 10 directive privind egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi) ºi alta dedicatã celorlalte tipuri de
discriminare (cele douã directive). Factorii de decizie din România (atât Guvernul, cât ºi
Parlamentul) au manifestat nehotãrâre în implementarea în legislaþia naþionalã a acestor
capitole din acquis-ul comunitar, astfel încât, problematica discriminãrii de gen se intersecteazã în cele douã pachete legislative. Practic, discriminarea de gen este reglementatã atât de legislaþia anti-discriminare, cât ºi de legislaþie specificã (pachetul legislativ
privind egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi). În acest fel, în România existã instituþii
ºi proceduri care funcþioneazã în paralel, având la bazã acte normative diferite, pentru
aceeaºi problematicã.
Nehotãrârea persistat ºi în stabilirea criteriilor pe baza cãrora este interzisã discriminarea,
acte normative diferite menþionând criterii diferite, unele fiind mai cuprinzãtoare, altele mai
puþin. Lista cea mai amplã a criteriilor pe baza cãrora este interzisã discriminarea în
România apare în definiþia discriminãrii din pachetul legislativ anti-discriminare.
O altã confuzie poate fi generatã de modificãrile succesive ale legislaþiei anti-discriminare
în ceea ce priveºte cuprinderea criteriului de gen. Astfel, în actele normative iniþiale se
face referire la discriminarea pe bazã de sex, în timp ce în modificãrile ulterioare se introduce noþiunea de gen. În acest fel, existã unele articole din legislaþia anti-discriminare care
se referã la discriminare pe bazã de sex ºi altele în care se face referire la discriminarea
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pe bazã de gen, ambele noþiuni acoperind aceeaºi problematicã. Probabil cã aceastã
neconcordanþã se datoreazã lipsei de informaþie a factorilor de decizie (în special la nivelul
Parlamentului) privind distincþia sex/gen.

Pachetul de legi privind egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi:
· Hotãrârea de Guvern nr. 967/1999 privind constituirea ºi funcþionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi (CODES);
· Hotãrârea de Guvern nr. 1273/2000 privind planul naþional de acþiune pentru egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi;
· Legea nr.202/2002 privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi;
· Hotãrârea Senatului nr.10/19 mai 2003 privind completarea art. 56 alin. 2 din
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
· Hotãrârea nr. 24/18 nov 2003 a Camerei Deputaþilor privind înfiinþarea Comisiei pentru egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi;
· Hotãrârea de Guvern nr. 285/2004 privind aplicarea Planului naþional de acþiune pentru egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi;
· Hotãrârea de Guvern nr. 266/2004 privind participarea echilibratã a femeilor ºi bãrbaþilor în cadrul echipelor de experþi trimise în misiune la Comisia Europeanã.

Practic, legislaþia trebuie interpretatã ca fãcând referire la aceeaºi problemã, chiar dacã
se folosesc termeni diferiþi (odatã discriminare pe bazã de sex, altãdatã discriminare pe
bazã de gen). În ghidul de faþã, noi vom folosi sintagma discriminare de gen.

Aspecte abordate de problematica discriminãrii de gen
Directivele UE aduc în discuþie câteva aspecte menite sã reglementeze situaþiile de discriminare de gen: distincþia între discriminarea directã ºi discriminarea indirectã, hãrþuirea,
hãrþuirea sexualã, instigarea la discriminare, mãsurile afirmative, victimizarea, rãsturnarea
sarcinii probei.
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Pachetul de legi anti-discriminare:
· Ordonanþa de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor
de discriminare;
· Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanþei de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare;
· Hotãrârea de Guvern nr.1194/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD);
· Ordonanþa de Guvern nr. 77/2003 pentru modificarea ºi completarea O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare;
· Legea nr. 27/2004 pentru aprobarea O.G. nr. 77/2003;
· Instrucþiunea CNCD nr.1 din 5 martie 2003 (Monitorul Oficial nr. 235 din 7 aprilie 2004).

În prezent, în România se fac demersurile necesare pentru actualizarea legislaþiei privind
egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi în conformitate cu ultimele modificãri aduse
prin Directiva 2002/73/EC care amendeazã Directiva 76/207/EEC referitoare la implementarea principiului egalitãþii de tratament între femei ºi bãrbaþi privind accesul la angajare, pregãtirea profesionalã ºi promovarea, precum ºi la condiþiile de muncã.
Pentru o mai uºoarã înþelegere a reglementãrii acestora în legislaþia româneascã, ºi pentru a semnala posibilele modificãri aduse acesteia în viitorul apropiat, vom urmãri, în paralel, prevederile europene ºi cele naþionale.
1. Discriminarea directã
Directiva Consiliului 2002/73/EC

Discriminarea directã: când o persoanã este tratatã mai puþin favorabil decât o altã persoanã este, a fost sau ar fi tratatã într-o situaþie comparabilã, pe temeiul apartenenþei sale
la un anumit sex.
În legislaþia româneascã discriminarea directã este definitã în mai multe acte normative,
fãrã a se pãstra o definire unitarã.

17

Astfel:
Legea nr. 27/2004 privind aprobarea O.G. nr. 77/2003 pentru modificarea ºi completarea O.G.
nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare

Orice deosebire, excludere, restricþie sau preferinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate, etnie,
limbã, religie, categorie socialã, convingeri, sex, orientare sexualã, vârstã, handicap,
boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV sau apartenenþã la o categorie defavorizatã
care are ca scop sau efect restrângerea sau înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau
exercitãrii, în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale ori a
drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic, social ºi cultural sau în
orice alte domenii ale vieþii publice.
Codul Muncii (Legea nr. 53/2003)

Art.5
(2) Orice discriminare directã sau indirectã faþã de un salariat, bazatã pe criterii de sex,
orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenþã naþionalã, rasã, culoare,
etnie, religie, opþiune politicã, origine socialã, handicap, situaþie sau responsabilitate familialã, apartenenþã ori activitate sindicalã, este interzisã.
(3) Constituie discriminare directã actele ºi faptele de excludere, deosebire, restricþie sau
preferinþã, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevãzute la alin. (2), care au
ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlãturarea recunoaºterii, folosinþei
sau exercitãrii drepturilor prevãzute în legislaþia muncii.
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi

Art. 4 (a) Prin discriminare directã se înþelege diferenþa de tratament a unei persoane în
defavoarea acesteia, datoritã apartenenþei sale la un anumit sex sau datoritã graviditãþii,
naºterii, maternitãþii ori acordãrii concediului paternal.
Art. 5
(1) Este interzisã discriminarea directã sau indirectã dupã criteriul de sex.
(2) Nu sunt considerate discriminãri:
a) mãsurile speciale prevãzute de lege pentru protecþia maternitãþii, naºterii ºi alãptãrii;
b) mãsurile stimulative, temporare, pentru protecþia anumitor categorii de femei sau bãrbaþi;
c) cerinþele de calificare pentru activitãþi în care particularitãþile de sex constituie un factor
determinant datoritã specificului condiþiilor ºi modului de desfãºurare a activitãþilor respective.
Art.10
(1) Este consideratã discriminare dupã criteriul de sex ºi hãrþuirea sexualã a unei persoane de cãtre o altã persoanã la locul de muncã sau în alt loc în care aceasta îºi
desfãºoarã activitatea.
2. Discriminarea indirectã
Directiva Consiliului 2002/73/EC

Discriminare indirectã: când o prevedere, criteriu sau o practicã aparent neutrã ar pune
persoanele de un anumit sex într-o situaþie dezavantajoasã în comparaþie cu o persoanã
de un alt sex, cu excepþia cazului în care acea prevedere, criteriu sau practicã sunt justifi-
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cate în mod obiectiv de un scop legitim, iar posibilitãþile de atingere a acestuia sunt adecvate ºi necesare.
O.G. nr. 77/2003

Art. 2
(2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanþe, prevederile, criteriile sau practicile aparent
neutre care dezavantajeazã anumite persoane, pe baza criteriilor prevãzute la alin. (1), faþã
de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate ºi necesare.
(3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereazã,
favorizeazã sau defavorizeazã nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant
o persoanã, un grup de persoane sau o comunitate faþã de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitãþi, atrage rãspunderea contravenþionalã conform prezentei ordonanþe,
dacã nu intrã sub incidenþa legii penale.
Codul Muncii (Legea nr. 53/2003)

Art. 5
(4) Constituie discriminare indirectã actele ºi faptele întemeiate în mod aparent pe alte
criterii decât cele prevãzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminãri directe.
Legea nr. 202/2002

Art. 4
(b) Prin discriminare indirectã se înþelege aplicarea de prevederi, criterii sau practici, în
aparenþã neutre, care, prin efectele pe care le genereazã, afecteazã persoanele de un
anumit sex, exceptând situaþia în care aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici
poate fi justificatã prin factori obiectivi, fãrã legãturã cu sexul.
3. Hãrþuirea
Hãrþuirea este prezentã în legislaþia româneascã odatã cu amendarea O.G. nr. 137/2000
prin Legea nr. 27/2004. Aceastã noþiune nu este cuprinsã încã în legislaþia destinatã egalitãþii de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi, dar se preconizeazã introducerea ei odatã cu
amendarea Legii nr. 202/2002, în vederea introducerii prevederilor Directivei 2002/73/EC.
Directiva Consiliului 2002/73/EC

Hãrþuire: când un comportament nedorit legat de apartenenþa la un anumit sex al unei
persoane are loc cu scopul sau având ca efect violarea demnitãþii unei persoane ºi
crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
Legea nr. 27/2004

(31) Constituie hãrþuire ºi se sancþioneazã contravenþional orice comportament pe criteriu
de rasã, naþionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, gen, orientare
sexualã, apartenenþã la o categorie defavorizatã, vârstã, handicap, statut de refugiat ori
azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.
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4. Hãrþuirea sexualã
Directiva Consiliului 2002/73/EC

Hãrþuire sexualã: când orice formã de comportament verbal, non-verbal sau fizic de
naturã sexualã care are loc cu scopul sau are ca efect violarea demnitãþii unei persoane
ºi, în special, crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor ºi ofensator.
Codul penal

Art. 203'
Hãrþuirea unei persoane, prin ameninþare sau constrângere, în scopul de a obþine satisfacþie de naturã sexualã, de cãtre o persoanã care abuzeazã de autoritatea sau influenþa
pe care i-o conferã funcþia îndeplinitã la locul de muncã, se pedepseºte cu închisoare de
la trei luni la doi ani sau cu amendã.
Codul Muncii

Art. 6
(1) Orice salariat care presteazã o muncã beneficiazã de condiþii de muncã adecvate
activitãþii desfãºurate, de protecþie socialã, de securitate ºi sãnãtate în muncã, precum ºi
de respectarea demnitãþii ºi a conºtiinþei sale, fãrã nici o discriminare.
Art. 39
(1) Salariatul are, în principal, urmãtoarele drepturi:
e) dreptul la demnitate în muncã.
Legea nr. 202/2002

Art. 4
(c) Prin hãrþuire sexualã se înþelege orice formã de comportament în legãturã cu sexul,
despre care cel care se face vinovat ºtie cã afecteazã demnitatea persoanelor, dacã acest
comportament este refuzat ºi reprezintã motivaþia pentru o decizie care afecteazã acele
persoane.
Art. 10
(1) Este consideratã discriminare dupã criteriul de sex ºi hãrþuirea sexualã a unei persoane de cãtre o altã persoanã la locul de muncã sau în alt loc în care aceasta îºi
desfãºoarã activitatea.
(2) Constituie discriminare dupã criteriul de sex orice comportament definit drept hãrþuire
sexualã, având ca scop:
a) de a crea la locul de muncã o atmosferã de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectatã;
b) de a influenþa negativ situaþia persoanei angajate în ceea ce priveºte promovarea profesionalã, remuneraþia sau veniturile de orice naturã ori accesul la formarea ºi perfecþionarea profesionalã, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce þine de viaþa sexualã.
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5. Dispoziþia de a discrimina
La fel ca hãrþuirea, dispoziþia de a discrimina este introdusã recent în legislaþia din
România prin Legea nr. 27/2004, fãrã a se regãsi, deocamdatã, în legislaþia privind egalitatea de gen. Prin aceastã prevedere este adusã în prim plan ºi responsabilitatea factorilor de decizie care pot institui ordine sau regulamente discriminatorii.
Directiva Consiliului 2002/73/EC

Dispoziþia de discriminare împotriva unor persoane, pe bazã de sex, va fi consideratã
ca fiind discriminare în înþelesul acestei Directive.
Legea nr. 27/2004

(11) Dispoziþia de a discrimina persoanele, [...] este consideratã discriminare în înþelesul prezentei ordonanþe.
6. Mãsurile afirmative
Scopul mãsurilor afirmative este acela de a promova principiul tratamentului egal pentru
o categorie, care la un moment dat este într-o poziþie dezavantajoasã în comparaþie cu
majoritatea. Ele sunt iniþiate pentru a oferi categoriei defavorizate o serie de avantaje cu
scopul stabilirii unor ºanse reale în accesul la anumite drepturi. Una din caracteristicile
principale ale mãsurilor afirmative este aceea cã sunt determinate în timp, adicã sunt stabilite pe o duratã limitatã. La finalul acestei perioade se presupune cã factorii care stabileau dezavantajele au fost eliminaþi.
"Mãsurile afirmative nu trebuie sã fie confundate cu mãsurile de politici sociale. În vreme
ce primele au nevoie de o justificare, pentru cã sunt o abatere de la egalitatea de tratament, mãsurile sociale sunt permise întotdeauna ºi uneori chiar obligatoriu a fi luate."
(Renate Weber)
Convenþia asupra eliminãrii tuturor formelor de discriminare faþã de femei

Art. 4
(1) Adoptarea de cãtre statele pãrþi a unor mãsuri temporare speciale, menite sã accelereze instaurarea egalitãþii în fapt între bãrbaþi ºi femei, nu este consideratã un act de discriminare în sensul definiþiei din prezenta Convenþie, dar nu trebuie ca aceasta sã aibã
drept consecinþã menþinerea unor norme inegale sau diferenþiate; aceste mãsuri trebuie
abrogate de îndatã ce au fost realizate obiectivele în materie de egalitate de ºanse ºi tratament.
O.G. nr. 77/2003

Art. 2
(7) Mãsurile luate de autoritãþile publice sau de persoanele juridice de drept privat în
favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunitãþi, vizând asigurarea
dezvoltãrii lor fireºti ºi realizarea efectivã a egalitãþii de ºanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunitãþi, precum ºi mãsurile pozitive ce vizeazã
protecþia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanþe.
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Legea nr. 202/2002

Art. 4
(d) Prin mãsuri stimulative sau de discriminare pozitivã se înþeleg acele mãsuri speciale
care sunt adoptate temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalitãþii de ºanse între
femei ºi bãrbaþi ºi care nu sunt considerate acþiuni de discriminare.
7. Victimizarea
Directiva Consiliului 2002/73/EC

Statele membre trebuie sã introducã în sistemele juridice naþionale mãsuri necesare pentru a proteja angajaþii, inclusiv pe cei care sunt reprezentanþii angajaþilor conform legilor
ºi/sau practicilor naþionale, împotriva demisiei sau a altor tratamente adverse aplicate de
cãtre angajator, ca reacþie la o plângere sau la orice procedurã legalã având drept scop
punerea în aplicare a principiului egalitãþii de tratament.
Legea nr. 27/2004

(5) Constituie victimizare ºi se sancþioneazã contravenþional conform prezentei ordonanþe orice tratament advers, venit ca reacþie la o plângere sau acþiune în justiþie cu privire
la încãlcarea principiului tratamentului egal ºi al nediscriminãrii.
8. Rãsturnarea sarcinii probei
Principiul rãsturnãrii sarcinii probei în cazurile de discriminare este unul relativ recent. El
se referã la obligaþia pãrþii acuzate de discriminare de a aduce probe pentru a-ºi dovedi
nevinovãþia. S-a aplicat aceastã procedurã plecând de la ideea cã în cazurile de discriminare, victima are acces limitat la sursele de informare, mai ales în relaþiile de muncã.
Rãsturnarea sarcinii probei nu înseamnã cã victima doar aduce acuzaþia, iar partea
acuzatã se disculpã cu probe. Cel/cea care aduce acuzaþia de discriminare în faþa
instanþei trebuie sã prezinte un minim de probe care sã susþinã acuzaþia. Pe baza acestora, judecãtorul poate prezuma cã a existat o discriminare ºi poate cere pârâtului sã-ºi
dovedeascã nevinovãþia.
În legislaþia românescã principiul rãsturnãrii sarcinii probei în cazurile de discriminare nu
a fost introdus complet, aºa cum prevede acquis-ul comunitar. La acest principiu se poate
face apel numai prin intermediul Codului Muncii, unde prin articolul 287 se precizeazã:
"Sarcina probei în conflictele de muncã revine angajatorului, acesta fiind obligat sã
depunã dovezile în apãrarea sa pânã la prima zi de înfãþiºare."
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Instituþii naþionale
1. Instituþii cu responsabilitãþi în domeniul discriminãrii de gen, reglementate prin
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi
Instituþia responsabilã cu implementarea legislaþiei privind egalitatea de gen este
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei (MMSSF). Din subordinea MMSSF, instituþia care efectueazã controlul aplicãrii prevederilor legislaþiei privind egalitatea de gen în
domeniul muncii este Inspecþia Muncii.
Alte instituþii cu responsabilitãþi specifice:
· în domeniul educaþiei: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, prin Inspectoratele ºcolare
judeþene ºi al municipiului Bucureºti;
· în domeniul sãnãtãþii: Ministerul Sãnãtãþii, prin Direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi
a municipiului Bucureºti;
· în domeniul culturii: Ministerul Culturii ºi Cultelor, prin Inspectoratele teritoriale pentru culturã ºi culte;
· în domeniul publicitãþii: Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor sau/ºi
autoritãþile administraþiei publice locale.
2. Instituþii cu responsabilitãþi în domeniul discriminãrii de gen, reglementate prin
legislaþia anti-discriminare
Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD) a fost desemnat prin O.G.

nr.137/2000 ca fiind "organul de specialitate al administraþiei publice centrale, în subordinea Guvernului". CNCD-ul a fost înfiinþat propriu-zis prin Hotãrârea de Guvern nr. 1194
din 2001 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii.
CNCD-ul este responsabil cu aplicarea ºi controlul respectãrii prevederilor legislaþiei antidiscriminare ºi are atribuþii în urmãtoarele domenii:
a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea ºi sancþionarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asistenþã de specialitate victimelor discriminãrii.
Conform prevederilor legale, CNCD constatã ºi sancþioneazã contravenþional faptele de discriminare.
În acest sens, CNCD-ul primeºte petiþii ºi sesizãri privind încãlcarea legislaþiei anti-discriminare.

Adresa Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii:
Str. Valter Mãrãcineanu nr. 1-3, sector 1, Bucureºti
Tel/fax: 021-3126585; 021-3126578
www.cncd.org.ro
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Modalitãþi de sesizare ºi reclamare privind discriminarea de gen
Legislaþia româneascã pune la dispoziþie cetãþenilor urmãtoarele mijloace de sesizare,
plângere ºi reclamare:
Folosind Legea nr. 202/2002:

Discriminarea de gen pe piaþa muncii:
· sesizarea, plângerea ºi reclamarea cãtre angajator;
· medierea cu ajutorul organizaþiilor sindicale sau a reprezentanþilor angajaþilor;
· sesizarea instanþei judecãtoreºti competente, la secþiile sau completele specializate pentru conflicte de muncã ºi litigii de muncã, ori de asigurãri sociale în a cãror razã teritorialã
de competenþã îºi desfãºoarã activitatea angajatorul sau fãptuitorul.
Sesizarea instanþei judecãtoreºti nu trebuie sã fie fãcutã mai târziu de un an de la data sãvârºirii faptei.

Persoana angajatã care se considerã discriminatã pe criterii de gen are dreptul sã solicite
despãgubiri materiale ºi/sau morale, precum ºi/sau înlãturarea consecinþelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a sãvârºit.
Folosind legislaþia anti-discriminare:

· sesizare la CNCD.
CNCD-ul primeºte petiþii ºi sesizãri care pot fi trimise prin poºtã, poºtã electronicã, fax sau
pot fi depuse la sediul CNCD. Tot la sediul CNCD sunt disponibile instrucþiuni despre cum
trebuie completatã o petiþie ºi funcþioneazã un serviciu de consiliere juridicã.
Termenul de soluþionare al petiþiilor este de 30 de zile de la data înregistrãrii acestora, termen care poate fi prelungit cu 15 zile prin decizia preºedintelui instituþiei, în situaþia în care
cazul prezentat are un grad de complexitate mai ridicat. În cazul refuzului nejustificat al
CNCD de a rezolva cererea sau în cazul neprimirii nici unui rãspuns în termen de 30 de
zile de la trimiterea petiþiei, petiþionarul poate ataca în contencios administrativ acest
refuz, conform Legii nr. 29/1990 a contenciosului administrativ.
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Introducere
Domeniul cu cele mai complexe reglementãri în ceea ce priveºte prevenirea, combaterea
ºi sancþionarea discriminãrii de gen este cel al pieþei muncii. Aceastã realitate se datoreazã accentului pe care legislaþia internaþionalã l-a pus pe reglementarea relaþiilor de
muncã, prin actele normative ale Organizaþiei Internaþionale a Muncii, agenþie a
Organizaþiei Naþiunilor Unite.
Datoritã faptului cã la baza constituirii comunitãþii europene au stat negocierea unor reglementãri comune privind relaþiile economice ºi piaþa comunã, domeniul muncii a fost primul
asupra cãruia au fost necesare legiferãri legate de prevenirea, combaterea ºi
sancþionarea practicilor discriminatorii. Aºa cum am precizat ºi în capitolul introductiv, situaþiile de discriminare pe piaþa muncii între femei ºi bãrbaþi au fost primele care au intrat în
atenþia Curþii Europene de Justiþie, Comisiei Europene ºi a Consiliului European.

Legislaþie naþionalã
Datoritã acestei preocupãri internaþionale ºi legislaþia româneascã este mai generoasã în
a stabili regulile în acest domeniu de participare a femeilor ºi bãrbaþilor la viaþa publicã,
spre deosebire de alte domenii cum ar fi: politica, publicitatea, participarea la luarea deciziilor.
Aspectele legate de piaþa muncii care sunt reglementate de legislaþia româneascã în
domeniul discriminãrii de gen sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accesul pe piaþa muncii;
Formarea ºi perfecþionarea profesionalã;
Promovarea;
Sancþionarea;
Concedierea;
Salarizarea.
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1. Accesul pe piaþa muncii
Accesul fãrã discriminare de gen pe piaþa muncii este garantat de :
· Constituþia României (art.4, art. 16, art. 41(4));
· Codul Muncii (art. 5; art. 6(2));
· O.G. nr. 137/2000 (art. 1. alin. 2, litera (e); capitolul II, secþiunea I, art. 5-9);
· Legea nr. 48/2002 (punctul 9, art. 7; punctul 10, art. 8);
· O.G. nr. 77/2003 (punctul 3, art. 9);
· Legea nr. 202/2002 (capitolul II, art. 6-13).
Tot referiri la principiul nondiscriminãrii pe criteriul de gen, legat de relaþiile de muncã fac
ºi urmãtoarele acte normative:
· Legea privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de
muncã (Legea nr. 76/2002);
· Legea pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul de
asigurãri pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã (Legea nr.107/2004);
· Planul naþional de acþiune pentru ocuparea forþei de muncã (Hotãrârea
Guvernului nr.759/2002);
· Ordinul nr. 64 din 2003 al Ministrului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale privind aprobarea modelului cadru de contract individual de muncã (care prevede cã angajatul are
dreptul la egalitate de ºanse ºi de tratament);
· Legea nr. 188/1999 privind statutul funcþionarilor publici (care prevede cã
selecþia funcþionarilor publici se va realiza pe baza unor criterii precum competenþa profesionalã ºi egalitatea de ºanse. Discriminarea funcþionarilor publici, din considerente de
sex, este interzisã);
· Legea privind Codul de conduitã al funcþionarilor publici (Legea nr.7/2004).
În ceea ce priveºte accesul fãrã discriminare pe piaþa muncii sunt garantate de legislaþia
româneascã :
· Alegerea ºi exercitarea liberã a unei profesii ºi activitãþi;
· Angajarea în toate posturile, la toate nivelurile ierarhice profesionale;
· Încheierea sau modificarea raportului juridic de muncã ori de serviciu;
Anunþurile privind locurile de muncã

Sunt interzise prin lege refuzul angajãrii în muncã a unei persoane pe motiv cã aparþine
unui anumit sex, precum ºi condiþionarea ocupãrii unui post de sexul persoanei respective. (Art. 7 din O.G. nr. 137/2000).
Legea nr. 202/2002 interzice discriminarea de gen ºi "în anunþarea, organizarea concursurilor sau examenelor ºi selecþia candidaþilor pentru ocuparea posturilor vacante din
sectorul public ºi privat". Precizãri suplimentare sunt fãcute în instrucþiunile CNCD-ului în
ceea ce priveºte anunþurile pentru ocuparea unor posturi sau concursurile lansate de
angajator sau de reprezentanþii acestuia. Astfel, este interzisã explicit difuzarea de mate-
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riale publicitare ºi/sau mesaje publicitare ce conþin anunþuri privind ocuparea unui post,
oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul de informaþie.
Responsabilitatea pentru nerespectarea acestei prevederi cade atât în sarcina autorilor
materialului publicitar, cât ºi în a celor care publicã/difuzeazã materialul respectiv.
Legislaþia interzice explicit solicitarea testelor de sarcinã pentru candidatele la diverse
posturi pe piaþa muncii, precum ºi folosirea maternitãþii ca motiv de discriminare pentru
selecþia candidatelor la angajare. Legea prevede ºi excepþii pentru locurile de muncã în
care natura ºi condiþiile particulare de muncã sunt interzise femeilor însãrcinate, lãuze sau
care alãpteazã. (Art. 9 din Legea nr. 202/2002)

Cazul 1:
Anunþ în presã pentru oferte de serviciu: Angajãm ºefã de magazin în urmãtoarele
condiþii: experienþã minim 5 ani în comerþ, autoritarã, organizatã. Vârsta pânã în 35 de
ani. Aspect fizic plãcut, fãrã responsabilitãþi familiale. Seriozitate maximã.
Soluþii:
Acesta este un caz de discriminare pe criterii de gen ºi de vârstã. CNCD-ul se poate
sesiza din oficiu.

Cazul 2:
Anunþ în presã pentru oferte de serviciu: Angajãm persoanã pentru vânzare confecþii, fãrã experienþã, cu permis de conducere auto pentru profesioniºti.
Responsabilitãþi: primirea ºi verificarea mãrfii, evidenþa registrului de vânzãri, vânzarea
mãrfii.
Soluþii:
CNCD-ul trebuie sã se sesizeze în acest caz care implicã o discriminare indirectã de
gen. Bãrbaþii, în mai mare mãsurã decât femeile, au carnet de conducere profesionist.
Întrucât cerinþele fiºei postului nu justificã necesitatea acestei condiþii, anunþul poate fi
considerat ca fiind indirect discriminatoriu, pentru cã dezavantajeazã femeile.
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Barul Dance Club din Focºani a fost sancþionat cu avertisment de cãtre CNCD în urma
afiºãrii la intrarea în bar a unui anunþ referitor la angajarea de personal, exclusiv fete.
CNCD a constatat cã acest anunþ constituie un act de discriminare, conform art. 7 (1)(2)
din O.G.nr. 137/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 48/2002.

2. Formarea ºi perfecþionarea profesionalã
Accesul la activitãþi de formare ºi perfecþionare profesionalã, fãrã discriminare pe bazã de
gen este garantat prin :
· Legea nr. 202/2002: art. 6(1)(d); art. 8(1)(f);
· O.G. nr. 137/2000: art. 1(1)(e)(v); art. 6(d);
· Codul Muncii: art. 39(1)(g); Titlul VI: Formarea profesionalã.
3. Promovarea
Accesul la promovare, fãrã discriminare pe criteriul de gen este garantat prin:
· Legea nr. 202/2002: art. 6(1)(e); art. 8(1)(h);
· O.G. nr. 137/2000: art. 6(d).
4. Sancþionarea
Sancþionarea în relaþiile de muncã nu trebuie sã se facã pe criterii de gen. Acest principiu
este cuprins în urmãtoarele acte normative :
· Legea nr. 202/2002: art. 8(1)(i);
· O.G. nr. 137/2000: art. 6(e).
5. Concedierea

Este interzisã…
· concedierea angajaþilor care au depus plângeri/reclamaþii cã au fost discriminaþi?
· concedierea femeilor care sunt însãrcinate sau în concediu de maternitate?
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Folosirea criteriului de gen în cazurile de încetare a contractelor de muncã (concediere)
este interzisã de legislaþia româneascã prin urmãtoarele acte normative:
· Legea nr. 202/2002: art. 8(b);
· O.G. nr. 137/2000: art. 6(a);
· Codul Muncii: art. 59(a), art. 60(1).
Codul Muncii reglementeazã ºi o situaþie specialã, aceea de suspendare a contractului de
muncã (Codul Muncii, Capitolul IV, Suspendarea contractului individual de muncã).
Contractul de muncã se suspendã de drept în condiþiile concediului de maternitate ºi, din
iniþiativa salariatului, în situaþiile de acordare a concediului parental (concediul de creºtere
ºi îngrijire a copilului în vârstã de pânã la 2 ani ºi 3 ani în cazul copilului cu handicap), a
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecþiuni intercurente, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani, precum
ºi în cazul concediului paternal. (Art. 50(a) ºi art. 51(a), (b), (c) din Codul Muncii).
De protecþie specialã se bucurã femeile aflate în situaþii legate de maternitate. Aceste
prevederi cu caracter special nu sunt prevederi discriminatorii. Ele protejeazã femeile
însãrcinate ºi femeile cu copii mici împotriva concedierii. Astfel, art. 60 din Codul Muncii
prevede la aliniatul (1): "Concedierea salariaþilor nu poate fi dispusã: […]
c) pe durata în care femeia salariatã este gravidã, în mãsura în care angajatorul a luat la
cunoºtinþã de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru creºterea copilului în vârstã de pânã la doi ani sau, în cazul
copilului cu handicap, pânã la împlinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul
copilului cu handicap pentru afecþiuni intercurente, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani […]".
În cazul în care concedierea este fãcutã fãrã a fi respectate prevederile legale, aceasta
este lovitã de nulitate absolutã. Dacã se ajunge în instanþã, aceasta poate dispune anularea
concedierii, cu obligarea angajatorului la plata unei despãgubiri egale cu salariile indexate,
majorate ºi reactualizate ºi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. În acelaºi
timp, la solicitarea salariatului instanþa poate dispune repunerea în drepturi a persoanei
concediate ilegal, adicã reangajarea persoanei.

29

În toamna anului 2002 M. (cãsãtoritã, 27 de ani) se prezintã la un interviu pentru postul de casierã în cadrul firmei "SC. … S.R.L.". Spre finalul interviului, directoarea de personal a firmei o întreabã pe M. dacã doreºte sã aibã copii în viitorul apropiat. M. îºi
dorea sã aibã copii, însã la fel de mult dorea sã obþinã acest serviciu, pe care îl aºtepta
de 6 luni, fiind într-o situaþie financiarã grea. De aceea, ea declarã cã nu doreºte sã aibã
copii în viitorul apropiat. Datoritã pregãtirii ei, experienþei ºi modului în care s-a descurcat la interviu, directoarea de personal o anunþã pe M., douã zile mai târziu, cã a
obþinut postul de casierã. M. a început sã lucreze la 25 octombrie 2002.
În luna septembrie 2003, M. îl anunþã pe ºeful ei cã este însãrcinatã ºi urmeazã sã
nascã în luna februarie 2004. În luna octombrie 2003, M. primeºte din partea firmei un
preaviz prin care este anunþatã cã în termen de 15 zile contractul ei de muncã va fi
încheiat, întrucât postul ei va fi desfiinþat, serviciul de casierie fiind transferat la sediul
central al firmei, aflat în acelaºi oraº. M. a fost nevoitã sã se resemneze. La douã luni
de la concedierea sa, M. aflã, de la o fostã colegã, cã o altã persoanã a fost angajatã
pe postul de casierã, o doamnã în vârstã de 45 de ani.
Soluþii:
· este un caz de discriminare de gen pe motiv de sarcinã (graviditate);
· M. poate sã facã urmãtoarele demersuri:
· sã reclame firma la Inspectoratul Teritorial de Muncã în temeiul Legii nr. 53/
2003 (Codul Muncii) ºi al Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de ºanse între femei ºi
bãrbaþi. Demersul poate avea ca urmare amendã pentru angajator.
· sã reclame firma la Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii, în
temeiul O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ºi combaterea tuturor formelor de discriminare ºi completãrile ºi modificãrile ulterioare. Demersul poate avea ca urmare
amendã pentru angajator.
· sã dea în judecatã firma ºi sã cearã: reintegrarea în muncã (încheierea unui
nou contract de muncã), plata drepturilor salariale, plata cheltuielilor de judecatã.
Odatã reîncheiat contractul de muncã, M. va putea beneficia, retroactiv, de toate drepturile salariale, iar dacã procesul se încheie înainte ca fiul/fiica lui M. sã împlineascã
vârsta de 2 ani, ea poate beneficia de concediu parental.
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6. Salarizarea
Unul dintre aspectele cele mai importante ale nediscriminãrii de gen în relaþiile de muncã
îl reprezintã salarizarea. Principiul pe care se bazeazã nediscriminarea în salarizare este
acela al venitului egal pentru muncã de valoare egalã. Aºa cum am menþionat în capitolul
introductiv, acesta este unul dintre primele principii nediscriminatorii de gen inclus în
prevederile tratatului de constituire al Comunitãþii Europene.
În legislaþia româneascã, acest principiu este cuprins în urmãtoarele acte normative:
· Constituþia României: art. 41(4);
· Codul Muncii: art. 6(2), art. 154(3), art. 155;
· Legea nr. 202/2002: art. 6(1)(c); art. 4(e);
· O.G. nr. 137/2000: art. 1(2)(e)(i); art. 6.
Legea nr. 48/2002 care aprobã O.G. nr. 137/2000 aduce un amendament important legat de
principiul nediscriminãrii în salarizare, extinzând acest principiu ºi cãtre "acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul".
Definiþia cea mai cuprinzãtoare ºi mai apropiatã de conþinutul cerut de acquis-ul comunitar
este cea din Legea nr. 202/2002, în care " prin muncã de valoare egalã se înþelege activitatea
remuneratã care, în urma comparãrii, pe baza aceloraºi indicatori ºi a aceloraºi unitãþi de
mãsurã, cu o altã activitate, reflectã folosirea unor cunoºtinþe ºi deprinderi profesionale similare sau egale ºi depunerea unei cantitãþi egale ori similare de efort intelectual ºi/sau
fizic". Pentru aplicarea acestei prevederi, Inspecþia Muncii trebuie sã elaboreze indicatorii
respectivi ºi sã-i foloseascã la exercitarea funcþiilor de control.

În România femeile câºtigã cu 20% mai puþin decât bãrbaþii?
Femeile sunt majoritare în sectoarele de producþie ºi servicii în care salariile sunt mai
mici (de exemplu: industria de confecþii, în învãþãmânt, sãnãtate)?
În anul 2003 veniturile medii lunare ale gospodãriilor conduse de femei au fost de
3.711.306 lei, în timp ce ale gospodãriilor conduse de bãrbaþi au fost de 6.767.776 lei?
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Alte obligaþii ale angajatorului

În vederea respectãrii principiului nediscriminãrii de gen, angajatorul are urmãtoarele
obligaþii :
· sã introducã dispoziþii privind interzicerea discriminãrii în regulamentele interioare de
organizare ºi funcþionare;
· sã informeze sistematic angajaþii, prin afiºarea drepturilor privind respectarea egalitãþii
de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi;
· sã prevadã în regulamentele de ordine interioarã interzicerea hãrþuirii sexuale ºi sã prevadã sancþiuni disciplinare pentru nerespectarea acestora;
· sã aplice principiul non-discriminãrii în asigurarea prestaþiilor sociale acordate angajaþilor.
Respectarea egalitãþii de gen în relaþiile de muncã se impune ºi în urmãtoarele domenii:
stabilirea ºi modificarea fiºei postului, evaluarea performanþelor profesionale individuale,
dreptul de a adera la sindicat ºi accesul la facilitãþile acordate de acesta, dreptul la beneficii,
altele decât cele de naturã salarialã ºi mãsuri de protecþie socialã.

Instituþii naþionale
Inspecþia Muncii
Aceasta este instituþia cu atribuþiile principale în verificarea respectãrii legislaþiei în domeniul muncii. Inspecþia Muncii este reprezentatã la nivel teritorial, în fiecare judeþ, prin
Inspectoratele Teritoriale.
Inspecþia Muncii are urmãtoarele atribuþii :
· controleazã aplicarea prevederilor legale referitoare la relaþiile de muncã, la securitatea
ºi sãnãtatea în muncã, la protecþia salariaþilor care lucreazã în condiþii deosebite ºi a
prevederilor legale referitoare la asigurãrile sociale;
· informeazã autoritãþile competente despre deficienþele legate de aplicarea corectã a dispoziþiilor legale în vigoare;
· furnizeazã informaþii celor interesaþi despre cele mai eficace mijloace de respectare a
legislaþiei muncii;
· asistã tehnic angajatorii ºi angajaþii, pentru prevenirea riscurilor profesionale ºi a conflictelor sociale;
· iniþiazã propuneri adresate Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei pentru
îmbunãtãþirea legislaþiei existente ºi pentru elaborarea de noi acte legislative în domeniu.
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Inspecþia Muncii - sediul central
Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucureºti
Tel. 021-252.00.55 /021-302.70.30
http://www.inspectmun.ro

Procedura recomandatã prin Legea nr. 202/2002 pentru soluþionarea cazurilor de discriminare de gen este :
· sã formuleze sesizãri, reclamaþii sau plângeri cãtre angajator;
· sã solicite sprijinul organizaþiilor sindicale sau reprezentanþilor angajaþilor;
· sã sesizeze Inspecþia Teritorialã a Muncii sau, dupã caz, a municipiului Bucureºti;
· dacã sesizarea/reclamaþia nu a fost soluþionatã la nivelul unitãþii prin mediere, poate fi
sesizatã instanþa judecãtoreascã competentã din raza teritorialã în care angajatorul îºi
desfãºoarã activitatea.
Inspecþia Muncii aplicã mãsuri contravenþionale. Conform Legii nr. 202/2002, nerespectarea prevederilor art. 8(1), art. 9(1)(2) ºi art. 12 se sancþioneazã contravenþional cu
amenzi cuprinse între 1.500.000 lei ºi 15.000.000 lei.

În perioada septembrie - decembrie 2003, Inspecþia Muncii a sancþionat 7 angajatori
pentru nerespectarea prevederilor legislaþiei privind egalitatea de ºanse pentru femei
ºi bãrbaþi?

Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii
CNCD-ul sancþioneazã contravenþional actele de discriminare pe criteriile prevãzute de
legislaþia anti-discriminare, inclusiv pe criteriul de gen. Astfel, persoanele care se considerã discriminate pe criteriul de gen pot depune o petiþie la CNCD. Dacã discriminarea de
gen are loc, de exemplu, pe piaþa muncii, persoana discriminatã poate, deocamdatã, sã
urmãreascã, în paralel, ambele modalitãþi de soluþionare: sesizare la Inspectoratul
Teritorial de Muncã ºi la CNCD.
Contravenþiile stabilite, prin legislaþia anti-discriminare pentru încãlcarea articolelor referitoare la non-discriminare pe piaþa muncii sunt în valoare de 2.000.000 lei ºi 20.000.000
lei, dacã discriminarea vizeazã o persoanã fizicã, sau între 4.000.000 lei ºi 40.000.000 de
lei, dacã discriminarea vizeazã un grup de persoane.
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În conformitate cu declaraþiile membrilor CNCD, de la înfiinþarea instituþiei ºi pânã în
prezent au fost soluþionate 18 cazuri de discriminare de gen?

Persoanele discriminate pot sesiza instanþele judecãtoreºti competente pentru a solicita
despãgubiri materiale ºi/sau morale?
Organizaþiile neguvernamentale care au ca scop protecþia drepturilor omului sau care
au interes legitim în combaterea discriminãrii pot reprezenta în instanþã persoanele fizice
discriminate, la cererea acestora?
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Introducere
Unul dintre cele mai importante domenii ale egalitãþii de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi este
cel al maternitãþii. Maternitatea ºi tot ceea ce presupune ea (graviditatea, naºterea,
alãptarea, creºterea ºi îngrijirea copilului mic etc.) au fost în centrul dezbaterilor privind
egalitatea între femei ºi bãrbaþi. În aceste discuþii accentul a fost pus pe modalitatea în
care diferenþele biologice dintre femei ºi bãrbaþi influenþeazã felul în care societatea se
raporteazã la aceºtia ºi pe modul cum se stabileºte acordarea de ºanse egale pentru
femei ºi bãrbaþi, atât în viaþa publicã, cât ºi în viaþa privatã.
În stabilirea normelor privind egalitatea de gen ºi maternitatea s-a plecat de la principiul
cã aceasta din urmã nu trebuie sã constituie motiv de restrângere a drepturilor pentru
femei. În acelaºi timp s-a precizat responsabilitatea statului în a crea politici publice care
sã încurajeze creºterea natalitãþii, fãrã a izola femeile de viaþa publicã. Astfel au fost construite politici menite sã reconcilieze viaþa de familie cu viaþa profesionalã. Cu alte cuvinte,
se încurajeazã implicarea femeilor în viaþa profesionalã ºi implicarea bãrbaþilor în viaþa de familie.

Exemple de politici care încurajeazã implicarea femeilor în viaþa profesionalã
· crearea de servicii pentru creºterea ºi îngrijirea copilului (creºe, grãdiniþe, servicii de
supraveghere a copilului mic) care sã fie accesibile ca preþ ºi ca locaþie;
· crearea de programe de lucru flexibile (ex. lucrul la domiciliu, program de lucru cu pauze
care sã permitã alãptarea copilului, ducerea/aducerea copiilor de la grãdiniþã, ºcoalã etc.);
· politici legate de creditul de consum, care sã permitã cât mai multor persoane achiziþionarea
de aparaturã electrocasnicã (maºinã de spãlat, maºinã de spãlat vase, aspirator etc.).

Legislaþia naþionalã
Cadrul legislativ naþional care reglementeazã aspecte legate de maternitate ºi creºterea
ºi îngrijirea copilului:
· Constituþia României: art. 47(2), art. 49(2);

35

· Codul Muncii: art. 27(5), art. 50(a), art. 51(a)(b)(c), art. 60(1), art. 125(2);
· Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale
(cu completãrile ºi modificãrile ulterioare): art. 2(a), art. 98, art. 99, art. 118, art. 119,
art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, art. 124, art. 125, art. 125 indice 1, art. 133;
· Legea nr. 25/2004 privind protecþia maternitãþii la locul de muncã;
· Ordonanþa de Urgenþã nr. 96/2003 privind protecþia maternitãþii la locurile de muncã;
· Hotãrârea de Guvern nr. 537/2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.G.
nr. 96/2003;
· Legea nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 9/2003
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi
alte drepturi de asigurãri sociale;
· Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal;
· Legea nr. 111/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiazã
copiii ºi tinerii ocrotiþi de serviciile publice speciale pentru protecþia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum ºi copiii încredinþaþi sau daþi în plasament asistenþilor
maternali;
· Legea nr. 41/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 105/2003 privind alocaþia familialã complementarã ºi alocaþia de susþinere pentru familia monoparentalã;
· Legea nr. 119/1997 privind alocaþia suplimentarã pentru familiile cu copii.

Este interzis sã i se solicite unei candidate la angajare sã prezinte un test de graviditate?
(conform Legii nr. 202/2002, art. 9(2))

Femeile gravide, lãuze ºi cele care alãpteazã nu pot fi obligate sã presteze muncã de
noapte?
(conform Codului Muncii, art. 125(2))

ªi bãrbaþii pot beneficia de concediul parental (concediul de creºtere ºi îngrijire a
copilului)?
(conform Legii nr. 19/2000, art. 98)
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Ordonanþa de Urgenþã nr. 96/2003 privind protecþia maternitãþii la locurile de muncã
defineºte protecþia maternitãþii ca fiind: "protecþia sãnãtãþii ºi/sau securitãþii salariatelor
gravide ºi/sau mame la locurile lor de muncã"( Art. 2(a)).
Din aceastã definire a protecþiei maternitãþii rezultã cã statul ºi-a limitat politicile publice
pe acest domeniu la grupul þintã al femeilor care au un loc de muncã legal (sunt salariate
cu contracte de muncã legale).
Prin O.U.G. nr. 96/2003 sunt reglementate urmãtoarele drepturi:
· dreptul la protecþia maternitãþii la locul de muncã;
· dreptul la concediul postnatal obligatoriu (art. 2(g));
· dreptul la concediul de risc maternal (art. 2(h));
· dreptul la dispensã pentru consultaþii prenatale în timpul programului de lucru (art. 2(f)).

ATENÞIE!
Salariata gravidã este obligatã sã anunþe în scris angajatorul asupra stãrii sale de graviditate pentru a beneficia de drepturile legislaþiei pentru protecþia maternitãþii. Anunþul
scris trebuie însoþit de un document medical eliberat de medicul de familie.
(conform OG nr. 96/2003, art. 2(c))

a) Concediul de maternitate:

Reprezintã un numãr de 126 de zile de concediu pe care femeia însãrcinatã sau care a
nãscut are dreptul sã îl ia, înainte ºi dupã naºtere. Cele 126 de zile pot fi luate în douã
etape: 63 de zile înainte de naºtere ºi 63 de zile dupã naºtere.
Persoanele cu handicap beneficiazã, la cerere, de concediu de sarcinã începând cu luna
a 6-a de sarcinã.
Pe durata concediului de maternitate, femeile au dreptul la o indemnizaþie de maternitate
în valoare de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cãrora s-a stabilit contribuþia individualã de asigurãri sociale în lunile respective (Art. 99, Legea nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale).
b) Concediul postnatal obligatoriu:

Reprezintã concediul obligatoriu de 42 de zile pe care salariata mamã trebuie sã îl
efectueze dupã naºtere. Cu alte cuvinte, din cele 126 de zile ale concediului de maternitate, femeile sunt obligate sã ia 42 de zile dupã naºtere.
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c) Concediul de risc maternal:

Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiazã salariatele gravide, care au
nãscut recent sau care alãpteazã, pentru protecþia sãnãtãþii ºi securitãþii lor ºi/sau a fãtului ori copilului lor. Concediul de risc maternal se acordã pe o perioadã care nu poate
depãºi, cumulat, 120 de zile calendaristice.
Indemnizaþia pentru concediul de risc maternal este de 75% din media veniturilor lunare
realizate în cele 10 luni anterioare datei din certificatul medical, pe baza cãrora s-a achitat contribuþia de asigurãri sociale de stat. Dacã nu se îndeplineºte condiþia celor 10 luni
de cotizare, întregirea perioadei de cotizare se face avându-se în vedere salariul minim
brut pe economie, corespunzãtor perioadei creditate (Punctul 2, art. 11, alin. 2, indice 1:
Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003).
d) Concediul parental (concediul de creºtere ºi îngrijire a copilului):

Reprezintã concediul acordat, la cerere, oricãruia dintre pãrinþi pentru creºterea ºi îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la
împlinirea vârstei de 3 ani.
Cei care se aflã în concediul parental au dreptul la o indemnizaþie lunarã brutã în valoare
de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de
stat ºi aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.

Angajatorii sunt obligaþi sã acorde salariatelor care alãpteazã, în cursul programului,
douã pauze pentru alãptare de câte o orã fiecare, pânã la împlinirea vârstei de un an a
copilului? Pauzele includ ºi timpul deplasãrii dus-întors de la locul de muncã la locul unde
se gãseºte copilul.
(conform pct. 5, art.17 (1), Legea nr. 25/2004)

La cererea mamei, pauzele pentru alãptare pot fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sãu de muncã cu douã ore zilnic, fãrã diminuarea veniturilor salariale?
(conform O.G. nr. 96/2003)

Angajatorii au obligaþia de a acorda salariatelor gravide dispensã pentru consultaþii prenatale, în timpul programului, în limita a maximum 16 ore pe lunã?
(conform pct. 4, art. 15, Legea nr. 25/2004)
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Pentru anul 2004, aceastã indemnizaþie s-a ridicat la o sumã de aproximativ 6.000.000 lei/lunã.
De aceleaºi drepturi se bucurã ºi persoanele asigurate care au adoptat copii, au fost
declaraþi tutorii unor copii sau cãrora copiii le-au fost încredinþaþi spre creºtere ºi educare
sau în plasament familial.
Angajatorii nu pot desface contractele de muncã ale femeilor sau bãrbaþilor care beneficiazã de concediul de maternitate, de concediul de risc maternal, concediul parental sau
concediul de îngrijire a copilului bolnav. Interdicþia de concediere se extinde o singurã datã
cu pânã la 6 luni dupã revenirea angajaþilor în unitate. În cazul în care nu au fost respectate aceste prevederi, angajatul are dreptul sã conteste decizia angajatorului la instanþa
judecãtoreascã competentã, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii deciziei de
concediere.

Instituþii naþionale
Inspecþia Muncii
În ceea ce priveºte respectarea drepturilor angajaþilor legate de problematica maternitãþii
ºi a creºterii ºi îngrijirii copilului, instituþia abilitatã sã verifice respectarea legilor este
Inspecþia Muncii.
Casa Naþionalã de Pensii ºi Asigurãri Sociale (CNPAS)
De aspectele legate de drepturile de asigurãri sociale generate de situaþiile de maternitate
sau de creºtere ºi îngrijire a copilului se ocupã tot o instituþie din subordinea Ministerului
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, respectiv Casa Naþionalã de Pensii ºi Asigurãri
Sociale (CNPAS).
CNPAS a fost înfiinþatã prin Legea nr. 19/2000 ºi are drept scop administrarea ºi gestionarea sistemului public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale. Aceastã instituþie
are sediul central în Bucureºti ºi este alcãtuitã dintr-o reþea teritorialã, la nivelul fiecãrui
judeþ (Casele Judeþene de Pensii ºi Asigurãri Sociale). Printre responsabilitãþile caselor de
pensii se aflã ºi colectarea ºi virarea contribuþiilor de asigurãri sociale pentru asiguraþii
individuali ºi organizarea evidenþei naþionale a contribuabililor la sistemul public precum ºi
a drepturilor ºi obligaþiilor de asigurãri sociale.
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Casa Naþionalã de Pensii ºi Asigurãri Sociale (CNPAS) - sediul central
Str. Latinã nr. 8, Bucureºti
Registratura generalã:
Tel.: 021-2502894
Serviciul relaþii cu publicul:
Tel.: 021-2502894 (programãri audienþe), 021-2509111 (audienþe telefonice)
http://www.cnpas.org
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Introducere
Hãrþuirea sexualã este un comportament nedorit, de naturã sexualã, care afecteazã demnitatea femeilor sau bãrbaþilor. Acest comportament nedorit poate fi de naturã fizicã,
verbalã sau non-verbalã: cererea unor favoruri sexuale, formularea unor observaþii
indecente, comiterea unor gesturi, acþiuni ºi presiuni supãrãtoare pentru persoanele
cãrora li se adreseazã. Toate acestea au loc, de obicei, într-un context de inegalitate de
putere.
Hãrþuirea sexualã apare, cel mai adesea, la locul de muncã ºi este consideratã uneori ca
fiind un comportament "normal", din cauza perpetuãrii unor stereotipuri sexuale. Astfel, se
considerã cã bãrbatul are dorinþe sexuale mai puternice decât femeia ºi este firesc ca el
sã încerce "cucerirea prãzii". Sau cã femeia meritã sã fie cuce-ritã prin orice mijloace ºi
cã bãrbaþii îºi manifestã, în acest fel, atracþia sexualã.
Cum recunoaºtem un comportament ca fiind hãrþuire sexualã?
Potrivit legii, pentru ca un anumit comportament sã fie calificat drept hãrþuire sexualã, trebuie sã îndeplineascã mai multe condiþii cumulative (art. 4 lit. c):
· sã fie în legãturã cu sexul;
· sã fie refuzat de persoana vizatã;
· sã reprezinte motivaþia pentru o decizie care afecteazã persoana hãrþuitã.
Acestor condiþii legate de aprecierea unui comportament ca fiind ofensator i se
adaugã cumulativ ºi condiþia ca autorul acelui comportament sã ºtie cã afecteazã
demnitatea persoanei vizate.
Remedii în drept pentru persoana care se considerã hãrþuitã sexual:
Dispoziþiile art. 33 din Legea nr. 202/2002 prevãd dreptul persoanelor care se considerã hãrþuite de a formula plângeri, reclamaþii sau sesizãri cãtre angajator sau
împotriva lui, dacã acesta este autorul hãrþuirii sexuale. În baza aceluiaºi articol de
lege, în ipoteza în care aceste acþiuni nu conduc la soluþionarea situaþiei de hãrþuire
sexualã, persoana care se considerã hãrþuitã are dreptul sã introducã o plângere
cãtre instanþa judecãtoreascã competentã, la secþiile sau completele specializate în
conflicte de muncã, în a cãror razã teritorialã îºi desfãºoarã activitatea angajatorul
sau fãptuitorul. Termenul limitã în care poate fi introdusã o acþiune în justiþie este de
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un an de la data sãvârºirii faptei. Prin plângerea introdusã, persoana angajatã care
se considerã discriminatã are dreptul sã solicite despãgubiri materiale ºi/sau morale,
precum ºi/sau înlãturarea consecinþelor faptelor discriminatorii de la persoana care
le-a sãvârºit.

Legislaþie naþionalã
Codul penal

Art. 203'
Hãrþuirea unei persoane, prin ameninþare sau constrângere, în scopul de a obþine
satisfacþie de naturã sexualã, de cãtre o persoanã care abuzeazã de autoritatea sau
influenþa pe care i-o conferã funcþia îndeplinitã la locul de muncã, se pedepseºte cu
închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendã.
Codul muncii

Art. 6
(1) Orice salariat care presteazã o muncã beneficiazã de condiþii de muncã adecvate
activitãþii desfãºurate, de protecþie socialã, de securitate ºi sãnãtate în muncã, precum ºi de respectarea demnitãþii ºi a conºtiinþei sale, fãrã nici o discriminare.
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi

Art. 4
c) Prin hãrþuire sexualã se înþelege orice formã de comportament în legãturã cu
sexul, despre care cel care se face vinovat ºtie cã afecteazã demnitatea persoanelor, dacã acest comportament este refuzat ºi reprezintã motivaþia pentru o
decizie care afecteazã acele persoane;
Art. 10
(1) Este consideratã discriminare dupã criteriul de sex ºi hãrþuirea sexualã a unei
persoane de cãtre o altã persoanã la locul de muncã sau în alt loc în care aceasta
îºi desfãºoarã activitatea.
(2) Constituie discriminare dupã criteriul de sex orice comportament definit drept
hãrþuire sexualã, având ca scop:
a) de a crea la locul de muncã o atmosferã de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectatã;
b) de a influenþa negativ situaþia persoanei angajate, în ceea ce priveºte promovarea
profesionalã, remuneraþia sau veniturile de orice naturã ori accesul la formarea ºi
perfecþionarea profesionalã, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce þine de viaþa sexualã.
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Legea nr. 27/2004 privind aprobarea O.G. nr. 77/2003 pentru modificarea ºi completarea
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare.

Articol unic
punctul 3
"(31) Constituie hãrþuire ºi se sancþioneazã contravenþional orice comportament pe
criteriu de rasã, naþionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, gen,
orientare sexualã, apartenenþã la o categorie defavorizatã, vârstã, handicap, statut
de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant,
ostil, degradant ori ofensiv."
punctul 4
"(5) Constituie victimizare ºi se sancþioneazã contravenþional conform prezentei
ordonanþe orice tratament advers, venit ca reacþie la o plângere sau acþiune în
justiþie cu privire la încãlcarea principiului tratamentului egal ºi al nediscriminãrii."

Legea obligã angajatorul:
· sã prevadã sancþiuni disciplinare în regulamentul de ordine interioarã al unitãþilor pentru angajaþii care sãvârºesc acte de hãrþuire sexualã!;
· sã asigure informarea tuturor angajaþilor cu privire la interzicerea hãrþuirii sexuale la
locul de muncã!;
· sã aplice imediat dupã sesizare sancþiunile disciplinare împotriva oricãrei manifestãri
de hãrþuire sexualã.
(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi)
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Dorina (necãsãtoritã, 23 de ani) s-a angajat în martie 2002, pe postul de secretarã pentru directorul adjunct (cãsãtorit, 53 de ani) al întreprinderii "S.C. ... S.R.L.". Chiar din
prima lunã de lucru, Dorina a început sã se simtã jenatã de remarcile pe care ºeful sãu
le fãcea referitor la modul în care ea se îmbrãca: "Mai pune ºi tu o fustiþã scurtã, sã se
bucure tot omul când vine la muncã de niºte picioare frumoase", "Nu ºtiu de ce þii
neapãrat sã-þi ascunzi frumuseþile trupului… E pãcat sã nu laºi la vedere aºa sâni!".
Crezând cã sunt niºte glume care vor înceta, Dorina le-a trecut, la început, cu vederea.
În fond, directorul era aproape de vârsta tatãlui sãu, avea ºi el o fatã de 20 de ani, ºi era director…
Odatã cu trecerea timpului, situaþia a devenit din ce în ce mai dificilã pentru Dorina.
Remarcile au început sã fie însoþite de gesturi. O îmbrãþiºare, o mânã care-i atingea
gâtul ºi, ca din întâmplare, sânii, o mânã pe genunchi când lua notiþe etc. Orice sarcinã
care presupunea ca ea sã rãmânã singurã cu ºeful sãu în birou o înspãimânta. Dorind
sã scape de acest stres, Dorina s-a gândit cã ºeful ei va da înapoi dacã ar vedea cã ea
este o fatã serioasã ºi cã are un prieten stabil cu care urmeazã sã se cãsãtoreascã. Dar
nici faptul cã i l-a prezentat pe viitorul sãu soþ nu a scãpat-o pe Dorina de probleme.
Dimpotrivã, situaþia a devenit mai grea, directorul adjunct fãcând acum remarci la adresa
vieþii intime a Dorinei ºi logodnicului sãu "ªi, ia spune, eºti mulþumitã de el? Se miºcã bine?
Ar trebui sa încerci ceva mai cu experienþã, un cocoº ca mine te-ar face mult mai fericitã…".
Dupa 7 luni de la angajare, Dorina cere o audienþã la directorul general ºi-i explicã situaþia.
Acesta trateazã însã cu indiferenþã problema, considerând cã Dorina exagereazã: "Ei,
acum nu trebuie sã-l iei ºi tu în serios. Aºa e el, mai glumeþ. Lasã cã fãrã foc nu iese fum….".
Dupã aceastã audienþã, viaþa Dorinei nu a devenit mai uºoarã. Ea avea însã nevoie de
acest serviciu. Dupã douã luni, Dorina se cãsãtoreºte. ªeful sãu a început sã devinã
din ce în ce mai aspru, mereu nemulþumit de calitatea muncii sale, de ritmul în care
lucreazã etc. Dupã alte douã luni, primeºte un preaviz în care este informatã cã firma
nu mai are nevoie de serviciile sale, motivaþia fiind slaba performanþã în muncã.
Disperatã cã dupã atâtea luni de umilinþe ºi stres este datã afarã cu uºurinþã, Dorina
decide sã cearã ajutor la Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni din oraºul sãu.
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Soluþii :
Este un caz de hãrþuire sexualã.
Dorina poate sã facã urmãtoarele demersuri:
· sã depunã plângere penalã împotriva directorului adjunct pe motiv de hãrþuire sexualã;
· sã reclame conducerea întreprinderii la Inspectoratul Teritorial de Muncã, în temeiul
Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii) ºi al Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de ºanse între
femei ºi bãrbaþi, pentru: hãrþuire sexualã ºi încheierea nelegalã a contractului de muncã;
· sã reclame întreprinderea la Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii,
în temeiul O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ºi combaterea tuturor formelor de discriminare, cu completãrile ºi modificãrile ulterioare;
· sã dea în judecatã întreprinderea în proces civil pentru daune morale ºi sã mai cearã:
reintegrarea în muncã (încheierea unui nou contract de muncã), plata drepturilor salariale, plata cheltuielilor de judecatã.

Instituþii naþionale
Instituþiile la care persoanele hãrþuite sexual pot apela pentru remedierea situaþiei sunt:
· Instanþa judecãtoreascã, dacã sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracþiuni,
potrivit dispoziþiilor Codului Penal;
În cazul îndeplinirii condiþiilor pentru ca hãrþuirea sexualã sã fie consideratã discriminare
(conform Legii nr. 202/2002):
· Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii
· Inspectoratele Teritoriale de Muncã
· Instanþa judecãtoreascã în proces civil. În acest caz se acordã scutirea de taxa judiciarã
de timbru ºi se aplicã principiul rãsturnãrii sarcinii probei.
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· 4,7% din populaþie are pe cineva apropiat care, în ultimii 2 ani, a fost victimã a hãrþuirii sexuale?
· În 90% dintre cazuri victimele au fost femei?
· În 81% dintre cazuri victimele au avut 16-30 de ani?
· În 55% dintre cazuri agresorul a fost un ºef sau un director ºi în 24% un patron?
(Cercetarea naþionalã privind violenþa în familie ºi la locul de muncã - România, 2003,
Centrul Parteneriat pentru Egalitate)

· Angajatorii practicã în mod frecvent hãrþuirea sexualã?
· Femeile tinere ºi necãsãtorite sunt cele mai expuse riscului de hãrþuire sexualã?
· Angajatorul poate solicita favoruri sexuale în schimbul acordãrii unui post? De asemenea, menþinerea slujbei poate fi condiþionatã de acordarea unor favoruri sexuale angajatorului!
(Accesul femeilor pe piaþa muncii, studiu realizat de The Gallup Organization Romania
pentru Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2004)
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V

Violenta
]n familie
,

Introducere
Violenþa în familie este o problemã gravã, care afecteazã foarte multe persoane, fie în
mod direct, în cazul celor care sunt supuse situaþiilor de violenþã în familie, fie în mod indirect, în cazul persoanelor care asistã sau cunosc situaþii de violenþã în familie.
Violenþa în familie este una dintre cele mai frecvente forme de violenþã, chiar dacã e adesea trecutã sub tãcere. În cele mai multe dintre cazuri, actele de violenþã au loc în spatele
uºilor închise ºi sunt ascunse de victimã, din cauza sentimentului de teamã faþã de agresor ºi de jenã faþã de ceilalþi.

DEFINIÞIA VIOLENÞEI DOMESTICE
Consiliul Europei, Comitetul de Miniºtri
Violenþa în familie reprezintã "orice act sau omisiune comisã în interiorul familiei de
cãtre unul din membrii acesteia ºi care aduce atingere vieþii, integritãþii corporale sau
psihologice sau libertãþii altui membru al acelei familii, ºi vatãmã în mod serios dezvoltarea personalitãþii lui/ei."
(Recomandarea Nr.R(85)4 cu privire la violenþa în familie)

Legea românã (Legea nr. 217/2003)
(1) În sensul prezentei legi, violenþã în familie reprezintã orice acþiune fizicã sau verbalã sãvârºitã cu intenþie de cãtre un membru de familie împotriva altui membru al
aceleiaºi familii, care provoacã o suferinþã fizicã, psihicã, sexualã sau un prejudiciu material.
(2) Constituie, de asemenea, violenþã în familie împiedicarea femeii de a-ºi exercita
drepturile ºi libertãþile fundamentale.

Violenþa în familie nu este o problemã privatã, "de familie", aºa cum a fost consideratã
multã vreme, ci este o problemã de interes social, a societãþii. Violenþa în familie încalcã
o serie de drepturi ale fiinþei umane, precum dreptul la viaþã, dreptul la integritate fizicã
ºi psihicã, dreptul la libertate individualã, dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la sãnãtate ºi la ocrotirea sãnãtãþii etc.
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Din cauza faptului cã actele de violenþã în familie încalcã flagrant drepturi fundamentale
ale omului, scoaterea acestui fenomen din sfera privatã ºi impunerea sa ca problemã a
sferei publice a constituit o prioritate, iniþial pentru comunitatea internaþionalã neguvernamentalã, fiind apoi adusã în atenþia sectorului guvernamental.
Violenþa nu trebuie toleratã, cu atât mai mult cu cât actele de violenþã în familie nu sunt
fapte izolate. Ele sunt fenomene care se repetã ºi, în timp, devin din ce în ce mai dese ºi
mai grave. Actele de violenþã apar în cicluri, producându-se iniþial ca fazã de tensiune
care, maximizatã, explodeazã în manifestãri violente. În cazul violenþei în familie, actul de
violenþã propriu-zis este urmat de multe ori de ceea ce se cheamã "luna de miere", aceasta fiind etapa în care persoana care a agresat regretã, doreºte sã îºi schimbe comportamentul ºi comunicã acestea victimei, încercând sã o determine sã nu înceteze relaþia care
existã între ei.
Violenþa în familie este tratatã ca fiind în principal o formã de violenþã împotriva femeilor.
Aceasta nu pentru cã bãrbaþii nu îi pot cãdea victime sau pentru cã numai bãrbaþii sunt
agresori, ci pentru cã violenþa în familie afecteazã în principal femeile, dupã cum indicã
cercetãri efectuate atât la nivel global, cât ºi la nivel naþional.

Cadrul legislativ internaþional privind violenþa împotriva femeilor
Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU)
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului

Data: 10 decembrie 1948
Poziþia României: Aderare
Declaraþia de la Beijing

Data: 1995
Convenþia asupra eliminãrii tuturor formelor de discriminare faþã de femei

Poziþia României: Ratificare, 1981
Declaraþia privind eliminarea discriminãrii faþã de femei

Data: 7 noiembrie 1967
Declaraþia privind eliminarea violenþei împotriva femeilor

Data: 1993
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Uniunea Europeanã (UE)
Carta Uniunii Europene asupra Drepturilor Fundamentale

Data: 7 decembrie 2000
Consiliul Europei
Convenþia Europeanã privind protecþia drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,

inclusiv cele unsprezece Protocoale ale sale
Poziþia României: primele zece Protocoale au fost ratificate în 20 iunie 1994 prin Legea
nr. 30/1994; al 11-lea Protocol a fost ratificat prin Legea nr. 79/1995.
Convenþia

europeanã

pentru

despãgubirea

victimelor

infracþiunilor

de

violenþã

Data: 24 noiembrie 1983
Poziþia României: Semnatã

Fenomenul de violenþã în familie la nivel naþional
În România, violenþa în familie ca "stil de viaþã" (violenþa în familie care se manifestã frecvent
ºi/sau care marcheazã viaþa de zi cu zi) s-a manifestat dupã cum urmeazã (în anul 2003):
· în jur de 800.000 de femei au suportat în mod frecvent violenþa în familie sub diferite forme;
· mai mult de 340.000 de copii (0-14 ani) au asistat în mod frecvent la scene de violenþã
fizicã între pãrinþi;
· mai mult de 370.000 de copii (0-14 ani) au asistat la insulte ºi înjurãturi frecvente între
pãrinþi sau între adulþi în gospodãrie.
În ceea ce priveºte atitudinea faþã de violenþa în familie ºi la locul de muncã:
· în comparaþie cu datele existente la nivelul Uniunii Europene, populaþia din România
este semnificativ mai îngãduitoare faþã de violenþa în familie, în toate formele acesteia;
· toleranþa ridicatã faþã de violenþa în familie, împreunã cu vehicularea cliºeelor referitoare la violenþã, genereazã, în multe cazuri, considerarea comportamentului violent ca
un comportament normal. În consecinþã, comportamentul violent, deghizat în normalitate, se transmite de la o generaþie la alta.
(Cercetarea Naþionalã privind Violenþa în Familie ºi la Locul de Muncã, 2003, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate)
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Fenomenul de violenþã în familie la nivel internaþional
· Studiile realizate în SUA aratã cã la fiecare 15 secunde o femeie este bãtutã.
· 35 % dintre femeile care apeleazã la secþiile medicale de urgenþã sunt victime ale violenþei domestice.
· În Europa, 1 din 5 femei este victima violenþei în familie.
· Aproape 30% dintre femeile care solicitã asistenþã juridicã sunt victime ale violenþei
domestice (informaþie a Comisiei portugheze pe probleme de egalitate în drepturi ale
femeii).
· În Statele Unite, între 1.9 ºi 2.1 de milioane de femei sunt victime ale abuzului fizic
comis de cãtre partenerii lor. Datele FBI afirmã cã fiecare a patra femeie a trãit cel puþin
o experienþã de violenþã domesticã de-a lungul vieþii ei.
· În 97% dintre cazurile de violenþã în familie, femeia este victima (L. Maksymovych, L.
Huk, Problema Violenþei: Strategii de Prevenþie ºi Perspective de Eliminare. Rolul
Poliþiei în Prevenþia ºi Combaterea Violenþei, Lviv, 2000).

Tipuri de violenþã în familie
Violenþa în familie poate sã îmbrace forme diverse, mai mult sau mai puþin vizibile, precum violenþa fizicã, psihologicã, economicã, socialã, sexualã.
Violenþa fizicã

Violenþa fizicã se manifestã prin comportamente precum, dar nu limitate la: lovire cu sau
fãrã obiecte, îmbrâncire, zgâriere, arsuri, rãsucire a braþelor, tras de pãr, izbire a victimei,
aruncare de obiecte înspre victimã.
Violenþa fizicã poate avea drept consecinþã uciderea victimei, poate conduce la vãtãmãri
grave sau se poate constitui într-o tentativã de omor.
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Incidenþa violenþei fizice în România
· 6,8% din populaþia adultã a þãrii raporteazã violenþã fizicã în familie.
· Violenþa fizicã este rãspânditã fãrã deosebire în mediul urban ºi în cel rural, precum
ºi în toate regiunile þãrii.
· Violenþa fizicã este de aproape patru ori mai frecventã la femei (10,5%) decât la bãrbaþi (2,5%), indiferent de vârstã sau de etnie.
· Violenþa fizicã este de trei ori mai frecventã la persoanele cu cel mult opt clase (9%)
decât la cele cu educaþie superioarã (3%).
· Violenþa fizicã este mai rãspânditã printre persoane casnice (13%) ºi, dintre persoanele ocupate, printre muncitorii necalificaþi (19%).
· Mai mult de un sfert din persoanele divorþate (28%) raporteazã experienþe de violenþã
fizicã. Spre deosebire, doar 6% din persoanele cãsãtorite oficial ºi 10% din cele cãsãtorite
neoficial (în uniune consensualã) o raporteazã.
· Violenþa fizicã este raportatã de nouã din o sutã de persoane adulte din familii cu copii
(0-14 ani), pondere semnificativ mai mare decât cea a persoanelor din familiile fãrã
copii (6%). În total, nouã din o sutã de copii din România asistã, în familie, la scene de
violenþã fizicã.
(Cercetarea Naþionalã privind Violenþa în Familie ºi la Locul de Muncã, 2003, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate)

Violenþa psihologicã

Violenþa psihologicã constã în agresiuni verbale: insulte, jigniri (referitoare la aspectul
fizic, la capacitãþile intelectuale ºi la îndeplinirea responsabilitãþilor pe care le are victima
în cadrul familiei), ameninþãri, intimidare, ºantaj emoþional, inducerea fricii, presiune continuã, teroare, privare de alimente sau de somn, discreditare în faþa celorlalþi etc.
Violenþa psihologicã are ca rezultat tulburãri emoþionale ºi conduce la degradarea psihicã
continuã a victimei.

Incidenþa violenþei psihologice în România
· 12,8% din populaþia adultã a þãrii raporteazã violenþã psihologicã în familie.
· Violenþa psihologicã este de aproape douã ori mai frecventã la femei decât la bãrbaþi.
· Violenþa psihologicã este mai rarã la persoanele cu educaþie superioarã. Totuºi ºapte
din o sutã de persoane cu studii superioare au fost/sunt nevoite sã îi facã faþã.
· Violenþa psihologicã este mai rãspânditã printre persoanele casnice (19%) ºi mai rarã
la nivelul pensionarilor (10%). Dintre persoanele ocupate, muncitorii necalificaþi
raporteazã în semnificativ mai mare mãsurã (31%) astfel de experienþe în familie.
· Violenþa psihologicã este raportatã în nouã din o sutã de familii cu copii (0-14 ani).

(Cercetarea Naþionalã privind Violenþa în Familie ºi la Locul de Muncã, 2003, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate)
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Violenþa economicã

Violenþa economicã apare atunci când un membru al familiei controleazã total resursele
financiare ale familiei.
Violenþa economicã se manifestã prin comportamente precum, dar nu limitate la: interdicþia din partea agresorului ca victima sã se angajeze sau sã îºi pãstreze locul de muncã,
refuzul agresorului de a da bani victimei pentru necesitãþile de bazã ºi neimplicarea în nici
un fel a victimei în deciziile legate de administrarea bugetului familiei etc.

Incidenþa violenþei economice în familie în România
· 4,2% din populaþia adultã a þãrii raporteazã violenþã economicã în familie.
· Violenþa economicã este rãspânditã fãrã diferenþe în ambele medii de rezidenþã, în
localitãþile de toate mãrimile ºi în toate regiunile þãrii.
· Violenþa economicã în familie este de mai mult de douã ori mai frecventã la femei
(5,7%) decât la bãrbaþi (2,5%), indiferent de vârstã, etnie, religie, nivel de educaþie sau
categorie socio-profesionalã.
· O cincime din persoanele actualmente divorþate raporteazã experienþe de violenþã
economicã în familie. Spre deosebire, doar 3,5% din persoanele cãsãtorite oficial o
raporteazã.

(Cercetarea Naþionalã privind Violenþa în Familie ºi la Locul de Muncã, 2003, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate)

Violenþa socialã

Violenþa socialã se manifestã prin comportamente precum, dar nu limitate la: abuz verbal
în faþa altor persoane, umiliri, glume, critici referitoare la aspectul fizic ºi capacitãþile intelectuale
ale victimei, controlul continuu al activitãþilor sociale ale victimei, controlul oricãrui tip de
comunicare cu ceilalþi, restrângerea accesului la informaþie.
Violenþa socialã este tipul de violenþã în familie care conduce la izolarea victimei ºi care
face procesul de ieºire din situaþia de violenþã mult mai dificil pentru victimã.
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Incidenþa violenþei sociale în România
· 7,1% din populaþia adultã a þãrii raporteazã violenþã socialã în familie.
· Violenþa socialã este rãspânditã fãrã diferenþe semnificative între mediile de rezidenþã. În
Bucureºti este mai frecvent (11%) raportatã decât în celelalte regiuni ale þãrii.
· Violenþa socialã este de aproape douã ori mai frecventã la femei (9,3%) decât la bãrbaþi
(4,6%), indiferent de vârstã, nivel de educaþie, etnie sau religie.
· Violenþa socialã în familie este prezentã la nivelul tuturor categoriilor socio-profesionale.
· Un sfert din persoanele actualmente divorþate raporteazã experienþe de violenþã socialã.
Spre deosebire, doar 6% din persoanele cãsãtorite oficial o raporteazã.
(Cercetarea Naþionalã privind Violenþa în Familie ºi la Locul de Muncã, 2003, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate)

Violenþa sexualã

Violenþa sexualã în familie presupune forþarea victimei sã aibã orice contact sau activitate
sexualã pe care aceasta nu le doreºte.
Violenþa sexualã se manifestã prin comportamente precum, dar nu limitate la: viol marital,
insulte cu caracter sexual, sadism, folosirea de obiecte sau arme în cadrul actului sexual,
avort forþat, sarcinã forþatã etc.

Incidenþa violenþei sexuale în familie
· 1,4% din populaþia adultã a þãrii raporteazã violenþã sexualã în familie.
· Violenþa sexualã în familie este raportatã doar de cãtre femei (2,6%), deci este o formã
de violenþã îndreptatã exclusiv împotriva femeii.
· 12% dintre femeile divorþate raporteazã viol marital, spre deosebire de 2,3% dintre
femeile cãsãtorite oficial sau 1,8% dintre vãduve. Nici o femeie în uniune consensualã
nu raporteazã violenþã sexualã în familie.
(Cercetarea Naþionalã privind Violenþa în Familie ºi la Locul de Muncã, 2003, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate)
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Cauzele violenþei în familie
Partea vizibilã: Neînþelegerile care existã în familie, incapacitatea agresorului de a rezolva pe

cale paºnicã conflictele, sãrãcia, ºomajul, alcoolul sau drogurile. Lipsa comunicãrii în cuplu.
Partea invizibilã: Neacceptarea faptului cã o altã persoanã are dreptul la viaþã personalã
sau cã poate face greºeli, obiºnuinþa de a utiliza forþa pentru a atinge un scop, considerarea problemelor de familie ºi a actelor de violenþã în familie drept un tabu social, lipsa
protecþiei sociale ºi/sau legale pentru victimele violenþei în familie, inegalitãþile de gen din
societate, inclusiv cele economice ºi faptul cã bãrbatul este considerat a fi principalul factor decizional în familie.

Consecinþele violenþei în familie asupra victimei
Din punct de vedere fizic ºi psihologic, consecinþele violenþei în familie sunt multiple ºi
foarte grave. Victimele violenþei în familie pot necesita îngrijiri medicale de scurtã duratã
în cazul rãnirilor "uºoare" sau pe termen lung în cazuri precum dislocãri ºi fracturi osoase,
vãtãmãri ale organelor interne, traumatisme craniene, hemoragii interne, pierderi de
sarcinã, tulburãri gastrointestinale etc. Actul de violenþã poate sã fie fatal pentru victimã,
statisticile ºi studiile existente indicând cã, la nivel global, între 40% ºi 70% din totalul de
femei ucise au fost ucise de cãtre partener. Violenþa în familie poate avea consecinþe ºi la
nivel psihologic, constând în simptome psihosomatice, tulburãri de alimentaþie, anxietate,
stres post-traumatic, fobii, atacuri de panicã, coºmaruri ºi insomnii, tulburãri de comportament, tulburãri de personalitate, tentative de sinucidere.
Din punct de vedere social, în timp, victimele violenþei în familie, vor fi izolate de familia
de origine, precum ºi de prieteni, colegi, vecini, în încercarea partenerului de a pãstra controlul absolut. Treptat, victimei îi vor fi interzise contactele cu lumea exterioarã. Existã
însã, în multe cazuri, posibilitatea ca victima sã decidã propria izolare de mediul cu care
avea legãturi anterior producerii actelor de violenþã în familie, din cauza sentimentelor de
vinovãþie, auto-blamare, jenã, sau din cauza stimei de sine foarte scãzute care o determinã
pe aceasta sã aleagã automarginalizarea. Aceastã separare a victimei conduce la întãrirea
dependenþei de agresor ºi face foarte dificilã ieºirea acesteia din situaþia abuzivã, în
condiþiile lipsei totale de contact cu alte persoane.
Din punct de vedere profesional, consecinþele sunt prezente atât la nivelul dezvoltãrii
profesionale individuale a victimei, cât ºi la nivel economic, în sensul în care victimele violenþei în familie pot efectua frecvent concedii medicale sau pot avea o productivitate mult
scãzutã comparativ cu persoanele care nu sunt supuse actelor de violenþã. Pierderile economice în cazurile de violenþã în familie sunt resimþite la nivelul întregii societãþi. Astfel, în
Statele Unite ale Americii, 1,8 milioane de dolari sunt cheltuiþi anual pentru tratarea
diferitelor afecþiuni apãrute ca urmare a violenþei în familie.
Din punct de vedere al consecinþelor pe care violenþa în familie le poate avea asupra copiilor
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care trãiesc într-un mediu abuziv, ºi acestea sunt multiple, în special în virtutea faptului
cã, de multe ori, copiii sunt martori ai scenelor de violenþã, existând ºi multe situaþii în care
violenþa este îndreptatã asupra lor în mod direct. Atunci când sunt martori la actele de violenþã
care se petrec în familia lor, copiii pot fi grav afectaþi din punct de vedere psihologic.
Diverse studii indicã faptul cã aceºti copii sunt mai agresivi ºi suferã mai mult de anxietate,
depresie ºi traume diverse. Adesea, ei se considerã responsabili pentru abuzurile petrecute în familie, se învinovãþesc pentru neputinþa de a stopa situaþia violentã, trãind constant între teama de urmãtoarea bãtaie ºi teama de abandon ºi se simt vinovaþi pentru
afecþiunea pe care o simt pentru agresor, de regulã acesta fiind unul dintre pãrinþi. Sunt
supuºi unui risc crescut de a deveni dependenþi de droguri sau alcool, de a avea performanþe scãzute la ºcoalã sau tulburãri de alimentaþie. La maturitate, depresia ºi traumele
pot rãmâne prezente. Cercetãrile aratã cã, în cazul bãieþilor care trãiesc în familii abuzive,
existã o probabilitate mai mare ca aceºtia sã îºi agreseze, la rândul lor, partenera sau
copiii, considerând violenþa un model practicat la nivel de familie pentru soluþionarea situaþiilor conflictuale sau preluând-o ca mod de viaþã efectiv.

Ioana are 27 de ani ºi 2 copii minori (2 ani si respectiv 8 ani). Ioana ºi cei doi copii locuiesc împreunã cu soþul Ioanei, care este ºi tatãl copiilor, în locuinþa acestuia, dobânditã
înainte de cãsãtorie. În nenumãrate rânduri Marian, soþul Ioanei, a bruscat-o pe aceasta,
i-a spus cã nu este în stare de nimic, a îmbrâncit-o ºi a denigrat-o în ochii rudelor ºi
vecinilor. Ioana a aºteptat ca Marian sã îºi gãseascã un serviciu mai bun, unde sã
câºtige mai mulþi bani, considerând cã el se comportã aºa din cauza faptului cã este
foarte îngrijorat în legaturã cu situaþia economicã a familiei. Odatã cu mutarea unei noi
familii în blocul unde locuiesc cei doi, Marian a devenit brusc foarte violent, acuzând-o
pe Ioana cã l-ar înºela cu noul vecin. Ioana a început sã fie lovitã zilnic, actele de violenþã manifestându-se adesea ºi faþã de copii, în special faþã de fetiþa cea mare, tatãl
spunându-i cã o bate din timp, pentru a evita ca aceasta sã ajungã, la maturitate, o
femeie uºoarã, aºa cum este mama ei. În luna februarie 2004, Ioana este ameninþatã
cu moartea de cãtre soþul ei ºi este bãtutã atât de rãu încât nu se poate ridica din pat
timp de 5 zile. Dupã ce se înzdrãveneºte, Ioana îºi strânge o parte dintre lucrurile ei ºi ale
copiilor ºi pãrãseºte domiciliul împreunã cu aceºtia. Pentru cã nu ºtie unde ar putea locui, nici ce
trebuie fãcut în astfel de situaþii, Ioana se adreseazã Biroului de Consiliere pentru Cetãþeni din
oraºul ei. Care sunt opþiunile pe care le poate oferi consilierul cãruia i se adreseazã Ioana?
Soluþii:
· sã depunã o plângere la poliþie (în cadrul departamentului Poliþia de proximitate o persoanã este special însãrcinatã cu rezolvarea cazurilor de violenþã în familie);
· sã ia legãtura cu asistentul social (familial) din cadrul Direcþiei judeþene pentru dialog,
familie ºi solidaritate socialã. Acesta se va ocupa mai departe de caz;
· în cazul în care, în localitatea respectivã existã ONG-uri specializate, care oferã servicii victimelor violenþei în familie, se poate oferi victimei soluþia de a apela la serviciile
acestora (pentru adãpost, consiliere psihologicã ºi juridicã, asistenþã socialã).
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Legislaþie naþionalã
La nivel naþional, prevederile legislative care reglementeazã violenþa în familie au intrat în
vigoare începând cu anul 2003 ºi sunt, dupã cum urmeazã:
1. Legea nr. 217 /2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie
Legea defineºte violenþa în familie ca fiind orice acþiune fizicã sau verbalã sãvârºitã cu
intenþie de cãtre un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaºi familii, care
provoacã o suferinþa fizicã, psihicã, sexualã sau un prejudiciu material. Constituie, de
asemenea, violenþã în familie împiedicarea femeii de a-ºi exercita drepturile ºi libertãþile
fundamentale.
În sensul acestei legi, prin membru de familie se înþelege soþul sau ruda apropiatã, aºa
cum este definit la art. 149 din Codul Penal, însã de efectele acestei legi beneficiazã ºi
persoanele care au stabilit relaþii asemãnãtoare acelora dintre soþi sau dintre pãrinþi ºi
copil, dovedite pe baza anchetei sociale.
De asemenea, legea instituie obligaþia ministerelor ºi a celorlalte organe centrale de specialitate
de a desemna personal specializat pentru a instrumenta cazurile de violenþã în familie.
Legea statueazã, de asemenea, colaborarea dintre sectorul public ºi cel neguvernamental în ceea ce priveºte situaþiile de violenþã în familie.
Prin intermediul legii, este prevazutã ºi înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Protecþia
Familiei, având urmãtoarele obiective:
a) promovarea valorilor familiale, a înþelegerii ºi întrajutorãrii în familie, prevenirea ºi combaterea violenþei în relaþiile dintre membri;
b) sprijinirea membrilor de familie aflaþi în dificultate ca urmare a actelor de violenþã în familie;
c) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sãnãtãþii ºi de reinserþie socialã;
d) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice ºi psihiatrice;
e) protejarea victimelor ºi, în special, a minorilor, prin mãsuri de pãstrare a confidenþialitãþii identitãþii lor, precum ºi prin mãsuri de protecþie psihologicã a acestora, în timpul
instrumentãrii cazului;
f) iniþierea ºi coordonarea parteneriatelor sociale, în scopul prevenirii ºi combaterii violenþei în familie.
La nivelul fiecãrui judeþ ºi al sectoarelor municipiului Bucureºti se constituie, prin hotarâre
a Guvernului, structuri în subordinea Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Familiei ºi sunt
desemnate persoane care sã se ocupe de cazurile de violenþã în familie, asistenþii familiali. Aceºtia sunt asistenþi sociali autorizaþi de agenþie pentru asigurarea asistenþei specifice relaþiilor familiale. Instruirea asistenþilor familiali ºi coordonarea activitãþii lor se realizeazã de cãtre agenþie. Agenþia stabileºte criterii de vârstã, pregãtire profesionalã, sãnãtate fizicã ºi mentalã, precum ºi de moralitate pentru ocuparea funcþiei de asistent familial.
Cazurile de violenþã în familie pot fi supuse medierii la cererea pãrþilor. Prevenirea situaþiilor
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conflictuale ºi medierea între membrii familiei se realizeazã prin intermediul consiliului de familie sau
de cãtre mediatori autorizaþi. Medierea nu împiedicã desfãºurarea procesului penal sau
aplicarea dispoziþiilor acestei legi.
Adãposturile publice, unitãþi de asistenþã socialã, de regulã fãrã personalitate juridicã,
trebuie sã asigure gratuit urmãtoarele servicii sociale, cu respectarea standardelor de calitate, atât victimei, cât ºi minorilor aflaþi în îngrijirea acesteia: protecþie împotriva agresorului, îngrijire medicalã, hranã, cazare, asistenþã psihologicã ºi consiliere juridicã, pe o
perioada determinatã, pânã la rezolvarea situaþiei familiale. În cazul persoanelor care nu
îºi pot asigura singure cazarea ºi hrana, acestea vor avea drept de ºedere în adãpost
pânã la acoperirea acestor nevoi de cãtre stat sau de cãtre organizaþiile neguvernamentale, prin cursuri de calificare profesionalã, internarea minorilor în aºezãminte sociale etc.
2. Ordonanþa de Guvern nr. 95/2003 privind modificarea ºi completarea Legii
nr. 217/2003 privind prevenirea ºi combaterea violenþei în familie
La nivelul fiecãrui judeþ ºi al municipiului Bucureºti, în cadrul direcþiilor pentru dialog, familie ºi
solidaritate judeþeanã, se constituie un compartiment cu atribuþii în combaterea violenþei în familie.
3. Hotãrârea de Guvern nr. 1624/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Familiei
Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Familiei, structurã guvernamentalã aflatã în subordinea Ministerului
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei are rolul de a coordona punerea în aplicare a mãsurilor de
prevenire ºi combatere a violenþei în familie prin informarea, consilierea ºi consultanþa familialã,
medierea în cazurile de violenþã în familie, avizarea centrelor pentru adãpostirea victimelor violenþei
în familie, a centrelor de recuperare pentru victime ºi a centrelor de asistenþã destinate agresorilor.

Organizaþiile neguvernamentale
La momentul actual, unele organizaþii neguvernamentale oferã victimelor violenþei în familie
servicii diversificate ºi specializate, dupã cum urmeazã:
· consiliere juridicã;
· reprezentare ºi asistare în instanþã;
· consiliere psihologicã;
· terapie de cuplu;
· servicii medicale;
· linie telefonicã de crizã;
· adãpost temporar pentru victimã ºi copiii sãi;
· grupuri de suport;
· servicii de asistenþã socialã;
· cursuri de pregãtire ºi reconversie profesionalã;
· susþinere materialã ºi financiarã pe termen limitat.
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COALIÞIA NAÞIONALÃ A ONG-URILOR IMPLICATE
ÎN PROGRAME PRIVIND PREVENIREA ªI COMBATEREA
VIOLENÞEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR
1

Organizaþia
Contact
ROXANA TEªIU

2

Organizaþia
Contact
LOÞI POPESCU

3

Organizaþia
Contact
DANIELA NEAGU

4

Organizaþia
Contact
CRISTINA HORIA

5

Organizaþia
Contact
GEANINA ªTEFAN

Centrul Parteneriat pentru Egalitate
info@gender.ro
Str. Cãderea Bastiliei nr. 33, sector 1, Bucureºti
tel: 021 212.11.96; 021 212.11.97
fax: 021 212.10.35
GSM: 0723.22.11.96
www.gender.ro
Fundaþia Comunitarã, Constanþa
loti@tomrad.ro
Aleea Lãcrãmioarei nr. 1, Constanþa
tel: 0241 657.990
fax: 0241 520.130
Centrul de Resurse Juridice, Bucureºti
daniela@crj.ro
Str. Arcului nr. 19, Bucureºti
tel: 021 212.05.20
fax: 021 212.05.19
Fundaþia Sensiblu, Bucureºti
Cristina.horia@adholding.ro
Bd. Mãrãºeºti nr. 2, sect. 4, Bucureºti
tel: 021 301.74.74
fax: 021 301.74.75
Asociaþia Creºtinã de Caritate, Misiune ºi Ajutor
OlandaRomânia numitã Betania, Bacãu
betania@mic.ro
Str. Nordului nr. 19, bis, Bacãu
tel: 0234 186.002
fax: 0234 206.016
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6

Organizaþia
Contact
ANA MUNTEAN

7

Organizaþia
Contact
ANCA DÃNCÃNEÞ

8

Organizaþia
Contact
ELENA IANCU

9

Organizaþia
Contact
LILIA PAVELESCU

10

Organizaþia
Contact
DOINA MONDA

11

Organizaþia
Contact
MIHAELA GROSU

Societatea pentru Copii ºi Pãrinþi - SCOP, Timiºoara

scopro@mail.dnttm.ro
Str. Milcovului nr. 4, Timiºoara
tel: 0256 194.985
ARAPAMESU, Sibiu
arapamesu@logon.ro
Str. ªelarilor nr. 7, Sibiu
tel: 0269 210.565
fax: 0269 215.784
Asociaþia Femina 2000, Roman
Femina2000@csc.ro
Str. Roman Muºat, bl 14, mez., Roman
tel: 0233 742.167

Fundaþia FILBAC, Bacãu
filbac@spidernet.ro
Str. Pictor Andreescu nr. 5, Bacãu
tel: 0234 176.308
fax: 0234 176.305
PRO FAMILIA, Bistriþa
profamilia@lycos.com
Str. N. Titulescu 21, Bistriþa
tel: 0263 233.101
tel/fax: 0263 233.366; 0263 233.877
Organizaþia Doamnelor Bucovinene, Suceava
bucovina_ladies@yahoo.com
Str. Calea Unirii nr. 15, grup ºcolar 2, cãmin 2,
et. 2, Suceava
tel/fax: 0230 551.394
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12

Organizaþia
Contact
DIANA MUNTEANU

13

Organizaþia
Contact
DOREL
SANAUTEANU

14

Organizaþia
Contact
CRUMPEI GABRIEL

15

Organizaþia
Contact
DINA LOGHIN

16

Organizaþia
Contact
SORINA BUMBULUÞ

17

Organizaþia
Contact
SORINA BÂLDEA

Centrul de Mediere ºi Securitate Comunitarã, Iaºi
demuntean@cmsc.ro
Str. Moara de Foc nr. 35, et. 7-8, Iaºi
tel: 0232 252.920
fax: 0232 252.926
Asociaþia ACTIV, Botoºani
activ@petar.ro
Bd. M. Eminescu nr. 45, apt. 4, Botoºani
tel: 0231 518.675; 0231 530.535

CATHARSIS, Iaºi
gcrumpei@iasi.mednet.ro
Str. Vasile Conta nr. 2, Iaºi
tel: 0232 276.144

Fundaþia ªanse Egale pentru Femei, Iaºi
sef@sef.ro; dina@sef.ro
Str. Împãcãrii nr. 17, bl. 913, tr. 1, et. 1, apt. 3, Iaºi
tel: 0232 211.713
fax: 0232 221.946
Asociaþia Femeilor împotriva Violenþei - ARTEMIS, Cluj Napoca

artemis@rdslink.ro
Str. Baba Novac nr.23/1, Cluj-Napoca
tel-fax: 0264 192.689

Asociaþia Femeilor împotriva Violenþei - ARTEMIS, Baia Mare
artemisbm@xnet.ro
Baia Mare
tel: 0262 250.770; 0262 227.537
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18

Organizaþia
Contact
LILIANA TURLIU

19

Organizaþia
Contact
MIRELA IANK

20

Organizaþia
Contact
LENUÞA ANGALIÞA

21

Organizaþia
Contact
MIHAELA SÃSÃRMAN

22

Organizaþia
Contact
MINERVA GHINESCU

23

Organizaþia
Contact
MIHAELA SÃSÃRMAN

Fundaþia Familia ºi Ocrotirea Copilului, Bucureºti
foc@from.ro; foc@dial.kappa.ro
Str. Pericle Gheorghiu nr. 15, sector 5, Bucureºti
tel: 021 336.63.54
CARITAS, Satu Mare
rfa@caritas.p5net.ro; mirelaiank@hotmail.com
Piaþa Libertãþii 20, Satu-Mare
tel: 0261 711.747

Fundaþia Conexiuni, Deva
conexiuni@mail.recep.ro
Aleea Crinilor, bl. TC2, parter, Deva
tel: 0254 230.359

Asociaþia Transcena, Bucureºti
mihaelas@dnt.ro
Str. Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et. 6, ap 69, Bucureºti
tel/fax: 021 210.94.82

Centrul Buftea
minerva@post.ro
Str. ªcolii nr. 10, et. 1, Buftea
tel: 021 224.55.52; 021 211.94.22
fax: 021 224.20.61; 021 210.57.91
GRADO, Bucureºti
office@grado.org.ro
Str. Cupolei nr. 5, bl. 2B, sc. B, apt. 55, sect. 6, Bucureºti
tel: 021 430.58.21
fax: 021 430.02.16
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24

Organizaþia
Contact
CARMEN ªENDRIUC

25

Organizaþia
Contact
MARIA MUGA

26

Organizaþia
Contact
IONELA COZOS

27

Organizaþia
Contact
ADELA DINU

28

Organizaþia
Contact
GABRIEL GHIUGAN

29

Organizaþia
Contact
ADA GEORGETA

POLIMED APACA, Bucureºti
polimed_apaca@hotmail.com
Str. Iuliu Maniu nr. 7, sect. 6 Bucureºti
tel: 021 410.00.92; fax: 021 410.41.35
Uniunea Naþionalã a Femeilor din România, Bucureºti

maria@ines.ro
Bd. Carol 55, sc. 2, Bucureºti
tel: 021 313.92.98; 021 250.10.29; 021 240.14.28
Institutul Est European de Sãnãtate a Reproducerii, Tg. Mureº

office@eeirh.org
Str. Moldovei nr. 1, Tg. Mureº
tel: 0265 255.532; fax: 0265 255.370
Asociaþia pentru Promovarea Femeii din România, Timiºoara

apfr@mail.dnttm.ro
OP 1, CP 286, Timiºoara
tel/fax: 0256 293.183
RuralMed Zeletin, Bacãu
cabinet1@xnet.ro
Str. Teiului, bl.7, ap.3, Podu Turcului, Bacãu
tel: 0234 289719; fax: 0234 289637
Asociaþia Jurnalistelor din Romania-Ariadna, Bucureºti

adam@fx.ro
Str. ªtirbei Vodã, 16, ap.21, et.5, sector 1, Bucureºti
tel-fax: 021 314.60.14
gsm: 0744.376.605
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SITUAÞIA LA NIVEL NAÞIONAL A ADÃPOSTURILOR
PENTRU FEMEI VICTIME ALE VIOLENÞEI ÎN FAMILIE

Adãposturi de CRIZÃ:
Nr. Organizaþia

Localitatea

Nr.
locuri

Perioada

1 Femina 2000

Roman

8

14 zile

2 Asociaþia ACTIV

Botoºani

6

30-45 de zile

3 APACA

Bucureºti

6

5-10 zile

4 Buftea

Bucureºti

4

3-14 zile

TOTAL

24

Adãposturi REZIDENÞIALE:
Nr. Organizaþia
1

Fundaþia SENSIBLU

Localitatea
Bucureºti

2 Centru P.As.S.

Braºov

3 SCOP

Timiºoara

4 CMSC

Nr.
locuri

Perioada

6

1-6 luni

13

3-6 luni

5

6 luni

Iaºi

10

3 luni

5 APFR

Timiºoara

12

6 luni

6 CRITAS

Satu Mare

11

3 luni

7 ARTEMIS

Cluj

5

3-6 luni

8 Floare de Colþ

Sighiºoara

6

6 luni

Direcþia pentru
Protecþia Copilului

Bucureºti

6

3-6 luni

10

Patriarhia Românã în
parteneriat cu AIDRom

Bucureºti

20

11

Direcþia pentru Protecþia
Copilului - Centru Maternal

Mangalia

8

9

TOTAL

102
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3 luni
1-12 luni

Adãposturi închise:
Nr. Organizaþia

Localitatea

Nr.
locuri

Perioada

1 PROFamilia

Bistriþa

10

6 luni

2 GRADO

Bucureºti

10

7-10 zile

3 FOC

Bucureºti

9

1-5 luni

TOTAL

29

Adãposturi care se vor deschide:
Nr. Organizaþia
1 UNDFR

Localitatea

Nr.
locuri

Bucureºti

10

TOTAL

10

Aceastã bazã de date a fost actualizatã în luna iulie 2004.
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Perioada
1 luna

Bune practici în lucrul cu victimele violenþei în familie
Având în vedere specificul lucrului cu victimele violenþei în familie, este foarte important ca acestea sã fie asistate de persoane cu pregãtire specialã.
Pentru un prim contact cu victimele violenþei în familie, existã un set de reguli care
sunt recomandate de specialiºtii în domeniu:
• Este indicat ca asistarea sã fie fãcutã de cãtre femei.
• Problema victimei trebuie tratatã cu seriozitate ºi nu minimizatã. Persoanelor care
sunt victime ale violenþei în familie le este adesea foarte greu sã depãºeascã starea
de ruºine, de neîncredere ºi de teamã ºi sã se adreseze unui serviciu specializat
pentru a cere ajutor, sã discute cu o persoanã strãinã despre drama pe care o trãiesc. Dacã victima va sesiza o atitudine neîncrezãtoare, motivaþia sa ºi chiar încrederea în potenþiala rezolvare a problemelor sale va descreºte, ceea ce ar putea
avea, în viitor, un impact negativ asupra încercãrii victimei de a ieºi din situaþia
abuzivã.
• Atitudinea consilierului trebuie sã fie empaticã, fãrã sã lase sã transparã compasiunea ºi fãrã sã emitã judecãþi asupra situaþiei în care se gãseºte victima.
Atenþie!!! Atitudinea pe care a avut-o victima, modul în care a procedat în situaþiile
de dinaintea sau de dupã actul de violenþã, motivele victimei pentru a rãmâne în
relaþia abuzivã, deciziile victimei luate în ceea ce priveºte relaþia cu agresorul, nici
unul dintre aceste lucruri nu trebuie sã fie judecate sau puse sub semnul întrebãrii
de cãtre consilier!
• Persoana trebuie sã primeascã asigurarea fermã din partea consilierului cã va fi
respectat principiul confidenþialitãþii, iar acesta trebuie respectat cu stricteþe, orice
abateri putând avea efecte deosebit de grave asupra victimei.
• Este esenþial ca victimei sã nu i se transmitã mesajul cã este o persoanã anormalã,
ci cã este o persoanã absolut normalã care se aflã într-o situaþie anormalã, cã
actele de violenþã sunt anormale ºi cã agresorul este responsabil pentru abuzurile
pe care le comite, victima nefiind vinovatã.
• Consilierul trebuie sã încurajeze victima, manifestând încredere în resursele,
capacitatea ºi calitãþile persoanei în cauzã.
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• Victima nu trebuie presatã de cãtre consilier în a lua decizii majore. De obicei o
victimã are încercãri repetate de ieºire din situaþia de violenþã. Ceea ce trebuie sã
facã un consilier este sã îi indice ceea ce trebuie fãcut în astfel de situaþii, modalitãþile pe care le are la îndemânã având în vedere cazul concret. Consilierea victimei trebuie sã se facã foarte rapid, în situaþiile de violenþã întârzierile putând
fi fatale pentru victimã.
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T

Traficul de fiinte
umane
,

Introducere în problematica traficului de persoane
Traficul de persoane reprezintã un fenomen cu implicaþii la nivel internaþional, fiind bine
organizat, foarte greu de urmãrit ºi foarte productiv din punct de vedere al profiturilor pe
care le aduce traficanþilor. Pare de neînþeles ca, la începutul acestui secol, practica primitivã de a cumpãra ºi vinde fiinþe umane sã existe încã. Totuºi, acest fenomen este în
creºtere ºi continuã sã producã îngrijorare, nu numai la nivelul statelor afectate, ci ºi la
nivel internaþional, din cauza multiplelor încãlcãri ale drepturilor omului pe care le presupune, precum ºi din cauza efectelor dezastruoase pe care le are asupra persoanelor
traficate (traume fizice ºi psihice). Statele implicate în lupta împotriva traficului tind sã
plaseze, în prezent, drepturile omului în centrul mãsurilor luate pentru prevenirea ºi combaterea traficului, fiind esenþial ca, prin mãsurile anti-trafic, drepturile persoanelor traficate
sã nu fie, încã o data, lezate.
În cazurile de trafic de fiinþe umane, persoanele traficate sunt folosite preponderent pentru activitãþi precum:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prostituþie forþatã
Muncã în condiþii de sclavie
Muncã în contul unor datorii
Folosirea persoanei în calitate de mamã-surogat
Cerºit
Sex-turism, pornografie
Utilizarea în scopuri criminale, contrabandã
Adopþii ilegale
Mariaj forþat
Prelevarea de organe

Pentru a preîntâmpina efectele negative ale traficului, dar ºi pentru a oferi un suport persoanelor care au ajuns sã fie traficate, s-au iniþiat legi ºi s-au întreprins acþiuni prin intermediul structurilor guvernamentale. De asemenea, organizaþiile non-profit care activeazã
la nivel naþional, mondial sau regional au decis sã îºi includã printre obiective ºi lupta contra acestui fenomen, considerat ca o formã modernã de sclavie.
În cazul traficului de persoane, este necesarã o înþelegere internaþionalã comunã a elementelor legale distinctive ale acestei infracþiuni, care sã conducã la crearea ºi
funcþionarea unui cadru legislativ adecvat ºi eficient, cu prevederi acoperitoare referitoare
la nevoile victimelor ºi care sã evite re-victimizarea acestora. Cooperarea internaþionalã,
atât la nivel guvernamental, prin instituirea de acorduri ºi norme comune în ceea ce
priveºte situaþiile de trafic, precum ºi cooperarea la nivel neguvernamental, în sensul
creãrii de coaliþii internaþionale, sunt extrem de importante, din cauza caracterului trans-
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frontalier al traficului. De asemenea, este extrem de important ca, în prevederile legislative, sã fie stipulate pedepse ºi sancþiuni în cazurile de implicare sau complicitate ale sectorului public în trafic sau în exploatarea fiinþei umane.
Traficul de fiinþe umane reprezintã mult mai mult decât deplasarea organizatã a persoanelor în vederea obþinerii unui profit. Factorul adiþional care diferenþiazã traficul cu
fiinþe umane de contrabandã este prezenþa forþei, coerciþiei sau înºelãciunii, pe tot parcursul sau în anumite faze ale procesului - înºelãciunea, forþa sau coerciþia fiind folosite în
scopul exploatãrii.

DEFINIÞIA OFICIALÃ a traficului de persoane, aºa cum este ea formulatã în Protocolul
Naþiunilor Unite (Convenþia de la Palermo, 2000) ºi care se regãseºte ºi în Legea
privind prevenirea ºi combaterea traficului cu persoane, este: "recrutarea, transportarea, transferarea, adãpostirea sau primirea de persoane, prin ameninþare sau prin
utilizarea forþei sau a altor forme de constrângere, prin rãpire, escrocare, înºelãciune
sau abuz de putere, prin utilizarea unei poziþii vulnerabile, prin darea sau primirea de
bani sau de beneficii pentru obþinerea consimþãmântului unei persoane care are control
asupra alteia, în scopul exploatãrii. Exploatarea include cel puþin prostituþia sau alte
forme de exploatare sexualã, muncã sau servicii forþate, sclavia sau practici similare
sclaviei, servitutea sau prelevarea de organe".

Traficul de femei
Traficul de femei a intrat în atenþia comunitãþii internaþionale la sfârºitul secolului al XIXlea. În acea perioadã, în majoritatea þãrilor se înregistra o tendinþã de intensificare a
fenomenului de trafic. Aceastã problemã a devenit subiectul principal al congresului internaþional dedicat luptei împotriva traficului de femei, care a avut loc la Londra în 1899. În
1904, la Paris, majoritatea statelor europene au semnat un acord internaþional cu privire
la lupta împotriva "sclaviei albe", adicã a traficului de femei. Aceastã sintagmã a apãrut ca
reacþie la problema multor femei din Marea Britanie, care erau forþate sã se prostitueze în
Europa continentalã. Ulterior, în 1910 ºi 1921, statele europene au semnat alte douã acorduri de cooperare privind protejarea femeilor ºi prevenirea traficului de persoane.
În 1933 a fost adoptatã Convenþia Internaþionalã cu privire la Interzicerea Traficului de
Femei, iar în 1949 nou înfiinþata Adunare Generalã a ONU a adoptat Convenþia pentru
Reprimarea Traficului cu Fiinþe Umane ºi a Exploatãrii Prostituþiei Semenilor. Urmãtorul pas
important a fost adoptarea de cãtre Adunarea Generalã a ONU, în 1979, a Convenþiei asupra Eliminãrii
Tuturor Formelor de Discriminare faþã de Femei (CEDAW), care a intrat în vigoare în 1981.
Articolul 6 al Convenþiei stipuleazã obligaþia statelor de a adopta ºi de a aplica în practicã legislaþie "pentru reprimarea sub toate formele existente a traficului de femei ºi exploatãrii prostituãrii femeii".
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A urmat Declaraþia ONU privind Eliminarea Violenþei Împotriva Femeilor, adoptatã de
Adunarea Generalã a ONU în 1993. Acest document a identificat traficul de femei, precum
ºi prostituþia forþatã ca formã de violenþã împotriva femeilor, ce trebuie combãtutã ºi eradicatã. În 1997 la Haga a avut loc Conferinþa Ministerialã Europeanã, în cadrul cãreia a
fost adoptatã o Declaraþie Ministerialã cuprinzând recomandãrile europene privind
mãsurile efective de prevenire ºi de combatere a traficului de femei în scopul exploatãrii
sexuale. Pe lângã Convenþia ONU cu privire la Combaterea Criminalitãþii Organizate
Transfrontaliere, adoptatã în noiembrie 2000, a fost introdus un protocol important referitor la prevenirea, suprimarea ºi pedepsirea traficului cu persoane, în special a celui cu
femei ºi copii (Protocolul de la Palermo). Una din anexele Convenþiei face referire la combaterea traficului de persoane ºi conþine o primã definiþie a traficului, recunoscutã pe plan
internaþional.
Trebuie menþionat cã un rol important în combaterea traficului de femei îl are Interpolul.
Secretariatul General al Interpolului rãspunde la solicitãrile þãrilor-membre prin punerea la
dispoziþie a informaþiei necesare pentru a urmãri, în conformitate cu legea, persoanele
care se ocupã cu traficul de fiinþe umane.
În mai multe documente si publicaþii, naþionale, cât ºi interaþionale, se utilizeazã mai
frecvent termenul de "trafic cu femei", chiar ºi atunci când se referã la traficul cu fiinþe
umane în general. Aceasta pentru cã, în mod tradiþional, atenþia comunitãþii internaþionale
a fost ºi continuã sã fie axatã pe latura cea mai rãspânditã a traficului de persoane ºi
anume traficul de femei în scopul exploatãrii sexuale (prostituþie forþatã).

CADRUL LEGISLATIV INTERNAÞIONAL PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE
Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU)
· Protocolul pentru modificarea Convenþiei de la Geneva privind reprimarea traficului de
femei ºi de copii ºi a Convenþiei de la Geneva pentru reprimarea traficului de femei
majore
Data: 12 noiembrie 1947
Poziþia României: Semnat, 1950
· Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului
Data: 10 decembrie 1948
Poziþia României: Aderare
· Convenþia pentru reprimarea traficului de fiinþe umane ºi a exploatãrii prostituãrii altei
persoane
Data: 2 decembrie 1949
Poziþia României: Aderare, 1954
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· Convenþia suplimentarã privind abolirea sclaviei, a traficului de sclavi ºi a instituþiilor ºi
practicilor similare sclaviei
Data: 7 septembrie 1956
Poziþia României: Ratificare, 1957
· Convenþia asupra eliminãrii tuturor formelor de discriminare faþã de femei
Poziþia României: Ratificare, 1981
· Convenþia împotriva criminalitãþii organizate transnaþionale
Data: 13-15 decembrie 2000
Poziþia României: Semnatã
· Protocolul privind prevenirea, reprimarea ºi sancþionarea traficului de persoane,
adiþional la Convenþia ONU de la Palermo
Data: 13-15 decembrie 2000
Poziþia României: Semnat
· Protocolul privind traficul cu migranþi pe sol, aer ºi apã, adiþional la Convenþia ONU de
la Palermo
Data: 13-15 decembrie 2000
Poziþia României: Semnat

Uniunea Europeanã (UE)
· Rezoluþia Parlamentului European privind pornografia
Data: 17 decembrie 1993
Poziþia României: Implementatã
· Convenþia Europol
Consiliul UE nr. 95 /C/316 /01
Poziþia României: Implementatã definiþia
· Acþiunea Comunã adoptatã de Consiliul Uniunii Europene privind combaterea traficului de fiinþe umane ºi a exploatãrii sexuale a copiilor
Data: 24 februarie 1997
Poziþia României: Implementatã
· Decizia Consiliului privind completarea definiþiei date infracþiunii denumite "trafic de
fiinþe umane", în anexa la Convenþia Europol
Consiliul UE, nr. 1999/C/26/5 decembrie 1998
Poziþia României: Implementatã definiþia
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· Planul de Acþiune al Consiliului ºi al Comisiei privind modalitãþile optime de punere în
aplicare a dispoziþiilor Tratatului de la Amsterdam privind stabilirea unui spaþiu de libertate, securitate ºi justiþie
Doc. Nr. 13 844 din 1998
Poziþia României: Transpus
· Proiectul de Decizie-Cadru a COM privind combaterea traficului de fiinþe umane
Data: 22 ianuarie 2001
Poziþia României: Implementat
· Proiectul de Decizie-Cadru a COM privind combaterea exploatãrii sexuale a copiilor ºi
a pornografiei implicând copiii
Data: 22 ianuarie 2001
Poziþia României: Implementat

Consiliul Europei
· Convenþia Europeanã privind protecþia drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, inclusiv cele unsprezece Protocoale ale sale
Poziþia României: primele zece Protocoale au fost ratificate în 1994 prin Legea nr.
30/1994; al 11-lea Protocol a fost ratificat prin Legea nr. 79/1995
· Convenþia europeanã pentru despãgubirea victimelor infracþiunilor de violenþã
Data: 24 noiembrie 1983
Poziþia României: Semnatã
· Recomandarea nr. 11 a Consiliului Europei privind exploatarea sexualã, pornografia
ºi traficul cu copii ºi tineri adulþi
Data: 9 septembrie1991
Poziþia României: Transpusã în legislaþia naþionalã

Statistici cu privire la numãrul persoanelor traficate
Nu existã date exacte cu privire la numãrul de persoane traficate. Toate evaluãrile generale
realizate de guverne, agenþii internaþionale, ONG-uri conþin date diferite, care sunt greu de verificat
ºi care variazã potrivit contextului ºi sursei de informare. Acest lucru se datoreazã în special caracterului
transfrontalier al fenomenului ºi dificultãþilor întâmpinate în depistarea reþelelor de traficanþi.
De exemplu, potrivit unui raport al Departamentului de Stat al SUA, anual, pe plan mon-
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dial sunt traficate între 800.000 ºi 900.000 de persoane. Conform datelor OIM din 1997,
aproximativ 175.000 de femei ºi fete au fost traficate din Centrul ºi Estul Europei ºi Noile
State Independente. Datele publicate recent de OIM aratã cã 120.000 de femei ºi copii
sunt traficaþi în UE în fiecare an, mai ales prin Balcani.

· Traficul cu femei capãtã o amploare din ce în ce mai mare, fiind astãzi ramura cu
cea mai acceleratã creºtere în cadrul crimei organizate, venitul anual obþinut la nivel
mondial fiind estimat între 6 ºi 12 milioane de dolari?
· Cele mai multe victime provin din Asia (225.000 de persoane de sex feminin traficate anual din Asia de Sud-Est ºi 150.000 de persoane de sex feminin traficate anual
din Asia de Sud), din America Latina (100.000 victime anual), din statele fostei Uniuni
Sovietice (100.000 victime anual), din Europa de Est (75.000 victime anual), din
Africa (50.000 victime anual)?
· Numãrul de copii traficaþi pentru exploatare sexuala creºte de la an la an, cerânduse pentru prostituþie persoane din ce în ce mai tinere?
· În Asia de Sud-Est profitul din activitãþile de trafic cu fiinte umane a ajuns sã constituie între 2% ºi 14 % din produsul intern brut al regiunii?

Migraþia ºi traficul
Existã o serie de factori care contribuie la rãspândirea fenomenului traficului: lipsa de
informare cu privire la oportunitãþile de angajare în strãinãtate, aºteptãrile imigranþilor ºi
apariþia, rãspândirea de informaþii false, gradul scãzut de ºcolarizare al celor ce emigreazã, lipsa abilitãþilor practice, precum ºi înclinaþia de a avea încredere în intermediari
care promit sã aranjeze trecerea frontierei ºi un loc de muncã bine plãtit în schimbul unei
pãrþi din profiturile viitoare.
În timp ce condiþiile economice precare ºi situaþia socialã ºi politicã instabilã a þãrilor în
tranziþie sunt factorii principali care îi determinã pe migranþi sã pãrãseascã þara de origine
în cãutarea unui loc de muncã bine plãtit, politicile imigraþioniste restrictive combinate cu
discriminarea femeilor, lipsa resurselor economice de bazã ºi a informaþiilor veridice despre
viaþa în Occident, sunt factorii suplimentari care mãresc gradul de vulnerabilitate a femeilor.
Multe þãri din Europa de Est au trecut printr-o perioadã de declin economic ºi social sever.
Noua situaþie a avut, de asemenea, un impact special asupra femeilor. Greutãþile specifice preioadei de tranziþie au slãbit poziþia femeii pe piaþa forþei de muncã ºi au dus la o
feminizare accentuatã a sãrãciei, precum ºi la intensificarea migraþiei, mai ales printre femei.
Cauzele directe ale migraþiei ºi vulnerabilitãþii în faþa traficului includ nu numai proasta
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situaþie economicã a femeilor, dar ºi discriminarea lor în þãrile de origine. Discriminarea
femeii în domeniul muncii, rata înaltã a ºomajului în rândul femeilor, salariile mici, lipsa de
abilitãþi ºi pregãtire, toþi aceºti factori contribuie la creºterea numãrului de femei doritoare
sã-ºi încerce norocul prin cãutarea unor oportunitãþi ºi a unei vieþi mai bune în Vest.
Rute ale traficului de fiinþe umane

ÞARA DE
ORIGINE

TRANZIT / DESTINAÞIE

ORIGINE/ TRANZIT

Europa
occidentalã

Turcia

Grecia

Bulgaria
Cipru

Republica
Moldova

ROMÂNIA

Iugoslavia

FRI a
Macedoniei

Albania

Bosnia ºi
Herþegovina

Italia

Iugoslavia
Muntenegru
Iugoslavia
Kosovo
FRI a
Macedoniei

Ungaria

Albania

Italia

FRI a
Macedoniei

Grecia

Austria

Europa
occidentalã

Japonia
Cambodgia
Spania
Sursa: OIM

Existã un numãr mare de femei care, crezând cã vor presta o muncã decentã în strãinãtate, sfârºesc prin a descoperi cã, de fapt, au fost silite sã se prostitueze, au fost bãtute,
umilite, lipsite de orice drept, lipsite de identitate, transformate în obiecte.
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Cazul 1:
"În urma anunþului dat în ziar, holul firmei era neîncãpãtor pentru toþi doritorii de a pleca
la muncã în strãinãtate. În ciuda aglomeraþiei, reprezentanta firmei era foarte
binevoitoare ºi amabilã cu toatã lumea, servind chiar cu cafea femeile mai drãguþe. Ea
promitea diverse job-uri: îngrijirea bãtrânilor ºi a copiilor, femeie de serviciu în restaurante etc. Avea o înfãþiºare plãcutã ºi vorbea cu voce calmã. Spunea cã firma va suporta toate costurile legate de eliberarea paºapoartelor, precum ºi biletul de avion pânã în
þara de destinaþie".
Din relatãrile unei fete de 18 ani:
"În trei zile paºaportul era gata, iar peste alte câteva zile, împreunã cu încã trei fete, am
trecut frontiera într-un camion ºi am ajuns într-un orãºel. Am fost conduse într-un
apartament dintr-un bloc cu multe etaje. În locuinþã, trei bãrbaþi ºi o femeie ne-au examinat ca pe o marfã oarecare. "Pentru asta dau 500$, pentru aia - 450$, iar pentru
brunetã - 700$" - spunea unul dintre ei. ªoferul care ne-a adus nu se grãbea sã ne
anunþe ce se întâmplã - el ºi-a numãrat banii ºi a plecat.
Am rãmas fãrã bani ºi fãrã acte de identitate. Abia atunci am înþeles cã am fost vândute.
"Haideþi sã facem cunoºtinþã", ne-a îndemnat "proprietarul" nostru. "De acum încolo voi
sunteþi ale mele ºi veþi lucra pentru mine ca sã-mi recuperez banii pe care i-am dat pentru fiecare dintre voi".
Am fost forþate sã stãm pe marginea unei autostrãzi ºi sã oferim servicii sexuale
turiºtilor strãini ºi ºoferilor de camioane care treceau pe acolo.
În total, pe autostradã ieºeau zilnic în jur de 30 de fete care fuseserã înºelate de
aceeaºi firmã. Pentru orice abatere eram bãtute cu cruzime. ªeful ne amintea permanent cã nimeni nu este interesat de soarta noastrã ºi eram tratate ca niºte animale. Nu
aveam acte de identitate ºi nu cunoºteam limba."
Material reprodus din presã

Cazul 2:
La 19 ani ai sãi, absolventã de liceu filologic în Bucureºti ºi vorbind curent engleza ºi
franceza, ea a fost convinsã de cel pe care îl considera logodnicul sãu sã plece la
muncã în Italia, ca sã strângã banii necesari pentru nunta lor. În realitate însã, a fost
dusã în Bosnia, unde a fost forþatã sã danseze ºi sã se culce cu clienþii barului în care lucra.
Alãturi de o altã româncã, Elena, în cãmãruþa cãreia a fost cazatã, Monica trebuia sã satisfacã sexual, între orele 19.00 ºi 7.00, cel puþin opt clienþi.
"Erau mulþi strãini, soldaþi ºi poliþiºti. Cei mai mulþi dintre ei erau americani ºi germani.
Bineînþeles, i-am rugat, ºi pe poliþiºti, ºi pe soldaþi, sã mã ajute. Însã absolut toþi mi-au
spus cã nu pot sã facã nimic, pentru cã n-ar fi trebuit sã vinã acolo ºi dacã s-ar afla asta
ar avea necazuri", povesteºte Monica.
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Mãrturia româncei este confirmatã ºi de Richard Monk, fost comandant (între 1998 ºi
2000) al IPTF (International Police Task Force) din Bosnia. Potrivit acestuia, militarii din
forþele de menþinere a pãcii din Bosnia apelau deseori la prostituate, chiar dacã ºtiau
ca sunt victime ale traficului cu carne vie: "Eu personal cunosc un caz când un ofiþer al
IPTF trãia efectiv cu o fatã de 14 ani".
Material reprodus din presã

Cazul 3:
Un grup de românce sechestrate într-un bordel din Spania au fost salvate dupa ce au
reuºit sã transmitã autoritãþilor un bilet prin care solicitau ajutorul.
Poliþiºtii spanioli au eliberat 12 românce, care fuseserã sechestrate ºi obligate sã se
prostitueze într-un club de noapte de lângã Cordoba, dupã ce douã dintre ele i-au înmânat unui client un bilet prin care solicitau ajutorul, relateazã cotidianul ABC. Biletul, scris
în limba românã, conþinea rugãminþile disperate ale tinerelor: "Ajutor! Suntem rãpite ºi
nu putem scãpa. Vã rugãm, luaþi legãtura cu familiile noastre!". Poliþiºtii au rãspuns
apelului primit ºi au intervenit în forþã la clubul de noapte "Casablanca" din Penarroya,
unde i-au reþinut pe doi dintre proxeneþi ºi le-au eliberat pe cele 12 femei sechestrate.
Cele douã tinere care au scris biletul ºi au semnat denunþul au fost incluse într-un program de protecþie a martorilor. Datoritã lipsei circumstanþiale a procurorului, cei doi traficanþi, un tatã ºi fiul sãu, de origine românã, urmeazã sã fie judecaþi în libertate. Gicã
T., de 42 ani, ºi Ionuþ Cosmin T., de 20 ani, sunt acuzaþi, deocamdatã, de sechestrare
de persoane ºi proxenetism. Autoritãþile spaniole au anunþat cã este vorba de unul dintre cele mai dramatice cazuri de trafic cu femei înregistrate în regiune.
Material reprodus din presã

Astfel, între metodele diverse de recrutare a victimelor dezvoltate de traficanþi se numãrã:
· Promisiunea mincinoasã
· Rãpirea
· Anunþul de micã publicitate
Exemplu de anunþ - capcanã din presa româneascã :
"Se cautã fete dispuse sã lucreze în Germania sau Italia, max. 28 de ani, înalte, foarte drãguþe,
muncã uºoarã, ambient rafinat, cu contract de muncã, cheltuielile plãtite, cazare ºi masã
asigurate, salariu 2.000 euro, pâna la 4.000 euro pe lunã".
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Multe tinere nu realizeazã faptul cã atunci când sunt transportate ilegal într-o altã þarã,
ele nu mai beneficiazã de drepturile legale cu care erau obiºnuite în þara de origine. Din
momentul în care victimele traficului traverseazã frontiera, ele sunt deposedate de
actele de identitate ºi se trezesc în situaþia de a fi sclave în mâinile unui proxenet fãrã
scrupule.
În cazul în care reuºesc sã obþinã un loc de muncã, condiþiile de angajare pe piaþa
muncii sunt foarte dure, mai ales pentru femeile imigrante. De cele mai multe ori, acestea trebuie sã se mulþumeascã cu condiþii grele de muncã ºi cu un salariu mai mult
decât modest.
Multe femei sunt þinute închise ºi forþate sã se prostitueze 24 de ore din 24, în timp ce
toþi banii câºtigaþi îi revin proxenetului.
Cea mai recentã cercetare sociologicã realizatã la nivel naþional de cãtre Organizaþia
Internaþionalã pentru Migraþie (OIM) în anul 2003 - "Cine este urmãtoarea victimã?
Vulnerabilitatea tinerelor din România la traficul cu fiinþe umane" - indicã existenþa unui
procent între 6% si 12% din totalul româncelor cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 25 de ani care
sunt expuse riscului de a fi traficate.
În general, tinerele vulnerabile provin din familii monoparentale, trãiesc, în special, în
oraºele de dimensiuni medii din Moldova ºi Transilvania ºi, în majoritatea cazurilor, au
abandonat studiile înaintea absolvirii liceului. Din punct de vedere al etniei, tinerele rrome
sunt cele mai expuse traficului de fiinþe umane.
Tinerele vulnerabile provin dintr-un mediu familial abuziv, violent, în care copiii sunt neglijaþi. Pãrinþii acestora se dezintereseazã de multe ori de prestaþia ºcolarã a copiilor ºi, deºi
cunosc problemele legate de traficul de fiinþe umane, tinerele din aceste familii sunt prea
puþin informate, cu tendinþa de a ignora realitatea.

În cazul în care femeia se cãsãtoreºte cu un strãin, ea se poate confrunta cu multe
probleme, deoarece majoritatea agenþiilor matrimoniale nu dispun de licenþã ºi, de
aceea, activitatea acestora este foarte greu de þinut sub control.
Întrucât agenþiile matrimoniale nu sunt obligate sã-ºi verifice clienþii, se întâmplã ca
printre aceºtia sã fie ºi persoane violente, cu antecedente penale, care suferã de
dereglãri mentale etc. Unii dintre ei nu au un loc de muncã ºi cautã femei care sã
lucreze pentru ei (ca prostituate), iar alþii profitã de copiii femeilor în scopuri sexuale.
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De exemplu, în anul 2000, poliþia din Belgia a deschis un proces penal împotriva unui
cetãþean belgian, care obiºnuia sã vinã în România prin intermediul agenþiilor matrimoniale aparent pentru a-ºi gãsi partenera de viaþã. În timp ce le fãcea curte femeilor,
acesta locuia împreunã cu ele ºi obiºnuia sã le filmeze copiii în diverse poziþii indecente
(de multe ori aplicând forþa), iar apoi vindea aceste materiale video firmelor care aveau
site-uri pornografice.
Unele agenþii matrimoniale sunt folosite ca paravan pentru comercializarea sexului. În
astfel de cazuri, femeia aflatã peste hotare se aflã sub controlul total al soþului sau al
proxenetului. Dupã ce intrã în þara respectivã ca soþie legitimã, ea poate ajunge direct
într-un bordel.
În unele þãri, femeilor li se cere sã-ºi schimbe religia; atunci când se cãsãtoreºte cu un
musulman, femeia poate deveni una din multele soþii ale acestuia.
Uneori, femeia este folositã în calitate de "instrument" pentru naºterea unui copil.
Potrivit legilor din unele þãri, copilul poate aparþine fie mamei, fie tatãlui, ºi din momentul naºterii, el are cetãþenia þãrii respective. Astfel, copilul rãmâne pe teritoriul þãrii, iar
mama acestuia poate fi expulzatã. De multe ori se întâmplã ca, dupã naºterea copilului, acesta sã fie pãstrat de soþ, iar mama sã fie expulzatã în România sau, ºi mai rãu,
sã fie vândutã ºi forþatã sã se prostitueze.

Prostituþia ºi traficul
Femeile care se prostitueazã în þara lor de origine sunt cele mai expuse riscului de a fi
traficate. Industria sexului în þãri precum Bulgaria, Moldova ºi România este organizatã
dupã principii oarecum asemãnãtoare. Prostituþia localã este controlatã aproape în
întregime de proxeneþi ºi se bazeazã pe un sistem de trafic intern.
Creºterea cererii pentru serviciile prostituatelor reprezintã unul dintre efectele secundare
ale prezenþei trupelor internaþionale de menþinere a pãcii în fostele zone de conflict armat
din Balcani. Femeile provenind din þãrile sãrace din regiune constituie o sursã stabilã pe
piaþa prostituþiei forþate. Dificultatea tragerii la rãspundere a traficanþilor se datoreazã faptului cã sistemul de organizare al reþelelor de trafic este bine pus la punct ºi sprijinit de
funcþionarii locali corupþi. La acestea se adaugã un cadru legislativ lacunar de pedepsire
a traficanþilor ºi de protejare a victimelor, realitate specificã majoritãþii þãrilor de origine, dar
ºi de destinaþie.
Principalele þãri de destinaþie în Europa de Sud Est sunt Bosnia ºi Herþegovina, fosta
Republicã Iugoslavã (în special regiunea Kosovo) ºi Macedonia, datoritã prezenþei în
zonã a trupelor internaþionale de menþinere a pãcii. Este interesant de notat cã Croaþia, cu

77

o situaþie economicã mai bunã ºi fãrã trupe internaþionale pe teritoriul sãu, nu reprezintã
o destinaþie sau o sursã importantã de femei ºi copii traficaþi.
Existã situaþii în care femeile pleacã în strãinãtate pentru a practica prostituþia. Cu toate
acestea, ele nu cunosc contextul în care vor face acest lucru, nu sunt conºtiente de faptul cã nu vor avea nici un control asupra propriei persoane, asupra numãrului clienþilor, cã
nu vor putea alege cum, când, cu cine ºi în ce condiþii vor lucra. Indiferent cã ele au plecat din þarã conºtiente sau nu cã se vor prostitua, drepturile fundamentale ale acestor persoane sunt încãlcate sistematic prin abuzul fizic ºi psihic la care sunt supuse, prin sechestrare, obligare la întreþinerea de relaþii sexuale neprotejate, prin înfometare ºi privarea de
resurse materiale.

· În perioada ianuarie 2000 - august 2002, Biroul din România al Organizaþiei
Internaþionale pentru Migraþie a repatriat voluntar 568 victime ale traficului de fiinþe
umane - cetãþeni români, dar ºi cetãþeni din Republica Moldova ºi Ucraina aflaþi în
tranzit spre þara de origine: 158 de victime în 2000, 246 de victime în 2001 ºi 174 victime între ianuarie - iulie 2002
· 84% dintre victime sunt sechestrate
· 66% dintre victime sunt racolate prin promisiuni mincinoase
· 50% dintre victime suferã abuzuri dupã traficare
· 82% dintre victime nu primesc nici o platã
· Cele mai multe dintre victime provin din regiunea Moldovei (aproape 50%), în general,
ºi din judeþul Iaºi, în special (peste 45 de cazuri)
· Destinaþiile traficului de fiinþe umane sunt þãri precum: Bosnia ºi Herþegovina, FRI a
Macedoniei, Albania ºi regiunea Kosovo (altele decât destinaþiile promise iniþial)
· Aproape un sfert din victimele asistate sunt minore
· Grupa de vârstã cea mai vulnerabilã: 15-25 de ani
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Legislaþia naþionalã
România este, în special, o þarã de origine ºi de tranzit pentru victimele traficului internaþional de persoane.
Printre mãsurile luate de statul român împotriva traficului cu persoane se regãsesc
adoptarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea ºi combaterea traficului de persoane ºi a
Planului Naþional de Combatere a Traficului de Fiinþe Umane adoptat prin H.G. nr.
1216/2001.
Legea adoptatã stipuleazã mãsurile care vor fi implementate pentru prevenirea traficului,
incrimineazã traficul ºi activitãþile conexe cu pedepse corespunzãtoare, stabileºte un sistem de protecþie ºi asistenþã pentru victime ºi, de asemenea, fixeazã cadrul pentru cooperarea internaþionalã în lupta împotriva traficului de fiinþe umane.
Planul Naþional stabileºte în detaliu activitãþile care vor fi întreprinse pentru îndeplinirea
obiectivelor legate de combaterea traficului, agenþiile guvernamentale cu atribuþii în domeniu, precum ºi partenerii de implementare, de exemplu organizaþii internaþionale sau organizaþii neguvernamentale locale.
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii desfãºoarã pentru pãrinþi ºi copii programe educaþionale
de prevenire a traficului, atrãgând atenþia în special asupra categoriilor cu risc crescut de
a fi traficate.
Direcþia Generalã de Combatere a Crimei Organizate ºi Antidrog (DGCCOA) ºi Biroul OIM
România au finalizat proiectul unui Protocol de cooperare privind repatrierea, asistenþa ºi
reintegrarea socialã a victimelor traficului cu fiinþe umane.
În urma recomandãrilor primite din partea Uniunii Europene, începând cu anul 2001, au
fost adoptate mãsuri ferme de securizare ºi monitorizare a frontierei de stat a României.
Ambasadele ºi consulatele României din þãrile cunoscute ca destinaþii ale victimelor traficului primesc instrucþiuni adecvate cu privire la modul de implementare a prevederilor
Legii nr.678/2001, subliniindu-se în special urmãtoarele aspecte:
· Afiºarea de materiale de informare pentru persoanele traficate asupra drepturilor lor;
· Informarea cetãþenilor români, prin mijloace adecvate, cu privire la legislaþia internã a þãrii
gazdã;
· Acordarea asistenþei ºi protecþiei necesare pentru victimele traficului; asistarea victimelor
traficului intrã în responsabilitatea consulului;
· În prezent, ambasadele ºi consulatele colaboreazã strâns cu ONG-uri ºi organizaþii internaþionale implicate în combaterea traficului.
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Organizaþii care oferã servicii de asistenþã victimelor traficului de persoane
Organizaþiile neguvernamentale din România se implicã în combaterea traficului de fiinþe
umane în special prin activitãþi de asistenþã pentru reintegrarea victimelor.
Serviciile acordate victimelor în cadrul planului de intervenþie sunt:
· Consiliere psihologicã pentru ameliorarea tulburãrilor datorate ºocului posttraumatic. În
urma evaluãrii psihologice, dacã starea persoanei asistate o impune, cazul e transmis ºi
unui medic psihiatru.
· Asistenþã medicalã de urgenþã (analize pentru bolile cu transmitere sexualã, test HIV,
control ginecologic, dermato-veneric, stomatologic), consiliere ºi sprijin pentru conectarea
la sistemul asigurãrilor medicale prin Casele Judeþene de Asigurãri de Sãnãtate;
· Asistenþã pentru procurarea actelor de identitate (majoritatea victimelor se întorc în þarã
fãrã acte de identitate, traficanþii oprindu-le actele pentru a le face mai vulnerabile);
· Asistenþã pentru reinserþia ºcolarã;
· Consiliere vocaþionalã (sprijin pentru a urma un curs de calificare, mediere pentru
gãsirea unui loc de muncã);
· Vizite la domiciliu. Consilierea victimei ºi a familiei acesteia pentru reintegrarea în familie
(în multe cazuri mediul familial este unul abuziv sau familia eticheteazã greºit victima,
nedorind sã o reprimeascã dacã aceasta a plecat de acasã fãrã acordul pãrinþilor).
· Implicarea familiei în rezolvarea problemelor victimei;
· Ajutor material de urgenþã (hranã, îmbrãcãminte, altele), dupã caz;
· Ajutor în cazul în care persoana asistatã nu are locuinþã (de exemplu, închirierea unei
locuinþe pe perioada în care urmeazã studii de calificare, contribuþie la plata chiriei);
· Identificare ºi utilizare a altor resurse, intermediere în raporturile cu diferite instituþii (de
exemplu, pentru a beneficia de venitul minim garantat);
· Colaborare cu Direcþiile Judeþene pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie (23% dintre victime sunt minore, multe dintre victime au copii sau existã cazuri când în familia victimei
sunt ºi alþi fraþi neglijaþi sau abuzaþi);
· Consiliere juridicã (în special în relaþie cu infracþiunea de trecere ilegalã a frontierei).
În cadrul activitãþii de asistenþã acordatã victimelor trebuie remarcatã preocuparea unor
organizaþii care au început sã punã accentul pe trecerea de la statutul de victimã spre cel
de persoanã capabilã sã dobândeascã o anumitã independenþã, independenþã tradusã ºi
prin asigurarea inserþiei pe piaþa muncii. În acest sens, unele organizaþii au subliniat
importanþa asigurãrii independenþei financiare a persoanelor traficate ºi de aici accentul
pe organizarea unor cursuri care sã asigure angajarea sau iniþierea unor afaceri.
În ultimii ani, sectorul neguvernamental românesc a început sã fie interesat de componenta de prevenire, conºtient de faptul cã aceasta este la fel de importantã ca ºi cea de
reintegrare a victimelor. Costurile pe termen lung ale activitãþii de prevenire sunt mai mici,
în comparaþie cu cele de reintegrare, prevenþia fiind cea mai sigurã metodã de diminuare
a traficului de persoane.
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ORGANIZAÞIA
Asociaþia Femeilor Împotriva
Violenþei - ARTEMIS (Cluj)

CONTACT
artemis@rdslink.ro
Str. Baba Novac nr.23/1,
Cluj-Napoca
tel/fax: 0264 192.689

Fundaþia Conexiuni Deva

exiuni@mail.recep.ro
Aleea Crinilor, bl. TC2, parter, Deva
tel: 0254 230.359

Organizaþia Internaþionalã
pentru Migraþii

iombucarest@iom.int
tel: +4021 231.31.79
fax:+40 21 230.36.14

PRO FAMILIA Bistriþa

profamilia@lycos.com
Str. N. Titulescu 21, Bistriþa
tel: 0263 233.101
tel/fax: 0263 233.366; 0263 233.877

Salvaþi Copiii

rosc@mb.roknet.ro
Intrarea ªtefan Furtunã 3,
sector 1, Bucureºti
tel: 021 212.61.76
Centrul de Consiliere pentru Copil ºi Familie
tel. 021 260.01.63

Reaching Out

reachingoutrom@yahoo.com
Str. Câmpineanu, nr. 4, Piteºti
0722.298.042

Bune practici în lucrul cu victimele traficului de fiinþe umane
Sfaturi pentru încadrarea legalã în muncã (peste hotare)

1. Dacã v-aþi hotãrât sã plecaþi la muncã peste hotare prin intermediul unei agenþii de
plasare de forþã de muncã în strãinãtate, atunci verificaþi, în primul rând, dacã firma
respectivã deþine o licenþã de funcþionare.
2. Solicitaþi de la reprezentanþii firmei care v-au promis sã vã angajeze în strãinãtate sã
vã prezinte licenþa ºi sã vã furnizeze o copie dupã acest document. Este foarte important
ca datele sã corespundã cu cele pe care vi le-au oferit reprezentanþii firmei: denumirea,
adresa, perioada de funcþionare.
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3. Verificaþi dacã în biroul firmei este afiºatã lista de servicii pe care le presteazã.
4. Cereþi sã vi se prezinte contractul de colaborare cu firma de peste hotare, care trebuie
sã fie legalizat în þara unde urmeazã sã vã angajaþi.
5. Când sunteþi abordaþi de un "agent", trebuie sã cunoaºteþi numele ºi prenumele persoanei
respective.
6. "Agentul" trebuie sã vã prezinte o procurã legalizatã de notar care îi dã dreptul sã
recruteze personal pentru angajare în strãinãtate.
7. Luaþi legãtura cu secþia comercialã a Ambasadei sau Consulatului din þara în care vã
pregãtiþi sã plecaþi. Aflaþi dacã firma sau persoana respectivã existã în realitate ºi dacã
puteþi avea încredere în acestea.
8. Cereþi un numãr de telefon de la reprezentanþa din strãinãtate a firmei care urmeazã sã
vã angajeze ºi nu ezitaþi sã sunaþi acolo. Interesaþi-vã dacã aceasta are încheiat un contract cu firma din România.
9. Interesaþi-vã care sunt condiþiile de intrare pentru cetãþenii români în þara în care doriþi sã lucraþi.
10. Când vi se oferã un loc de muncã, trebuie sã semnaþi un contract de muncã ºi sã nu
vã limitaþi la o simplã promisiune.
11. Citiþi cu atenþie contractul de angajare sau de studii în strãinãtate, precum ºi notele de
subsol sau de sfârºit. Vã recomandãm, de asemenea, sã consultaþi un jurist.
12. Contractul de angajare sau studii în strainatate trebuie întocmit în limba pe care o
cunoaºteþi!
13. Nu este recomandabil sã-l plãtiþi pe intermediar înainte de a fi semnat contractul de
angajare sau de studii în strainatate.
14. Un contract de angajare/ de studii în strãinãtate trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaþii:
· þara de reºedinþã;
· numele angajatorului sau al firmei cu toate datele de contact: adresa, numãrul de
telefon ºi de fax.
15. Un contract de angajare în strãinãtate trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaþii:
· descrierea muncii ºi a condiþiilor de muncã;
· condiþiile de remunerare;
· condiþiile de locuit (eventual);
· termenul de valabilitate a contractului;
· condiþiile de protecþie socialã.
16. Un contract de angajare în strãinãtate trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaþii:
· condiþiile de sejur în þara de destinaþie ºi informaþii despre persoana responsabilã din
acea þarã, despre responsabilitãþile acestei persoane.
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17. Dacã firma care vã faciliteazã angajarea peste hotare vã obligã sã achitaþi taxa pentru documentaþie de transport, solicitaþi chitanþa de platã. Ar fi bine, de asemenea, sã
transferaþi aceºti bani în contul curent al firmei deschis la o bancã. Numai aºa veþi putea
dovedi în viitor cã aþi realizat aceastã platã.
18. Nivelul de salarizare care vi se propune trebuie analizat cu foarte mare atenþie. Este
important sã ºtiþi dacã acesta este la nivelul salariilor din þara respectivã. Aceste informaþii
pot fi obþinute la Ambasada acelei þãri din România. Cea mai bunã metodã de a primi banii
este prin contul personal în bancã. Acesta poate fi deschis în România. Informaþii suplimentare pot fi obþinute la orice bancã.
Cum poate fi ajutatã o femeie exploatatã sexual ºi economic
teritoriul altui stat ?

când se aflã pe

1. În primul rând, se va apela la ajutorul Ambasadei ºi Consulatului României. Bugetul
acestora nu permite acordarea ajutorului material. În schimb, acestea acordã asistenþã în
eliberarea documentelor provizorii care sã confirme cetãþenia ºi sã le permitã femeilor sã
se întoarcã acasã.
2. În perioada aflãrii lor pe teritoriul unui alt stat, femeile pot apela la serviciile centrelor
specializate, care oferã asistenþã victimelor traficului cu persoane. Aceste centre asigurã
victimelor adãpost, asistenþã materialã, medicalã ºi juridicã, asigurã serviciile de traducere, întreprind mãsuri necesare pentru declanºarea urmãririi penale împotriva traficanþilor, iau legãtura cu ambasada/consulatul pentru facilitarea întoarcerii femeilor în þarã.
3. Acest gen de servicii este acordat ºi de organizaþiile de femei ºi de cele care se ocupã
cu promovarea Drepturilor Omului în general.
4. Persoana respectivã poate întreba de adãposturile pentru femei (de exemplu, în
Germania, astfel de adãposturi existã în aproape toate oraºele).
5. De asemenea, bisericile ºi alte organizaþii cu caracter religios oferã ºi ele ajutor femeilor
în suferinþã.
6. Trebuie anunþatã ºi implicatã Poliþia. De multe ori, victimele se tem sã apeleze la Poliþie.
În realitate, în toate þãrile Uniunii Europene, Poliþia le protejeazã ºi le ajutã pe victimele
traficului cu persoane.
Modalitãþi de cãutare a unei femei care a dispãrut în strãinãtate

1. În cazul în care soþia dvs., fiica, o altã rudã sau cunoºtinþã n-au dat nici un semn dupã
ce au plecat în strãinãtate, adresaþi-vã imediat cu o cerere la sectorul de poliþie din circumscripþia unde locuiþi sau la Direcþia Regionalã pentru Combaterea Crimei Organizate ºi
Antidrog din cadrul Ministerului de Interne. Însã chiar dacã vã veþi adresa unui alt departament al Ministerului de Interne, cererea dvs. va ajunge oricum la organul competent. De
aceea, întocmiþi cererea în scris ºi anexaþi o pozã recentã a persoanei dispãrute.
2. Sesizaþi poliþia, povestiþi ce s-a întâmplat ºi prezentaþi toate informaþiile care ar putea
ajuta poliþia în gãsirea persoanei dispãrute:
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3. Expuneþi cu exactitate tot ce ºtiþi în legãturã cu intenþiile femeii de a pleca la muncã în
strãinãtate. De exemplu, dacã aþi vorbit cu ea la telefon descrieþi ce v-a spus cã avea de
gând sã facã în viitorul apropiat, ºi anume: dacã avea de gând sã-ºi pãstreze locul de
muncã, sã-ºi gãseascã un alt serviciu sau sã se întoarcã acasã. Amintiþi-vã ce acte ºi-a
luat cu ea, cu cine dintre conaþionali comunica, adresele ºi telefoanele acestora.
4. Dacã aveþi informaþii în legãturã cu locul unde se aflã femeia, nu uitaþi sã le menþionaþi
în cerere. Acestea ar putea cuprinde un numãr de telefon sau o adresã. Dacã aþi telefonat
deja acolo, notaþi rezultatele: cine v-a rãspuns ºi ce anume a spus acea persoanã. Cine
a rãspuns la întrebãrile dvs. - români sau strãini? Cum s-a prezentat persoana cu care aþi
discutat?
5. De asemenea, indicaþi în cerere dacã femeia respectivã a mai fost plecatã în strãinãtate fãrã a-ºi anunþa rudele ºi prietenii. Dacã acest lucru s-a mai întâmplat, verificaþi
locurile posibile unde s-ar putea afla persoana respectivã. Dacã aþi fãcut deja acest lucru,
care au fost rezultatele? Nu uitaþi sã treceþi ºi adresele respective.
6. Amintiþi-vã dacã femeia avea paºaport, pentru ce þarã a obþinut vizã, în ce þarã
intenþiona sã plece ºi cu ce mijloc de transport (tren, avion, autocar).
7. Dacã aveþi informaþii sigure precum cã femeia ºi-a gãsit de lucru în strãinãtate printr-o
firmã intermediarã, indicaþi în cerere adresa ºi telefonul firmei de peste hotare. Aceastã
informaþie este foarte importantã.
8. Expuneþi în cerere toate informaþiile privind intenþiile ºi caracterul persoanei respective,
pe care le deþineþi din relatãrile rudelor ºi prietenilor.
9. Explicaþi cu cine comunica femeia respectivã înainte de a pleca, cine ar putea cunoaºte
planurile ei; indicaþi datele de contact ale acestor oameni pentru ca poliþiºtii sã poatã lua
legãtura cu ei.
10. Dacã deþineþi copii ale documentelor de identitate ale femeii pe care ºtiþi cã le-a luat
cu ea, anexaþi la cerere o copie a acestora. Acestea pot fi copii xerox dupã paºaport, contract/e de muncã, bilete de cãlãtorie, certificat de asigurare.
Acþiunile dvs. dupã depunerea cererii:

11. Ofiþerul de serviciu este obligat sã preia ºi sã înregistreze cererea dvs. Este important
sã vã notaþi numãrul sub care a fost înregistratã cererea. Dacã aceasta n-a fost înregistratã, formal ea nu existã.
12. Cererea urmeazã sã fie analizatã de ºeful departamentului unde a fost depusã. El/ ea
va decide ce urmeazã sã se întâmple în continuare. Desigur, vã puteþi adresa direct ºefului cu condiþia sã vã înscrieþi în prealabil în audienþã.
Termenul de luare a deciziei - între 3 ºi 10 zile.
Atenþie! Activitatea poliþiei se aflã sub controlul Parchetului General. Acolo se pot depune
plângeri împotriva ofiþerilor care nu respectã legea.

84

E

Educatie,
cultur[, s[n[tate
,

Educat, ie
Introducere
Discriminãrile de gen din domeniul educaþional nu se manifestã preponderent prin limitarea accesului la sistemul de învãþãmânt pe criteriul de gen, ci, mai ales, prin intermediul anumitor mesaje pe care le transmite ºcoala. Studiile aratã cã manualele ºi programele ºcolare sunt construite astfel încât modelele masculine sunt mult mai prezente ºi
mai bine valorizate, rolurile femeilor reducându-se la cele din sfera vieþii private.
Orientarea cãtre discipline diferite în funcþie de sexul copilului ºi de ceea ce este considerat a fi adecvat (fetele sunt încurajate sã acorde mai multã importanþã literaturii sau limbilor strãine, în timp ce bãieþii sunt orientaþi cãtre ºtiinþele exacte sau sport) are drept consecinþe limitarea dezvoltãrii personale a fetelor ºi bãieþilor ºi orientarea stereotipã cãtre
profesii tradiþionale.
O cercetare realizatã de cãtre o echipã a Facultãþii de Studii Politice din Bucureºti aratã
cã 76,7% dintre cele 176 de cadre didactice intervievate ar recomanda meserii diferite
pentru fete/ bãieþi.
Aceleaºi cadre didactice prezintã urmãtoarele opþiuni de meserii ºi profesii ca fiind potrivite
pentru fete ºi bãieþi:
· meserii doar pentru bãieþi: informatician, politician, teolog, arhitect, mecanic auto, pilot,
sportiv, cascador, ofiþer, gardian, broker, finanþist;
· meserii doar pentru fete: asistentã medicalã, asistentã socialã, manichiuristã, coafezã,
cosmeticianã, stewardesã, decoratoare, secretarã, bibliotecarã, traducãtoare, fotomodel,
funcþionarã, contabilã, psihologã, baby-sitter;
· meserii pentru fete corelate celor pentru bãieþi: asistent manager pentru fete - manager pentru bãieþi, operator PC pentru fete - informatician pentru bãieþi, educatoare,
învãþãtoare pentru fete - profesor pentru bãieþi, pediatrã pentru fete - chirurg pentru bãieþi;
· meserii recomandate fetelor ºi bãieþilor: patiser, bucãtar, avocat, actor, cofetar.
Legislaþie naþionalã
Este interzisã discriminarea în :
· accesul la toate nivelurile de instruire ºi formare profesionalã (Legea nr. 202/2002 ºi O.G.
nr.137/2000)
· evaluare ºi examinarea cunoºtinþelor (O.G. nr.137/2000)
· educaþie în limba maternã (O.G. nr. 137/2000)
· înfiinþarea sau acreditarea instituþiilor de învãþãmânt în cadrul legislativ în vigoare
(O.G. nr.137/2000)
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Instituþii naþionale
Instituþii la care se pot face plângeri în cazurile în care apar discriminãri în sistemul de
educaþie :
· Ministerul Educaþiei, prin inspectoratele ºcolare teritoriale
· Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii

În manualele pentru învãþãmântul primar:
Textele obligatorii au în proporþie de 97% autori ºi doar 3% autoare.
Ilustraþiile cu personaje masculine sunt mult mai prezente (60%), în timp ce imaginile
cu fete/femei sunt prezente în proporþie de 14%, restul de 26% fiind imagini în care sunt
femei ºi bãrbaþi împreunã.
Personajele masculine sunt prezente în proporþie de 71%, iar personajele feminine în
proporþie de 29%.
La nivel lingvistic, masculinul predominã; astfel, raportul termenilor: profesor-profesoarã este de 109 la 20, elev-elevã de 198 la 43, învãþãtor-învãþãtoare de 43 la 15, în
condiþiile în care peste 90% dintre cadrele didactice de ciclul primar sunt femei.
(ªcoala la rãscuce: schimbare ºi continuitate în curriculumul învãþãmântului obligatoriu:
studiu de impact, coordonator Lazãr Vlãsceanu, Editura Polirom, Iaºi, 2002)

Bune practici în sistemul de educaþie, pentru susþinerea ºi promovarea egalitãþii de
ºanse pentru femei ºi bãrbaþi
• Elaborarea de manuale, cursuri universitare, ghiduri care nu cuprind aspecte discriminatorii de gen
• Includerea în programele de învãþãmânt a mãsurilor de respectare a principiilor egalitãþii
de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi. În cadrul unor astfel de programe este de dorit sã fie
gândite ºi practicate în mod curent exerciþii care se referã la demontarea prejudecãþilor ºi
a stereotipurilor. În iniþierea unei lecþii, dar ºi în finalizarea ei, în sensul aplicãrii
cunoºtinþelor dobândite, este necesarã valorificarea experienþei de viaþã cotidianã a
elevelor ºi elevilor. Prin tehnicile de lucru utilizate, se poate urmãri valorizarea în egalã
mãsurã a abilitãþilor fetelor ºi bãieþilor:
• dezvoltarea unui tip de inteligenþã emoþionalã, complementarã celei cognitive;
• experimentarea diverselor raporturi de autoritate între fete ºi bãieþi
• autoevaluarea ºi evaluarea performanþelor colegelor ºi colegilor;
• perfecþionarea stilului de comunicare ºi valorizarea limbajului non-verbal;
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• Reprezentarea în mai mare mãsurã a sferei vieþii private în formularea viitoarelor programe ºi manuale ºcolare;
• Structurarea modulelor din cadrul diverselor materii opþionale astfel încât sã nu
favorizeze împãrþirea elevilor în grupe dupã considerente de gen (cum este cazul disciplinelor Gastronomie, la care de regulã participã fetele ºi Educaþie tehnologicã, la care de
obicei participã bãieþii).

S[n[tate
Introducere
Incidenþa unor boli în rândul populaþiei diferã semnificativ de la femei la bãrbaþi. Unele boli
sunt mai frecvente în rândul femeilor, în timp ce alte boli sunt mai frecvente în rândul bãrbaþilor. Unii dintre principalii factori psihosociali care explicã aceste diferenþe dintre femei
ºi bãrbaþi în ceea ce priveºte tipul ºi frecvenþa unor comportamente de risc (cum ar fi
fumatul sau consumul de alcool) sunt atitudinile ºi convingerile faþã de masculinitate sau
feminitate sau normele socio-culturale de gen. Feminitatea ºi masculinitatea se exprimã
ºi prin stilul de viaþã adoptat de femei ºi bãrbaþi. Comportamentele sãnãtoase sau de risc
reprezintã modalitãþi de exprimare a genului. De exemplu, o formã de manifestare a masculinitãþii este pentru unele persoane ºi refuzul de a participa la controalele medicale periodice (un bãrbat se mândreºte cu "eu n-am mai fost la medic de ani de zile"), ca o formã
de manifestare a invulnerabilitãþii, independenþei ºi controlului. O formã de manifestare a
feminitãþii este controlul comportamentului alimentar (dietã), ca o modalitate de respectare
a standardelor de atractivitate femininã.
Deseori, normele socio-culturale prescriu bãrbaþilor adoptarea unor comportamente de
risc pentru sãnãtate. Aceasta deoarece, de multe ori, cãutarea ºi acceptarea riscului sunt
considerate simbolul masculinitãþii. De exemplu, anumite stereotipuri promoveazã ideea
cã un "bãrbat adevãrat" conduce maºina cu vitezã foarte mare, nu se duce la medic pentru "orice fleac", poate consuma o cantitate mare de alcool etc. Astfel, bãrbaþii au mai
multe comportamente de risc pentru sãnãtate: consum de alcool, fumat, ºofat cu vitezã
crescutã, evitare a verificãrilor medicale, nefolosire a cremelor de protecþie solarã,
nefolosire a centurii de siguranþã.
Legislaþie naþionalã
Este interzisã discriminarea în:
• accesul la toate nivelurile de asistenþã medicalã ºi la programele de prevenire a îmbolnãvirilor ºi de promovare a sãnãtãþii (Legea nr. 202/2002, O.G. nr. 137/2000)
• alegerea medicului de familie, acordarea asistenþei medicale, asigurãrilor de sãnãtate,
serviciilor de urgenþã ºi a altor servicii medicale (O.G. nr. 137/2000).
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Instituþii naþionale
Instituþii la care se fac plângeri în cazurile în care apar discriminãri în sistemul de sãnãtate :
· Ministerul Sãnãtãþii, prin direcþiile de sãnãtate publicã judeþene
· Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii
Bune practici pentru susþinerea ºi promovarea egalitãþii de ºanse pentru femei ºi
bãrbaþi în sãnãtate
Unul dintre exemplele de promovare a parteneriatului între femei ºi bãrbaþi în ceea ce
priveºte aspectele legate de sãnãtate este sistemul de planificare familialã care presupune atât implicarea femeii cât ºi a bãrbatului, corectând stereotipul potrivit cãruia
rãspunderea pentru contracepþie revine exclusiv femeii.

Bãrbaþii sunt victime ale accidentelor rutiere într-o mai mare mãsurã decât femeile.
Cancerul de piele (datorat expunerii neprotejate la soare) este o formã de cancer mult
mai frecvent întâlnitã la bãrbaþi decât la femei.

Cultur[ ;ii informare
Introducere
Ca ºi în cazul discriminãrii de gen în sistemul de educaþie, ºi în ceea ce priveºte cultura
ºi informarea, discriminarea de gen este prezentã mai ales prin intermediul mesajelor
transmise de mass media, atât prin producþiile culturale (articole, emisiuni) cât ºi prin publicitate.
Imaginile transmise de cãtre mass media portretizeazã o femeie aflatã mai degrabã în
postura de "utilizatoare de trup, nu de minte" ºi perpetueazã stereotipurile referitoare la
rolurile femeilor ºi bãrbaþilor. Femeile sunt asociate mai ales sferei private, cãminului ºi
familiei ºi sunt prezentate adesea drept obiect sexual sau victimã.
Legislaþie naþionalã
Este interzisã discriminarea în :
• accesul la producþiile culturale (Legea nr. 202/2002, O.G. nr.137/2000)
• asigurarea condiþiilor necesare de manifestare ºi de valorificare a aptitudinilor în domeniul
creaþiei culturale (Legea nr. 202/2002)
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• publicitate (publicitatea care prejudiciazã respectul pentru demnitatea umanã, aducând
atingere imaginii ºi onoarei unei persoane în viata publicã ºi privatã
• accesul la informaþii (Legea nr. 202/2002)
• informaþiile distribuite prin mass-media (Legea nr. 202/2002).
Instituþii naþionale
Instituþii la care se pot face plângeri în cazurile în care apar discriminãri în culturã ºi informare:
· Ministerul Culturii prin inspectoratele teritoriale pentru culturã ºi culte
· Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor
· Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii
· Consiliul Naþional al Audiovizualului

Retragerea spoturilor publicitare ale companiei de telefonie mobilã Cosmorom
Campania publicitarã difuzatã în anul 2002 de cãtre Cosmorom a fost structuratã pe
conceptul strategic "Blondele pricep cam greu" ºi se baza pe un stereotip
cultural/prejudecatã: blondele sunt proaste. Portretul fãcut de Cosmorom blondelor
avea urmãtoarele dimensiuni:
Nu au noþiunea timpului.
Nu pot sa articuleze cuvinte.
Pricep greu.
Pot fi ironizate oricând, pentru cã sunt cam proaste.
Ca urmare a protestelor societãþii civile, adresate Consiliului Naþional al Audiovizualului,
campania a fost retrasã.

Una dintre cele mai sugestive metafore referitoare la imaginea femeii în mass media
este reacþia unei prezumtive extraterestre la contactul cu programele de televiziune.
Aceastã extraterestrã ar ajunge la urmãtoarele concluzii:
· pãmântencele sunt infantile, paralizate de angoasa spãlãrii rufelor
· nivelul lor intelectual este extrem de scãzut, câtã vreme au probleme în a se iniþia în
funcþionarea unor mecanisme simple, în faþa cãrora se minuneazã
· sunt, fãrã îndoialã, exhibiþioniste, dezbrãcându-se chiar ºi pentru a mânca o ciocolatã
· au sub 35 de ani ºi îºi câºtigã existenþa din pozatul lângã maºini, obiecte de mobilier
sau computere.
(Collette Beauchamp, Le silence des medias, 1987).
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EGALITATE DE ªANSE PENTRU FEMEI ªI BÃRBAÞI
• vizibilitate, autonomie, responsabilitate ºi participare egalã a celor douã sexe la/în toate
sferele vieþii publice ºi private1;
• opusul conceptului de inegalitate ºi de discriminare, în lumina faptului cã egalitatea se
aflã la baza participãrii echilibrate a femeilor ºi bãrbaþilor în toate domeniile vieþii sociale;
• luarea în considerare a capacitãþilor, nevoilor ºi aspiraþiilor diferite ale persoanelor de
sex masculin ºi, respectiv, feminin ºi tratamentul egal al acestora2;
• abordare care are ca scop dezvoltarea durabilã ºi echitabilã între femei ºi bãrbaþi, în sensul asigurãrii accesului egal la luarea deciziei.
DISCRIMINARE
• orice deosebire, excludere, restricþie sau preferinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate, etnie,
limbã, religie, categorie socialã, convingeri, sex sau orientare sexualã, apartenenþã la o categorie defavorizatã sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau exercitãrii, în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic,
social ºi cultural sau în orice alte domenii ale vieþii publice3.
DISCRIMINARE FAÞÃ DE FEMEI
• orice diferenþiere, excludere sau restricþie bazatã pe sex, care are ca efect sau scop
împiedicarea sau anularea recunoaºterii, beneficiului sau exercitãrii de cãtre femei,
indiferent de statutul lor matrimonial, pe baza egalitãþii dintre bãrbaþi ºi femei, a drepturilor
omului ºi libertãþilor fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural, civil sau
în orice alt domeniu4.
DISCRIMINARE DIRECTÃ
• diferenþa de tratament faþã de o persoanã, în defavoarea acesteia, din cauza apartenenþei sale la un anumit sex sau din cauza graviditãþii, naºterii, maternitãþii sau acordãrii
concediului parental.
1 Abordarea integratoare a egalitãþii între femei ºi bãrbaþi, lucrare redactatã de Grupul de experþi în domeniul
egalitãþii de ºanse din cadrul Consiliului Europei;
2 Legea nr. 202 din 25 martie 2002, publicatã în Monitorul Oficial nr. 301 din 8 mai 2002;
3 O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare, aprobatã prin Legea nr. 48/2002.
4 Convenþia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, adoptatã de Adunarea Generala a ONU în
anul 1979 ºi deschisã spre semnare în 1980;
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DISCRIMINARE INDIRECTÃ
• aplicarea de prevederi, criterii sau practici, în aparenþã neutre, care, prin efectele pe care
le genereazã, afecteazã persoanele de un anumit sex, exceptând situaþia în care aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici poate fi justificatã prin factori obiectivi, fãrã
legãturã cu sexul.
GEN
• diferenþele sociale (în opoziþie cu diferenþele biologice) dintre femei ºi bãrbaþi, care sunt
însuºite ºi susceptibile de a se schimba în timp, cunoscând variaþii largi atât în cadrul
aceleiaºi culturi, cât ºi în culturi diferite.
STEREOTIPURI DE GEN
• sistem de convingeri, opinii consensuale referitoare la caracteristicile femeilor ºi bãrbaþilor, în legãturã cu trãsãturile dezirabile ale masculinitãþii ºi feminitãþii.
PREJUDECÃÞI DE GEN
• idei preconcepute care opereazã etichetãri din perspectiva a ceea ce este predeterminat ca admis/respins, întrucât o persoanã este bãrbat sau femeie.
ROLURI DE GEN
• atitudinile ºi comportamentele dominante pe care societatea le asociazã femeilor ºi bãrbaþilor, respectiv drepturilor ºi responsabilitãþilor lor într-o societate.
EGALITATE DE GEN
• toate fiinþele umane sunt libere sã îºi dezvolte propriile aptitudini ºi sã îºi exprime opþiunile fãrã a fi influenþate de particularitãþile sexului cãruia îi aparþin;
• diversele comportamente, aspiraþii ºi nevoi ale femeilor ºi, respectiv, ale bãrbaþilor, beneficiazã de consideraþie, apreciere ºi promovare egalã.
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ABORDARE INTEGRATOARE A PRINCIPIULUI EGALITÃÞII DE GEN
(în englezã gender mainstreaming)
• integrarea sistematicã a unor condiþii, prioritãþi ºi nevoi specifice femeilor ºi bãrbaþilor în
toate politicile, în vederea promovãrii egalitãþii între femei ºi bãrbaþi; mobilizarea politicilor
ºi mãsurilor generale având drept scop realizarea egalitãþii, prin luarea în considerare,
într-un mod activ ºi deschis, în diferitele etape - planificare, implementare, monitorizare ºi
evaluare - a efectelor acestor politici asupra situaþiei specifice femeilor ºi bãrbaþilor.
MECANISM DE PROMOVARE A EGALITÃÞII DE GEN
• o structurã instituþionalã guvernamentalã ºi, în unele cazuri, parlamentarã, creatã cu
scopul de a promova dezvoltarea femeilor ºi de a asigura femeilor posibilitatea de a-ºi
exercita drepturile omului în totalitate. Funcþia principalã a acestei structuri este sã monitorizeze ºi sã asigure aplicarea legii, a principiului non-discriminãrii ºi egalitãþii între femei
ºi bãrbaþi.
PARTICIPARE ECHILIBRATÃ A FEMEILOR ªI BÃRBAÞILOR
• împãrþirea puterii ºi a poziþiilor de luare a deciziei (între 40% ºi 60% pentru fiecare sex)
între bãrbaþi ºi femei, în toate sferele vieþii publice, fapt care constituie o condiþie importantã pentru realizarea egalitãþii între bãrbaþi ºi femei.
PROBLEME DE GEN
• orice aspect al vieþii femeilor ºi bãrbaþilor, precum ºi relaþiile de gen care afectezã viaþa
în societate ºi care au impact asupra dezvoltãrii generale a acesteia.
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L

Legislatia
national[
,
,
pentru prevenirea ºi combaterea discriminãrii, promovarea
drepturilor femeii ºi egalitãþii de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi

GENERALE

• Constituþia României (amendatã prin referendum în octombrie 2003)
Art. 4, Art.16, Art. 41(4);

• Codul Muncii (Legea nr. 53/2003)
Art. 5(1), Art. 6(2);

• Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã;
• Legea nr. 107/2004 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul de asigurãri
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã;

• Hotãrârea Guvernului nr. 759/2002 de aprobare a Planului naþional de acþiune pentru ocuparea
forþei de muncã;

• Ordinul nr. 64/2003 al Ministrului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale privind aprobarea modelului cadru
de contract individual de muncã;

• Legea nr. 188/1999 privind statutul funcþionarilor publici;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitã al funcþionarilor publici.
DISCRIMINARE

• Constituþia României (amendatã prin referendum în octombrie 2003)
Art. 4, Art. 16;

• Legea nr. 283/2003 pentru ratificarea Protocolului opþional la Convenþia asupra eliminãrii tuturor
formelor de discriminare faþã de femei, adoptat la New York la 6.10.1999;

• Ordonanþa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare;
• Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ºi
sancþionarea tuturor formelor de discriminare;
• Hotãrârea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii;
• Ordonanþa Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea ºi completarea O.G. nr. 137/2000 privind
prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare;
• Legea nr. 27/2004 pentru aprobarea O.G. nr. 77/2003 pentru modificarea ºi completarea O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare;
• Instrucþiunea Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii nr. 1/5 martie 2003 (M.O. nr.
235/7.04.2003);
• Legea nr. 35/1997 privind organizarea ºi funcþionarea instituþiei Avocatul Poporului cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
• Legea nr. 61/2002 privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2001 pentru modificarea ºi completarea unor
dispoziþii din Codul Penal referitoare la infracþiuni privind viaþa sexualã.
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EGALITATEA DE ªANSE PENTRU FEMEI ªI BÃRBAÞI

• Constituþia României (amendatã prin referendum în octombrie 2003)
Art. 4, Art. 16;

• Hotãrârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea ºi funcþionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi (CODES);
• Hotãrârea Guvernului nr. 1273/2000 de aprobare a Planului naþional de acþiune pentru egalitatea
de ºanse între femei ºi bãrbaþi;
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi;
• Hotãrârea Senatului nr. 10/2003 privind completarea art. 56 alin. 2 din Regulamentul Senatului,
republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
• Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr. 24/2003 privind înfiinþarea Comisiei pentru egalitatea de ºanse
între femei ºi bãrbaþi;
• Hotãrârea nr. 285/2004 privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de ºanse
între femei ºi bãrbaþi;
• Hotãrârea nr. 266/2004 privind participarea echilibratã a femeilor ºi bãrbaþilor în cadrul echipelor
de experþi trimise în misiune la Comisia Europeanã;
• Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale.
SOCIAL

• Legea nr. 111/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiazã
copiii ºi tinerii ocrotiþi de serviciile publice speciale pentru protecþia copilului, mamele protejate în
centrele maternale precum ºi copiii încredinþaþi sau daþi în plasament asistenþilor maternali;
• Legea nr. 41/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 105/2003 privind alocaþia familialã complementarã
ºi alocaþia de susþinere pentru familia monoparentalã;
• Legea nr. 116/2002 pentru prevenirea ºi combaterea marginalizãrii sociale;
• Legea nr. 416/2001 pentru venitul minim garantat cu modificarile ºi completãrile ulterioare;
• Legea nr. 119/1997 privind alocaþia suplimentarã pentru familiile cu copii;
• Hotãrârea nr. 1539/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O.U.G nr. 105/2003 privind alocaþia familialã complementarã ºi alocaþia de susþinere pentru familia
monoparentalã.
VIOLENÞA ÎN FAMILIE

• Hotãrârea Guvernului nr. 1624/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru
Protecþia Familiei;

• Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie;
• Ordonanþa Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 217/2003 privind
prevenirea ºi combaterea violenþei în familie;
• Legea nr. 197/2000 pentru modificarea ºi completarea unor dispoziþii din Codul Penal;
• Hotãrârea Guvernului nr. 938/1998 de înfiinþare a Centrului de informare ºi consultanþã pentru familie;
• Hotãrârea Guvernului nr. 852/1996 privind înfiinþarea Centrului pilot pentru asistenþã ºi protecþia
victimelor violenþei în familie.
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TRAFICUL DE PERSOANE

• Regulamentul nr. 299/2003 de aplicare a dispoziþiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea ºi combaterea traficului de persoane;
• Legea nr. 678/2001 privind prevenirea ºi combaterea traficului de persoane;
• Hotãrârea Guvernului nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului naþional de acþiune pentru combaterea traficului de persoane;
• Hotãrârea Guvernului nr. 1226/2001 privind înfiinþarea Centrului de primire ºi adãpostire temporarã, asistenþã medicalã ºi consiliere de specialitate pentru femei repatriate, victime ale traficului de
persoane.
PROTECÞIA MATERNITÃÞII

• Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 96/2003 privind protecþia maternitãþii la locurile de muncã;
• Hotãrârea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.G. nr. 96/2003
privind protecþia maternitãþii la locurile de muncã;

• Legea nr. 25/2004 privind protecþia maternitãþii la locul de muncã;
• Legea nr. 577/2003 privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2003 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale;

• Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal;
• Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale (cu modificãrile ºi completãrile ulterioare).

DOCUMENTE INTERNAÞIONALE RATIFICATE DE ROMÂNIA:

• Convenþia ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faþã de femei (CEDAW) adoptatã în 1979, deschisã spre semnare în 1980, intratã în vigoare în 1981, (ratificatã prin Decretul nr.
342/1981/BO pI, nr. 941981; rezervele la art. 29 par. 1 au fost retrase în 1990);
• Protocolul opþional CEDAW (ratificat prin Legea nr. 283/2003);
• Convenþia ONU privind reprimarea traficului cu fiinþe umane ºi a exploatãrii prostituþiei semenilor,
aprobatã de Adunarea Generalã a ONU prin Rezoluþia nr. 317(IV) din 2 decembrie 1949, intratã în
vigoare la 25 iulie 1951 (ratificatã prin Decretul Prezidiului MAN nr. 482 din 10 decembrie 1954; rezervele
la art. 22 au fost retrase în 1994);
• Convenþiile Organizaþiei Internaþionale a Muncii (OIM);
• Carta Europeanã pentru Drepturile Omului (CEDO) adoptatã de Adunarea Generalã a ONU în
1950, intratã în vigoare în 1953 (ratificatã de România prin Legea nr. 30/1994);
• Carta Socialã Europeanã Revizuitã (ratificatã prin Legea nr. 74/1999).
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Adrese utile

Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii
Str. Valter Mãrãcineanu nr. 1-3, sector 1, Bucureºti
Tel/fax: 021-3126585; 021-3126578
www.cncd.org.ro
Inspecþia Muncii - sediul central
Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucureºti
Tel: 021-2520055; 021-3027030
www.inspectmun.ro
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei
Str. Dem I. Dobrescu nr. 2, sector 1, Bucureºti
Tel: 021-2223850
www.mmssf.ro
Casa Naþionalã de Pensii ºi Asigurãri Sociale (CNPAS) - sediul central
Str. Latinã nr. 8, Bucureºti
Registratura generalã: Tel: 021-2502894
Serviciul relaþii cu publicul: Tel: 021-2502894 (programãri audienþe),
021-2509111 (audienþe telefonice)
www.cnpas.org
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1, Bucureºti
Tel: 021-3133315; Fax: 021-3124719
www.edu.ro
Ministerul Sãnãtãþii
Str. Cristian Popiºteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureºti
Telefon centralã: 021-3072500; 021-3072600
Fax: 021-3141526
www.ms.ro
Ministerul Culturii ºi Cultelor
Str. Piaþa Presei Libere nr. 1, sector 1
Tel: 021-2244665
www.ministerulculturii.ro
Organizaþia Internaþionalã pentru Migraþie
Biroul din România
Blvd. Dacia nr.89 , sector 2, Bucureºti
Tel: 021-2313179
Fax: 021-2303614
www.oim.ro
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Resurse internet

www.un.org - Organizaþia Naþiunilor Unite
www.un.org/womenwatch/daw/ - Divizia ONU pentru Promovarea Femeilor
www.un.org/womenwatch/daw/csw - Comisia pentru Statutul Femeii, ONU
www.un.org/womenwatch/resources - Resurse ºi informaþii diverse
www.unhchr.ch/women - Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului
www.unifem.undp.org - Fondul ONU de Dezvoltare pentru Femei
www.hrea.org - Human Rights Education Associates
www.unesco.org - Human Rights of Women
www.ilo.org - Organizaþia Internaþionalã a Muncii
www.coe.int - Consiliul Europei
www.europa.eu.int - Uniunea Europeanã
www.womenlobby.org - European Women's Lobby
www.mnadvocates.org - Minnesota Advocates for Human Rights
www.stopvaw.org/ - Stop Violence Against Women
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