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Argumentum 

Prezentul "Ghid de bune practici pentru jurnali[ti" este o continuare a proiectului realizat de CPE
- Centrul Parteneriat pentru Egalitate în perioada martie - august 2004: "Monitorizarea reflect\rii violen]ei în
familie în presa scris\ din România". 
Proiectul de cercetare "Monitorizarea reflect\rii violen]ei în familie în presa scris\ din România" a plecat, la rân-
dul lui, de la rezultatele ob]inute în cadrul "Cercet\rii Na]ionale privind Violen]a în Familie [i la Locul de
Munc\" realizat\ în anul 2003 de CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate. Datele anchetei realizate în
2003 indicau atât manifestarea real\ a fenomenului violen]ei în familie la nivelul întregului e[antion din
popula]ie studiat (14,3% din totalul subiec]ilor intervieva]i declarau c\ au fost victime ale violen]ei în
familie în decursul vie]ii [i 8% sus]ineau acest lucru pentru ultimele 12 luni dinaintea anchetei1), cât [i
perpetuarea unor "cli[ee" referitoare la imaginea subiectiv\ a acestui fenomen social (persoanele care au
fost de acord cu afirma]ii de tipul: "b\taia e rupt\ din rai", "un b\rbat care nu î[i bate femeia nu o iube[te
cu adev\rat", "femeia este proprietatea b\rbatului" - reprezentau 78% din popula]ia anchetat\2). Avem
astfel de-a face cu un "fenomen dual", existent nu numai în plan real, ci [i la nivelul "mentalului colec-
tiv" al femeilor [i b\rba]ilor din România. Violen]a în familie este, prin urmare, perceput\ drept "nor-
mal\" de o mare parte din popula]ia intervievat\ în cadrul acestei anchete. 

1 Cercetarea Na]ional\ privind Violen]a în Familie [i la Locul de Munc\-România, 2003, CPE, 2003, p. 69.
2 Cercetarea Na]ional\ privind Violen]a în Familie [i la Locul de Munc\-România, 2003, CPE, 2003, p. 114.



1. Câteva precizãri conceptuale 

1.1. CE ESTE VIOLENÞA ÎN FAMILIE?

Conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie (publicat\ în
Monitorul Oficial Partea I nr. 367 din 29 mai 2003), capitolul I, articolul 2 (1), violen]a în familie
reprezint\ orice ac]iune fizic\ sau verbal\ s\vâr[it\ cu inten]ie de c\tre un membru de familie împotri-
va altui membru al aceleia[i familii, care provoac\ o suferin]\ fizic\, psihic\, sexual\ sau un prejudiciu
material. De asemenea, conform aceleia[i legi, capitolul I, articolul 2 (2), constituie violen]\ în familie
împiedicarea femeii de a-[i exercita drepturile [i libert\]ile fundamentale. În art. 3 [i 4 ale acelea[i legi
este definit\ familia, dup\ cum urmeaz\:

Caseta 1.1. - Defini]ia familiei conform Legii nr. 217/2003
"Art. 3. În sensul prezentei legi, prin membru de familie se în]elege:
a) so]ul;
b) rud\ apropiat\, astfel cum este definit\ la art. 149 din Codul Penal.
Art. 4. De efectele prezentei legi beneficiaz\ [i persoanele care au stabilit rela]ii asem\n\toare acelora dintre so]i sau 
dintre p\rin]i [i copil, dovedite pe baza anchetei sociale."

Atât în "Cercetarea Na]ional\ privind Violen]a în Familie [i la Locul de Munc\" (2003), cât [i în "Monitorizarea
reflect\rii violen]ei în familie în presa scris\ din România" (2004), ambele realizate de CPE, am luat în conside-
rare aceast\ defini]ie a violen]ei în familie, la care am ad\ugat, îns\, [i un în]eles mai larg - în sensul c\
am considerat violen]\ în familie nu doar ac]iunile, ci [i amenin]\rile [i tentativele de a ac]iona într-un
mod violent. Astfel, defini]ia acceptat\ de noi atât în cele dou\ cercet\ri, cât [i în prezentul ghid, este
urm\toarea:

Caseta 1.2. - Defini]ia "Violen]ei în familie"
VIOLEN}A ÎN FAMILIE înseamn\ utilizarea sau amenin]area cu utilizarea a abuzului fizic,
emo]ional, verbal sau sexual de c\tre un membru al unei familii la adresa altui membru al
aceleia[i familii, cu inten]ia de a induce frica, intimidarea [i controlul comportamentului3.  

Violen]a în familie apare în interiorul/în contextul unei rela]ii intime [i poate continua [i dup\ ce rela]ia
s-a încheiat. Tipurile de violen]\ în familie sunt urm\toarele:
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Caseta 1.3. - Tipurile de violen]\ în familie
1. Violen]a psihologic\, care se manifest\ prin agresiuni verbale, intimidare, batjocur\, umilire;
2. Violen]a fizic\, prin care se provoac\ victimei o serie de v\t\m\ri prin p\lmuire, lovire - cu sau f\r\
obiecte - sau b\taie;
3. Violen]a social\, reprezentând o form\ de violen]\ psihologic\ pasiv\, care const\ în controlarea
victimei, izolarea acesteia de familie sau prieteni(e), monitorizarea activit\]ilor lui/ei, rezultând din între-
ruperea sau insuficien]a rela]iilor sociale, precum [i din restrângerea accesului la informa]ie;
4. Violen]a economic\, o alt\ form\ de violen]\ psihologic\ pasiv\, care presupune oprirea accesului
victimei la bani sau la alte mijloace economice;
5. Violen]a sexual\, adic\ for]area victimei la activitate sexual\ nedorit\, dar [i falsele acuza]ii de infi-
delitate sexual\, for]area victimei s\ aib\ sarcini nedorite, transmiterea con[tient\ de boli sexuale, inclu-
siv HIV/SIDA.

În cazul "violen]ei fizice" [i al "violen]ei sexuale" am delimitat, de asemenea, între actele violente
comise [i tentativele de a comite astfel de acte, deoarece, în multe situa]ii, tentativele de violen]\ în
familie sunt la fel de grave ca [i actele violente comise, "îndeplinite". 
Caracteristicile indivizilor predispu[i c\tre agresiune, care pot fi utilizate ca indicatori pentru producerea
actelor violente (cu cât are mai multe asemenea caracteristici, cu atât o persoan\ este mai predispus\
c\tre agresiune4) sunt : (a) a mai fost violent în trecut; (b) amenin]\ cu violen]a; (c) sparge obiecte; (d)
utilizeaz\ for]a în locul argumentelor; (e) este gelos f\r\ motiv; (f) controleaz\ comportamentul celorlal]i
membri ai familiei; (g) face abuzuri verbale, blamându-i pe to]i ceilal]i f\r\ probleme; (h) este crud cu
copiii [i cu animalele; (i) î[i schimb\ radical/abrupt starea de spirit etc. 

1.2. CARE ESTE AMPLOAREA VIOLENÞEI ÎN FAMILIE?

Este foarte dificil de estimat care este rata violen]ei în familie în România, deoarece majoritatea vic-
timelor nu divulg\/nu recunosc decât rareori c\ au un partener violent. A[a cum ar\tam mai sus, o cer-
cetare reprezentativ\ la nivel na]ional referitoare la violen]a în familie indica, în anul 2003, c\ 14,3% din
totalul subiec]ilor intervieva]i au fost victime ale violen]ei în familie în decursul vie]ii, în timp ce 8% din-
tre ace[tia au fost victime ale unor astfel de acte în decursul a 12 luni anterioare anchetei5. Suntem
con[tiente, îns\, c\ aceste procente sunt departe de a reflecta situa]ia real\. În general, victimele - în spe-
cial într-o rela]ie abuziv\ de cuplu - sunt reticente în a dezv\lui ceea ce li se întâmpl\, din mai multe
motive: 
1. În primul rând, ele se tem de r\zbunarea partenerului violent. De cele mai multe ori, victimele
violen]ei în familie sunt amenin]ate direct de c\tre partenerul lor, cu sintagme de genul: "dac\ spui cuiva,
nu mai apuci ziua de mâine". 
2. În al doilea rând, victimelor le este ru[ine s\ recunoasc\ faptul c\ au ales un partener care este vio-
lent [i tr\iesc al\turi. În fine, unele victime nu recunosc ceea ce li se întâmpl\ deoarece au încercat s\
g\seasc\ ajutor prin poli]ie, justi]ie, diverse organiza]ii guvernamentale sau neguvernamentale, [i au fost
dezam\gite de solu]iile pe care le-au primit.
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1.3. CARE ESTE DINAMICA RELAÞIILOR ABUZIVE?

Cercet\rile focalizate asupra dinamicii rela]iilor abuzive au scos în eviden]\ câteva modalit\]i de a
în]elege interac]iunile dintre agresor [i victim\. 

1. Prima conceptualizare este Ciclul Violen]ei6. Acesta cuprinde [ase etape dup\ cum urmeaz\:
(a) faza de a[teptare sau a acumul\rii tensiunii; 
(b) faza de acumulare a agresivit\]ii;
(c) faza exploziei sau etapa izbucnirii violen]ei;
(d) faza de remu[care;
(e) faza de urm\rire;
(f) faza lunii de miere.
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4 Hattendorf, J. & Tollerud, T.R. - Domestic violence: Counseling strategies that minimize the impact of secondary vic-
timization, în Perspectives in Psychiatric Care, 33, 1997, p. 14-23.

Faza lunii de miere - dac\ se împac\,
nici unul nu mai vrea s\-[i aminteasc\
durerea resim]it\ dup\ episodul violent.
El devine mai comunicativ, mai atent cu
nevoile ei, iar ea sper\ c\ el s-a schim-
bat. Din nefericire, în majoritatea
cazurilor ciclul o ia de la cap\t, pân\
când încrederea în sine, în propriile sen-
timente [i judecata femeii sunt distruse.

Faza de urm\rire - dac\ femeia îl
p\r\se[te imediat dup\ incident, b\rba-
tul va încerca din r\sputeri s\-i "cum-
pere" vigilen]a prin cadouri, comporta-
ment irepro[abil, atent, iubitor. Mai
exist\ varianta în care el se declar\ neaju-
torat f\r\ ea sau amenin]\ c\ se sinucide.
Astfel cuplul intr\ în:

Faza de a[teptare - femeia se simte dominat\ de
partener, pentru c\ acesta exercit\ controlul asupra
ei [i datorit\ faptului c\ i-a sl\bit încrederea în
for]ele ei, iar acum are o imagine de sine sc\zut\. 

Faza de acumulare a agresivit\]ii
- agresorul acumuleaz\ tensiune.
Aceasta este motivat\ de diferi]i fac-
tori: stres de la serviciu, stres din ca-
uza familiei. 
Comportamentul s\u devine din ce
în ce mai agresiv [i nu conteaz\
deloc c\ cei din jur încearc\ s\-l
detensioneze. Aceast\ stare exist\ [i
la cuplurile nonconflictuale, dar la
cele în care exist\ violen]\ se trece în:

Faza exploziei - are loc un acces
de violen]\ (b\taia); ie[irile acestea
î[i pot spori intensitatea de-a lungul
timpului.

Faza de remu[c\ri - este faza în care agresorul se
simte ru[inat sau vinovat pentru actul de violen]\.
De obicei nu-[i asum\ responsabilitatea pentru
comiterea violen]ei, afirmând c\ a fost provocat de
victim\ sau c\ nu [i-a dat seama ce face datorit\
consumului de alcool. Promite c\ nu se va mai
întâmpla. 

CICLUL 

VIOLENÞEI



Ciclul se repet\ pe parcursul rela]iei, etapa "lunii de miere" devenind din ce în ce mai scurt\ [i cu
episoade de izbucnire a violen]ei tot mai frecvente [i mai severe. Intervalele denumite "de miere" o
determin\ tot timpul pe victim\ s\ spere c\ partenerul violent se va schimba, c\ episodul violent tr\it
anterior este chiar ultimul [i c\ via]a împreun\ va fi din nou frumoas\ precum era la începutul rela]iei.
Aceste speran]e o fac pe victim\ s\ r\mân\ înc\ mult timp implicat\ în rela]ia cu partenerul violent.

2. Un alt concept dezvoltat pentru a defini dinamica rela]iilor caracterizate prin violen]\ în familie este
Leg\tura traumatic\7. În esen]\, conceptul se refer\ la conexiunile emo]ionale puternice care se dez-
volt\ între victim\ [i agresor pe parcursul rela]iei abuzive. Aceste leg\turi emo]ionale se dezvolt\ atât
datorit\ inegalit\]ii de putere între agresor [i victim\ (balan]a este înclinat\ doar c\tre agresor), cât [i
datorit\ tratamentului "intermitent", care alterneaz\ binele cu r\ul. În termeni de inegalitate a puterii,
pe m\sur\ ce agresorul câ[tig\ tot mai mult\ putere, victima se simte din ce în ce mai prost în leg\tur\
cu ea îns\[i, este din ce în ce mai pu]in capabil\ s\ se auto-protejeze [i din ce în ce mai pu]in compe-
tent\. De aceea, persoana abuzat\ devine din ce în ce mai dependent\ de agresorul s\u. Al doilea fac-
tor cheie în leg\tura traumatic\ este, a[a cum ar\tam, caracterul intermitent [i neprev\zut al abuzurilor.
De exemplu, agresorul poate deveni brusc violent, f\r\ nici un semn premerg\tor, posibil dup\ ce a
manifestat un comportament pozitiv, marcat de aten]ie, cadouri [i promisiuni. De aceea, victima poate
s\ cread\, nejustificat, în toate aceste momente caracterizate prin "tandre]e", c\ abuzurile s-au sfâr[it.

3. De asemenea, dinamica rela]iilor abuzive poate fi în]eleas\ [i prin conceptele de P\strare [i Evitare8.
"Mixtura" de elemente pozitive (dragostea [i suportul economic) [i elemente negative (frica [i umilin]a)
prezent\ într-o rela]ie caracterizat\ prin violen]\ conduce c\tre ambivalen]\ din partea victimei. Victima
dore[te s\ p\streze doar ceea ce este pozitiv în rela]ie [i s\ evite abuzul. Aceast\ lupt\ între dorin]a de
a p\stra rela]ia [i dorin]a de a tr\i totu[i în siguran]\ îi face dificil\ victimei luarea unei decizii. Statisticile
[i studiile arat\ c\ în medie, femeile p\r\sesc [i se întorc într-o rela]ie abuziv\ de cinci ori înainte de a-
[i p\r\si pentru totdeauna partenerul violent.9

4. În fine, un alt concept care explic\ dinamica rela]iilor caracterizate prin violen]\ este Însu[irea vinei
de c\tre îns\[i victim\. De obicei, pentru a-[i justifica comportamentul agresiv, partenerul violent o învi-
nov\]e[te pe victim\, cu "argumente" de genul: "uite în ce stare m-ai adus, din cauza ta am ajuns
s\ te [i lovesc!"10. Primind în mod repetat astfel de justific\ri pentru comportamentele violente ale
partenerului, victima ajunge s\ cread\ c\, într-adev\r, ea este vinovat\ pentru provocarea acestor com-
portamente [i î[i asum\ aceast\ vin\. Din aceast\ perspectiv\, victima ajunge s\ considere c\ ea trebuie
s\ î[i schimbe comportamentul, astfel încât s\ nu îl mai supere [i s\ nu îl mai provoace pe partenerul
agresor, [i r\mâne implicat\ în rela]ie crezând mult timp, evident eronat, c\ ea de]ine explica]ia [i "cheia"
lini[tii din rela]ie.
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7 Dutton, D.G. & Painter, S.L. - Traumatic bonding: The development of emotional attachments in battered women
and other relationships of intermittent abuse, în Victimology: An International Journal, 1, 1981, p. 139-155.
8 Barnett, O.W. - Why battered women do not leave, part 2: External inhibiting factors-social support and internal
inhibiting factors, în Trauma, Violence and Abuse, 2, 2001, p. 3-35.
9 Idem.
10 Ideea c\ victima î[i are [i ea partea sa de vin\, c\ ([i) ea provoac\ sau "cere" violen]a, nu este nou\ nici m\car în abord\rile
asupra violen]ei în familie. O astfel de viziune dep\[it\ mai exist\ înc\ chiar [i în rândul unor pretin[i cercet\tori ai fenomenelor
sociale, care pornesc, a priori, de la stereotipuri de gen sau culturale.



1.4. CARE SUNT EFECTELE VIOLENÞEI ÎN FAMILIE?

Violen]a în familie are o larg\ r\spândire [i, de multe ori, efecte pe termen lung asupra victimelor.
Efectele pot fi atât fizice, cât [i psihologice [i pot avea impact nu doar direct asupra victimei, ci [i asupra
copiilor care au fost martori la violen]a parental\.
Conform11 unui studiu publicat recent de revista americana "Journal of Consulting and Clinical
Psychology", copiii expu[i la violen]\ în familia de provenien]\, prezint\ un risc sporit de a fi implica]i
în rela]ii violente cu partenerul de cuplu, odat\ ajun[i adul]i. 
Rezultatele ob]inute în urma acestor cercet\ri au demonstrat faptul c\ majoritatea copiilor care fuseser\
martori la acte de violen]\ între p\rin]i sau c\rora le fuseser\ aplicate deseori pedepse dure, mai ales de
natura fizica, au ajuns ca adul]i s\ fie implica]i în rela]ii violente [i abuzive cu partenerul de cuplu.
"Comportamentul violent, coercitiv al p\rin]ilor, folosirea for]ei fizice ca modalitate de impunere a re-
gulilor, serve[te ca exemplu pentru copii. Ulterior ace[tia vor utiliza modalit\]i similare de rezolvare a
conflictelor în via]a profesional\ [i mai ales în rela]ia de cuplu", au conchis cercet\torii.
Importan]a major\ a studiului este legat\ de prevenirea fenomenului violen]ei. "Dac\ comportamentul
abuziv al p\rin]ilor fa]\ de copii este depistat în timp util, preferabil înc\ din copil\ria timpurie, este
posibil s\ prevenim perpetuarea acestui tipar comportamental la nivelul familiilor copiilor", a declarat
dr. Ehrensaft. Ea a mai ad\ugat c\ programele de prevenire a violen]ei familiale [i de contracarare a
efectelor acestui fenomen asupra copiilor, ar trebui s\ fie îndreptate în mod egal spre b\ie]i, cât [i spre
fete, deoarece nu a fost observat\ nici o diferen]\ între cele dou\ sexe în ceea ce prive[te rela]ia dintre
traumele din copil\rie [i comportamentul ulterior al acestora. 

Efectele fizice ale violen]ei în familie pot fi variate: r\ni, fracturi, contuzii, oase rupte, r\ni la cap,
hemoragii interne, dureri pelviene cronice, complica]ii abdominale [i gastrointestinale, infec]ii ale vagi-
nului [i ale tractului urinar, boli cu transmitere sexual\ [i HIV/SIDA. Victimele se confrunt\, de aseme-
nea, cu probleme legate de graviditate. Femeile b\tute în timpul sarcinii se afl\ în risc major de avort
spontan, câ[tig insuficient în greutate, na[tere înainte de termen, greutate sc\zut\ a copilului la na[tere,
malforma]ii [i chiar moarte a fetusului.

Efectele psihologice ale violen]ei în familie sunt, de asemenea, variate [i numeroase. Depresia
este un efect frecvent al violen]ei în familie (peste 60% din femeile victime ale violen]ei în familie sufer\
de depresie12). În plus, femeile victime ale violen]ei în familie se afl\ în risc major de tentative de suicid.
Al\turi de depresie [i încerc\ri de a se sinucide, victimele violen]ei în familie se pot confrunta cu
tulbur\ri [i stres post-traumatic (Posttraumatic Stress Disorder - PTSD), caracterizate prin simptome
precum amintiri bru[te (flashback-uri), imagina]ie care inoportuneaz\, co[maruri, anxietate, indife-
ren]\/amor]ire emo]ional\, insomnie, hiper-agita]ie [i hiper-precau]ie/vigilen]\ etc.

Copiii pot întâmpina dificult\]i comportamentale [i/sau emo]ionale dup\ ce au fost martorii sau
victimele actelor de violen]\ în familie. R\spunsurile copiilor la violen]\ pot varia de la complica]ii
somatice la agresiune. În plus, [i copii se pot confrunta cu simptome ale depresiei, anxiet\]ii [i PTSD.
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1.5. CUM SUNT TRATATE EFECTELE VIOLENÞEI ÎN FAMILIE? 

Tratamentul psihologic pentru victime [i agresori poate fi util dup\ producerea actului de violen]\ în
familie. Pentru femeile victime ale violen]ei în familie, Hattendorf [i Tollerud13 recomand\, de exemplu,
o terapie feminist\ în care rolurile de gen tradi]ionale sunt schimbate, victima c\p\tând, în acest fel,
"puterea". Terapia individual\ pentru victimele violen]ei în familie ar trebui s\ înceap\ cu focalizarea
asupra siguran]ei, în special dac\ victima - femeie - este implicat\ înc\ în rela]ia abuziv\. Terapeutul tre-
buie s\ afle nivelul curent de pericol - inclusiv pericol de moarte - în rela]ia respectiv\, bazându-se pe
urm\torii factori cu privire la agresor: amenin]\ri cu moartea sau cu sinuciderea, posesiunea de arme,
depresii acute, utilizarea/dependen]a de alcool [i/sau droguri, un trecut crud "greu" (inclusiv cruzime
împotriva animalelor), nivelul de furie la care se afl\ etc. Prezen]a acestor factori cre[te nivelul de
poten]ial\ letalitate în rela]ie.

În paralel cu aflarea acestor aspecte, terapeutul individual ar trebui s\ dezvolte un plan de siguran]\
pentru victim\. Un astfel de plan poate s\ con]in\ o strategie referitoare la cum poate fi p\r\sit\ o
situa]ie periculoas\; preg\tirea unui echipament/bagaj de siguran]\ (haine, medicamente, chei, bani,
copii dup\ documentele importante) care s\ fie ]inut într-un loc sigur, precum casa unui prieten de
încredere; stabilirea aranjamentelor pentru ad\post (f\cute f\r\ ca agresorul s\ [tie loca]ia).

O dat\ ce nivelul de letalitate [i asigurarea siguran]ei victimei au fost abordate, pot fi ]intite [i scopu-
rile pe termen lung ale tratamentului. Aceste scopuri includ ajutarea victimei - femeie, în principal - s\
identifice impactul abuzului asupra vie]ii sale [i s\ lucreze împreun\ cu ea pentru înt\rirea sa din punct
de vedere psihologic, pentru cre[terea respectului [i a încrederii în sine. Pentru aceasta, victimele trebuie
s\ î[i recâ[tige independen]a [i s\ se reconecteze la resursele [i suportul pe care, probabil, le-a pierdut
ca urmare a izol\rii din cauza violen]ei în familie. În plus, victimele copii pot avea nevoie de propriul lor
tratament care s\ îi ajute s\ fac\ fa]\ [i s\ r\spund\ cât mai bine la faptul c\ au fost martori sau victime
ale violen]ei în familie.
La rândul lor, agresorii pot beneficia de tratament, de[i înc\ nu este clar în ce m\sur\ exact un tratament
eficient poate s\ "rup\" ciclul violen]ei. Agresorii ar trebui s\ beneficieze de programe speciale de
tratament al agresorilor, care în parte s\ se focalizeze pe identificarea a ceea ce este violen]a în familie.
Aceste programe ar trebui, de asemenea, s\ îi ajute pe agresori s\ î[i dezvolte un sens al responsabilit\]ii
personale pentru propriile ac]iuni [i pentru stoparea violen]ei. Agresorii pot fi, de asemenea, trata]i prin
terapie individual\, îns\ tratamentul trebuie s\ se concentreze asupra violen]ei.
De vreme ce unii agresori [i victime pot fi reticen]i/reticente în a se angaja în terapie de cuplu pentru
a g\si o solu]ie pentru stoparea abuzului din rela]ia lor, terapia de cuplu nu este recomandat\ pe parcur-
sul apari]iei violen]ei în rela]ie. În plus, este recomandat ca fiecare membru al cuplului s\ termine mai
întâi propriul s\u tratament individual, înainte de a începe orice form\ de terapie de cuplu.14

1.6. CE RESURSE SUNT DISPONIBILE?
A se vedea capitolul 11 al acestui ghid.

Câteva precizãri conceptuale
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13 Hattendorf, J. & Tollerud, T.R. - Domestic violence: Counseling strategies that minimize the impact of secondary
victimization, în Perspectives in Psychiatric Care, 33, 1997, p. 14-23.
13 Harway & Hansen - Spouse abuse: Assessing and treating battered women, batterers, and their children, Professional
Resource Press, Sarasota, Florida, 1994.



2. Mediatizarea violenþei în familie
în Romania

Câteva date de cercetare ºi concluzii

Proiectul de cercetare "Monitorizarea reflect\rii violen]ei în familie în presa scris\ din România"
realizat de CPE în intervalul martie - august 2004 s-a constituit într-o continuare particularizant\ [i par-
ticularizatoare a anchetei realizate la nivelul unui e[antion na]ional în anul 2003. Rezultatele aplic\rii unei
metode de analiz\ sistematic\, obiectiv\ [i cuantificabil\ - analiza de con]inut - la con]inutul mesajelor
publicate de [ase ziare centrale române[ti15 pe tema violen]ei în familie, ne-au indicat existen]a unei serii
de elemente problematice din perspectiva unei lecturi "sensibile la gen", ale modalit\]ii în care presa
scris\ din România prezint\ aceste fenomene sociale: 

Caseta 2.1. - Rezultatele monitoriz\rii actelor de violen]\ în familie în [ase ziare centrale din România
(martie - august 2004)
1. Genul jurnalistic predominant în prezentarea actelor de violen]\ intrafamilial\ a fost "[tirea f\r\
fotografie" - din cele 225 de articole despre violen]a în familie, 153 au fost de acest tip;
2. Majoritatea [tirilor [i articolelor care au avut ca tem\ violen]a în familie în aceast\ perioad\ au fost
plasate în paginile din interiorul ziarelor - din totalul de 225 de articole, 199 au fost pozi]ionate pe
paginile de interior, num\rul articolelor a[ezate pe prima [i pe ultima pagin\ a ziarelor fiind insignifiant
- 12 pe prima pagin\ [i 4 pe ultima pagin\; 
3. Principala form\ de violen]\ în familie mediatizat\ a fost "violen]a fizic\ - comis\" - din 331 de cazuri
de violen]\ în familie mediatizate în cele 225 de articole, 212 au fost cazuri de violen]\ fizic\ comis\
(64,05% din totalul cazurilor violente mediatizate [i monitorizate);
4. Dintr-un total de 447 de forme de manifestare a violen]ei în familie mediatizate, 113 au fost "b\t\ile",
urmate de "omorul (crima) premeditat(\)" - 59 cazuri, "r\nirea cu o arm\ sau un alt obiect a victimei"
[i "omorul (crima) accidental (\) sau prin impruden]\" - fiecare cu câte 58 de cazuri; 
5. Mediatizarea accentuat\ a prezen]ei copiilor în familia în care s-a produs actul violent - în aproximativ dou\
treimi din totalul articolelor pe tema violen]ei în familie publicate (din 239 de familii mediatizate prin aspectul
violen]ei în familie care le-a caracterizat, 155 au copii, iar acest fapt este men]ionat de c\tre ziari[tii semnatari);
6. Construirea unor "imagini-tip" ale victimei [i agresorului în media româneasc\: 
6. A. "Portretul-robot" general al victimei a[a cum a fost el construit de articolele analizate în perioada
martie-august 2004 poate fi rezumat succint astfel: a. Femeie [i/sau copil - în propor]ii relativ egale ca
reprezentare în "imaginea prototip"; b. De vârst\ tân\r\ sau matur\ - în cazul femeii; c. Prea pu]in carac-
terizat\ din punctul de vedere al nivelului de instruc]ie sau al ocupa]iei - din nou în cazul femeii;

Ghid de bune practici pentru jurnaliºti
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15 Cele [ase ziare au fost: Adev\rul, România Liber\, Evenimentul Zilei, Libertatea, Na]ional [i Jurnalul Na]ional.



6. B. Prin contrast, "imaginea tipic\" general\ a agresorului prezentat\ în aceste articole a cuprins
urm\toarele elemente: a. Mai ales b\rbat dar [i femeie (într-o propor]ie mai redus\); b. Cu vârsta
cuprins\ majoritar în categoria "popula]ie activ\" (20-50 ani); c. Prea pu]in caracterizat de-a lungul
dimensiunilor statusului ocupa]ional sau al nivelului de instruc]ie; 
7. Majoritar (173 dintr-un total de 322 de men]ion\ri) actele de violen]\ în familie mediatizate au fost
"acte anchetate de poli]ie [i de alte organe/institu]ii ale statului", de[i numai 12 dintre aceste articole au
f\cut referire la legisla]ia de prevenire [i combatere a violen]ei în familie (restul de 213 din 225 de arti-
cole fiind lipsite de orice fel de referiri cu privire la legisla]ia din domeniu);
8. Actele de tentativ\ de suicid sau chiar sinuciderea victimei sau agresorului au fost mediatizate în arti-
colele analizate, chiar dac\ num\rul acestor men]ion\ri este redus - numai 8 tentative de sinucidere (3
ale victimei [i 5 ale agresorului) [i 13 acte de suicid (8 ale agresorului [i 5 ale victimei) ca urmare a comi-
terii actelor de violen]\ în familie; 
9. Nu s-a manifestat o "sensibilitate de gen" a profesiei jurnalistice în raport cu aceast\ tem\ - mai exact,
din totalul de 110 articole semnate individual de jurnali[ti, 2/3 au fost redactate de jurnali[ti b\rba]i (74
de articole) [i numai 36 de jurnaliste; 
10. Un procent majoritar (75% - mai exact 171 dintr-un total de 225) din articolele publicate pe tema
violen]ei în familie nu au avut o surs\ identificabil\; 
11. Un procent ridicat dintre victimele mediatizate în articolele pe tema violen]ei în familie (177 dintr-
un total de 302 victime în acest interval de timp) au fost men]ionate cu numele întreg ;
12. Dintr-un total de 225 de articole despre actele de violen]\ în familie publicate pe parcursul a [ase
luni, în aproape dou\ treimi (155 articole) jurnalistul a "descris" cazul; num\rul articolelor axate pe
"comentarii" (în care, preponderent jurnalistul a evaluat cazul de violen]\ în familie) a fost redus - 7 arti-
cole publicate per totalul e[antionului considerat, iar  63 de articole au "îmbinat" evaluarea cu simpla
descriere a actului de violen]\ în familie.

Analiza con]inutului articolelor publicate într-un total de [ase ziare analizate pe parcursul intervalului
martie - august 2004 (Libertatea, Adev\rul, Jurnalul Na]ional, Evenimentul Zilei, Na]ional,
România Liber\) a oferit elemente importante în sprijinul redact\rii unui "Ghid de bune practici"
pentru jurnali[ti. 

Mediatizarea violenþei în familie în Romania
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3. Date statistice 
referitoare la violenþa 
în familie în România

În România16, violen]a în familie ca "stil de via]\"(violen]a în familie care se manifest\ frecvent [i/sau
care marcheaz\ via]a de zi cu zi) s-a manifestat în anul 2003 dup\ cum urmeaz\:

- `n jur de 800.000 de femei din România au suferit în mod frecvent violen]\ în familie sub diferite
forme: 695.000 de femei au fost insultate, amenin]ate sau umilite, mai mult de 316.000 de femei au
fost abuzate fizic [i un num\r similar au suferit abuzuri care au dus la restrângerea for]at\ a rela]iilor
sociale, peste 227.000 de femei nu au avut banii lor personali sau au fost deposedate de bani f\r\ voia
lor, de c\tre al]i membrii din familie, [i peste 70.000 de femei au fost abuzate sub forme multiple,
inclusiv sexual;

- peste 370.000 de copii (0-14 ani) din România au asistat la insulte [i înjur\turi frecvente între p\rin]i
sau între al]i adul]i din gospod\rie;

- peste 340.000 de copii din România au asistat la scene de violen]\ fizic\ între p\rin]i.

3.1. STATISTICA SENSIBILÃ LA GEN ÎN DOMENIUL VIOLENÞEI ÎN FAMILIE

Statisticile referitoare la violen]a asupra femeilor sunt subevaluate. Acesta se datoreaz\ faptului c\
femeile nu declar\ incidentele de abuz fie din cauza ru[inii, fie deoarece consider\ acest tratament
acceptabil, fie pentru c\ îl trateaz\ ca pe o problem\ personal\ ce nu trebuie f\cut\ public\. 
Datele statistice existente pân\ în prezent privitoare la comportamentele deviante [i la înc\lcarea
drepturilor omului analizate din perspectiva de gen, eviden]iaz\ o structur\ pe sexe diferit\ a
infractorilor [i criminalit\]ii, în func]ie de tipul infrac]iunilor comise. Exist\ o disparitate evident\,
atât din punct de vedere al ratelor criminalit\]ii, cât [i sub aspectul diferen]ierii victimelor,
fenomenul de criminalitate fiind predominant la popula]ia masculin\, iar cel al victimiz\rii la po-
pula]ia feminin\.

Ghid de bune practici pentru jurnaliºti
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Figura 3.1. - Dinamica actelor violente 2000- 2002

(Sursa: www.politiaromana.ro)

Tabelul 3.1. - Dinamica actelor violente 2000-2002

(Sursa: www.politiaromana.ro)

Figura 3.2. Dinamica actelor violente 2002-2003

(Sursa: www.politiaromana.ro)
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2000 2001 2002
Omor 210 220 157
Loviri cauzatoare de moarte 44 49 32
V\t\mare corporal\ 691 764 499
Viol 56 66 39
Pruncucidere 31 39 36
Rele tratamente aplicate minorului 62 73 40
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Tabel 3.2. - Dinamica actelor violente 2002-2003

(Sursa: www.politiaromana.ro)

Violen]a în familie, prin amploarea [i formele grave în care se manifest\, pune în pericol îns\[i exis-
ten]a familiei ca grup social. Un num\r foarte mare de femei au fost [i sunt victime ale violen]ei fizice
[i psihice în propriile familii [i în societate.

Din studiul situa]iei infrac]iunilor s\vâr[ite în aceast\ perioad\ rezult\ c\ majoritatea faptelor comise
între membrii familiei sunt constituite de omoruri, tentative de omor, loviri cauzatoare de moarte, prun-
cucideri, v\t\m\ri corporale grave, v\t\m\ri corporale, violuri, acte sexuale cu un minor, perversiuni se-
xuale, corup]ie sexual\, incest, tâlh\rie, abandon de familie (art. 305 Cod penal, numai lit. "a" - p\r\sirea,
alungarea sau l\sarea f\r\ ajutor, prin expunerea la suferin]e fizice sau morale), rele tratamente aplicate
minorului [i punerea în primejdie a unei persoane în neputin]a de a se îngriji. Astfel, din totalul de 26.890
de asemenea infrac]iuni, în 2.115 autorii [i victimele au fost so]i sau rude apropiate, reprezentând 7,86%.
Din interpretarea datelor rezult\ c\  33,7 % din omoruri au fost s\vâr[ite între membrii familiei, 17,86%
tentative de omor au fost  s\vâr[ite între membrii familiei [i 27,81% dintre loviturile cauzatoare de moarte
au fost s\vâr[ite tot între membrii familiei. Situa]ia pe genuri de fapte, se prezint\ dup\ cum urmeaz\:

Tabel 3.3. - Ponderea diferitelor tipuri de infrac]iuni
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2002 2003
Omor 563 551
Tentativ\ de omor 485 428
Loviri cauzatoare de moarte 156 162
V\t\mare corporal\ grav\ 1.052 893
Viol 1.052 983
Tâlh\rie - total 3.025 2.782
Ultraj 556 457
Pruncucidere 38 25

Nr.
crt. Infrac]iunea Total general

infrac]iuni comise
Din care între

membrii familiei
Procent

%
1 Omor 540 182 33,7
2 Tentativ\ de omor 431 77 17,86
3 Loviri cauzatoare de moarte 133 37 27,81
4 Pruncucidere 40 40 100
5 V\t\mare corporal\ 7309 525 7,18
6 V\t\mare corporal\ grav\ 1187 72 6,06
7 Act sexual cu un minor 288 2 0,69
8 Viol 1100 43 3,9
9 Perversiune sexual\ 141 5 3,54
10 Corup]ie sexual\ 136 6 4,41
11 Incest 43 43 100
12 Tâlh\rie 3615 4 0,11



(Sursa: www.politiaromana.ro)

Mai multe asemenea infrac]iuni au fost comise în Bucure[ti - 268, [i în urm\toarele jude]e: Hunedoara
- 380, Bistri]a-N\s\ud - 336, Bac\u - 300, Br\ila - 192, Dolj - 87, Bihor - 75, Mehedin]i - 68, Mure[  - 51.

Mai pu]ine infrac]iuni de violen]\ intrafamilial\ s-au comis pe raza jude]elor: Bra[ov [i Timi[ câte
2, Ilfov - 3, Teleorman - 7, Alba, Harghita [i S\laj câte 9, Arad [i Arge[ câte 13.

În cele 2.115 infrac]iuni intrafamiliale au fost victime 2.182 persoane, respectiv:
- minori - 852 (39,04%) din care:

• cu vârsta între 0-14 ani - 570;
• cu vârsta între 14-17 ani - 282;

- majori - 1.330 (60,95%), din care:
• femei - 943;
• b\rba]i - 387.

Cele 2.182 de persoane au fost victimele urm\toarelor infrac]iuni:

Tabel 3.4. - Ponderea diferitelor infrac]iuni în func]ie de gen [i vârst\

Date statistice referitoare la violenþa în familie
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Nr.
crt. Infrac]iunea Total general

infrac]iuni comise
Din care între

membrii familiei
Procent

%

13
Abandon de familie 
(numai lit. "a" din art. 305)

11577 1029 8,88

14
Rele tratamente aplicate 
minorului

77 44 57,14

15
Punerea în primejdie a unei persoane în
neputin]\ de a se îngriji

273 6 2,19

TOTAL GENERAL 26890 2115 7,86

Nr.
crt. Infrac]iunea

Victime minori Victima majori
Total

Total
Din care

Total
Din care

0-14 ani 14-18 ani Femei B\rba]i
1 Omor 25 19 6 173 109 64 198
2 Tentativ\ de omor 3 2 1 79 29 50 82
3 Loviri cauzatoare de moarte 2 1 1 37 19 18 39
4 Pruncucidere 44 44 0 0 0 0 44
5 V\t\mare corporal\ 40 14 26 340 235 105 380
6 V\t\mare corporal\ grav\ 4 2 2 75 52 23 79
7 Act sexual cu un minor 2 2 0 1 1 0 3
8 Viol 28 14 14 19 19 0 47
9 Perversiune sexual\ 5 0 5 0 0 0 5
10 Corup]ie sexual\ 6 2 4 0 0 0 6
11 Incest 40 22 18 13 13 0 53
12 Tâlh\rie 0 0 0 4 3 1 4



(Sursa: www.politiaromana.ro)

Mai mul]i minori care au fost victime ale infrac]iunilor intra-familiale au avut: D.G.P.M. Bucure[ti
- 186,  Br\ila - 182, Bac\u - 56, Mehedin]i - 56, Bihor - 51, Mure[ - 37, Cluj - 31, iar mai mul]i majori
victime au avut: D.G.P.M. Bucure[ti - 96 (77 femei + 19 b\rba]i), Bistri]a - N\s\ud 332 (330 femei + 2
b\rba]i), Bac\u - 295 (259 femei + 36 b\rba]i), Dolj - 76 (54 femei + 22 b\rba]i).

De remarcat c\ ponderea infrac]iunilor comise cu violen]\ în familie o de]in abandonul de familie
(art. 305 Cod penal numai lit."a" - p\r\sirea, alungarea sau l\sarea f\r\ ajutor, prin expunerea la suferin]e
fizice sau morale), [i v\t\m\rile corporale, respectiv 1.029 (48,65%) [i 525 (24,82 %) de fapte, împreun\
reprezentând 73,47% (1.554).

Atrage aten]ia faptul c\ cei 2.105 autori care au s\vâr[it infrac]iunile intrafamiliale men]ionate, au fost:
- cu antecedente penale = 386 (18,33 %);
- sub influen]a alcoolului = 761 (36,15 %);
- bolnavi psihic = 33 (1,56 %);
- toxicomani = 7 (0,33 %);
- alte cazuri = 918 (43,61 %) .

Important de men]ionat este [i faptul c\ dintre infrac]iunile intrafamiliale, 770 au fost comise spon-
tan (36,40%), datorit\ unor discu]ii conflictuale privind situa]ia financiar\ [i material\ precar\, lipsa unui
loc de munc\, mo[teniri (30 cazuri - 1,41%) sau împ\r]irea unor terenuri agricole (49 cazuri - 2,31%),
nemul]umirea c\ un membru al familiei nu s-a conformat la anumite solicit\ri sau a înc\lcat o anumit\
cerin]\ (894 cazuri - 42,26%) etc.

În 372 de asemenea cazuri, ceea ce reprezint\ 17,58%, mobilul este constituit de gelozie (196) [i
r\zbunare (176), [i ale c\ror consecin]e - în majoritatea cazurilor - au fost foarte grave. 
Totodat\, este important de eviden]iat ca la escaladarea acestui fenomen contribuie condi]iile socio-eco-
nomice ale perioadei de tranzi]ie, printre care enumer\m: criza economic\, [omajul, sc\derea nivelului
de trai, neasigurarea unei protec]ii sociale adecvate, neîndeplinirea corespunz\toare a atribu]iilor de c\tre
institu]iile guvernamentale [i nonguvernamentale abilitate în domeniu.

De asemenea, [i nu în ultimul rând, la aceste cauze se mai adaug\ unele imperfec]iuni ale legisla]iei
în vigoare, deficien]ele existente în sistemul educa]ional, criza de autoritate în familie [i [coal\, existen]a
unor medii de subcultur\ [i via]\ necorespunz\toare, proliferarea necontrolat\ a publica]iilor
pornografice sau cu caracter violent, a casetelor video, filmelor de televiziune [i cinema cu un astfel de
con]inut, pe fondul lipsei de educa]ie, îndeosebi cea sexual\, cât [i faptul c\, destule familii tr\iesc în
promiscuitate.

Ghid de bune practici pentru jurnaliºti

17

Nr.
crt. Infrac]iunea

Victime minori Victima majori
Total

Total
Din care

Total
Din care

0-14 ani 14-18 ani Femei B\rba]i

13
Abandon de familie 
(numai lit. "a" din art. 305)

589 401 188 587 461 126 1176

14 Rele tratamente aplicate minorului 55 39 16 1 1 0 56

15
Punerea în primejdie a unei per-
soane în neputin]\ de a se îngriji

9 8 1 1 1 0 10

TOTAL GENERAL 852 570 282 1330 943 387 2182



4. Legislaþia româneascã 
referitoare la prevenirea 

ºi combaterea violenþei în familie

Capitolul cuprinde o scurt\ prezentare a legilor care se aplica în România în cazurile de violen]\ în familie.

4.1. DE CE A FOST NECESARÃ O LEGE SPECIALÃ PRIVIND VIOLENÞA ÎN FAMILIE?

• pentru a descuraja agresorii [i a schimba mentalit\]ile existente, care favorizeaz\ producerea [i perpe-
tuarea actelor de violen]\ în familie;
• pentru a veni în ajutorul victimelor;
• pentru a institui reglement\ri [i sanc]iuni pentru fapte nepedepsite pân\ în prezent, cum ar fi abuzul
marital sau h\r]uirea psihologic\;
• pentru a în\spri pedepsele deja reglementate în alte acte normative;
• pentru a elimina consecin]ele negative pe care fenomenul le are asupra partenerilor, a copiilor în spe-
cial [i a societ\]ii în ansamblu; 
• deoarece prevenirea [i combaterea cu succes a fenomenului violen]ei în familie necesit\ interven]ia
statului [i a societ\]ii civile. 

4.2. PREVEDERI ALE LEGII  NR. 217 DIN MAI 2003 PENTRU PREVENIREA ªI COMBATEREA
VIOLENÞEI ÎN FAMILIE 

• definirea concubinajul [i incriminarea violen]ei s\vâr[ite de concubini; conform articolului 4, capitolul
I, efectele legii se aplic\ [i persoanelor "care au stabilit rela]ii asem\n\toare acelora dintre so]i sau din-
tre p\rin]i  [i so]i";
• prevede specializarea unor persoane din cadrul Ministerului de Interne, Ministerului de Justi]ie,
Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei, care s\ instrumenteze cazurile de violen]\ în
familie;
• ac]ioneaz\ în domeniul preven]iei [i proba]iunii prin preg\tirea speciali[tilor pentru lucrul cu agresorii
(programe  de terapie [i consiliere a agresorilor) [i pentru identificarea formelor de abuz (cap. I, art. 6);
• prevede în mod special implicarea comunit\]ii locale, în spe]\ prin organele reprezentative (prim\rii,
consilii locale) în sprijinirea ac]iunilor de combatere [i preven]ie a violen]ei în familie (cap. I, art. 7);
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• înfiin]area unui organism la nivel na]ional denumit Agen]ia Na]ional\ pentru Protec]ia Familiei, care
are atribu]ii în elaborarea, implementarea [i aplicarea unei strategii na]ionale în domeniul violen]ei în
familie, printre atribu]ii amintim: 

- finan]area sau, dup\ caz, cofinan]area programelor specifice în domeniul ap\r\rii [i consolid\rii
familiei, precum [i al îngrijirii [i protec]iei victimelor violen]ei în familie; 
- avizarea înfiin]\rii centrelor pentru ad\postirea victimelor violen]ei în familie, a centrelor de recu-
perare pentru victimele violen]ei în familie [i a centrelor de asisten]\ destinate agresorilor; 
- includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violen]a în familie în cadrul serviciului tele-
fonic de urgen]\ cu num\r unic de apel care func]ioneaz\ potrivit legii; 
- agen]ia deconteaz\ cheltuielile legate de consilierea juridic\, psihosocial\ [i cele de eliberare a cer-
tificatelor medico-legale pentru victimele violen]ei în familie, în cadrul programelor specifice
prev\zute în lege.
- înfiin]area mai multor "Centre pentru ad\postirea victimelor violen]ei în familie" - ad\posturi, care
sunt unit\]i de asisten]\ social\, care asigur\ protec]ie, g\zduire, îngrijire [i consiliere victimelor
violen]ei în familie;
- instituirea m\surii provizorii de îndep\rtare a agresorului din locuin]\ - instrument de coerci]ie
împotriva agresorului la îndemâna poli]iei [i parchetului, pentru scoaterea acestuia din locuin]a
comun\ cu cea a victimei (Capitolul VII, art. 26 [i 27).

Prevederile Legii nr. 197/2000 din 13 noiembrie 2000, pentru modificarea [i completarea unor dis-
pozi]ii din Codul penal, publicat\ în Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 15 noiembrie 2000:

• reglementeaz\ pentru prima dat\ violen]a din familie [i recunoa[te în premier\ pericolul social crescut
al acestui tip de violen]\; 
• pedepse majorate pentru infrac]iunile s\vâr[ite în cadrul familiei;
• interdic]ia agresorului de a reveni în locuin]a familiei;
• punerea în mi[care  a ac]iunii penale din oficiu;
• incrimineaz\ penal violul domestic [i reglementeaz\ corup]ia sexual\ comis\ în cadrul familiei.

4.3. CE FACE POLIÞISTUL ÎN CAZUL COMITERII ACTELOR DE VIOLENÞÃ ÎN FAMILIE
CONFORM LEGII NR.217/2003 ?

• intervine la sesizarea victimei, a altui membru al familie, a unei autorit\]i sau din oficiu (cap. IV,
art. 16, al. 2);
• anun]\ imediat autoritatea competent\ la nivel local, în legatura cu situa]ia victimei (cap. IV, art. 16, al. 3).

4.4. CE FACE POLIÞISTUL CONFORM LEGII NR. 218/2002 ?

• poli]istului are obliga]ia [i dreptul de a interveni f\r\ existen]a unei sesiz\ri prealabile în cazul lu\rii la
cuno[tin]a de existen]a unei infrac]iuni "Poli]istul este obligat s\ intervin\ [i în afara orelor de program,
a atribu]iilor sale de serviciu [i a competen]ei teritoriale a unit\]ii din care face parte, când ia cuno[tin]\
de existen]a unei infrac]iuni flagrante, precum [i pentru conservarea probelor în cazul altor infrac]iuni
a c\ror cercetare va fi efectuat\ de organele competente" (cap. III, art. 28, al. 4);
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• poli]istul trebuie s\ ia m\surile necesare "pentru înl\turarea pericolelor care amenin]\ ordinea
public\ sau siguran]a persoanelor, în toate situa]iile în care ia cuno[tin]\ direct ori când este
sesizat despre acestea" (cap. V, art. 3);
• poli]istul trebuie s\ conduc\ la sediul poli]iei pe cei care, prin ac]iunile lor, pericliteaz\ via]a per-
soanelor, ordinea public\ sau alte valori sociale, precum [i persoanele suspecte de s\vâr[irea unor fapte
ilegale, a c\ror identitate nu a putut fi stabilit\ în condi]iile legii; în cazurile nerespect\rii dispozi]iilor
date de poli]ist, acesta este îndrept\]it s\ foloseasc\ for]a; verificarea situa]iei acestor categorii de per-
soane [i luarea m\surilor legale, dup\ caz, se realizeaz\ în cel mult 24 de ore, ca m\sur\ administrativ\
(cap. V, art. 31, al. 1, lit. b).

4.5. CE PREVEDE CODUL DE PROCEDURÃ PENALÃ ?

• m\sura re]inerii poate fi luat\ de organul de cercetare penal\ [i nu poate dura mai mult de 24 de ore
(cap. III, art. 143);
• în cazul infrac]iunii în flagrant se poate dispune m\sura arest\rii inculpatului (cap. III, art. 148);
• arestarea preventiv\ este dispus\ de judec\tor numai dup\ ascultarea învinuitului în prezen]a ap\r\to-
rului [i doar atunci când este în interesul urm\ririi penale (O.U.G. nr. 109/2003, art. 15).

Legislaþia româneascã
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5. Mituri despre violenþã

MITUL 1 - NUMÃRUL DE FEMEI VICTIME ALE VIOLENÞEI ÎN FAMILIE NU ESTE FOARTE
CRESCUT.

FAPTE:
• În România anului 2003, aproximativ 800.000 de femei au recunoscut c\ au suportat violen]a în fami-
lie, sub diferitele ei forme (conform"Cercet\rii Na]ionale privind Violen]a în Familie [i la Locul de
Munc\", CPE, 2003).
• Milioane de femei sufer\ în fiecare zi, pe tot mapamondul, din cauza unui abuz fizic, a unei torturi sau
din cauza actelor de violen]\. Conform studiilor Organiza]iei Amnesty International, în India, femeile
m\ritate sunt lovite, b\tute [i abuzate sexual. 
• Aproape 30% din femeile care solicit\ asisten]\ juridic\ sunt victime ale violen]ei în familie (conform
informa]iilor Comisiei portugheze pe probleme de egalitate în drepturi ale femeii). 
• În Statele Unite, între 1,9 [i 2,1 milioane de femei sunt victime ale abuzului fizic comis de c\tre
partenerii lor. Datele FBI afirm\ c\ fiecare a patra femeie din Statele Unite a tr\it cel pu]in o experien]\
de violen]\ în familie de-a lungul vie]ii ei (conform unei publica]ii a NIS-USA Women's Consortium,
bazat\ pe informa]iile Centrului de Coordonare din Oakland împotriva violen]ei în familie). 
• 30% din crimele comise împotriva femeilor în Statele Unite în 1992, au fost comise de c\tre so] sau
de c\tre partener (conform informa]iilor FBI).
• În Statele Unite ale Americii, la fiecare 9 secunde o femeie este b\tut\ (conform Funda]iei pentru pre-
ven]ia violen]ei în familie).

MITUL 2 - DACÃ DOREªTI, ESTE UªOR SÃ TE DESPARÞI DE AGRESOR.

FAPTE: 
• 30% din responden]ii la nivel na]ional nu dau [anse femeii victim\ a violen]ei în familie c\ ar putea s\
se despart\ de agresor (conform "Cercet\rii Na]ionale privind Violen]a în Familie [i la Locul de
Munc\", CPE, 2003).
• Indiferent de vârst\, nivel de educa]ie sau mediu de reziden]\, în anul 2003 aproximativ 60% din
femeile victime ale violen]ei în familie locuiesc împreun\ cu agresorul, 25% din proprie voin]\ [i 35%
pentru c\ nu au unde s\ plece (conform "Cercet\rii Na]ionale privind Violen]a în Familie [i la Locul de
Munc\", CPE, 2003).
• Cea mai periculoas\ perioad\ pentru victim\ este atunci când încearc\ s\ pun\ cap\t rela]iei cu agre-
sorul (conform informa]iilor statistice ale Departamentului de poli]ie al statului Michigan, SUA).
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• Cauzele care le împiedic\ pe femei s\ încheie rela]ia cu agresorul sunt:
- teama c\ agresorul se va r\zbuna pe victim\ sau pe copii;
- lipsa stabilit\]ii financiare [i izolarea;
- presiunea resim]it\ din partea institu]iilor sociale sau religioase, precum [i presiunea resim]it\ din
partea familiei;
- sentimentele de ru[ine [i perceperea situa]iei ca un e[ec personal greu de acceptat;
- lipsa de experien]\ a celor care au intervenit în cazurile de violen]\ anterioare;
- promisiunile agresorului c\ se va schimba;
- convingerea c\ prezen]a ambilor p\rin]i este absolut necesar\ cre[terii [i dezvolt\rii copiilor. (con-
form Proiectului "Problemele femeilor în Ucraina", anchet\ a Institutului Interna]ional de Sociologie
din Kiev, 1999).

MITUL 3 - PROBLEMA VIOLENÞEI ÎN FAMILIE NU ESTE O PROBLEMÃ SOCIALÃ
URGENTÃ.

FAPTE:
• În România, 14,3% din întreaga popula]ie a recunoscut c\ a fost, cel pu]in o dat\ de-a lungul vie]ii,
victim\ a unui tip sau altul de violen]\ în familie. Dac\ raport\m aceast\ rat\ în func]ie de sex, 17,8%
din femei [i 10,1% din b\rba]i au avut de-a lungul vie]ii statutul de victim\ a violen]ei în familie (con-
form "Cercet\rii Na]ionale privind Violen]a în Familie [i la Locul de Munc\", CPE, 2003).
• La nivelul SUA existau de trei ori mai multe ad\posturi pentru animale decât pentru femei la nivelul
anului 1990 (conform Comitetului Juridic al Senatului Statelor Unite, 1990).
• Studiile realizate în SUA arat\ c\ la fiecare 15 secunde o femeie este b\tut\. 60 de milioane de femei
au fost omorâte în situa]ii de violen]\ a partenerului. 35% dintre femeile care apeleaz\ la sec]iile medi-
cale de urgen]\ sunt victime ale violen]ei în familie. În Europa una din 5 femei este agresat\ în cadrul
familiei. 75% dintre femeile care au rupt o rela]ie cu partenerul violent, au fost agresate dup\ ruperea
rela]iei, cu consecin]e medicale [i mai grave. Estim\rile arat\ c\ 1,8 milioane de copii sunt agresa]i în
fiecare an [i nu toate cazurile sunt raportate, a[a c\ probabil num\rul lor este mai mare decât cel 
cunoscut.17

• Datorit\ problemelor legate de violen]a în familie, companiile din SUA pierd anual 3-5 miliarde de
dolari, reprezentând contravaloarea asigur\rilor [i sc\derii productivit\]ii (conform Biroului de Afaceri
Interne al SUA).
• Datele statistice arat\ c\ aproximativ 40% din crime sunt comise între rude sau persoane apropiate,
existând o propor]ie îngrijor\toare de unu la [apte a crimelor comise de femei asupra partenerilor [i
so]ilor (adic\ la [apte crime comise de b\rba]i asupra partenerelor, exist\ o crim\ comis\ de femei
asupra so]ilor sau partenerilor). Apelul femeilor la crim\ este cel mai adesea un ultim resort de auto-
ap\rare sau rezultatul unei st\ri de disperare produs\ de violen]a partenerului (conform studiilor
Institutului de Tineret asupra Femeilor, Familiei [i Studiilor de Gen, Moscova, 1999).

Mituri despre violenþã
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MITUL 4 - VICTIMELE SUNT VINOVATE PENTRU ACTELE DE VIOLENÞÃ ÎN FAMILIE
ÎMPOTRIVA LOR. DATORITÃ ATITUDINII LOR INADECVATE SAU A COMPORTAMENTU-
LUI LOR, ELE MERITÃ SÃ FIE PEDEPSITE PENTRU CÃ NU SUNT OBEDIENTE.

FAPTE:
• În anul 2003, 21% din responden]ii la nivel na]ional consider\ c\ femeia este proprietatea b\rba]ilor
(conform "Cercet\rii Na]ionale privind Violen]a în Familie [i la Locul de Munc\", CPE, 2003).
• Subiec]ii b\rba]i sunt de p\rere c\ violen]a în familie este provocat\ de partener\ - 40% r\spunzând
cu DA [i doar 6% r\spunzând cu "NU" (conform datelor Proiectului "Problemele femeilor în Ucraina",
anchet\ a Institutului Interna]ional de Sociologie din Kiev, 1999).
• Standardele comportamentale tipice pentru agresorii b\rba]i sunt: 

- sus]in\tor înfocat al rolurilor tradi]ionale ale b\rbatului [i femeii;
- consider\ c\ o femeie ar trebui s\-[i cunoasc\ lungul nasului;
- consider\ c\ felul în care se comport\ so]ia sa (sau partenera) provoac\ violen]\; 
- convins c\ nu are nici o vin\, c\ ea este cea care a determinat conflictul18.

MITUL 5 - VIOLENÞA ÎN FAMILIE ESTE UN FENOMEN SPECIFIC FAMILIILOR CU UN
NIVEL EDUCAÞIONAL SCÃZUT ªI CU VENITURI REDUSE.

FAPTE:
• În România, propor]ia persoanelor (atât femei, cât [i b\rba]i), care raporteaz\ violen]a în familie de-a lun-
gul vie]ii nu difer\ semnificativ în func]ie de mediul de reziden]\ (ora[ sau sat), de regiunea istoric\ din care
provin, de m\rimea localit\]ii de reziden]\, de nivelul lor de educa]ie, religie sau statut socio-ocupa]ional
(conform "Cercet\rii Na]ionale privind Violen]a în Familie [i la Locul de Munc\", CPE, 2003).
• Valul de noi îmbog\]i]i este în mod special vulnerabil la acte de violen]\ în familie, datorit\ faptului c\
b\rba]ii apar]inând acestei clase tind s\ se r\zbune pe femeile lor pentru toate e[ecurile (conform datelor
Institutului de Tineret, Moscova, 1999).
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6. Probleme etice 
referitoare la mediatizarea 

actelor de violenþã în familie

Jurnali[tii includ în articolele sau relat\rile lor detalii ale actelor de violen]\ în familie pentru a contex-
tualiza problema social\. Pentru a informa în mod responsabil publicul asupra unei probleme ei ar tre-
bui s\ r\spund\ la întrebarea "de ce" are loc un act, o ac]iune sau un fapt social. 
Atunci când prezint\ actele de violen]\ în familie jurnali[tii ar trebui s\ g\seasc\ un echilibru între drep-
tul victimei [i al agresorului la via]a particular\ [i dreptul publicului de a fi informat.
• Jurnali[tii ar trebui s\ ia în considerare momentele în care este necesar s\ ofere detalii pentru a face
vizibil\ o problem\ social\ [i acele momente când o serie de detalii nu ar face decât s\ adauge un "stig-
mat" asupra victimei [i agresorului. 
• Prezentarea detaliat\ a agresorului este permis\: descrierea fizic\ a acestuia/acesteia, tipul de violen]\
utilizat, circumstan]ele care au condus la manifestarea actului de violen]\ în familie.
• Se poate considera c\ prezentarea de detalii despre via]a particular\ a victimei, obiceiurile, prezentarea
[i caracterizarea ei detaliat\ nu contribuie la cre[terea con[tientiz\rii publice asupra problematicii
violen]ei în familie [i duc la stigmatizarea acesteia.
• Jurnalistul ar trebui s\ utilizeze un limbaj adecvat pentru a evita transmiterea explicit\ a ideii c\ victi-
ma este vinovat\ de producerea actului de violen]\ în familie.

6.1. DETALII JURNALISTICE CARE AR PUTEA CONDUCE PUBLICUL LA STIGMATIZAREA
VICTIMEI

În prezent\rile lor, jurnali[tii ar trebui s\ plece de la presupunerea non-vinov\]iei victimei în actele de
violen]\ în familie. Pentru a transmite aceast\ idee ei pot s\ includ\ în prezentarea mediatizat\ a actelor
de violen]\ în familie urm\toarele detalii:
1. Victima a avut nevoie de un anumit num\r de zile de spitalizare sau de îngrijire medical\;
2. Victima nu era un copil;
3. Victima nu a furnizat motive pentru producerea actului de violen]\ în familie. 
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EXEMPLU
Asasinat bestial lâng\ Pa[cani
Mama a fost sfârtecat\ cu un cu]it de buc\t\rie de tat\l alcoolic chiar în fa]a feti]ei de 10 ani
Mica comunitate din comuna Stolniceni Pr\jescu de lâng\ Pa[cani, jude]ul Ia[i, a fost zguduit\ în seara
de joi de un asasinat teribil petrecut chiar pe uli]a principal\ a satului. Vasile Chiriac (34 de ani), aflat
într-o stare avansat\ de ebrietate, [i-a înjunghiat nevasta, L\cramioara Chiriac (31 de ani), în plin\ strad\,
chiar în fa]a feti]ei de 10 ani, care urla speriat\ la oamenii ce priveau împietri]i. So]ul, extrem de gelos,
î[i b\nuia nevasta c\ are un amant [i s-a dus la el. De sup\rare, Vasile a plecat la crâ[ma din sat, unde,
dup\ patru p\h\rele de vodc\ "sereleu", s-a f\cut praf. În momentul în care a ie[it din local a dat nas în
nas cu nevasta, care venea de la o prieten\. A scos din saco[\ un cu]it imens de buc\t\rie, pe care l-a
împlântat pân\ în pl\sele în toracele femeii, chiar în zona inimii. Feti]a lor a v\zut întreaga scen\ [i a mai
observat cum mama s-a mai putut târî, horc\ind în balta de sânge, dar a le[inat dup\ aproximativ 70 de
metri. Femeia a decedat câteva ore mai târziu, la Spitalul Municipal Pa[cani. Criminalul a fost arestat ieri
dup\-amiaz\ sub acuza]ia de omor deosebit de grav [i risc\ o pedeaps\ de minimum 20 de ani de
închisoare.
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7. "Construcþia" ºtirii despre 
actele de violenþã în familie

În general [tirile [i articolele despre actele de violen]\ în familie pot fi încadrate în categoria "hard
news", ele având urm\toarele caracteristici: (a) sunt evenimente care apar între indivizi; (b) sunt dra-
matice; (c) sunt ac]iuni fizice extreme; (d) au intensitate emo]ional\; (f) perturb\ ordinea legitim\; (g)
amenin]\ comunitatea; (h) pot fi vizualizate; (i) sunt actuale [i concrete; (j) concord\ cu preocup\rile
media. Totu[i, acest tip de articole ar trebui s\ fie prezentate în ziare [i ca un anumit tip de problem\
social\, jurnali[tii putând prezenta actele de violen]\ în familie mult mai detaliat, concentrându-se în
articolele lor asupra includerii unor aspecte generale, cum ar fi:

1. Prezentarea tendin]elor [i datelor reale legate de violen]a în familie la nivel social, inclu-
siv frecven]a cu care ea se manifest\ în societate, tipologia formelor de violen]\ în familie, modalit\]ile
de prevenire [i combatere a acestor fenomene;

2. Utilizarea genului jurnalistic "de investiga]ie", prin accentuarea variatelor forme de violen]\
în familie, a tipului de persoane implicate în astfel de acte, a formelor de sanc]ionare ale acestor acte, a
aspectelor legate de sanc]ionarea agresorilor;

3. Prezentarea detaliat\ [i echilibrat\ a actelor de violen]\ în familie, cu un accent deosebit
pus pe modalitatea în care a fost utilizat\ for]a, amenin]area sau coerci]ia asupra victimei;

4. Furnizarea de informa]ii despre centrele de asisten]\ a victimelor [i despre legisla]ia în
vigoare pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie;

5. Educarea publicului în problema violen]ei în familie prin includerea unor detalii semnifica-
tive referitoare la aceast\ problem\ social\ [i evitarea utiliz\rii unui vocabular care s\ conduc\ la bla-
marea public\ a victimei. 

De asemenea, în construc]ia unui astfel de articol, jurnalistul ar putea utiliza o serie de elemente
pozitive specifice:

1. Contextualizarea actului de violen]\ în familie, mai precis, introducerea actului violent
intrafamilial într-un context explicativ. Pentru aceasta pot fi utilizate exemple din interviuri cu
exper]i în problematica violen]ei în familie pentru a explica caracteristicile actul violent - de exemplu, el
este un mijloc utilizat de agresor cu scopul de a-[i men]ine controlul asupra victimei.

2. Recunoa[terea deschis\ a faptului c\ violen]a în familie nu este o problem\ personal\,
ci una cu implica]ii sociale. Se pot explica consecin]ele comunitare [i sociale ale actelor de violen]\
în familie - siguran]a vecin\t\]ii, a locului de munc\, costuri ale sistemului sanitar, reducerea productivi-
t\]ii muncii [i efectele asupra copiilor. În articol mai pot fi incluse adrese ale centrelor de ajutorare a vic-
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timelor [i elemente de legisla]ie referitoare la prevenirea [i combaterea actelor de violen]\ în familie.
3. Accentuarea circumstan]elor apari]iei actului de violen]\ în familie. Acest lucru este posi-

bil prin introducerea în relatare a opiniei exprimate de organele abilitate (poli]ia, medici legi[ti) [i a
p\rerii reprezentan]ilor acestora cu privire la faptul c\ actul în sine se circumscrie sau nu defini]iei
actelor de violen]\ în familie. O modalitate ar putea fi [i plasarea actului de violen]\ în familie într-un
context mai larg, care poate sau nu s\ includ\ o prezentare "detaliat\" a actelor de violen]\ în familie,
ceea ce presupune utilizarea m\rturiei poli]i[tilor, asisten]ilor sociali, a avoca]ilor. În fapt, actele de
violen]\ în familie nu trebuie s\ fie prezentate ca tragedii inexplicabile, imprevizibile. 

EXEMPLU
Ucis\ cu bestialitate sub ochii celor trei copii, to]i minori
Culmea e ca poli]i[tii l-au avut practic în mân\ pe presupusul asasin, însa "gra]ie" tergivers\rii raportu-
lui medico-legal, a c\rui întocmire a durat mai bine de trei luni (!), principalul suspect, concubinul vic-
timei, a disp\rut f\r\ urm\ împreun\ cu doi dintre copii.
Un caz înfrico[\tor, ini]ial cu [anse reduse de rezolvare, a fost solu]ionat recent de criminali[tii timi[oreni. Este
vorba despre o cumplit\ crim\ petrecut\ la începutul anului în curs într-un imobil din Timi[oara, caz pu]in
mediatizat, întrucât în prima faz\ a cercet\rilor s-a crezut c\ ar fi vorba despre un deces accidental, produs in
condi]ii neclare. Datele problemei aveau s\ se schimbe radical o dat\ cu finalizarea raportului medico-legal,
pentru întocmirea c\ruia, în mod cu totul bizar, legi[tii au avut nevoie de mai bine de trei luni (!), timp sufi-
cient ca asasinul s\ se fac\ nev\zut. Potrivit inspectorului principal Dumitru Pavel, purt\torul de cuvânt al IPJ
Timi[, la data de 25 ianuarie a.c. mai mul]i locatari ai imobilului situat pe strada C\ciulata nr. 8 din Timi[oara
au anun]at poli]ia în leg\tur\ cu scandalul monstru care r\bufnea prin pere]ii apartamentului locuit de Minerva
Rosta[ (30 de ani) [i concubinul ei, Sava Bacica (34 de ani). Când a descins la adresa `n discu]ie, echipa de
poli]i[ti a avut o adev\rata surpriz\: tân\ra femeie z\cea întins\ f\r\ via]\ pe un pat... Cum scandalurile [i b\t\ile
erau la ordinea zilei în casa celor doi, primul luat la întreb\ri a fost b\rbatul cu care Minerva î[i ducea traiul si
cu care avea trei copii de vârste mici, de 6, 8 [i 12 ani. Sava Bacica a declarat c\ nu are idee cum a murit femeia
sa, servindu-le oamenilor legii o poveste încâlcit\ f\r\ cap [i coad\. În absen]a unor indicii incriminatoare clare
(victima nu prezenta semne evidente de agresiune), poli]i[tii au fost nevoi]i s\-l lase în pace pe posibilul sus-
pect cel pu]in pân\ în momentul în care ancheta urma s\ prind\ cheag. Finalizarea necropsiei [i a testului
histopatologic avea s\ clarifice toate necunoscutele cazului. Verdictul e f\r\ dubiu: crim\! S-a stabilit c\ moartea
femeii a survenit prin asfixie mecanica, mai exact victima a fost strangulat\ cu un material textil (se presupune
c\ ar fi vorba despre un batic), iar c\ile respiratorii i-au fost obturate (acoperite de criminal cu mâna). Imediat
ce au avut confirmarea asasinatului, zilele trecute poli]i[tii au b\tut la u[a principalului suspect, concubinul vic-
timei, pentru a-l pune `n fa]a faptului împlinit. Surpriz\ din nou! Sava Bacica disp\ruse f\r\ urm\ de la domi-
ciliu imediat dup\ demararea anchetei. S-a stabilit c\ pe doi dintre copii (cei mici) îi luase cu el, iar feti]a de 12
ani fusese dat\ spre îngrijire bunicilor. În baza noilor probe, criminali[tii au conturat posibilul scenariu al crimei.
Dup\ un nou scandal monstruos, b\rbatul a luat un batic cu care [i-a strangulat consoarta. Cum probabil
aceasta se zb\tea s\ scape din strânsoare, ca s\ fie sigur c\ a terminat cu ea i-a acoperit nasul [i gura cu palma
pân\ când aceasta nu a mai mi[cat. Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor trei copii, martori mu]i ai
atrocit\]ii. Poli]i[tii spun c\ fata cea mare era extrem de speriat\ când s-a realizat descinderea ini]ial\, motiv
pentru care probabil nu a suflat o vorb\ despre drama la care a asistat. IPJ Timi[ a anun]at c\ Sava Bacica,
disp\rut f\r\ urm\ împreun\ cu ceilal]i doi copii, a fost dat în urm\rire general\ [i în consemn la frontier\, iar
pe numele s\u procurorii au emis o ordonan]\ de re]inere pentru comiterea infrac]iunii de omor.
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4. Includerea în articol a unor exemple de indicii, semne care sunt, de obicei,
premerg\toare actelor de violen]\ în familie. Pentru aceasta în redactarea articolului se poate pleca
de la unele întreb\ri de genul: Au existat  semne de avertizare legate de violen]a în familie? (`ntreb\ri
adresate prietenilor de familie sau colegilor de munc\ ai victimei [i agresorului) Agresorul era o per-
soan\ geloas\/obi[nuia s\ bea? Victima a prezentat [i anterior semne de lovire pe care nu le-a justificat?
Anterior victima p\rea a fi deprimat\ sau retras\ din motive inexplicabile? Ce reac]ie a avut agresorul
dup\ mediatizarea comiterii actului de violen]\ în familie? 

Pentru c\ agresorii tind s\ izoleze victimele de lumea extern\, ziaristul poate s\ î[i pun\ întreb\ri
de genul: Cum se raporta agresorul la activitatea victimei? Victimei i se permitea s\-[i viziteze familia
sau/[i prietenii? Agresorul venea deseori la locul de munc\ al victimei? Cuplul era mereu împreun\?

EXEMPLU
O femeie din Ia[i a fost b\tut\ pân\ i-au murit gemenii din pântec
Conducerea Inspectoratului de Poli]ie al jude]ului Ia[i s-a autosesizat, ieri la prânz, în cazul Mariei Moroi
din satul Cozme[ti, comuna Stolniceni Prajescu, care ar fi fost agresat\ de [otul acesteia. Femeia era
îns\rcinat\ în luna a [aptea [i avea gemeni. Duminic\ seara, între cei doi s-a iscat un scandal, iar [otul [i-
a "pedepsit" nevasta lovind-o f\r\ mil\ cu pumnii [i picioarele în burt\ pân\ când cei doi prunci au murit
în pântec. Maria Moroi a fost internat\ în stare grav\ la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Ghica
Vod\" din Ia[i, unde a fost supus\ unei complicate interven]ii chirurgicale pentru a-i fi salvat\ via]a. Pân\
ieri dup\-amiaz\, Ilie Moroi nu a fost interogat de poli]i[ti, pe motiv c\ "urmeaz\ ca un medic legist s\
fac\ leg\tura de cauzalitate. Noi ne-am autosesizat. Nimeni din familie nu ne-a anun]at. Un echipaj de la
Serviciul Judiciar este la maternitate, s\ stea de vorb\ cu femeia dup\ ce î[i revine dup\ opera]ie", dup\
cum ne-a declarat comisarul-[ef Ioan Bodia, ofi]erul de rela]ii cu mass-media din IPJ Ia[i.

5. Atunci când o victim\ a violen]ei în familie este intervievat\ jurnalistul ar trebui s\ ]in\
cont sau s\ ia în considerare nevoia de siguran]\ [i confiden]ialitate a celui/celei intervievate.
Pentru aceasta el ar trebui mai întâi s\ întrebe victima dac\ este de acord cu utilizarea numelui ei în arti-
col [i dac\ ea/el consider\ c\ acest lucru ar proteja-o/l-ar proteja pe ea/el [i pe familia ei/lui. 

În general se consider\ c\ acoperirea mediatic\ este inadecvat\ atunci când perpetueaz\ mituri [i
stereotipuri legate de violen]a în familie. De aceea, jurnalistul ar trebui s\ evite utilizarea unor elemente
cu un poten]ial impact negativ în construc]ia unui astfel de articol, de tipul: 

1. Evitarea desemn\rii actelor violente intrafamiliale cu termenul de "probleme ale unui
cuplu", "probleme de cuplu". Pentru aceasta ar trebui s\ se evite utilizarea enun]urilor care descriu
un astfel de act violent drept "o c\s\torie cu probleme", pentru c\ acest tip de exprim\ri descriu în mod
inadecvat violen]a în familie ca pe o problem\ ap\rut\ între doi oameni [i ascunde faptul c\ agresorul
poart\ responsabilitatea actului violent. O acoperire adecvat\ în prezentarea media, mai exact în arti-
colele de pres\, ar trebui s\ implice precizarea gravit\]ii actelor agresorului. Este mai bine s\ se evite uti-
lizarea unor sintagme precum: "discu]ie în cuplu", "ceart\", "disput\" pentru c\ ele nu accentueaz\ ca-
racterul violent al actului. 

2. Nu ar trebui pus un accent deosebit pe aspecte legate de comportamentul victimei [i nu ar
trebui utilizat un limbaj care s\ blameze victima. În prezentarea media a unui astfel de act jurnalistul
ar trebui s\ plece de la supozi]ia c\ victima dintr-o rela]ie în care este folosit\ violen]a în familie nu este vino-
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vat\ pentru manifestarea unui astfel de comportament. Dac\ sunt utilizate întreb\ri legate de comporta-
mentul anterior al victimei atunci se poate transmite ideea c\ jurnalistul presupune c\ ea (victima) ar fi într-
adev\r vinovat\ de manifestarea unor astfel de acte [i c\ agresorul este într-o anumit\ m\sur\ justificat pen-
tru ac]iunea sa violent\. Mult mai adecvat ar fi ca jurnalistul s\ se concentreze în articolul s\u pe prezentarea
ac]iunilor agresorului [i s\ contextualizeze ac]iunile de prevenire [i combatere a violen]ei în familie la nivelul
societ\]ii, ca întreg [i al comunit\]ii în care aceasta s-a manifestat. Se consider\ c\, în general, opiniile [i
comentariile personale ale jurnali[tilor pot fi formulate astfel încât ele s\ transmit\ aplicarea unui "stigmat"
asupra victimei [i am avea astfel de-a face cu o mediatizare dezechilibrat\ a actului de violen]\ în familie.

De exemplu: Nu ar trebui ca jurnalistul s\ pun\ (nici m\car implicit) întrebarea "De ce a
suportat victima aceste acte repetate de violen]\?", ci s\ o înlocuiasc\ cu o întrebare de tipul,
"Care au fost condi]iile care au împiedicat-o s\ declare deschis existen]a unor abuzuri?"

3. Nu ar trebui ca articolele s\ con]in\ indica]ii sau presupozi]ii (explicite [i/sau implicite) c\
apartenen]a la un anumit gen, o anumit\ vârst\, nivel de instruc]ie, ocupa]ie, etnie sau religie pre-
dispun un individ s\ se manifeste violent intrafamilial. Astfel, se consider\ c\ într-un material de pres\
accentuarea apartenen]ei victimei sau agresorului la un anumit nivel de instruc]ie, etnie, religie, un anumit
gen etc., duce în fapt la perpetuarea stereotipurilor legate de violen]a în familie prin intermediul mass media. 
4. Ar trebui evitat\ utilizarea într-o modalitate emo]ional\ a cit\rii surselor legate de victim\
sau agresor sau a cit\rii surselor care nu transmit informa]ii semnificative legate de actul de
violen]\ în familie. Se consider\ astfel c\, în acoperirea mediatic\ a actelor de violen]\ în familie citarea
surselor trebuie s\ fie foarte exact\ pentru c\ alegerea surselor [i "încruci[area" lor poate oferi o anu-
mit\ tendin]\ în prezentarea general\. De[i este important s\ se intervieveze membrii familiei, prietenii
[i colegii de serviciu, jurnalistul ar trebui s\ aib\ permanent în vedere faptul c\ poate evita s\ discute în
termeni exclusiv negativi despre agresor [i victim\. Rezultatul previzibil ar fi un material de pres\ în care
nu este oferit\ o imagine adecvat\ a actului de violen]\ în familie. De asemenea, jurnalistul ar trebui s\
evite utilizarea ca "surse" a persoanelor din familie sau din anturajul victimei [i agresorului care discut\
în termeni negativi despre persoanele decedate în cursul acestor acte.

EXEMPLU
Înnebunit de furia geloziei [i influen]at de mama sa,
Un tân\r [i-a ucis so]ia pentru c\... se sp\la [i f\cea cur\]enie în cas\
O crim\ abominabil\ a zguduit comuna doljean\ Tuglui. Orbit de gelozie, sub influen]a p\rin]ilor, un
tân\r de 24 de ani [i-a ucis so]ia, de numai 19 ani, cu cinci lovituri de cu]it. Criminalul s-a dus câteva
ore mai târziu la postul de poli]ie, unde s-a autodenun]at. În urma lor a r\mas o feti]\ de patru ani, care
de acum va fi crescut\ de bunicii din partea mamei. Revolta]i, s\tenii spuneau c\ aceea[i soart\ o meri-
ta [i criminalul. Comuna Tuglui, situat\ nu departe de Craiova, a fost teatrul unei tragedii despre care
s\tenii spun c\ nu-[i amintesc când s-a mai întâmplat una asem\n\toare. În urm\ cu cinci ani, Florin
Gheorghe s-a c\s\torit cu Marinela Butu. Cum e tradi]ia la ]igani, cei doi s-au cununat pe când ea avea
14 ani, iar el 19. La un an de la acel eveniment, a venit pe lume Alina. În anii care au trecut, între Florin
[i Marinela s-au iscat unele certuri, dar apropia]ii spun c\ totul era în limitele normalului. El era dintr-o
familie s\rac\, spre deosebire de p\rin]ii fetei, care au o gospod\rie destul de bine pus\ la punct. Ace[tia
au dou\ case, situate fa]\ în fa]\, pe aceea[i uli]\, iar lâng\ unul din imobile se afla bordeiul p\rin]ilor lui
Florin Gheorghe. Din acest motiv p\rin]ii fetei n-au fost de acord cu acea c\s\torie, dar pân\ la urm\
au acceptat s\ fac\ pe placul fetei.
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O minte bolnav\ a distrus o familie
S\tenii spun c\ în ultimul timp Florin Gheorghe o luase razna. "Am fost coleg cu el la atelierul auto.
F\cea chefuri întruna. Lua t\vi cu mici [i navete cu bere [i se distra cu prietenii [i fra]ii lui noapte de
noapte, c-avea bani de la atelier. Lua [i curve, pe care tot el le pl\tea". Marinela era o fat\ înalt\ [i foarte
frumoas\. Îi pl\ceau cur\]enia [i igiena. S\tenii din zon\ spun c\ tot timpul sp\la rufe, f\cea ordine prin
cas\ [i se schimba de câteva ori pe zi. Acest lucru a trezit suspiciunile soacrei sale. }iganca b\trân\ a
început s\ bage zâzanie cum c\ fata ar iubi alt b\rbat, de vreme ce se primene[te toat\ ziua. Florin [i
fra]ii s\i au dat crezare spuselor ]ig\ncii care-i crescuse. La sfâr[itul s\pt\mânii trecute, între Florin [i
Marinela s-a iscat un scandal monstru pe aceast\ tem\, el acuzând-o c\ se ]ine cu altul. Fata, nevinovat\
[i mult mai bine educat\, a refuzat s\ admit\ ideea unei astfel de discu]ii. Cei doi au hot\rât s\ se
despart\, lucru care s-a [i întâmplat. El s-a mutat în cocioaba de peste drum, a p\rin]ilor s\i, iar pu]in
mai târziu a descins în curtea casei nevestei sale, unde împreun\ cu fra]ii s\i au amenin]at-o pe Marinela
[i, ca s\ fie mai conving\tori, i-au spart geamurile de la ma[in\. Apoi au plecat.

Ultimul act al tragediei - crima
În acel moment, tân\ra nu se a[tepta la ceea ce avea s\ urmeze. Luni, dup\ miezul nop]ii, so]ul orbit de
gelozie s-a strecurat în curtea casei în care locuia so]ia sa cu un cu]it în mân\ [i, de acolo, în interior.
Pentru asta el a urcat pe acoperi[, a dislocat dou\ ]igle [i a p\truns prin pod, pentru c\ u[a casei era
încuiat\. Tiptil, asasinul a intrat în camera în care Marinela dormea [i, f\r\ s\ spun\ un cuvânt, a început
s-o loveasc\ cu furie, înjunghiind-o în somn. Din cele cinci lovituri de cu]it, fatale au fost dou\: cea care
i-a sec]ionat gâtul [i cea care i-a str\puns inima. Sângele a ]â[nit peste tot, iar tân\ra, lipsit\ de orice
ap\rare sau [ans\, a murit pe covorul din mijlocul camerei, cu perna în bra]e, într-o balt\ de sânge. La
numai 19 ani, în urma sa a r\mas o copil\ despre care vecinii spun c\, dac\ ar fi fost acas\, criminalul o
omora [i pe ea. Dup\ ce Marinela [i-a dat ultima suflare, asasinul s-a dus în cealalt\ camer\, unde a
r\scolit totul în c\utarea aurului [i banilor. El a luat chiar [i o parte din hainele victimei. Dup\ vreo trei
ore, pe la 3.30, s-a dus la postul de poli]ie, a b\tut la poart\, iar când ofi]erul de serviciu l-a întrebat ce
s-a întâmplat, criminalul a spus: "Am f\cut o fapt\ [i am venit s\ v\ spun". El a fost re]inut imediat, ieri
fiind prezentat Tribunalului Dolj pentru emiterea mandatului de arestare preventiv\. Încadrat la omor
calificat, Florin Gheorghe risc\ de la 15 la 25 de ani de închisoare. P\rin]ii fetei au fost anun]a]i, tot ieri
diminea]\, [i au plecat cu primul avion din Spania spre România.

În intervievarea vecinilor [i a colegilor de serviciu jurnalistul ar trebui s\ ]in\ cont de caracterul pri-
vat al acestor acte, la posibilitatea ca ace[tia s\ ofere declara]ii centrate pe ideea de "[oc", "lucru incre-
dibil" etc. Dac\ un vecin sau un coleg de serviciu nu de]ine informa]ii sigure legate de actul de violen]\
în familie, atunci el/ea nu ar trebui utilizat ca "surs\" în articolul despre actul de violen]\ în familie.
O acoperire echilibrat\ în media a actelor de violen]\ în familie ar trebui s\ implice includerea în arti-
cole a opiniilor despre violen]a în familie exprimate de exper]i [i reprezentan]i ai institu]iilor statului,
implicate în prevenirea [i combaterea actelor de violen]\ în familie.

5. Jurnali[tii ar trebui s\ evite s\ trateze în articole actele de violen]\ în familie ca "tragedii
inexplicabile", care nu pot fi cuprinse într-un plan de ac]iune comunitar. Se poate considera c\
o astfel de acoperire mediatic\ a actelor de violen]\ în familie care ar transmite sentimentul de lips\ de
speran]\ [i de imposibilitate de a ac]iona în astfel de cazuri ar presupune inexisten]a unui minim apel la
factorii comunitari de decizie. De fapt, a[a cum prevede legisla]ia în vigoare exist\ o serie de mecanisme
[i pârghii prin care ac]iunile de combatere [i prevenire a actelor de violen]\ în familie pot fi eficiente la
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nivel comunitar. De aceea ar trebui ca acest tip de articole s\ con]in\ informa]ii referitoare atât la
legisla]ia în vigoare, cât [i la institu]iile statului abilitate s\ se implice în astfel de acte.

7.1. REGULI DE CARE JURNALISTUL AR TREBUI SÃ ÞINÃ CONT ATUNCI CÂND SCRIE
UN ARTICOL DESPRE VIOLENÞA ÎN FAMILIE (pe scurt):

1. Utiliza]i un limbaj adecvat: de exemplu, violul sau atacul sexual, nu înseamn\ "sex", chiar dac\ agre-
sorul este so]ul victimei; obiceiurile abuzive, agresive, nu pot fi desemnate cu un astfel de termen ca:
"leg\tur\ amoroas\".
2. Evita]i limbajul care poate sugera, în vreun fel, c\ victima ar fi vinovat\ pentru ceea ce s-a întâmplat.
3. Evita]i focalizarea exagerat\ a relat\rii legate de actul de violen]\ în familie asupra aspectelor legate de
statusul socio-economic sau etnia victimei [i agresorului: ar trebui s\ se ]in\ cont de faptul c\ violen]a în
familie este o problem\ social\, o problem\ public\, ce dep\[e[te diferen]ele de etnie, clas\ sau cultur\.
4. Pentru a dobândi încrederea victimei [i a membrilor familiilor în care au avut loc acte violente este
nevoie de o anumit\ perioad\ de timp [i de explica]ia rolului dumneavoastr\.. Explica]i-le acestor vic-
time ce tip de reportaj/articol de pres\ inten]iona]i s\ scrie]i. Eventual chiar ar\ta]i victimei exemple de
articole pe aceea[i tem\ pe care le-a]i scris anterior.
5. Victima ar trebui s\ fie informat\ de con]inutul materialului de pres\. De aceea, ar\ta]i victimei buc\]i
din articol, din relatarea pove[tii sale, înainte ca aceasta s\ fie publicat\. Dup\ ce aceasta cite[te [i
în]elege inten]iile jurnalistice ale investiga]iei, este posibil ca ea s\ decid\ s\ v\ împ\rt\[easc\ mai multe
detalii despre ceea ce s-a întâmplat.
6. Când descrie]i atacul, încerca]i s\ fi]i echilibrat în raportul dintre text [i datele statistice sau/[i exem-
plific\rile grafice incluse. Prea multe, pot fi nejustificate, în timp ce prea pu]ine pot s\ nu ofere puncte
de sprijin în explicarea cazului [i în special a cauzei victimei.
7. Include]i orice fel de informa]ii care îi pot ajuta pe al]ii s\ evite comiterea unor astfel de acte de
violen]\ în familie.
8. Oferi]i informa]ii [i adrese de contact referitoare la institu]iile care pot s\ asiste [i s\ ajute victimele
[i pe ceilal]i membrii ai familiei afla]i în dificultate.
9. Cere]i acordul victimei pentru materialul publicat.

7.2. FOTOGRAFIA DE PRESÃ

1. Persoanele decedate sau aflate în stare de incon[tien]\ nu trebuie fotografiate în nici o circumstan]\.
2. Fotografierea victimelor actelor de agresiune în familie - îndeosebi a copiilor minori - implic\ ca
fotoreporterul s\ ob]in\ o aprobare scris\ de la acestea sau de la reprezentan]ii lor legali.
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8. Intervievarea victimelor 
actelor de violenþã în familie

Atunci când o victim\ `[i d\ acordul pentru un interviu, jurnali[tii ar trebui s\ ia în considerare difi-
cult\]ile de abordare ale unei persoane care sufer\ înc\ de trauma post-act de violen]\. Jurnalistul nu ar
trebui s\ plece de la presupunerea c\ victim\ sau un membru al familiei victimei nu vrea s\ vorbeasc\
cu jurnalistul; deseori, ei sunt dornici s\-[i împ\rt\[easc\ experien]a [i amintirile unui jurnalist.

8.1. SUGESTII GENERALE PENTRU INTERVIEVAREA VICTIMELOR VIOLENÞEI ÎN FAMILIE

1. Ar trebui s\ se [tie ceea ce trebuie s\ se spun\. Jurnalistul ar trebui s\ accentueze punctele
pe care trebuie s\ le ating\ în discu]ie [i, cel mai important, ce vocabular alege s\ utilizeze pentru a evita
blamarea suplimentar\ a victimei. El ar trebui s\ se asigure c\ persoana care urmeaz\ a fi intervievat\
în]elege termenii interviului. Pentru orice eventualitate, ar trebui s\ fac\ precizarea expres\: "Acesta este
un interviu pentru un reportaj pe care urmeaz\ s\ îl scriu. Ceea ce spune]i va ap\rea în ziar, al\turi de
numele dumneavoastr\, dac\ sunte]i de acord ca acesta s\ fie publicat.", din când în când persoanei
intervievate trebuie s\ i se reaminteasc\ acest aspect.

2. Ar trebui realizate contacte [i ob]inut acordul. Jurnalistul ar trebui s\ fac\ mai întâi o
prezentare general\ a sa [i a institu]iei de pres\ în care lucreaz\. El ar trebui s\-[i exprime p\rerea de r\u
pentru circumstan]ele producerii actului de violen]\ intrafamilial\ [i speran]a c\ va prezenta punctele de
vedere importante pentru victim\. "Îmi pare r\u pentru ceea ce vi s-a întâmplat."/"Îmi pare r\u pentru
pierderea suferit\.". Acesta ar putea fi un început bun pentru o conversa]ie cu o victim\ a violen]ei în
familie/cu o rud\ apropiat\ a unei victime a violen]ei în familie, care nu a supravie]uit.

3. Ar trebui ca jurnalistul s\ manifeste o abordare flexibil\. Jurnalistul ar trebui s\ se ofere s\ reali-
zeze interviul atunci când victima este preg\tit\. Jurnalistul ar trebui s\ ]in\ cont c\ acest lucru implic\ un
interval de timp diferit, mult mai lung decât s-a crezut ini]ial. Rezultatul va fi o comunicare mult mai deschis\
[i un interviu mult mai bun. Jurnalistul ar trebui s\ acorde aten]ie propriilor sale emo]ii pe parcursul inter-
viului [i s\ lase s\ se întrevad\, într-o oarecare m\sur\, [i în reportajul pe care îl construie[te, men]inându-
se, desigur, în limitele profesionalismului jurnalistic. Presupozi]ia general\ în acest caz este simpl\: "Dup\
cum dumneavoastr\ a]i fost emo]ionat, acelea[i [anse le au [i cititorii articolului dumneavoastr\".

4. Ar trebui stabilite o serie de reguli fundamentale. Jurnalistul ar trebui s\ permit\ un anumit
control al victimei asupra desf\[ur\rii interviului, mai ales în leg\tur\ cu locul unde se va ]ine interviul
[i cu ce anume se va discuta. Jurnalistul ar trebui s\ se asigure c\ victima îl cunoa[te ca reporter [i nu ca
prieten, pentru c\ scopul s\u este s\ o ajute s\-[i spun\ povestea - [i s\ fac\ acest lucru în modalitatea
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pe care o dore[te. Jurnalistul ar trebui s\ ob]in\ acordul de a nota ceea ce victima îi relateaz\ sau de a
înregistra interviul pe band\ magnetic\. Întotdeauna el ar trebui s\ ofere notele de interviu [i s\ ob]in\
numerele de telefon [i adresa persoanei intervievate, astfel încât s\ o poat\ recontacta în cazul în care
vrea s\ clarifice unele aspecte.

5. Ar trebui urmat\ o anumit\ structur\ a interviului. Jurnalistul ar trebui s\ fac\, atât cât este
posibil, o cronologie a evenimentelor, începând, de exemplu, prin a afla când au ap\rut pentru prima dat\
probleme în rela]ie. El ar trebui s\ ob]in\ cât mai multe detalii posibile. Atunci când s-a/s-au întâmplat
incidentul/incidentele, mai era cineva prezent? Victima a chemat poli]ia? Poli]i[tii au venit, [i dac\ da, cum
au intervenit? Au arestat agresorul? etc. Dac\ au avut loc mai multe incidente [i acte de violen]\ în fami-
lie, jurnalistul ar trebui s\ le organizeze cronologic. Este posibil ca nimeni s\ nu î[i mai aminteasc\ datele
exacte, dar cel pu]in el poate încerca s\ afle perioada anului în care s-au petrecut respectivele incidente: Era
iarn\ sau var\? Era înaintea Cr\ciunului sau dup\? Datele aproximative pot avea o importan]\ crucial\ în
localizarea documentelor [i în coroborarea acestor am\nunte cu informa]iile ob]inute de la al]i martori.

6. Ar trebui ob]inute informa]ii de la cât mai multe surse. Întotdeauna jurnalistul ar trebui s\ cear\
nume [i date de contact despre alte persoane care pot avea informa]ii: rude, prieteni - fie ai victimei, fie ai
agresorului, fie ai ambilor - colegi de camer\, colegi de serviciu, asisten]i sociali pe care victima, eventual, i-
a contactat, organiza]ii non-guvernamentale care sprijin\ victima etc. Fiecare interviu poate oferi patru sau
cinci poten]iali martori, fiecare având propria sa optic\ din viziunea de ansamblu asupra actului violent.

7. Ar trebui, eventual, oferit un ajutor în investiga]ia cazului. Atunci când jurnalistul intervie-
veaz\ membrii familiei în care s-a produs actului violent, ace[tia ar trebui întreba]i despre existen]a
oric\rui document pe care eventual l-au g\sit printre lucrurile victimei, mai ales dac\ aceasta a decedat
ca urmare a producerii actului violent. Membrii familiei pot avea certificate medico-legale sau copii ale
acestora, procese verbale ale poli]iei, ordine de restric]ie, rapoarte ale Direc]iei pentru Protec]ia
Copilului, cereri pentru ad\postire etc. - oricare dintre acestea putând oferi mai multe informa]ii [i expli-
ca]ii pentru ceea ce s-a întâmplat. Este recomandabil ca jurnalistul s\ nu ia unica copie a unui document,
ci o copie a acestuia.

8. Victima trebuie prezentat\ ca o fiin]\ uman\. Mai ales atunci când victima actului de violen]\
în familie a decedat ca urmare a acestui act, jurnalistul trebuie s\ cear\ rudelor/prietenilor c\rora le ia
interviu, fotografii ale acesteia (victima). Fotografiile sunt importante pentru c\ ele ofer\ un element
uman tragediei. Jurnalistul ar trebui s\ cear\ întotdeauna permisiunea înainte de a publica oricare dintre
aceste fotografii. În schimb, nu se fotografiaz\ victima decedat\, aflat\ în stare de incon[tien]\ sau în
imposibilitatea de a-[i da acordul pentru a fi fotografiat\. Întotdeauna jurnalistul ar trebui s\ ]in\ cont
de existen]a unor limite ale decen]ei umane, chiar [i atunci când victima - mutilat\ sau desfigurat\ -  este
de acord ca ea s\ fie fotografiat\.

9. Ar trebui oferite informa]ii de context legate de actul de violen]\ în familie. Jurnalistul tre-
buie s\ fie empatic în raport cu nevoile victimei [i de aceea, de exemplu, el poate s\ o întrebe la ce ser-
vicii de ajutorare a victimelor a f\cut apel [i care au fost rezultatele apelului s\u.

10. Ar trebui p\strat\ leg\tura cu victima sau cu martorii intervieva]i. Jurnalistul trebuie s\
cear\ permisiunea de a lua din nou leg\tura cu victima/victimele, ulterior, dup\ realizarea interviului, [i
s\ o/s\ `i roage s\ îl contacteze dac\ î[i amintesc un alt am\nunt important legat de actul de violen]\ în
familie. Uneori, dup\ ce jurnalistul pleac\, persoanele intervievate încep s\-[i aminteasc\ am\nunte [i
detalii ale actului violent sau incidente asem\n\toare petrecute în trecut; de aceea, este bine ca jurnalis-
tul s\ se asigure c\ poate fi g\sit pentru a primi noile informa]ii.
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11. Amânarea sau refuzul unui interviu nu ar trebuie blamate în articolele redactate de 
jurnalist. Pentru aceasta jurnalistul ar trebui s\ ia în considerare urm\toarele aspecte:

1. Uneori nu pute]i evita "intruziunea" în triste]ea cuiva. Dac\ trebuie s\ amâne interviul, fie pen-
tru o perioad\ limitat\ de timp, fie pentru una nelimitat\, jurnalistul ar putea s\-[i aminteasc\ de
faptul c\ ar trebui s\ fie sensibil [i respectuos în abordarea sa.
2. Dac\ cineva nu dore[te s\ vorbeasc\ cu jurnalistul, acesta ar trebui s\ r\mân\ în continuare politi-
cos. El nu ar trebui s\ uite s\-[i lase cartea de vizit\ sau datele de contact; la un moment dat, per-
soana respectiv\ s-ar putea decide totu[i s\ vorbeasc\ cu un reporter, iar cel sunat va fi cel care a
f\cut cea mai bun\ impresie.

8.2. NOMINALIZAREA VICTIMEI ACTELOR DE VIOLENÞÃ ÎN FAMILIE

În general se consider\ c\ utilizarea nominaliz\rii sau imaginilor poate duce la o mai mare profunzime
[i personalizare a articolului despre actul de violen]\ în familie. Atunci când jurnali[tii acoper\ prin
relatarea lor un act de violen]\ în familie este important s\ ia în considerare dreptul la via]\ particular\
al victimei. De aceea: 

1. Numele victimei [i imaginile cu aceasta ar trebui s\ fie publicate numai cu acordul vic-
timei [i dup\ ce jurnalistul s-a asigurat c\ aceasta în]elege pe deplin ce înseamn\ acest lucru. În cazul în
care victima a murit, nominalizarea victimei se poate face doar cu acordul membrilor apropia]i ai familiei. 

2. Ar trebui ca jurnalistul s\ r\spund\ la întrebarea: "O [tire despre un act de violen]\ în familie
este mai credibil\ atunci când este utilizat numele real al victimei?". În acest caz r\spunsul poate fi nuan]at.

8.3. PRINCIPII CARE AR PUTEA FI INCLUSE ÎN REALIZAREA UNUI INTERVIU ETIC CU
FEMEILE CARE AU FOST VICTIME ALE VIOLENÞEI ÎN FAMILIE

8.3.1. REGULI GENERALE
1. Nu face]i r\u! - nu lua]i nici un interviu care ar putea contribui la înr\ut\]irea situa]iei victimei pe ter-
men lung sau scurt.
2. Aprofunda]i subiectul [i aprecia]i riscurile - înv\]a]i despre riscurile asociate cu violen]a în familie [i
familiariza]i-v\ cu situa]ia fiec\rei victime înainte de realizarea interviului.
3. Oferi]i informa]ii suplimentare [i nu face]i promisiuni pe care nu le pute]i onora - fi]i preg\tit/\ s\
oferi]i informa]ii despre sprijinul sanitar, legal, social [i serviciile de asisten]\ social\ [i oferi]i referin]e
în acest sens dac\ sunt cerute.
4. Alege]i cu grij\ (adecvat) componen]a membrilor echipei jurnalistice.
5. Asigura]i anonimatul [i confiden]ialitatea celor declarate - proteja]i identitatea [i confiden]ialitatea
victimei intervievate pe parcursul întregului proces de întrevedere - din momentul în care ea este con-
tactat\, pân\ în momentul în care acest caz este f\cut public.
6. Ob]ine]i un consim]\mânt în cuno[tin]\ de cauz\ - asigura]i-v\ c\ fiecare persoan\ intervievat\
în]elege în mod clar con]inutul [i scopul interviului, modalitatea în care urmeaz\ a fi utilizat\ în viitor
informa]ia, dreptul ei de a nu r\spunde la unele întreb\ri, dreptul de a întrerupe interviul în orice
moment [i dreptul de a limita oferirea de informa]ii în orice moment.
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7. Asculta]i [i respecta]i opiniile fiec\rei victime despre situa]ia proprie [i despre riscurile la care se
expune în ceea ce prive[te siguran]a sa - recunoa[te]i faptul c\ fiecare victim\ are preocup\ri diferite [i
c\ modalitatea în care ea se raporteaz\ la acestea poate fi diferit\ de modalitatea în care al]ii le evalueaz\.
8. Nu retraumatiza]i o victim\! - nu pune]i întreb\ri care au inten]ia de a determina un r\spuns
emo]ional. Fi]i gata s\ r\spunde]i la st\rile de temere ale unei victime [i gata s\ îi oferi]i sprijin, s\ o încu-
raja]i.
9. Fi]i gata pentru o interven]ie de urgen]\ - fi]i gata s\ ac]iona]i dac\ o victim\ declar\ c\ ea este într-
un pericol iminent.
10. Utiliza]i în scopuri constructive informa]iile ob]inute - utiliza]i informa]iile într-o modalitate care
este în beneficiul victimei sau care duce la dezvoltarea unor politici sociale pozitive [i interven]ii pozi-
tive pentru victimele violen]ei în familie în general. 

Utiliza]i investiga]ia dumneavoastr\ pentru a face schimb\ri! V\ pute]i asuma un rol social
într-o problem\ social\ delicat\.

8.3.2. REGULI SPECIFICE
1. Odat\ ce a]i terminat investiga]ia, adunând informa]ii, pe cât posibil din cel pu]in dou\ surse, pute]i
s\ scrie]i reportajul/ancheta. Descrierea cazului trebuie s\ fie scurt\ [i s\ con]in\ numai informa]ii fac-
tuale pe care [ti]i c\ le pute]i dovedi. Probabil cel mai bun format este cel care cuprinde o cronologie a
incidentelor, incluzând aici: faptul c\ poli]ia a fost sau nu chemat\, dac\ da, cum au ac]ionat poli]i[tii,
dac\ s-au f\cut arest\ri, care este statutul agresorului în momentul scrierii reportajului, dac\ a avut loc
sau nu un proces, dac\ s-a dat o sentin]\, dac\ da, care este aceasta etc.
2. Dac\ dori]i s\ include]i o analiz\ a propriilor dumneavoastr\ descoperiri sau vre]i s\ face]i o serie de
recomand\ri în cadrul articolului, acestea trebuie s\ fie separate de descrierea cazului. Prezentarea cazu-
lui trebuie s\ se bazeze pe fapte [i orice opinie trebuie s\ fie separat\ de prezentarea simpl\/direct\ a
acestui caz.
3. Oferi]i, cu aceast\ ocazie, orice fel de informa]ii care pot fi utile pentru alte poten]iale victime ale
violen]ei în familie: face]i cunoscut\ legisla]ia menit\ s\ previn\ [i s\ combat\ fenomenul; ar\ta]i, în
primul rând, c\ exist\ o astfel de lege (Legea nr. 217/2003) [i schi]a]i, în câteva cuvinte, principalele ele-
mente ale acestei legi [i cum poate fi ea aplicat\ în folosul cet\]enilor în dificultate. Oferi]i informa]ii
despre "circuitul" pe care poate s\ îl urmeze o victim\ a violen]ei în familie, de la poli]ie, la scutirea pl\]ii
taxei necesare la Institutul Medico-Legal [i pân\ la oferirea de informa]ii utile despre activitatea unor
ONG-uri [i existen]a ad\posturilor în care se pot "refugia" victimele actelor de violen]\ în familie. Orice
adres\ sau num\r de telefon poate fi, uneori, esen]iale [i chiar vitale pentru o victim\ - în special cea
care este o victim\ a violen]ei în familie.
4. Nu în ultimul rând, ave]i oportunitatea de a v\ exprima propria dumneavoastr\ opinie cu privire nu
doar la actul violent prezentat, ci [i la fenomenul social ca atare. Pute]i analiza ce "merge bine" [i ce
"merge prost" în sistemul legislativ [i în cel al protec]iei sociale, care sunt mentalit\]ile române[ti [i cum
ar putea fi ele schimbate, dac\ este nevoie de o schimbare [i cum pot ac]iona femeile, în special, pentru
a nu mai c\dea victime ale violen]ei în familie.
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9. Aspecte privind statutul copiilor
implicaþi în actele de 

violenþã în familie
1. Regula confiden]ialit\]ii [i secretului identit\]ii

• Nu publica]i [i nu face]i publice numele [i identitatea copiilor implica]i în actele de violen]\ în familie;
• Nu dezv\lui]i locul unde se g\sesc ace[tia;
• Nu utiliza]i un limbaj din care s\ rezulte posibilitatea blam\rii ulterioare a copiilor [i ata[area unui

stigmat negativ asupra lor din partea comunit\]ii.
2. Regula consim]\mântului

• Ob]ine]i consim]\mântul p\rin]ilor sau al reprezentan]ilor legali înainte de a introduce informa]ia
despre copii în [tirea sau articolul despre violen]a în familie;

• Asigura]i-v\ c\ p\rin]ii sau reprezentan]ii legali sunt de acord cu modalitatea în care informa]iile legate de
copii sunt introduse în [tirea sau articolul despre violen]a în familie înainte ca articolul s\ fie publicat.

3. Citarea "surselor" copii [i intervievarea lor
• Copiii nu sunt adul]i în miniatur\; fi]i con[tien]i de impactul pe care îl poate avea asupra copiilor fap-

tul de a fi fost martorii unui act violent în familie; copiii sunt mai vulnerabili la traum\ din cauza
vârstei [i a dependen]ei lor; astfel de traume, istoria unei familii cu probleme, poate s\ creasc\
riscurile pentru copiii respectivi;

• Copiii traumatiza]i pot dori s\ spun\ povestea lor, îns\ este posibil s\ nu fie în interesul lor s\ fie
intervieva]i, deoarece în unele împrejur\ri o astfel de experien]\ (interviul) le poate spori/exacerba
vulnerabilitatea/expunerea la traum\; 

• Încerca]i ca intervievarea copiilor s\ se realizeze într-o ambian]\ familial\ [i cu ajutorul unui special-
ist (de obicei asistent social) în activitatea cu copii care au suferit traume;

• Introduce]i cât mai pu]ine informa]ii legate de contextul personal al producerii actului de violen]\,
punând un accent mai mare pe aspectele legate de mecanismele [i institu]iile statului implicate în pre-
venirea [i combaterea actelor de violen]\ în familie.

4. Evaluarea r\spunsurilor date de [i referitoare la copiii implica]i în actele de violen]\ în familie
• Contextualiza]i r\spunsurile oferite punând un accent deosebit pe situa]iile [i exemplele în care copiii

au fost implica]i în acte de violen]\ fizic\ [i dac\ au avut sau nu nevoie de îngrijire medical\ ca efect
al actelor de violen]\ în familie;

• Accentua]i efectele traumatice la nivelul psihicului individual, rezultate în urma  particip\rii la acest
tip de acte de violen]\ în familie; 

• Include]i în articol informa]ii statistice [i opinii ale exper]ilor în problematica delincven]ei intra-
familiale.

36



10. Acoperirea mediaticã a crimelor
rezultate din violenþa în familie

- câteva recomandãri -

1. Focalizarea asupra motivelor agresorului, ca [i asupra detaliilor sinistre ale crimei, pot "roman]a" asasinatul [i
uciga[ul, ceea ce poate s\ fac\ din acoperirea mediatic\ a acestui act o acoperire unidimensional\/unilateral\.
2. În schimb, este recomandabil ca acoperirea media s\ se concentreze asupra vie]ii victimei [i pe
efectele crimei asupra membrilor familiei victimei (în special dac\ sunt implica]i [i copii minori).
3. Ca [i în cazul altor forme de manifestare a violen]ei în familie, nici aici victima nu trebuie blamat\.
Nimeni nu "cere", nici m\car nu "sugereaz\" c\ ar vrea s\ fie insultat, lovit, b\tut, violat, sechestrat,
strangulat, omorât etc. [i, cu atât mai mult, victima nu are nici o vin\ c\ a murit.
4. Pe parcursul procesului [i al deten]iei, chiar dac\ evenimentele din sala de judecat\ reprezint\ "[tir-
ile", nu trebuie s\ fie ignorate familia [i prietenii victimei.
5. La începutul articolului trebuie ca numele victimei s\ apar\ înaintea numelui criminalului (de exem-
plu: "Ast\zi începe procesul în cazul asasinatului a c\rui victim\ a fost Maria Popescu, de 30 de ani. Ion Popescu, de
33 de ani, so]ul ei, este judecat pentru omor deosebit de grav." {i nu: "Ast\zi începe procesul intentat lui Ion Popescu,
de 33 de ani, judecat pentru asasinarea so]iei sale, Maria Popescu, de 30 de ani").
6. Trebuie avut permanent în vedere c\ un reportaj scris cu sensibilitate poate ajuta la construirea sau
consolidarea sentimentului de încredere între dumneavoastr\ [i sursele dumneavoastr\. Familia [i pri-
etenii victimei pot respinge ideea de a vorbi în primele s\pt\mâni care urmeaz\ crimei, îns\ dup\ o
vreme ei pot dori s\ împ\rt\[easc\ ceea ce [tiu unui reporter care i-a tratat respectuos; încerca]i s\
oferi]i/contura]i un context pentru cititorii respectivului ziar. O întrebare util\, la care s-ar putea
r\spunde în acest caz este: "Cât de comune/obi[nuite sunt crimele, în general, [i cele petrecute în inte-
riorul familiilor, în special, în ora[ul X sau în zone de interes proxim pentru cititori?"
7. Nu trebuie utilizat nici un stereotip sau prejudecat\ atunci când este redactat un reportaj sau un arti-
col despre o crim\ care a avut loc într-o familie. Nu trebuie accentuate, în acest sens ([i prezentate ca
"explicit\ri" implicite) apartenen]a membrilor familiei la o anumit\ etnie, un anumit nivel de instruc]ie
[i de educa]ie, ocupa]ia, mediul lor de reziden]\, religia, orientarea sexual\, apartenen]a de clas\, cultur\
sau ras\ etc.
8. Cititorilor trebuie s\ li se ofere numai informa]ii despre care jurnalistul este absolut sigur/\, pe care
le-a verificat de cel pu]in dou\ ori. Jurnalistul trebuie s\ fie obiectiv/\ atunci când comenteaz\ even-
tualele motive ale producerii crimei sau explica]iile "sociale" ale acesteia.
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9. Cititorilor trebuie s\ li se ofere orice fel de informa]ii care ar putea conduce la prevenirea producerii
unor astfel de evenimente în viitor. Printre cititori se pot afla persoane care pot fi urm\toarele poten]iale
victime ce vor deceda ca urmare a violen]ei în familie. De aceea, jurnalistul trebuie s\ le ofere sprijinul
de care au nevoie: informa]ii despre existen]a [i aplicarea în România a unei legi ( Legea nr. 217/2003)
speciale pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie; date despre modalit\]ile în care trebuie s\
procedeze dac\ au fost [i sunt, la rândul lor, victime ale violen]ei în familie ("circuitul" pe care pot s\-l
urmeze: ajutorul institu]iilor abilitate ale statului, ajutorul centrelor [i funda]iilor specializate, existen]a
ad\posturilor pentru femei [i copii victime ale violen]ei în familie etc., împreun\ cu toate datele de con-
tact ale acestora).
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11. Lista agenþiilor ºi ONG-urilor
implicate în problematica 

violenþei în familie

• Institutele Medico-Legale

• Direc]iile pentru Protec]ia Copilului în Dificultate 

• Prim\riile

• Poli]ia

• {colile

• Biserica

COALIÞIA NAÞIONALÃ A ONG-URILOR IMPLICATE ÎN 
PROGRAME PRIVIND  VIOLENÞA ÎMPOTRIVA FEMEILOR
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Nr.
crt.

DENUMIREA 
ORGANIZA}IEI ADRES| PERSOANA DE

CONTACT
TELEFON

FAX

1
Centrul de Mediere [i
Securitate Comunitar\

CMSC IA{I

Str. Moara de Foc
nr. 35, et. 7-8, Ia[i

DIANA MUNTEAN
LAURA CURCUDEL
NELU IVANU{C|

Tel: 0232/252 920
Fax: 0232/252 926

2
Centrul de Resurse

Juridice
CRJ BUCURE{TI

Str. Arcului nr. 19,
Bucure[ti

DANIELA NEAGU
Tel: 021/212 06 91/2/3

Fax: 021/212 05 19

3
Centrul Parteneriat 

pentru Egalitate
CPE BUCURE{TI

Str. C\derea
Bastiliei, nr. 33,

Bucure[ti

MONICA SECO{AN
FLORENTINA

BOCIOC

Tel: 021/212 11 96/97 
Fax: 021/212 10 35
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Nr.
crt.

DENUMIREA 
ORGANIZA}IEI ADRES| PERSOANA DE

CONTACT 
TELEFON

FAX

4

Grupul Român pentru
Ap\rarea Drepturilor

Omului
GRADO BUCURE{TI

Str. Cupolei nr. 5,
bl. 2B, sc. B, 

apt. 55,
Bucure[ti

MIHAELA
S|S|RMAN

RODICA NI}|
Tel/fax: 021/430 02 16

5
POLIMED APACA

BUCURE{TI
Str. Iuliu Maniu 
nr. 7, Bucure[ti

GABRIELA 
KUBINSCHI

Tel/fax: 021/410 41 35

6

Asocia]ia pentru
Promovarea Femeii din

România
APFR TIMI{OARA

Str. Letea nr. 46,
Timi[oara

VASILE
MOLDOVAN

Tel/fax: 0256/293 183

7
Societatea pentru 
Copii [i P\rin]i

SCOP TIMI{OARA

Str. Milcovului nr. 4,
Timi[oara

ORIANA
GOLEANU

Tel: 0256/293 176
0256/216 958

8
Asocia]ia 

PAS ALTERNATIV
BRA{OV

Str. Olte] nr. 21,
sc. A, ap.5, Bra[ov

IOLANDA 
BELDIANU

Tel/fax: 0268/257 037
0268/475 913

9
Asocia]ia TRANSCENA

BUCURE{TI

Str. Cupolei nr. 5,
bl. 2B, sc. B, apt. 55,

Bucure[ti
CRISTINA BRICIU Tel: 0722 853 505

10
Funda]ia Familia [i
Ocrotirea Copilului
FOC BUCURE{TI

Str. Pericle
Gheorghiu nr. 15,

Bucure[ti

LILIANA
TURLIU

Tel: 021/336 63 54
Fax: 021/335 07 59

11
Centrul de Consultan]\

Privind Violen]a
BUFTEA

Str. {colii nr. 2-4,
et. 1,

Buftea

OANA
PESCARU

Tel: 021/225 52 81
0723 532 202

12
Asocia]ia Femeilor
Împotriva Violen]ei

ARTEMIS CLUJ

Str. Baba Novac
nr. 23/1 

Cluj-Napoca

SORINA 
BUMBULU}

Tel/fax: 0264/592 689
0264/598 155

13
Asocia]ia Femeilor
Împotriva Violen]ei

ARTEMIS BAIA MARE

Str. Transilvaniei
nr. 3A, 

Baia Mare
SORINA BÂRLE

Tel: 0262/250 770
0740 193 078

14
Funda]ia SENSIBLU

BUCURE{TI
Bd. M\r\[e[ti nr. 2,

Bucure[ti
CRISTINA HORIA

Tel: 021/301 74 74
Fax: 021/301 74 75

15
Uniunea Na]ionala a

Femeilor din România
BUCURE{TI

Calea Rahovei 
nr. 147-153,
Bucure[ti

MARIA MUGA
Avocat\ ALIS MUGA

Tel: 021/337 23 06
021/240 14 28
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Nr.
crt.

DENUMIREA 
ORGANIZA}IEI ADRES| PERSOANA DE

CONTACT 
TELEFON

FAX 

16
Societatea Doamnelor

Bucovinene
SUCEAVA

Str. Calea Unirii 15,
grup [colar 2,
c\min 2, et. 2,

Suceava

MIHAELA GROSU Tel: 0230/551 394

17
Asocia]ia 

FEMINA 2000
ROMAN

Str. Roman Mu[at,
bl. 14, Roman, 

Neam]
ELENA IANCU Tel: 0233/742 167

18

Institutul Est European
de S\n\tate a
Reproducerii

IEESR T~RGU MURE{

Str. Moldovei nr. 1,
Tg. Mure[

IONELA COZO{
Tel: 0265/255 532
Fax: 0265/255 370

19
Funda]ia {anse Egale

pentru Femei
{EF IA{I

Str. Împ\c\rii
nr. 17, bl. 913, tr. 1,

et. 1, apt. 3, Ia[i
DINA LOGHIN

Tel: 0232/211 713
Fax: 0230/221 946

20
AFI PRO FAMILIA

BISTRI}A
Str. N. Titulescu
nr. 21, Bistri]a

DOINA IOANA
MONDA 

Tel: 0263/233 101
Fax: 0263/233 366

21
Asocia]ia Jurnalistelor

din România
ARIADNA BUCURE{TI

Str. {tirbei Vod\,
16, ap.21, et.5,

Bucure[ti
GEORGETA ADAM Tel/fax: 021/314 60 14

22
Funda]ia CATHARSIS

IA{I
Str. Vasile Conta

nr. 2, Ia[i
MARCEL

NEDELCU
Tel: 0722 171 988

23
Funda]ia CONEXIUNI

DEVA

Aleea Crinilor,
bl. TC2, parter,

Deva

LENU}A
ANGALI}A

Tel: 0745 068 751

24
VERITAS

SIGHI{OARA
Hermm Obert 

nr. 20, Sighi[oara
POPA PETRONIA
DORINA LAZ|R

Tel: 0265/777 844
0265/779999

25 Funda]ia CONCEPT
Bd. Regina Elisabeta
nr. 44, sc. A, ap. 34,

Bucure[ti
RADU MATEESCU

Tel: 021/311 12 52
021/313 24 08

Fax: 021/311 12 53

26 RAMHA
Str. Salviei nr. 3,

Bl.10, sc. B, ap. 9,
Bra[ov

R|ZVAN
ANDRONIC

MARIA HARLYI
(Râ[nov)

Fax: 0268/326 816

27
RURALMED 

ZELETIN

Str. Teiului, bl.7,
ap. 3, Podu

Turcului, Bac\u

GABRIEL
GHIUNG|U

Tel: 0234/289719
Fax: 0234/289637
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Nr.
crt.

DENUMIREA 
ORGANIZA}IEI ADRES| PERSOANA DE

CONTACT
TELEFON

FAX

28
Funda]ia 

COMUNITAR| 
CONSTAN}A

Aleea L\cr\mioarei
nr. 1, Constan]a

ATENA 
CARANICOLA

Tel/fax: 0241/657 990

29
CARITAS

SATU MARE
Pia]a Libert\]ii 

nr. 20, Satu-Mare
DALMA COVACI-

CSIRAK
Tel/fax: 0261/710 464

30
Asocia]ia ACTIV

BOTO{ANI

Bd. M. Eminescu
nr. 45, apt. 4,

Boto[ani

DOREL
S|N|UTEANU

Tel/fax: 0231/518 675

31
ARAPAMESU

SIBIU
Str. {elarilor nr. 7,

Sibiu
CAMELIA BLAGA

Tel: 0269/210 565
0269/215784

32 Asocia]ia BETANIA Str. Nordului 
nr. 19 bis, Bac\u

LUMINI}A FOC{A
Tel/fax: 0234/206 016 

0234/206 017

33
Funda]ia FILBAC

BAC|U

Str. Pictor
Andreescu nr. 5,

Bac\u

GICU ANTOHI
MANUELA
ANTOHI

Tel: 0234/576 308



12. Glosar de termeni

ABORDAREA RESPONSABILIT|}II SOCIALE - modalitate în care media construie[te realitatea.
Mediile contureaz\ în acest caz anumite probleme sociale. O tem\ este construit\ de mass media ca o
problem\ social\, fiind adus\ la cuno[tin]a unei largi p\r]i a opiniei publice. Institu]iile corespunz\toare
(oficiile de protec]ie social\) reac]ioneaz\ de obicei la aceast\ problem\ social\ nou\, abia dup\ ce a fost
definit\ ca atare de mass media.

ACOPERIREA JURNALISTIC| - din perspectiva criteriilor prin care aceasta este definit\ în
raport cu actele anomice în plan social - colectarea, editarea [i difuzarea informa]iei conform legilor
proximit\]ii, respectându-se calit\]ile inform\rii. O acoperire jurnalistic\ corect\ din punctul de vedere
al rigorilor profesionale [i al deontologiei presupune investigarea evenimentului [i transmiterea (difu-
zarea) informa]iilor, atâta timp cât evenimentul se deruleaz\19.

AGRESOR - termen utilizat pentru a descrie o persoan\ care a atacat o alt\ persoan\. Acest termen
este frecvent folosit în sistemul juridic, în [tiri [i în serviciile publice.

ARTICOL - (1) termen generic, nespecific, pentru orice text din presa tip\rit\; relatarea, reportajul, edi-
torialul, cronica etc. sunt considerate "articole"; (2) defini]ia luat\ în considerare în cercetarea
Monitorizarea reflect\rii violen]ei în familie în presa scris\ din România realizat\ de CPE în
intervalul martie - august 2004 a fost aceea de gen jurnalistic în care ziaristul î[i face sim]it\, într-un fel
sau altul, prezen]a în text, prin comentarii conexe, prin aprecieri generale sau personale, în care am\nun-
tele despre subiect se înmul]esc [i se detaliaz\ în compara]ie cu acelea oferite de o [tire. A[adar, în gene-
ral, un articol îndepline[te, într-o m\sur\ mai mare sau mai mic\, atât func]ia de informare, cât [i func]ia
de comentare/deliberare a unui eveniment sau fenomen mediatizat.

DIVIZIUNEA SEXUALIZAT| A PRACTICII JURNALISTICE - modalitate de repartizare a
sarcinilor în cadrul unei redac]ii jurnalistice prin care femeile tind s\ preia (sau le sunt asignate) arii ale
jurnalismului care extind într-un fel responsabilit\]ile din familie: educa]ia, s\n\tatea, cultura, societatea,
în timp ce finan]ele, politica, rela]iile interna]ionale r\mân bastionul b\rba]ilor.

DOSAR (SINTEZ|) - gen jurnalistic/produs media care sintetizeaz\ munca de informare, culegere
de date, interviuri, interpret\ri, comentarii etc., pe care un ziarist o întreprinde cu privire la un anumit
subiect - fenomen, eveniment, situa]ie etc.
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ECONOMIA INFORM|RII - acoperire a teritoriului na]ional sau regional (atât ca arie de colectare,
cât [i de difuzare) [i o mai bun\ adecvare a con]inutului la publicuri distincte [i relativ omogene (proxi-
mitate teritorial\)20.

EDITORIAL - gen jurnalistic considerat a fi semnificativ pentru pozi]ia [i atitudinea de ansamblu a unui
ziar. El este, într-un fel, sinteza ziarului dintr-o anumit\ zi, "oglinda" publica]iei respective. Ca gen jurnalistic,
editorialul încearc\ s\ impun\, într-un fel sau altul, o anumit\ realitate descris\ în acel mod. Aceasta pentru c\
editoriali[tii se afl\ undeva "la jum\tatea drumului dintre jurnalism [i reflexia politic\, filosofic\ sau istoric\"21.

HARD NEWS - relatarea unui eveniment petrecut în ultimele 24 de ore [i care trateaz\ o problem\ de
interes actual. Crime Story ([tirea despre o crim\) este modelul de hard  news."22 Acest tip de articole includ o
serie de elemente definite drept specifice în literatura de specialitate: a) evenimente care apar între indivizi;
b) sunt dramatice; c) sunt ac]iuni fizice extreme; d) au intensitate emo]ional\; e) perturb\ ordinea legitim\;
f) amenin]\ comunitatea; g) pot fi vizualizate; h) sunt actuale [i concrete; i) concord\ cu preocup\rile media.

JURNALISM AVOCAT - tip de jurnalism în care [tirea devine pretextul pentru a sprijini pozi]ia jur-
nalistului [i jurnalistul pleac\ de la premisa c\ obiectivitatea este imposibil\, iar el trebuie s\ se situeze
de partea celui mai slab, pentru a echilibra raportul de for]e din societate. 

JURNALISMUL DE INVESTIGA}IE - caz în care informarea, neutralitatea prezent\rii faptelor [i
evenimentelor este decisiv\. 

JURNALISMUL DE OPINIE - tip de jurnalism centrat pe exprimarea opiniei jurnalistului referi-
toare la un anumit aspect semnalat în textul de pres\.

LIMBAJ NONSEXIST - limbaj care, prin expresiile [i conota]iile sale, asigur\ un tratament lingvistic
egal, nediscriminatoriu, atât femeilor cât [i b\rba]ilor. 

MEDIA ADVOCACY - utilizarea mass mediei pentru a acoperi o problem\ social\, pentru a reformu-
la [i/sau redirec]iona discursul social [i pentru a construi un sprijin public pentru un punct de vedere.
Presupune utilizarea mass mediei ca un instrument în comunicarea unui mesaj specific. 

PERSPECTIVA DE GEN - aten]ia [i considera]ia acordat\, în orice activitate sau domeniu,
diferen]elor de gen.

RECIDIVISM - întoarcere la un comportament nepl\cut, dup\ o perioad\ de abstinen]\. Tendin]a de
a reveni la un anumit model de comportament. 

REPORTAJ (ANCHET|) - (1) articol de ziar cuprinzând relatarea unui fapt, descrierea unui loc etc.,
pe baza unor informa]ii culese la fa]a locului; (2) articol de ziar scris, dup\ anchetare, de c\tre reporter;
(3) articol de ziar ale c\rui tr\s\turi definitorii sunt urm\toarele23: a. Actualitatea (reportajul nu poate fi con-
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ceput în afara actualit\]ii imediate, el tr\ie[te exclusiv ca m\rturie a vie]ii curente a societ\]ii, iar militantismul,
angajarea reporterului presupun cauze de strict\ actualitate); b. Autenticitatea (reportajul nu poate fi conceput,
a[adar, f\r\ prezen]a nemijlocit\ a autorului la evenimentul relatat, îns\ nu doar atât: el - reporterul - trebuie s\
[i selecteze, s\ ierarhizeze evenimentele în func]ie de un cât mai larg interes social, s\ ajung\ la cauze, s\
descifreze resorturile psihologice, morale, sociologice, ideologice care-i anim\ pe "eroii" s\i, s\ surprind\ con-
tradic]iile, s\ pun\ întreb\ri [i s\ sugereze solu]ii etc.); c. Atitudinea (necesar\ într-un reportaj deoarece acesta
este un gen jurnalistic care informeaz\ în scopul form\rii, al antren\rii la ac]iune con[tient\), [i d. Plasticitatea
(pentru c\, spre deosebire de alte genuri ziaristice, reportajul face apel la mijloace [i procedee literare care ]in
de compozi]ie - nara]iune, dialog, portretizare, imagine artistic\, metafor\, compara]ie, hiperbol\, de stil -
lirism, ironie, dinamism, de vocabular etc.; a[adar, în aceast\ viziune, reportajul reclam\ talent literar, pentru a
reda realitatea într-un mod sensibil, plastic [i neconven]ional).

STEREOTIPURI DE GEN - sisteme organizate de credin]e [i opinii în leg\tur\ cu caracteristicile
femeilor [i b\rba]ilor, precum [i despre caracteristicile presupuse ale masculinit\]ii [i feminit\]ii. 

{TIRE - gen jurnalistic prin care sunt transmise doar informa]ii despre un eveniment/fenomen/
situa]ie etc., [i în care ziaristul nu intervine în nici un fel.

TIPURI DE VIOLEN}| ÎN FAMILIE - 1. Violen]a psihologic\: agresiuni verbale, intimidare,
batjocur\, umilire; 2. Violen]a fizic\: v\t\m\ri corporale prin p\lmuire, lovire - cu sau f\r\ obiecte - sau
b\taie; 3. Violen]a social\: form\ de violen]\ psihologic\ pasiv\, care const\ în controlarea victimei, izolarea
acesteia de familie sau prieteni (e), monitorizarea activit\]ilor lui/ei, rezultând `n întreruperea sau insuficien]a
rela]iilor sociale, precum [i `n restrângerea accesului la informa]ie; 4. Violen]a economic\: alt\ form\ de
violen]\ psihologic\ pasiv\, care presupune oprirea accesului victimei la bani sau la alte mijloace economice;
5. Violen]a sexual\: for]area victimei la activitate sexual\ nedorit\, dar [i falsele acuza]ii de infidelitate sexu-
al\, for]area victimei de a avea sarcini nedorite, transmiterea con[tient\ de boli sexuale, inclusiv HIV/SIDA.

VICTIM| - termen utilizat pentru a descrie o persoan\ care a fost atacat\. El este frecvent folosit în
sistemul juridic, în [tiri [i în serviciile publice.

VIOLEN}A ÎMPOTRIVA FEMEII - tip de violen]\ comis\ pe baz\ de gen. Termenul este utilizat
pentru a cuprinde toate formele de violen]\ perpetuate împotriva femeilor [i fetelor, inclusiv abuzul 
sexual, violen]a în familie, abuzul sexual asupra copiilor, traficul cu femei etc.

VIOLEN}A ÎN FAMILIE - (1) orice act sau omisiune comis\ în interiorul familiei de c\tre unul dintre
membrii acesteia [i care aduce atingere vie]ii, integrit\]ii corporale sau psihologice sau libert\]ii altui mem-
bru al acelei familii, [i vat\m\ în mod serios dezvoltarea personalit\]ii lui/ei ; (2) utilizarea sau amenin]area
cu utilizarea a abuzului fizic, emo]ional, verbal sau sexual de c\tre un membru al unei familii la adresa altui
membru al aceleia[i familii, cu inten]ia de a inocula frica, intimidarea [i controlul comportamentului.
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Anexe
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie

(publicat\ în Monitorul Oficial Partea I nr. 367 din 29 mai 2003)

Parlamentul României adopt\ prezenta lege

CAPITOLUL I
Dispozi]ii generale

Art. 1.
(1) Ocrotirea [i sprijinirea familiei, dezvoltarea [i consolidarea solidarit\]ii familiale, bazat\ pe prietenie,
afec]iune [i întrajutorare moral\ [i material\ a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes na]ional.
(2) Statul ac]ioneaz\ pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie, potrivit dispozi]iilor art. 175,
176, 179-183, 189-191, 193, 194, 197, 198, 202, 205, 206, 211, 305-307, 309, 314-316, 318 [i altele
asemenea din Codul penal, ale Legii nr. 705/2001 privind sistemul na]ional de asisten]\ social\ [i alte
prevederi legale în aceea[i materie, precum [i prevederilor prezentei legi.
Art. 2.
(1) În sensul prezentei legi, violen]a în familie reprezint\ orice ac]iune fizic\ sau verbal\ s\vâr[it\ cu
inten]ie de c\tre un membru de familie împotriva altui membru al aceleia[i familii, care provoac\ o
suferin]\ fizic\, psihic\, sexual\ sau un prejudiciu material.
(2) Constituie, de asemenea, violen]\ în familie împiedicarea femeii de a-[i exercita drepturile [i
libert\]ile fundamentale.
Art. 3.
În sensul prezentei legi, prin membru de familie se în]elege:
a) [otul;
b) ruda apropiat\, astfel cum este definit\ la art. 149 din Codul Penal.
Art. 4.
De efectele prezentei legi beneficiaz\ [i persoanele care au stabilit rela]ii asem\n\toare acelora dintre so]i
sau dintre p\rin]i [i copil, dovedite pe baza anchetei sociale.
Art. 5.
Ministerele [i celelalte organe centrale de specialitate ale administra]iei publice, prin structurile lor teri-
toriale, vor desemna personalul specializat s\ instrumenteze cu claritate cazurile de violen]\ în familie.
Art. 6.
(1) Autorit\]ile prev\zute la art. 5 vor asigura preg\tirea [i perfec]ionarea continu\ a persoanelor desem-
nate pentru identificarea formelor de abuz [i pentru instrumentarea cazurilor de violen]\ în familie.
(2) Serviciul de reintegrare social\ [i supraveghere a infractorilor va preg\ti personal specializat - asis-
ten]i sociali [i psihologi - capabil s\ desf\[oare programe de terapie [i consiliere a agresorilor. Rezultatele
aplic\rii acestor programe se vor prezenta instan]elor, în condi]iile legii.
Art. 7.
(1) Comunit\]ile locale, prin reprezentan]i legali, precum [i autorit\]ile administra]iei publice locale asi-
gur\ condi]ii pentru consolidarea familiei, pentru prevenirea conflictelor [i a violen]elor în familie.
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(2) În cazul declan[\rii unor violen]e, comunit\]ile locale, prin reprezentan]i legali, precum [i autorit\]ile
administra]iei publice vor acorda sprijinul logistic, informa]ional [i material Agen]iei Na]ionale pentru
Protec]ia Familiei.
(3) Primarii [i consiliile locale vor conlucra cu organiza]iile de cult, organiza]iile neguvernamentale, pre-
cum [i cu oricare alte persoane juridice [i fizice implicate în ac]iuni caritabile, acordându-le sprijinul
necesar în vederea îndeplinirii obiectivelor prev\zute la alin. (1) [i (2).
(4) Organiza]iile neguvernamentale, precum [i oricare alte persoane juridice implicate în ac]iuni cari-
tabile, care fac dovada c\ desf\[oar\ programe de asisten]\ pentru victimele violen]ei în familie, vor
putea beneficia de subven]ii de la bugetul de stat sau, dup\ caz, de la bugetele locale, în condi]iile legii.

CAPITOLUL II
Agen]ia Na]ional\ pentru Protec]ia Familiei

Art. 8.
(1) Se înfiin]eaz\ Agen]ia Na]ional\ pentru Protec]ia Familiei, denumit\ în continuare agen]ie, ca organ
de specialitate în subordinea Ministerului S\n\t\]ii [i Familiei.
(2) Obiectivele agen]iei sunt:
a) promovarea valorilor familiale, a în]elegerii [i întrajutor\rii în familie, prevenirea [i combaterea
violen]ei în rela]iile dintre membrii;
b) sprijinirea membrilor de familie afla]i în dificultate ca urmare a actelor de violen]\ în familie;
c) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a s\n\t\]ii [i de reinser]ie social\;
d) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice [i psihiatrice;
e) protejarea victimelor [i, în special, a minorilor, prin m\suri de p\strare a confiden]ialit\]ii identit\]ii
lor, precum [i prin m\suri de protec]ie psihologic\ a acestora, în timpul instrument\rii cazului;
f) ini]ierea [i coordonarea parteneriatelor sociale, în scopul prevenirii [i combaterii violen]ei în familie.
(3) Sediul agen]iei, organizarea, func]ionarea [i finan]area acesteia se stabilesc prin hot\râre a
Guvernului.
(4) La nivelul fiec\rui jude] [i al sectoarelor municipiului Bucure[ti se constituie, prin hot\râre a
Guvernului, structuri în subordinea Agen]iei Na]ionale pentru Protec]ia Familiei.
Art. 9.
(1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul îngrijirii [i protec]iei victimelor violen]ei în familie, agen]ia
are urm\toarele atribu]ii:
a) elaborarea, fundamentarea [i aplicarea strategiei [i a programelor în domeniul îngrijirii [i protec]iei
victimelor violen]ei în familie;
b) controlarea aplic\rii reglement\rilor din domeniul propriu, precum [i al activit\]ii unit\]ilor care î[i
desf\[oar\ activitatea sub autoritatea sa;
c) finan]area sau, dup\ caz, cofinan]area programelor specifice în domeniul ap\r\rii [i consolid\rii fami-
liei, precum [i a îngrijirii [i protec]iei victimelor violen]ei în familie;
d) înfiin]area de ad\posturi [i de linii telefonice de urgen]\ pentru victimele violen]ei în familie;
e) instruirea, autorizarea [i coordonarea activit\]ii profesionale a asisten]ilor familiali;
f) organizarea de cursuri de cunoa[tere a formelor de violen]\ în familie;
g) efectuarea de studii [i cercet\ri, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea [i publicarea de materi-
ale [tiin]ifice [i promo]ionale specifice;
h) realizarea bazei de date pentru gestionarea situa]iilor de violen]\ în familie;
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i) implicarea [i sprijinirea ini]iativelor partenerilor sociali în rezolvarea problemei violen]ei în familie;
j) înfiin]area de centre de recuperare pentru victimele violen]ei în familie;
k) înfiin]area de centre de asisten]\ destinate agresorilor.
(2) Agen]ia deconteaz\ cheltuielile legate de ad\posturi, consiliere juridic\ [i psihosocial\, servicii medicale de
urgen]\, telefoane de urgen]\ [i de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violen]ei în familie.
Art. 10.
(1) Agen]ia stabile[te procedurile [i criteriile de evaluare a nevoilor sociale în domeniul violen]ei în fami-
lie [i reglementeaz\ metodologia de ac]iune în cazurile care necesit\ interven]ia asisten]ilor familiali.
(2) Agen]ia elaboreaz\ standardele de calitate a serviciilor sociale din domeniul protec]iei victimelor
violen]ei în familie [i normele metodologice corespunz\toare, care se aprob\ prin hot\râre a Guvernului.
(3) Ministrul s\n\t\]ii [i familiei prezint\ anual Guvernului un raport privind aplicarea standardelor [i a
metodologiei prev\zute la alin. (2).
Art. 11.
(1) Agen]ia este condus\ de un director, cu rang de secretar de stat, care este numit prin decizie a primului-
ministru, la propunerea ministrului s\n\t\]ii [i familiei, cu avizul ministrului muncii [i solidarit\]ii sociale.
(2) Pe lâng\ director func]ioneaz\ un consiliu de coordonare, cu rol consultativ, numit de ministrul
s\n\t\]ii [i familiei.

CAPITOLUL III
Asisten]ii familiali

Art. 12.
(1) Asisten]ii familiali sunt asisten]i sociali autoriza]i de agen]ie pentru asigurarea asisten]ei specifice
rela]iilor familiale.
(2) Instruirea asisten]ilor familiali [i coordonarea activit\]ii lor se realizeaz\ de c\tre agen]ie.
(3) Agen]ia stabile[te criterii de vârst\, preg\tire profesional\, s\n\tate fizic\ [i mental\, precum [i de
moralitate pentru ocuparea func]iei de asistent familial.
Art. 13.
(1) În activitatea lor asisten]ii familiali au urm\toarele atribu]ii:
a) identific\ [i ]in eviden]a familiilor în care apar conflicte ce pot cauza violen]e;
b) urm\resc desf\[urarea activit\]ii de prevenire a violen]ei în familie;
c) identific\ solu]ii neviolente prin leg\tura cu persoanele în cauz\;
d) solicit\ sprijinul unor persoane fizice sau juridice pentru rezolvarea situa]iilor care genereaz\ violen]a
în familie;
e) monitorizeaz\ respectarea drepturilor persoanelor nevoite sa recurg\ la serviciile ad\posturilor.
(2) În cazul în care constat\ acte de violen]\ în familie împotriva minorilor, asisten]ii familiali sunt
obliga]i s\ acorde de îndat\ asisten]a necesar\ [i s\ sesizeze Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia
Copilului [i Adop]ie, respectiv serviciul public specializat de la nivel local.
Art. 14.
Asisten]ii familiali instrumenteaz\ cazul împreun\ cu persoana desemnat\ de Ministerul de Interne, în
condi]iile prev\zute la art. 5.
Art. 15.
Ministerul de Interne [i agen]ia vor stabili împreun\ procedura de conlucrare a persoanelor desemnate
[i a asisten]ilor familiali în prevenirea [i monitorizarea cazurilor de violen]\ în familie.

Ghid de bune practici pentru jurnaliºti

49



CAPITOLUL IV
M\suri de prevenire [i combatere a violen]ei în familie

Art. 16.
(1) Persoanele desemnate de autorit\]ile publice pentru instrumentarea cazurilor de violen]\ în familie
vor avea urm\toarele atribu]ii principale:
a) monitorizarea cazurilor de violen]\ în familie din sectorul sau unitatea teritorial\ deservit\; culegerea
informa]iilor asupra acestora; întocmirea unei eviden]e separate; asigurarea accesului la informa]ii la ce-
rerea organelor judiciare [i a p\r]ilor sau reprezentan]ilor acestora;
b) informarea [i sprijinirea lucr\torilor poli]iei care în cadrul activit\]ii lor specifice întâlnesc situa]ii de
violen]\ în familie;
c) identificarea situa]iilor de risc pentru p\r]ile implicate în conflict [i îndrumarea acestora spre servicii
de specialitate;
d) colaborarea cu institu]ii locale de protec]ie a copilului [i raportarea cazurilor, în conformitate cu 
legisla]ia în vigoare;
e) îndrumarea p\r]ilor aflate în conflict în vederea medierii;
f) solicitarea de informa]ii cu privire la rezultatul medierii;
g) instrumentarea cazului împreun\ cu asistentul familial.
(2) În cazul comiterii actelor de violen]\ în familie, organele de poli]ie intervin la sesizarea victimei, a
altui membru de familie sau a unei autorit\]i.
(3) Lucr\torul de poli]ie va anun]a imediat autoritatea competent\ la nivel local, în leg\tur\ cu situa]ia victimei.
Art. 17.
Ministerul S\n\t\]ii [i Familiei împreun\ cu Ministerul de Interne elaboreaz\ [i difuzeaz\ materiale 
documentare privind cauzele [i consecin]ele violen]ei în familie.
Art. 18.
Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii realizeaz\, cu sprijinul celorlalte ministere implicate [i în colaborare cu
organiza]iile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru p\rin]i [i copii, în
vederea prevenirii violen]ei în familie.

CAPITOLUL V
Medierea în cazurile de violen]\ în familie

Art. 19.
Cazurile de violen]\ în familie pot fi supuse medierii la cererea p\r]ilor. Persoanele cu atribu]ii în instru-
mentarea unui caz de violen]\ în familie vor îndruma p\r]ile în acest sens.
Art. 20.
(1) Prevenirea situa]iilor conflictuale [i medierea între membrii familiei se realizeaz\ prin intermediul
consiliului de familie sau de c\tre mediatori autoriza]i.
(2) Medierea nu împiedic\ desf\[urarea procesului penal sau aplicarea dispozi]iilor prezentei legi.
Art. 21.
(1) Consiliul de familie este asocia]ia f\r\ personalitate juridic\ [i f\r\ scop patrimonial, format\ din
membrii familiei care au capacitate deplin\ de exerci]iu, conform legii.
(2) Nu pot exercita calitatea de membru al consiliului de familie cei care, potrivit legii, sunt în executarea
unei pedepse sau m\suri privative de libertate ori care, pentru a participa la lucr\rile consiliului de fami-
lie, ar trebui s\ încalce interdic]ia de a p\r\si localitatea.
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(3) În consiliul de familie particip\ [i tutorii, pentru membrul de familie pe care îl reprezint\.
Art. 22.
Întrunirea consiliului de familie se poate face la propunerea unuia dintre membrii acestuia sau a asisten-
tului familial.

CAPITOLUL VI
Centrele pentru ad\postirea victimelor violen]ei în familie

Art. 23.
(1) Centrele pentru ad\postirea victimelor violen]ei în familie, denumite în continuare ad\posturi, sunt
unit\]i de asisten]\ social\, de regul\ f\r\ personalitate juridic\, care asigur\ protec]ie, g\zduire, îngrijire
[i consiliere victimelor violen]ei în familie, nevoite s\ recurg\ la acest serviciu de asisten]\ social\.
(2) Primirea victimelor în ad\post se face numai în caz de urgen]\ sau cu aprobarea scris\ a asistentului
familial, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca m\sur\ de protec]ie. Persoanelor care au
comis actul de agresiune le este interzis accesul în incinta ad\postului unde se g\sesc victimele.
(3) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consim]\mântul acestora sau, dup\ caz, al reprezentantului legal.
(4) Organizarea [i func]ionarea ad\posturilor publice se stabilesc prin hot\râre a consiliilor locale, cu
avizul agen]iei [i cu respectarea standardelor de calitate a serviciilor sociale în domeniu [i a normelor
metodologice prev\zute la art. 10 alin. (2).
(5) Ad\posturile pot fi publice sau private, în func]ie de natura finan]\rii. Înfiin]area ad\posturilor publi-
ce revine consiliilor jude]ene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucure[ti, [i consiliilor lo-
cale, cu avizul agen]iei.
(6) În cazul acord\rii de subven]ii ad\posturilor private, institu]ia care a acordat subven]ia particip\ la
administrarea acestora sau, dup\ caz, controleaz\ folosirea fondurilor astfel alocate.
(7) Ad\posturile publice constituie domeniul privat al comunit\]ii. Prevederile alin. (6) se aplic\ [i pen-
tru aceste ad\posturi.
(8) Ad\posturile publice trebuie s\ asigure gratuit urm\toarele servicii sociale, cu respectarea standarde-
lor de calitate, atât victimei, cât [i minorilor afla]i în îngrijirea acesteia: protec]ie împotriva agresorului,
îngrijire medical\, hran\, cazare, asisten]\ psihologic\ [i consiliere juridic\, pe o perioad\ determinat\,
pân\ la rezolvarea situa]iei familiale. În cazul persoanelor care nu î[i pot asigura singure cazarea [i hrana,
acestea vor avea drept de [edere în ad\post pân\ la rezolvarea acestor deziderate de c\tre stat sau de
c\tre organiza]iile neguvernamentale, prin cursuri de calificare profesional\, internarea minorilor în
a[ez\minte sociale etc.
Art. 24.
(1) Corpurile gardienilor publici înfiin]ate pe lâng\ consiliile jude]ene [i Consiliul General al
Municipiului Bucure[ti asigur\ paza ad\posturilor publice din zona de competen]\.
(2) La primirea în ad\post se aduc la cuno[tin]a victimei mijloacele juridice prin care s\-[i protejeze
bunurile r\mase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judec\toresc a înl\tur\rii acordului tacit
pentru înstr\inarea bunurilor comune sau asigurarea de dovad\, prin expertiza judiciar\. Consultan]a
juridic\ este gratuit\, iar primarul poate asigura suportarea, cel pu]in în parte, a cheltuielilor
corespunz\toare.
(3) Prevederile alin. (2) se aplic\ [i pentru ob]inerea certificatelor medico-legale.
(4) Toate ad\posturile trebuie arondate la un spital sau alt\ unitate sanitar\, care s\ asigure îngrijirea
medical\ [i psihiatric\. Arondarea se face de c\tre consiliul local sau, dup\ caz, de c\tre consiliul
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jude]ean, cu acordul Ministerului S\n\t\]ii [i Familiei [i al proprietarului ad\postului. Arondarea este o
condi]ie f\r\ de care nu se poate acorda avizul de func]ionare a ad\postului, prev\zut la art. 23 alin. (4).
(5) Ministerul de Interne, prin unit\]ile de poli]ie, va sprijini corpurile gardienilor publici pentru
exercitarea atribu]iilor ce le revin, în condi]iile prev\zute de lege.
Art. 25.
Internarea victimelor sau a agresorilor în centre de tratament [i reabilitare se face numai cu acordul aces-
tora. Pentru minori acordul este dat de p\rin]i sau de tutorele legal.

CAPITOLUL VII
M\suri de protejare a victimelor violen]ei în familie

Art. 26.
(1) În cursul urm\ririi penale sau al judec\]ii instan]a de judecat\, la cererea victimei sau din oficiu, ori de
câte ori exista probe sau indicii temeinice c\ un membru de familie a s\vâr[it un act de violen]\ cauzator de
suferin]e fizice sau psihice asupra unui alt membru, poate dispune, în mod provizoriu, una dintre m\surile
prev\zute la art. 113 [i 114 din Codul Penal, precum [i m\sura interzicerii de a reveni în locuin]a familiei.
(2) M\surile prev\zute la alin. (1) înceteaz\ la dispari]ia st\rii de pericol care a determinat luarea acestora.
Art. 27.
(1) M\surile prev\zute la art. 26 se dispun de instan]a de judecat\ prin încheiere motivat\.
(2) Câte un exemplar al încheierii se înmâneaz\ p\r]ilor, iar în cazul lipsei unei p\r]i, încheierea se
afi[eaz\ la u[a locuin]ei.
(3) Încheierea instan]ei poate fi atacat\ separat cu recurs, în termen de 3 zile de la pronun]are pentru cei
prezen]i [i de la comunicare pentru cei lips\. Recursul nu este suspensiv de executare.
Art. 28.
Persoana cu privire la care s-a luat una dintre m\surile prev\zute la art. 26 poate cere oricând, în cursul
procesului penal, instan]ei competente s\ judece fondul cauzei revocarea m\surii când temeiurile care
au impus luarea acesteia au încetat.

CAPITOLUL VIII
Sanc]iuni

Art. 29.
(1) Constituie contraven]ii, dac\, potrivit legii penale, nu constituie infrac]iuni, [i se sanc]ioneaz\ cu
amenda între 10.000.000 lei [i 50.000.000 lei urm\toarele fapte:
a) refuzul primirii în ad\post ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivat\ a asistentului familial, îngri-
jire medical\ gratuit\ celui aflat în suferin]\ vizibil\, pentru înl\turarea consecin]elor violen]elor;
b) nesesizarea de c\tre asistentul familial, în condi]iile prev\zute la art. 13 alin. (2), a Autorit\]ii
Na]ionale pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie, respectiv a serviciului public specializat de la nivel local;
c) schimbarea destina]iei ad\postului.
(2) Constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz\ cu amend\ între 5.000.000 lei [i 10.000.000 lei refuzul
p\r\sirii ad\postului, indiferent de motiv, în momentul în care condi]iile care au determinat internarea
au disp\rut.
(3) Constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz\ cu amend\ între 5.000.000 lei [i 10.000.000 lei încercarea
persoanei care a comis acte de agresiune de a p\trunde în incinta ad\postului în care se afla sau crede
ca se afl\ victima.
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(4) Contraven]iile se constat\ [i sanc]iunile se aplic\, conform legii, de c\tre asisten]ii familiali, primar sau
împuternici]ii acestuia.
(5) Contraven]iilor le sunt aplicabile dispozi]iile Ordonan]ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven]iilor, aprobat\ cu modific\ri [i complet\ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific\rile
ulterioare, cu excep]ia art. 28 [i 29.
Art. 30.
Agen]ia poate aplica, atunci când constat\ înc\lcarea de c\tre asisten]ii familiali a obliga]iilor ce le revin
sau nerespectarea normelor de organizare [i func]ionare a ad\posturilor, urm\toarele sanc]iuni:
a) avertisment;
b) suspendarea autoriz\rii asistentului familial sau a func]ion\rii ad\postului pe termen de 1-3 luni;
c) anularea autoriz\rii asistentului familial sau închiderea ad\postului.

CAPITOLUL IX
Dispozi]ii finale

Art. 31.
(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hot\râre, la pro-
punerea Ministerului S\n\t\]ii [i Familiei, standardele [i normele metodologice prev\zute la art. 10 alin. (2).
(2) Prezenta lege intr\ în vigoare la 90 de zile de la data public\rii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceast\ lege a fost adoptat\ de Senat în [edin]a din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constitu]ia României.

PRE{EDINTELE SENATULUI, ALEXANDRU ATHANASIU
Aceast\ lege a fost adoptat\ de Camera Deputa]ilor în [edin]a din 6 mai 2003, 

cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu]ia României.
PRE{EDINTELE CAMEREI DEPUTA}ILOR VALER DORNEANU

Bucure[ti, 22 mai 2003

Ordonanþa nr. 95 din 24/12/2003 publicatã în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 13 din 08/01/2004 privind modificarea ºi completarea 

Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie

În temeiul art. 108 din Constitu]ia României, republicat\, [i al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 559/2003
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan]e,

Guvernul României adopt\ prezenta ordonan]\. 
Art. I. - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie, publicat\ în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, se modific\ [i se completeaz\ dup\ cum urmeaz\: 

1. Dup\ alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urm\torul cuprins: 
"(11) Prevenirea [i combaterea violen]ei în familie fac parte din politica integrat\ de ocrotire [i spri-

jinire a familiei [i reprezint\ o important\ problem\ de s\n\tate public\." 
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2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urm\torul cuprins: 
"(2) În cazul declan[\rii unor violen]e în familie, comunit\]ile locale, prin reprezentan]ii legali, pre-

cum [i autorit\]ile administra]iei publice vor acorda sprijinul logistic, informa]ional [i material Agen]iei
Na]ionale pentru Protec]ia Familiei, respectiv compartimentelor aflate în coordonarea sa." 

3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm\torul cuprins: 
"Art. 8. - (1) Se înfiin]eaz\ [i se organizeaz\ Agen]ia Na]ional\ pentru Protec]ia Familiei, denumit\

în continuare agen]ie, institu]ie public\ cu personalitate juridic\ care func]ioneaz\ ca organ de speciali-
tate în subordinea Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei." 

4. Alineatul (4) al articolului 8 va avea urm\torul cuprins: 
"(4) În coordonarea metodologic\ a agen]iei, la nivelul fiec\rui jude] [i al municipiului Bucure[ti, în

cadrul direc]iilor pentru dialog, familie [i solidaritate social\ jude]ene, respectiv a municipiului Bucure[ti,
prin ordin al ministrului muncii, solidarit\]ii sociale [i familiei, se constituie un compartiment cu atribu]ii
în combaterea violen]ei în familie." 

5. Dup\ alineatul (4) al articolului 8 se introduc patru noi alineate, alineatele (5), (6), (7) [i (8), cu
urm\torul cuprins: 

"(5) În subordinea agen]iei func]ioneaz\ Centrul-Pilot de Asisten]\ [i Protec]ie a Victimelor
Violen]ei [i Centrul de Informare [i Consultan]\ pentru Familie. 

(6) Num\rul maxim de posturi pentru aparatul propriu al agen]iei este de 40 [i se asigur\ prin trans-
fer de la Inspec]ia Muncii. 

(7) Posturile necesare func]ion\rii compartimentului prev\zut la alin. (4) vor fi asigurate prin redis-
tribuire cu încadrarea în num\rul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei
[i institu]iilor publice subordonate finan]ate de la bugetul de stat. 

(8) Personalul agen]iei este format din func]ionari publici [i personal contractual, încadra]i în
condi]iile legii." 

6. Articolul 9 va avea urm\torul cuprins: 
"Art. 9. - (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul prevenirii [i combaterii violen]ei în familie,

agen]ia are urm\toarele atribu]ii principale: 
a) elaborarea, fundamentarea [i aplicarea strategiei [i a programelor în domeniul fenomenului

violen]ei în familie; 
b) controlul aplic\rii reglement\rilor din domeniul s\u de activitate [i îndrumarea metodologic\ a

activit\]ilor unit\]ilor destinate prevenirii [i combaterii violen]ei în familie; 
c) finan]area sau, dup\ caz, cofinan]area programelor specifice în domeniul ap\r\rii [i consolid\rii

familiei, precum [i al îngrijirii [i protec]iei victimelor violen]ei în familie; 
d) avizarea înfiin]\rii centrelor pentru ad\postirea victimelor violen]ei în familie, a centrelor de

recuperare pentru victimele violen]ei în familie [i a centrelor de asisten]\ destinate agresorilor; 
e) includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violen]a în familie în cadrul serviciului

telefonic de urgen]\ cu num\r unic de apel care func]ioneaz\ potrivit legii; 
f) instruirea, autorizarea [i coordonarea activit\]ii profesionale a asisten]ilor familiali; 
g) organizarea de cursuri de cunoa[tere a formelor de violen]\ în familie, precum [i a mijloacelor

de prevenire [i combatere a acestora; 
h) efectuarea de studii [i cercet\ri, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea [i publicarea de

materiale [tiin]ifice [i promo]ionale specifice; 
i) realizarea bazei de date pentru gestionarea situa]iilor de violen]\ în familie; 
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j) implicarea [i sprijinirea ini]iativelor partenerilor sociali în rezolvarea problemei violen]ei în familie. 
(2) Agen]ia deconteaz\ cheltuielile legate de consilierea juridic\ [i psihosocial\ [i de eliberare a cer-

tificatelor medico-legale pentru victimele violen]ei în familie, în cadrul programelor specifice prev\zute
la alin. (1) lit. c)." 

7. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urm\torul cuprins: 
"(2) Agen]ia elaboreaz\ standarde de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protec]iei vic-

timelor violen]ei în familie, care se aprob\ prin ordin al ministrului muncii, solidarit\]ii sociale [i fami-
liei în termen de 3 luni de la înfiin]area acesteia." 

8. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urm\torul cuprins: 
"(3) Ministrul muncii, solidarit\]ii sociale [i familiei prezint\ anual Guvernului un raport privind

aplicarea strategiei [i programelor în domeniul prevenirii [i combaterii violen]ei în familie." 
9. Articolul 11 va avea urm\torul cuprins: 
"Art. 11. - (1) Agen]ia este condus\ de un pre[edinte, asimilat din punctul de vedere al salariz\rii

cu func]ia de director general din minister, numit de c\tre ministrul muncii, solidarit\]ii sociale [i fami-
liei, în condi]iile legii. 

(2) Pe lâng\ pre[edinte func]ioneaz\ un consiliu consultativ format din 7 membri, care are în com-
ponen]a sa câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei, Ministerului
S\n\t\]ii, Ministerului Educa]iei, Cercet\rii [i Tineretului, Ministerului Administra]iei [i Internelor,
Ministerului Justi]iei, Autorit\]ii Na]ionale pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie [i Autorit\]ii Na]ionale
pentru Persoanele cu Handicap. 

(3) Pre[edintele agen]iei este ordonator secundar de credite [i în exercitarea atribu]iilor sale emite decizii."
10. Dup\ articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urm\torul cuprins: 
"Art. 111. - (1) Cheltuielile curente [i de capital ale agen]iei se asigur\ de la bugetul de stat, prin

bugetul Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei. 
(2) Agen]ia poate beneficia de dona]ii [i sponsoriz\ri în condi]iile legii. 
(3) Cheltuielile curente [i de capital pe anul 2004 pentru func]ionarea aparatului central al agen]iei

se asigur\ prin redistribuirea fondurilor din bugetul Inspec]iei Muncii, cu încadrarea în bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei pe anul 2004. 

(4) Cheltuielile de personal, materiale [i de capital pentru func]ionarea institu]iilor publice
prev\zute la art. 8 alin. (5), precum [i cele aferente compartimentului constituit în cadrul direc]iei teri-
toriale pentru dialog, familie [i solidaritate social\ se finan]eaz\ din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei. 
(5) Pentru finan]area serviciilor sociale din domeniul protec]iei victimelor violen]ei în familie pot fi uti-
lizate [i fonduri externe rambursabile [i nerambursabile." 

11. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urm\torul cuprins: 
"(3) Agen]ia stabile[te criterii de preg\tire [i etic\ profesional\, precum [i de moralitate pentru ocu-

parea func]iei de asistent familial." 
12. Dup\ alineatul (3) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urm\torul

cuprins: 
"(4) Asisten]ii familiali î[i desf\[oar\ activitatea în urm\toarele institu]ii: 
a) agen]ie; 
b) compartimente specializate din cadrul direc]iilor teritoriale pentru dialog, familie [i solidaritate social\; 
c) servicii publice de asisten]\ social\; 
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d) ad\posturi; 
e) alte unit\]i pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie." 
13. Articolul 15 va avea urm\torul cuprins: 
"Art. 15. - (1) Agen]ia va stabili procedura de conlucrare a persoanelor desemnate [i a asisten]ilor

familiali în prevenirea [i monitorizarea cazurilor de violen]\ în familie. 
(2) Procedura de conlucrare se aprob\ prin ordin comun al ministrului muncii, solidarit\]ii sociale

[i familiei, ministrului administra]iei [i internelor, precum [i al ministrului s\n\t\]ii." 
14. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urm\torul cuprins: 
"(2) În cazul comiterii actelor de violen]\ în familie, organele de poli]ie intervin la sesizarea vic-

timei, a altui membru de familie, a unei autorit\]i sau din oficiu." 
15. Capitolul VI "Centrele pentru ad\postirea victimelor violen]ei în familie" va avea urm\torul cuprins:

"CAPITOLUL VI
Unit\]i pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie

SEC}IUNEA 1
Centrele pentru ad\postirea victimelor violen]ei în familie

Art. 23. - (1) Centrele pentru ad\postirea victimelor violen]ei în familie, denumite în continuare ad\pos-
turi, sunt unit\]i de asisten]\ social\, cu sau f\r\ personalitate juridic\, care asigur\ protec]ie, g\zduire,
îngrijire [i consiliere victimelor violen]ei în familie, nevoite s\ recurg\ la acest serviciu de asisten]\ social\. 
(2) Primirea victimelor în ad\post se face numai în caz de urgen]\ sau cu aprobarea scris\ a asistentului
familial, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca m\sur\ de protec]ie. Persoanelor care au
comis actul de agresiune le este interzis accesul în incinta ad\postului unde se g\sesc victimele. 
(3) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consim]\mântul acestora sau, dup\ caz, al reprezentan-
tului legal. 
(4) Ad\posturile pot fi publice, private sau în parteneriat public-privat [i se înfiin]eaz\ numai cu avizul
agen]iei. 
(5) Înfiin]area, organizarea [i func]ionarea ad\posturilor publice se aprob\ prin hot\râri ale consiliilor
jude]ene sau, dup\ caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure[ti. 
(6) Finan]area ad\posturilor publice se asigur\ din bugetele locale. 
(7) Ad\posturile publice trebuie s\ asigure gratuit, pe o perioad\ determinat\, asisten]\ familial\ atât vic-
timei, cât [i minorilor afla]i în îngrijirea acesteia, protec]ie împotriva agresorului, îngrijire medical\,
hran\, cazare, asisten]\ psihologic\ [i consiliere juridic\, potrivit instruc]iunilor de organizare [i
func]ionare. 
(8) Ad\posturile private [i cele în parteneriat public-privat pot fi înfiin]ate numai de c\tre furnizorii de
servicii sociale, acredita]i în condi]iile legii. 
(9) În cazul ad\posturilor prev\zute la alin. (8), utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat sau, dup\
caz, de la bugetele locale se supune controlului organelor abilitate de lege. 
(10) În cazul acord\rii de subven]ii ad\posturilor private sau în parteneriat public-privat, institu]ia care
a acordat subven]ia poate participa la administrarea unit\]ii în cauz\ sau monitorizeaz\ oportunitatea
folosirii fondurilor alocate. 
Art. 24. - (1) Corpurile gardienilor publici înfiin]ate pe lâng\ consiliile jude]ene [i Consiliul General al
Municipiului Bucure[ti asigur\ paza ad\posturilor publice din zona de competen]\. 
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(2) La primirea în ad\post se aduc la cuno[tin]\ victimei mijloacele juridice prin care s\ î[i protejeze
bunurile r\mase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judec\toresc a încet\rii acordului tacit
pentru înstr\inarea [i grevarea bunurilor comune sau asigurarea de dovad\, prin expertiz\ judiciar\.
Consultan]a juridic\ este gratuit\, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, în cazurile sociale grave,
aprob\ suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu întocmirea actelor juridice. 
(3) Prevederile alin. (2) se aplic\ [i pentru ob]inerea certificatelor medico-legale. 
(4) Toate ad\posturile trebuie s\ încheie o conven]ie de colaborare cu un spital sau alt\ unitate sanitar\,
care s\ asigure îngrijirea medical\ [i psihiatric\. Conven]ia se încheie de c\tre consiliile locale, respectiv
ale sectoarelor municipiului Bucure[ti, sau, dup\ caz, de c\tre consiliile jude]ene, cu acordul Ministerului
S\n\t\]ii [i al proprietarului ad\postului. Conven]ia este o condi]ie f\r\ de care nu se poate acorda avizul
de func]ionare a ad\postului, prev\zut la art. 23 alin. (4). 
(5) Ministerul Administra]iei [i Internelor, prin unit\]ile de poli]ie, va sprijini corpurile gardienilor 
publici pentru exercitarea atribu]iilor ce le revin, în condi]iile prev\zute de lege. 

SEC}IUNEA a 2-a
Alte unit\]i de asisten]\ social\ specializate pentru prevenirea

[i combaterea violen]ei în familie

Art. 25. - (1) Centrele de recuperare pentru victimele violen]ei în familie sunt unit\]i de asisten]\ social\
cu sau f\r\ personalitate juridic\ care asigur\ g\zduirea, îngrijirea, precum [i reabilitarea [i reinser]ia
social\ a acestora. 
(2) Centrele de asisten]\ destinate agresorilor sunt unit\]i de asisten]\ social\ cu sau f\r\ personalitate
juridic\ care asigur\ în regim reziden]ial sau semireziden]ial reabilitarea [i reinser]ia social\ a acestora,
m\suri educative, precum [i consiliere [i mediere familial\. 
(3) Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare [i dezintoxicare acordate prin centrele de asisten]\ desti-
nate agresorilor se asigur\ în spitalele sau unit\]ile sanitare cu care s-au încheiat conven]ii în condi]iile
art. 24 alin. (4). 
Art. 251. - Asistarea sau, dup\ caz, internarea victimelor ori a agresorilor în centrele prev\zute la art. 25
se face numai cu acordul acestora. Pentru minori acordul este dat de p\rintele neagresor sau, dup\ caz,
de reprezentantul legal. 
Art. 252. - Unit\]ile prev\zute la art. 25 pot fi publice, private, în parteneriat public-privat [i se
înfiin]eaz\ numai cu avizul agen]iei. 
Art. 253. - Prevederile art. 23 alin. (5), (6), (8), (9) [i (10) se aplic\ în mod corespunz\tor [i unit\]ilor de
asisten]\ social\ prev\zute la art. 25. 
Art. 254. - Agen]ia va elabora instruc]iuni de organizare [i func]ionare a unit\]ilor de asisten]\ social\
prev\zute la art. 23 [i 25, care se aprob\ prin ordin comun al ministrului muncii, solidarit\]ii sociale [i
familiei, al ministrului s\n\t\]ii [i al ministrului administra]iei [i internelor." 

16. Alineatul (1) al articolului 31 se abrog\. 
Art. II. - În termen de 2 ani de la aprobarea prezentei ordonan]e prin lege de c\tre Parlament,
autorit\]ile cu responsabilit\]i în aplicarea acesteia vor asigura personalul specializat necesar. 
Art. III. - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie, cu modific\rile [i
complet\rile aduse prin prezenta ordonan]\, va fi republicat\ în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dup\ aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nou\ numerotare. 
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Codul deontologic al ziaristului
adoptat de Clubul Român de Presã

PREAMBUL
Clubul Român de Pres\, reprezentând peste 40 de case editoriale care cuprind cele mai importante institu]ii
mass media na]ionale (presa scris\, televiziuni, radiouri [i agen]ii de pres\), propune introducerea unui Cod etic
al ziari[tilor [i instituirea unui Consiliu de Onoare care s\ urm\reasc\ respectarea normelor deontologice.
Regulamentul de organizare [i func]ionare al Consiliului de Onoare face obiectul unui document separat.

Potrivit Constitu]iei României, libertatea de exprimare a opiniilor, în scris, prin imagini sau prin alte
mijloace de comunicare în mas\ este garantat\. Cenzura de orice fel este interzis\ (art. 30). Dreptul pre-
sei de a avea acces la orice informa]ie de interes public nu poate fi îngr\dit. Autorit\]ile publice, potri-
vit competen]elor ce le revin sunt obligate s\ asigure informarea corect\ a cet\]enilor (art. 31).

Ziarist profesionist este persoana care are drept ocupa]ie principal\ [i retribuit\ presa, posesoare a unei
c\r]i de pres\ recunoscut\ de una din organiza]iile profesionale, respectiv orice reporter, redactor,
fotoreporter, grafician de pres\, secretar de redac]ie, [ef de sec]ie sau departament, redactor [ef sau
adjunct, director de publica]ie, radio sau televiziune, cu o vechime minim\ în pres\ de un an (perioad\
ce reprezint\ stagiul în aceast\ activitate). În virtutea libert\]ii de expresie, ziaristul are dreptul de a criti-
ca, argumentat, atât Puterea, cât [i Opozi]ia, considerând drept unic criteriu de judecare a faptelor
raportarea lor la legile ]\rii [i la principiile morale.
ARTICOLUL 1
Ziaristul are datoria primordial\ de a relata adev\rul, indiferent de consecin]ele ce le-ar putea avea
asupra sa, obliga]ie ce decurge din dreptul constitu]ional al publicului de a fi corect informat.
ARTICOLUL 2
Ziaristul poate da publicit\]ii numai informa]iile de a c\ror veridicitate este sigur, dup\ ce în prealabil
le-a verificat, de regul\, din cel pu]in 2 surse credibile.
ARTICOLUL 3
Ziaristul nu are dreptul s\ prezinte opiniile sale drept fapte. {tirea de presa trebuie s\ fie exact\, obiec-
tiv\ [i s\ nu con]in\ p\reri personale.
ARTICOLUL 4
Ziaristul este obligat s\ respecte via]a privat\ a cet\]enilor [i nu se va folosi de metode interzise de lege
pentru a ob]ine informa]ii sau imagini despre aceasta.
Atunci când comportamentul privat al unor personalit\]i publice poate avea urm\ri asupra societ\]ii,
principiul neintruziunii în via]a privat\ ar putea fi eludat.
Minorii [i bolnavii afla]i în situa]ii dificile [i victimele unor infrac]iuni beneficiaz\ de p\strarea
confiden]ialit\]ii identit\]ii.
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Se va men]iona rasa, na]ionalitatea, apartenen]a la o anumit\ minoritate (religioas\, lingvistic\, sexual\)
numai în cazurile în care informa]ia publicat\ se refer\ la un fapt strict legat de respectiva problem\.
Ziaristul va evita detalierea unor vicii sau a unor elemente morbide legate de crime.
ARTICOLUL 5
Ziaristul va da publicit\]ii punctele de vedere ale tuturor p\r]ilor implicate în cazul unor p\reri divergente.
Nu se vor aduce acuza]ii f\r\ s\ se ofere posibilitatea celui învinuit s\-[i exprime punctul de vedere. Se
va avea în vedere respectarea principiului prezum]iei de nevinov\]ie, astfel încât nici un individ nu va fi
catalogat drept infractor pân\ când o instan]\ juridic\ nu se va pronun]a. Se va evita publicarea comen-
tariilor [i lu\rilor de pozi]ie asupra unor cauze aflate pe rol în justi]ie. Aceasta nu exclude relat\rile obiec-
tive asupra faptelor în evolu]ia lor. Ziaristul nu se substituie institu]iilor [i puterilor publice.
ARTICOLUL 6
Ziaristul va p\stra secretul profesional privind sursele informa]iilor ob]inute confiden]ial. Este la lati-
tudinea propriei sale con[tiin]e s\ respecte confiden]ialitatea surselor, chiar [i în fa]a justi]iei. Confiden]ia-
litatea surselor de informa]ii este garantat\ de reglement\rile interna]ionale la care România este parte.
ARTICOLUL 7
Ziaristul are responsabilitatea civic\ de a ac]iona pentru instaurarea justi]iei [i drept\]ii sociale. În
cazurile în care are [tiin]\ de abuzuri sau de înc\lc\ri ale legilor, potrivit clauzei de con[tiin]a, ziaristul
are dreptul de a refuza orice ingerin]\ care s\-i influen]eze decizia. Ziaristul are, de asemenea, dreptul
de a refuza orice text de prezentare fals\ a datelor [i faptelor. Ziaristul are dreptul de a fi informat, la
angajare, asupra politicii editoriale a institu]iei mass media.
ARTICOLUL 8
În exercitarea profesiei [i în rela]iile pe care le între]ine cu autorit\]ile publice sau cu diverse societ\]i com-
erciale, ziaristului îi sunt interzise în]elegeri care ar putea afecta impar]ialitatea sau independen]a s\.
Nu trebuie acceptate nici un fel de privilegii, tratamente speciale, cadouri sau favoruri care pot compro-
mite integritatea ziaristului. 
Pentru a evita conflictele de interese, se recomand\ ca ziaristul s\ nu fie membru al vreunui partid politic.
ARTICOLUL 9
Ziaristul care distorsioneaz\ inten]ionat informa]ia, face acuza]ii nefondate, plagiaz\, folose[te neautori-
zat fotografii sau imagini tv [i surse ori calomniaz\, s\vâr[e[te abateri profesionale de maxim\ gravitate.
ARTICOLUL 10
Ziaristul [i redac]ia au datoria de a face corec]iile necesare în cazul în care, din vina lor, vor fi date pu-
blicit\]ii informa]ii inexacte. În asemenea cazuri, institu]ia respectiv\ de pres\ are obliga]ia de a publi-
ca/difuza, în termen de 5 zile de la primire, pentru publica]iile cotidiene, agen]iile de [tiri, posturile de
televiziune [i radio, [i în proxima apari]ie, pentru publica]iile periodice, dreptul la replic\ al reclamantu-
lui, ca form\ esen]ial\ de reparare a prejudiciului adus acestuia.
În cazul în care o publica]ie refuz\ publicarea dreptului la replic\, partea v\t\mat\ se poate adresa
Consiliului de Onoare al CRP. În baza acestei sesiz\ri, Consiliul de Onoare se va adresa publica]iei,
cotidianului, agen]iei de [tiri, postului de radio [i televiziune în cauz\ [i va cere imperativ respectarea
Codului deontologic, în cazul în care replica este întemeiat\. Ignorarea acestui demers va atrage dup\
sine o delimitare public\ a CRP de pozi]ia publica]iei respective.
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Centrul Parteneriat pentru Egalitate

MISIUNEA CPE este s\ promoveze integrarea principiului egalit\]ii de [anse pentru femei [i b\rba]i în
politicile publice [i practicile asociate, ca parte component\ a democra]iei [i societ\]ii deschise, în sco-
pul redefinirii statutului [i îmbun\t\]irii condi]iei femeii în România.

OBIECTIVUL CPE îl reprezint\ dezvoltarea [i implementarea de proiecte [i programe ce vizeaz\
con[tientizarea societ\]ii române[ti cu privire la condi]ia actual\ a femeilor [i rolul pe care acestea pot
[i trebuie s\ îl aib\ în dezvoltarea social\ a României.

ACTIVITATEA CPE este fundamentat\ pe dezvoltarea de programe opera]ionale  desf\[urate în
parteneriat cu principalii actori interesa]i de problematica genului social, la nivelul societ\]ii civile [i al
autorit\]ilor publice. Domeniile de activitate sunt: gen social [i dezvoltare, gen social [i educa]ie, egali-
tatea de [anse pentru femei [i b\rba]i în procesul de aderare la Uniunea European\, prevenirea violen]ei
împotriva femeilor [i a traficului cu femei.

PRINCIPALELE PROGRAME ALE CPE

1. Observatorul Na]ional privind egalitatea de [anse pentru femei [i b\rba]i
Obiectivul principal al programului este dezvoltarea Observatorului Na]ional, un mecanism integrat de
promovare a egalit\]ii de [anse pentru femei [i b\rba]i în via]a public\, cu accent pe pia]a muncii [i drep-
turile economice [i sociale. Obiectivul programului este realizat prin urm\toarele tipuri de ac]iuni:

• crearea unei structuri de informare, documentare [i resurse în domeniul egalit\]ii de gen;
• crearea unor mecanisme de monitorizare a respect\rii principiilor egalit\]ii de [anse pentru femei [i

b\rba]i la nivel legislativ [i executiv;
• ini]ierea [i derularea de ac]iuni de lobby [i advocacy în sprijinul asigur\rii unei egalit\]i de [anse reale

[i consistente pentru femei [i b\rba]i;
• instruirea grupurilor ]int\ specifice în perspectiva promov\rii egalit\]ii de [anse pentru femei [i

b\rba]i în toate domeniile vie]ii publice.

2. Gen [i educa]ie
Obiectivele principale ale componentelor acestui program sunt:

• implicarea civic\ în sprijinul egalit\]ii de gen, prin cre[terea competen]elor profesoarelor [i profeso-
rilor în ceea ce prive[te educa]ia civic\ în perspectiva integrarii europene;

• dezvoltarea de practici [i atitudini în procesul de educa]ie, în spiritul [anselor egale [i al tratamentu-
lui egal pentru fete [i b\ie]i, femei [i b\rba]i;
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• dezvoltarea unui stil de via]\ s\n\tos prin integrarea aspectelor legate de diferen]ele de gen în pro-
gramele de educa]ie [i serviciile de s\n\tate;

• prevenirea traficului cu femei prin informarea asupra riscurilor migra]iei ilegale [i ale traficului cu
femei, prin realizarea educa]iei sexuale [i a educa]iei de gen specifice.

3. Violen]a împotriva femeilor
Obiectivele principale ale programului sunt:

• cre[terea gradului de informare [i con[tientizare cu privire la gravitatea [i consecin]ele economice [i
sociale ale fenomenului de violen]\ împotriva femeii, prin proiecte de interven]ie educa]ional\;

• sus]inerea organiza]iilor neguvernamentale implicate în prevenirea violen]ei împotriva femeii prin
crearea unui cadru comun de interven]ie asupra violen]ei în familie, prin analizarea, evaluarea [i
implementarea politicilor [i metodelor de asistare [i consiliere a victimelor violen]ei;

• desf\[urarea unor ac]iuni de lobby pentru crearea [i influen]area cadrului legislativ specific, care s\
r\spund\ optim realit\]ii [i complexit\]ii fenomenului de violen]\ în familie;

• radiografierea fenomenului de violen]\ împotriva femeii prin realizarea unor cercet\ri na]ionale
privind violen]a în familie [i la locul de munc\.

CPE este organiza]ie membr\ SON - Re]eaua Deschis\ Soros (www.son.ro), o re]ea de 13 organiza]ii negu-
vernamentale care sprijin\ dezvoltarea durabil\ a României în spiritul valorilor societ\]ii deschise [i organi-
za]ie membr\ a Network Women's Program (www.soros.org/women), re]ea format\ din programele pen-
tru femei ale Funda]iilor Soros din peste 30 de ]\ri, coordonat\ de Open Society Institute - New York.

CONTACT
Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE, str. C\derea Bastiliei nr. 33, sector 1, Bucure[ti, cod 010613
Telefon: 021-212.11.96/ 021-212.11.07; fax: 021-212.10.35; mobil: 0723 22 11 96
E-mail: info@cpe.ro
Website: www.cpe.ro
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