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Interpelare 
 

 

Către:   Domnul Tudorel Toader 

  Ministrul Justiției 

 

De la:   Deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral 

  Deputat în Circumscripția electorală nr. 42 București 

 

Obiectul interpelării: Sancționarea faptelor de violenţă domestică 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

Societatea românească se confruntă cu un flagel puternic înrădăcinat şi care nu pare să 

regreseze prea mult, ci din contră, ia din ce în ce mai multă amploare. Acest lucru se întâmplă în 

pofida măsurilor legislative luate în ultimul timp şi a politicilor publice desfăşurate, atât de actori 

publici, cât şi privaţi. Este vorba, aşadar, de fenomenul violenţei domestice, care atinge o femeie 

la fiecare 30 de secunde. În anul  2017, s-au înregistrat 20.531 de fapte de loviri şi alte violenţe 

comise între membrii familiei, cei mai afectaţi fiind femeile şi copiii. 46 dintre aceste femei şi-au 

pierdut viaţa.  

România a ratificat Convenţia de la Istanbul la 01 septembrie 2016, iar prin armonizarea 

legislativă obligatorie în materie de prevenire şi combatere a violenţei de gen şi domestice s-au 

făcut paşi importanţi pentru o mai bună protecţie a victimelor şi mă refer aici la ordinul de 

protecţie provizoriu emis de poliţist, respectiv la evacuarea agresorului din locuinţa comună. 

Dacă înainte de această modificare legislativă, victimele erau obligate să întreprindă mai multe 
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demersuri pentru ca un judecător să dispună această măsură de protecţie temporară, acum 

procesul este simplificat şi îşi propune să vină într-ajutorarea victimelor. Cu toate acestea, 

mecanismele instituite de lege par să rămână doar pe hârtie, agresorii continuând să fie favorizaţi 

de autorităţi. Conform situaţiei prezentate de mass-media, o femeie ce a avut nevoie de 3 zile de 

îngrijiri medicale în urma violenţelor suferite din partea soţului, nu şi-a putut găsi dreptatea în 

justiţia din România întrucât procurorul care s-a ocupat de caz a dispus renunţarea la urmărirea 

penală faţă de inculpat. Astfel, procurorul care a instrumentat şi soluţionat dosarul nr. 

579/P/2017, în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, a apreciat că procesul ar implica 

costuri mai mari decât consecinţele comportamentului violent al bărbatului.  

  

Având în vedere cele menţionate mai sus, vă solicit,  domnule Ministru, să îmi răspundeţi 

la următoarele întrebări: 

 

- Potrivit ordonanţei procurorului, a existat „o disproporţie vădită între cheltuielile care 

le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse, neexistând 

interes public pentru continuarea urmăririi penale în acest dosar.” Care au fost 

considerentele care au stat la baza unei asemenea aprecieri şi cum se calculează 

impactul bugetar al exercitării dreptului la protecţie şi apărare, respectiv dreptul la 

viaţă şi la integritate fizică şi psihică? În ce cuantum trebuie să se încadreze o 

persoană pentru a fi apărată de justiţie în faţa violenţelor partenerului sau a unui alt 

membru al familiei? Cât valoarează bătaia şi cât valorează viaţa unui om din 

perspectiva sistemului de justiţie român? Care sunt criteriile în funcţie de care se 

decide cine merită să fie apărat de justiţie în faţa violenţelor domestice? 

 

- Câte cazuri de violenţă au fost înregistrate în 2018 şi câte dintre acestea s-au soldat cu 

plângere penală? Câte plângeri au condus la urmărirea penală şi care au fost criteriile 
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ce au stat la baza dispunerii, menţinerii, respectiv renunţării la urmărirea penală? În 

câte cazuri s-a dispus trimiterea în judecată, pe ce criterii şi cum au fost soluţionate? 

 

 

- În cazul citat mai sus, care au fost acţiunile întreprinse pentru a îndrepta situaţia, care 

au fost măsurile disciplinare luate cu privire la procurorul în cauză şi care sunt 

demersurile pe care le-aţi parcurs sau urmează să le parcurgeţi pentru ca astfel de 

situaţii să nu se mai repete ? 

 

 

 

 

Solicit răspuns în scris, 

 

Vă mulţumesc, 

 

Deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral 

Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti  

 

 

 

 
 

 


