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 PROIECT  DE  OPINIE 
asupra  documentului Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea, de 
către Uniunea Europeană, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi 

combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice 
COM (2016) 109  

 
 

În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată pentru examinarea pe fond, cu Propunerea de 
Decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a 
Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 109, trimisă cu adresa 
nr.5/E din  15 martie 2016, înregistrată cu nr. 4c-5/278 din 23 martie 2016. 

 
Documentul reprezintă o iniţiativă prioritară a Comisiei, are caracter 

nelegislativ, iar termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie de către Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 9.06.2016. 
 Decizia vizează aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei 
(nr.210) a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice. 

 Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice – denumită pe scurt şi Convenţia de la 
Istanbul – a fost adoptată de Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei la data de 7 
aprilie 2011 şi a fost deschisă semnării de către statele membre ale Consiliului 
Europei la data de 11 mai 2011, cu prilejul cele de-a 121-a Sesiuni a Comitetului 
Miniştrilor, desfăşurată la Istanbul. 

 Convenţia de la Istanbul a fost iniţiată de Consiliul Europei în decembrie 2008 
şi a fost semnată, până în prezent, de 39 de state şi ratificată de 21 state (Albania, 
Andorra, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Danemarca, Finlanda, Franţa, Italia, 
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Malta, Monaco, Muntenegru, Olanda, Polonia, Portugalia, San Marino, Slovenia, 
Serbia, Spania, Suedia, Turcia).  

 România a ratificat Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi 
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice prin Legea nr. 
30/2016.  

 Ministerul Afacerilor Externe, prin Nota  trimisă Comisiei noastre, apreciază 
„..că încheierea, de către Uniunea Europeană, respectiv, semnarea, în numele Uniunii 
Europene a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeii şi a violenţei domestice sunt oportune întrucât: 
- Constituie un progres în ceea ce priveşte consolidarea cadrului juridic în 
materie de protecţie şi promovare a drepturilor omului; 
- Semnarea ar transmite un semnal politic pozitiv prin angajamentul ferm al UE 
de a respecta şi promova în plan UE şi global o serie de măsuri ferme prin care să se 
asigure prevenţia şi combaterea adecvată a fenomenului violenţei, atât a celei 
îndreptate împotriva femeilor, cât şi a celei domestice: 
- Semnarea Convenţiei poate contribui la întărirea şi eficientizarea măsurilor 
deja adoptate sau a celor care urmează a fi implementate în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei.”  

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus-menţionat în 
şedinţa din data de 5 aprilie 2016, din totalul de 12 membri ai comisiei fiind prezenţi 
9 deputaţi. 
        Membrii comisiei consideră că violenţa împotriva femeilor reprezintă o 
încălcare a drepturilor omului şi o formă extremă de discriminare, înrădăcinată în 
inegalităţile dintre femei şi bărbaţi, drept pentru care, legislaţia existentă în domeniul 
protecţiei victimelor criminalităţii, al abuzului sexual şi al exploatării sexuale a 
copiilor trebuie întărită, avându-se în vedere nevoile speciale ale victimelor violenţei 
de gen şi luându-se în considerare amploarea fenomenului de violenţă împotriva 
femeilor, care, în pofida eforturilor depuse, atât în plan naţional, cât şi european, 
constituie un motiv foarte serios de îngrijorare.  
 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, ţinându-se seama de faptul că, în 
ceea ce priveşte problematica violenţei sub toate formele sale, România a adoptat 
măsuri concrete atât în plan legislativ, cât şi instituţional şi că majoritatea principiilor 
promovate de convenţie se regăsesc în legislaţia-cadru naţională, membrii Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării 
Propunerii de Decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea 
Europeană, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 109.  
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