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Comitetul CeDAW vine Cu noi reComAnDări pentru Guvernul republiCii 
molDovA După revizuireA Celui De-Al 6 rAport perioDiC De ţAră

În luna februarie 2020 a avut loc cea de a 75-a Se-
siune a Comitetului ONU pentru eliminarea tutu-
ror formelor de discriminare împotriva femeilor 
(CEDAW). Guvernul Republicii Moldova a prezen-
tat cel de-al 6 Raport Periodic de ţară în care au 
fost incluse acţiunile întreprinse de autorităţi în 
vederea îmbunătăţirii situaţiei femeilor în dome-
nii precum violenţa în familie şi violenţa în bază 
de gen, participarea femeilor în viaţa politică şi 
publică, traficul de femei şi grupurile vulnerabile. 
Drept urmare, Comitetul ONU a salutat progresele 
înregistrate de autorităţi, dar a venit şi cu o serie 
de recomandări specifice fiecărui domeniu. La ca-
pitolul violenţă în familie şi violenţă în bază de gen, 
recomandările ţin de:

•	 modificarea articolului 78/1 din Codul con-
travenţional pentru a exclude prevederile ce 
îi scutesc pe agresori de răspundere penală 
şi să asigure femeilor victime ale violenţei 
accesul la justiţie penală;

•	 îmbunătăţirea colectării datelor privind 
toate formele de violenţă în bază pe gen, 
inclusiv violenţa economică şi psihologică, 
dezagregată în funcţie de sex, vârstă, etnie, 
locaţie geografică, dizabilitate şi relaţia din-
tre victimă şi făptuitor, pentru a îmbunătăţi 
legislaţia, politicile şi practicile de prevenire 
şi reducere a violenţei în bază de gen;

•	 alocarea resurselor pentru acordarea 
compensaţiilor financiare victimelor vio-
lenţei în familie şi a violenţei în bază de gen;

•	 alocarea resurse umane, tehnice şi financia-
re adecvate pentru implementarea eficientă 
a Strategiei naţionale privind prevenirea şi 
combaterea violenţei împotriva femeilor şi 
a violenţei în familie (2018-2023) şi a Planu-
lui de acţiuni aferent, pentru a asigura victi-
melor acces la adăposturi şi servicii specia-
lizate, inclusiv tratament medical, consiliere 
psihosocială şi asistenţă juridică;

•	 accelerarea procesului de ratificare a Con-
venţiei de la Istanbul.
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Observaţiile CEDAW au fost formulate şi ca ur-
mare a întrevederii cu reprezentanţii ONG-urilor 
din Republica Moldova ce activează în aceste do-
menii şi care au prezentat principalele provocări 
prin care trec femeile din Republica Moldova şi 
ce aspecte trebuie redresate de către autorităţi. 

Natalia Vîlcu, Directoarea executivă a CDF a reiterat 
că ”actele de violenţă în familie şi violenţă sexuală 
sunt insuficient investigate, în timp ce cadrul nor-
mativ nu este ajustat la standarde internaţionale. 
Totodată, accesul victimelor violenţei în familie şi a 
violenţei sexuale la asistenţă juridică gratuită este 
limitat, ordonanţele de protecţie sunt încălcate, 
iar sancţiunile impuse agresorilor nu au un efect 
descurajator. Se conturează necesitatea strin-

gentă ca Guvernul Republicii Moldova să ratifice 
Convenţia de la Istanbul şi să alinieze legislaţia la 
standardele internaţionale”, a menţionat Natalia 
Vîlcu în cadrul întâlnirii cu membrii Comitetului 
CEDAW.  

Societatea civilă a fost reprezentată de mai mul-
te organizaţii ce activează în domeniul drepturilor 

omului şi a violenţei în bază de gen, inclusiv mem-
bre ale Coaliţiei Naţionale „Viaţă fără violenţă în 
familie”. 

Guvernul Republicii Moldova urmează să analize-
ze şi să implementeze recomandările enunţate de 
CEDAW. 
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republiCA molDovA rămâne sub suprAveGhereA Comitetului De miniştri 

Comitetul de Miniştri va continua supravegherea exe-
cutării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului 
în cauza T.M şi C.M. v. Republica Moldova, la capitolul 
măsuri cu caracter general, până în martie 2021. De-
cizia de a continua supravegherea executării hotărârii 
vine după ce Comitetul de Miniştri a constatat faptul 
că Republica Moldova a semnat Convenţia de la Istan-
bul, dar nu a ratificat-o până acum, iar un număr con-
siderabil de plângeri/sesizări privind violenţa în fami-
lie nu sunt urmate de pornirea unui proces penal sau 
contravenţional. Totodată, sunt necesare mai multe 
măsuri care să asigure accesul victimelor violenţei în 
familie la servicii de calitate.

În comunicarea Comitetului de Miniştri regăsim în-
demnul către autorităţi de a ratifica fără întârziere 
Convenţia de la Istanbul, manifestând, astfel, o voinţă 
politică fermă în vederea combaterii violenţei împotri-
va femeilor şi să continue eforturile de perfecţionare a 

legislaţiei, sensibilizare a publicului larg şi consolidare a 
capacităţilor specialiştilor din sectorul justiţiei.

Pentru a evalua cât de eficiente sunt măsurile între-
prinse de autorităţi în vederea prevenirii şi combate-
rii violenţei în familie, Comitetul de Miniştri le solicită 
autorităţilor să prezinte informaţie suplimentară des-
pre:
•	 numărul dosarelor penale şi numărul condamnă-

rilor pentru diferite forme ale violenţei în familie: 
fizică (inclusiv femicid), psihologică şi economică;

•	 numărul actelor de violenţă în familie săvârşite re-
petat după aplicarea pedepsei penale sau sancţiunii 
contravenţionale;

•	 măsurile aplicate de instanţele de judecată, cum ar 
fi obligarea de a participa la programe speciale de https://bit.ly/2TLHrCW

https://bit.ly/2w3E5SD https://bit.ly/33fOuqn

tratament sau de consiliere în vederea reducerii 
comportamentului violent, obligarea de a face un 
tratament medical forţat de alcoolism/narcoma-
nie;

•	 serviciile de asistenţă specializată oferite victimelor, 
inclusiv centrele de plasament, liniile de asistenţă 
telefonică gratuită, asistenţă psihologică şi acces la 
asistenţă juridică garantată de stat;

•	 modul de evaluare a riscurilor în cazuri individuale 
şi măsurile întreprinse de poliţie pentru a asigura 
eficienţa executării ordonanţelor de protecţie şi a 
ordinelor de restricţie de urgenţă.

Decizia integrală a Comitetului de Miniştri, dar şi comu-
nicările Centrului de Drept al Femeilor transmise ante-
rior către Comitet, le găsiţi în link-urile de mai sus.
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Consiliul pentru prevenireA şi eliminAreA DisCriminării şi AsiGurAreA 
eGAlității A emis Două DeCizii în fAvoAre benefiCiArelor CDf

	 În primul caz, Consiliul a constatat discriminare 
pe criteriu de statut social în acces la protecție 
egală din partea legii. Beneficiara CDF, în lupta 
ei pentru dreptul de a-şi vedea copiii, s-a pome-
nit într-o situaţie dureroasă. Deşi Direcţia pentru 
protecţia copilului a stabilit un grafic de între-
vedere, fostul soţ şi rudele acestuia îi îngrădeau 
orice posibilitate de a contacta şi comunica cu 
ei. La fiecare tentativă de a-şi vedea copiii, be-
neficiara ajungea la poliţie să depună explicaţii. 
Deşi legislaţia prevede sancţiuni pentru îngră-
direa accesului la educarea copiilor, Consiliul a 
ajuns la concluzia că autorităţile naţionale au in-
vocat motive neîntemeiate pentru a-şi justifica 
inacţiunile şi au tolerat un proces de înstrăinare 
a legăturii părinteşti, în defavoarea beneficiarei 
CDF, încălcându-se, astfel, dreptul acesteia de a 

comunica cu copii. Totodată, Consiliul subliniază 
faptul că situaţia dată a fost posibilă din cauza 
inegalităţii relaţiilor de putere între beneficiara 
CDF, care a îngrijit copii de mai mulţi ani şi nu a 
activat în domeniul său profesional, şi fostul soţ, 
care este perceput ca deţinând un post înalt. 
Consiliul este convins că această poziţie de pute-
re a influenţat autorităţile să nu acţioneze con-
form prevederilor legale şi califică această abor-
dare drept o acţiune discriminatorie la protecţie 
egală din partea legii determinată de statutul 
social al petiţionarei.

 Consiliul recomandă să fie întreprinse mai mul-
te acţiuni, printre care: să fie întreprinse mă-
surile necesare în vederea prevenirii situaţiilor 
similare pe viitor şi să fie iniţiată o procedură 
disciplinară în privinţa persoanelor care au 
comis în activitatea lor faptele discriminatorii 
constatate în prezenta decizie.

	 În cel de-al doilea caz, Consiliul a constatat 
discriminare pe criteriu de gen sub formă 
de hărțuire în procesul de urmărire penală. 
Beneficiara CDF a fost supusă acţiunilor de 
violenţă sexuală. În cursul urmăririi penale ea 
a fost audiată repetat de 6 ori, în afara primei 
audieri, inclusiv, a fost supusă testului poligraf. 
Reprezentanţii organului de urmărire penală au 
tergiversat trimiterea în judecată a cauzei pe-

nale din 2017 până în 2019. Agresorul, timp de 
doi ani, s-a aflat la libertate. Poliţiştii şi procu-
rorii nu au dispus aducerea silită a învinuitului, 
nu l-au dat în căutare, în schimb l-au scos de 
sub urmărire penală. Beneficiara a fost trata-
tă prin prisma stereotipurilor şi prejudecăţilor 
de gen existente în raport cu victimele violului, 
precum că acestea fac declaraţii mincinoase cu 
scopuri meschine. Conţinutul întrebărilor adre-
sate de către reprezentanţii organului de urmă-
rire penală au creat un mediu ostil, intimidant şi 
revictimizant, pricinuind beneficiarei suferinţă 
continuă. Consiliul a constatat discriminare şi 
a informat autorităţile despre decizie, pentru 
a lua în calcul eventuale investigaţii sub as-
pect disciplinar şi uz în activitate în sensul 
neadmiterii faptelor similare pe viitor.
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mAnuAlul pentru prACtiCienii Din seCtorul justiției, lAnsAt  
lA ministerul justiţiei

Centrul de Drept al Femeilor a lansat în luna fe-
bruarie curent, cu susţinerea Secţiei Justiţie Pe-
nală şi Aplicare a Legii din cadrul Ambasadei SUA 
în Moldova - Manualul pentru practicienii din sec-
torul justiției: Obligațiile pozitive ale statului în 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului 
în materie de violență în familie. 

Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, prezent la 
eveniment, a declarat că este nevoie de o conso-
lidare generală, a autorităţilor, a societăţii civile şi 
a partenerilor de dezvoltare pentru a acţiona în 
direcţia soluţionării problemei violenţei în familie. 
Este nevoie să ajustăm cadrul legislativ, să îmbu-
nătăţim felul în care profesioniştii din domeniu 
comunică cu victimele violenţei în familie. Sper ca 
această analiză să le fie utilă specialiştiilor din insti-
tuţiile de drept.

SUA au fost unul dintre partenerii strategici ai Re-
publici Moldova, care au susţinut constant în ulti-
mii 5 ani eforturile Moldovei de a combate violen-
ţa în familie. 

Dereck J. Hogan, Ambasadorul SUA în Republica 
Moldova crede că ţara noastră are oportunitatea 
de a face progrese semnificative în acest domeniu. 
„Încurajăm Guvernul să aprobe cele două proiecte 
de legi în domeniul protecției victimelor violenței 
în familie şi a violeței sexuale, care ar fi un semnal 
puternic al angajamentului Moldovei de a respecta 
standardele europene si de a-şi proteja cetățenii. 
De asemenea, solicităm parlamentului să ratifice 
Convenția de la Istanbul”, a declarat ambasadorul 
Hogan în cuvântul de salut. 

Această analiză este destinată, în primul rând, prac-
ticienilor din sectorul justiţiei. Ea poate fi o resursă 
suplimentară ce ar contribui la consolidarea capaci-
tăţilor de intervenţie în cazurile de violenţă în familie. 

„Prin elaborarea acestei lucrări ne-am propus să 
oferim practicienilor din sistemul justiției acces la 
informație sintetizată privind factorii determinanți 
ai obligațiilor pozitive aplicați de CtEDO, dar şi să 
prezentăm o analiză a acestor factori, reieşind din 
cele mai frecvent invocate articole ale Conveției în 
plângerile depuse la Curte privind acțiunile şi inac-
țiunile statului în cazurile de violență în familie”, 
a menţionat în cadrul evenimentului, Natalia Vîl-
cu, directoarea executivă a Centrului de Drept al  
Femeilor şi co-autoarea acestei lucrări. 
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„Lucrarea are la bază analiza a aproximativ 30 de cauze, ce conturează o realitate 
tristă determinată de faptul că statele nu-şi îndeplinesc pe deplin obligațiile pozitive. 
Femeile şi copiii plătesc un preț mare, iar unii dintre ei – prețul suprem, deoarece apelul 
lor „privat” nu a fost auzit atunci când tragedia putea fi încă prevenită”, este de părere  
Cătălina Aalbers, LLM în Drept Public Internațional și Drepturile Omului, Univer-
sitatea din Utrecht, Olanda şi autoare a analizei. 

Manualul a fost elaborat de CDF în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de 
răspuns la cazurile de violenţă în familie a procuraturii şi a sistemului judiciar din 
Republica Moldova” realizat cu sprijinul Secţiei Justiţie Penală şi Aplicare a Legii din 
cadrul Ambasadei SUA în Moldova. 

Dacă sunteţi curioşi să aflaţi cum a evoluat jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptu-
rilor Omului în materie de violenţă în familie, accesaţi manualul în română - 
http://cdf.md/files/resources/145/Handbook_RO.pdf 
şi în engleză  - http://cdf.md/files/resources/145/Handbook_EN.pdf
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Despre DrAGoste Altfel

Dragostea este printre multe altele şi dorinţa de a fi alături, de a ajuta, susţine şi încu-
raja. La începutul acestui an, două companii au decis să susţină beneficiarele Centru-
lui de Drept al Femeilor. Moldtelecom a venit cu o donaţie de 5 mii lei, iar Matexcom, 
cunoscut şi ca Zoutlet a donat mai multe cutii cu haine destinate femeilor şi copiilor 
victime ale violenţei în familie. Graţie donaţiei Moltelecom, a fost ajutată o mamă cu 
trei copii care se află într-un centru de plasament de la nordul tării. Am reuşit să le 
procurăm încălţăminte pentru iarnă, iar pentru o altă mamă cu patru copii, trecuţi şi 
ei prin violenţă în familie, au fost cumpărate scurte. Par lucruri banale şi oricui acce-
sibile, dar când ştii că aceşti pici nu puteau zburda pe afară pentru că nu aveau haine 
şi cizme, recunoştinţa este imensă. Tot despre implicare este şi gestul Zoutlet. Ei au 
donat o varietate de haine noi ce au bucurat deja câteva zeci de mămici, mai exact 17 
doamne şi 25 copii. Una dintre ele este Olga, educatoare la o grădiniţă din Chişinău 
care ne-a mărturisit că a plecat de acasă, împreună cu fiica de 15 ani, luând cu ea doar 
actele de identitate. „Am lăsat toate hainele acasă, atunci când am plecat în grabă. 
Vă mulțumesc mult pentru ajutor, nu-mi imaginam că la noi se donează şi haine noi. 
Eu continuam să spăl în fiecare seara hainele mele şi ale fiicei.” 

În numele acestor femei, Vă mulţumim pentru gestul de solidaritate. Dragostea nu are 
cum să dispară atât timp cât ştim să dăruim.
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CAz De bune prACtiCi şi 18 Ani ConDAmnAre pentru AbuzAtor
Era seară târzie. Ina se întorcea cu prietenele din centrul satului. La un moment 
dat, fetele s-au despărţit, iar Ina şi-a continuat drumul spre casă. La o intersec-
ţie, brusc, în faţa ei a apărut un bărbat îmbrăcat în negru care încerca să lege 
o discuţie cu ea. Văzând că nu este receptivă şi încearcă să fugă, agresorul a 
prins-o de gât şi de păr şi a târât-o până la casa lui. Violenţa fizică, psihologică 
şi sexuală la care a fost supusă fata în acea noapte, cu greu poate fi descrisă în 
cuvinte. Spre dimineaţă, Ina a prins un moment în care agresorul adormise şi 
a fugit din casă. „Nu cunoşteam unde mă aflu, îmi era frică, nu ştiam cât e ora, 
nu ştiam încotro s-o apuc. De frică, nu ţin minte cum am sărit un gard, apoi 
alt gard, apoi mergeam prin nişte popuşoaie şi am nimerit la cineva în ogradă 
unde erau 2 câini. Am ieşit pe poartă şi mergeam pe drum, mergeam, vedeam 
pe drum tractoare şi tot aşa, până când afară s-a făcut ziua. Am văzut o femeie 
care dădea mâncare la păsări şi am întrebat-o cum să ajung în satul meu. Când 
am ajuns acasă, de frică, am închis poarta, am intrat în camera mea şi m-am 
culcat. Am adormit imediat, eram foarte obosită. Când m-am trezit, i-am po-
vestit mamei totul şi am chemat poliţia…”

De aici lucrurile au evoluat cum se poate mai bine pentru Ina. Este unul din 
cazuile în care specialiştii din domeniu au acţionat rapid şi ţinând cont de vul-
nerabilitatea victimei. La scurt timp, agresorul a fost reţinut. Urmărirea penală 
şi examinarea cazului în prima instanţă a durat jumătate de an, în alte situaţii, 
victimele pot aştepta şi câţiva ani până violatorul este pedepsit. Specialiştii 
care au interacţionat cu victima au referit-o la servicii specializate, înaintând 
un  demers prin care au solicitat ca victimei să-i fie oferită asistenţă psiholo-
gică. Organul de urmărire penală, deşi iniţial planifica să efectueze mai multe 
acţiuni de urmărire penală, printre care şi prezentarea spre recunoştere a în-
vinuitului, în final a renunţat la idee. Pentru a evita revictimizarea tinerei, au 
audiat-o doar o singură dată în condiţii speciale. Inculpatului i-a fost aplicată o 
pedeapsă de 18 ani închisoare, pentru faptul răpirii de persoane şi abuz sexual. 
De asemenea, instanţa a dispus încasarea în beneficiul părţii vătămate, a unui 
prejudiciu moral de 100 mii lei şi 5 mii lei prejudiciu material (recuperarea cos-
turilor pentru tratamentul medical).

Centrul de Drept al Femeilor s-a implicat în a oferi suport în acest caz, chiar 
din momentul în care mama fetei ne-a telefonat pentru a cere un sfat. Ea fiind 
lucrător medical, a participat la una din instruirile desfăşurate de CDF şi ştia că 
poate beneficia atât de suport juridic, cât şi psihologic. Avocata CDF, Violeta 
Andriuţa, a fost implicată pe durata întregului proces, începând cu etapa de 
consiliere şi până la reprezentarea în instanţa de judecată, iar psihologul Sergiu 
Toma, din cadrul Institutului pentru Familei şi Iniţiative Sociale a oferit consili-
ere psihologică fetei şi mamei acesteia, fiind implicat şi în realizarea raportului 
de evaluare psihologică. 

Ţinem să menţionăm că acesta este unul dintre cazuri în care s-a putut ob-
serva cooperarea între specialişti, dar şi cooperarea dintre specialişti şi orga-
nizaţiile non-guvernamentale din domeniu. Toţi au acţionat din perspectiva 
interesului suprem al victimei, iar ca rezultat, tânăra a fost maxim protejată 
de eventuale expuneri ce puteau agrava starea ei psiho-emoţională şi fizică.
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Asistență 
psihologică

 

46
victime

Asistență  
socială

 

13 
victime

Asistență 
juridică 

calificată 

6 
cazuri 

Asistență 
juridică  
primară 

128 
cazuri 

În perioada 1 ianuarie – 31 martie  2020 CDF a oferit suport la 128 beneficiare. 
 Asistență juridică primară: în 128 cazuri victimele au primit asistenţă juridică primară – inclusiv întocmirea cererilor, plângeri adresate organelor de drept sau 

contestaţii împotriva deciziilor agentului constatator. Au fost eliberate 15 ordonanţe de protecţie. 
 Asistență juridică calificată: în 6 de cazuri au fost desemnaţi avocaţi pentru a reprezenta interesele victimelor. Au fost înregistrate 5 cauze penale, 1 cauză 

civilă: decizie emisă de Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii care a constatat discriminare pe criteriu de statut social al 
beneficiarei  CDF.

 Asistență psihologică: 46 victime au beneficiat de asistenţă psihologică individuală, inclusiv, a fost acordată asistenţă psihologică de lungă durată în 21 cazuri. 
Au fost întocmite 9 rapoarte de evaluare psihologică.

 Asistență socială: 13 victime au beneficiat de asistenţă socială - consiliere şi orientare profesională. În 6 cazuri a facilitat plasamentul victimei în centru de 
plasament, iar 7 femei au beneficiat de ajutor material.

ACtivitAteA CDf în Cifre

PROFILUL SOCIAL AL BENEFICIARELOR

Mediul de reședință: 97 victime provin din mediu 
urban şi 31 din mediu rural. Majoritatea au domiciliul 
stabilit în mun. Chişinău, însă s-au adresat şi persoane 
din raioanele: Anenii Noi, Călăraşi, Cantemir, 
Cimişlia, Drochia, Edineţ, Făleşti, Hînceşti, Orhei, 
Soroca, Ștefan-Vodă, Ungheni, Tirapsol, Vulcăneşti, 
Nisporeni.

Vârsta: cele mai multe victime ale violenţei în familie 
au între 25-44 ani (76 femei), urmate de beneficiare 
cu vârsta cuprinsă între 45-65+ ani (40 femei). De 
asemenea au fost înregistrate victime cu vârsta 
cuprinsă între 18-24 ani (7 cazuri) şi 0-7 ani (5 cazuri). 

Nivelul de studii: 103 victime au studii medii (inclusiv 
medii incomplete sau medii de specialitate), iar alte 
25 au studii superioare. 

Statutul ocupațional: 47 femei au statut de şomer, 
17 au activitatea de muncă suspendată pe motivul 
concediului de îngrijire a copilului. Totodată, au fost 

înregistrate 33 victime care sunt încadrate în câmpul muncii, iar 59 femei sunt mame şi au grijă de copiii 
lor minori. 

Relația victimei cu agresorul: 99 cazuri înregistrate unde victima are statut de concubină/fostă concubină/ 
soţie/ fostă soţie. Violenţa între rude constatată în 6 cazuri unde victima are statut de părinte mamă/ tată, 
4 cazuri unde victima are statut de fiu/fiică, 1 caz unde victima are statut de cumnată. Violenţă între afini: 
1 caz unde victima are statut de noră, 4 cazuri unde victima are statut de soacră. În 13 cazuri, victimele 
nu sunt rude cu agresorii.
Victimele s-au adresat la CDF fiind îndrumate de către ofiţeri de poliţie, asistenţi sociali, avocaţi, 
psihologi, centre maternale, alte organizaţii ce activează în domeniu, foste beneficiare ale CDF sau prin 
intermediul poştei electronice.
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	 În decembrie 2019, chiar de ziua Drepturilor omului, 
CDF a inaugurat o sculptură – simbol, pentru a co-
memora femeile ce au decedat ca urmare a violen-
ţei în familie. Autorul sculpturii este Serghei Josu, 
omul care a depus mult suflet în realizarea acestei 
lucrări. Din cauza unor situaţii neplanifcate, Serghei 
nu a putut fi prezent la evenimentul de inaugrare, 
dar am ţinut neapărat să-i mulţumim pentru colabo-
rare, înmânându-i Diplomă pentru dedicare şi pro-
fesionalism, semnată de CDF şi reprezentatul Am-
basadei SUA în Moldova. Ne putem mândri, ca ţară, 
cu aşa oameni talentaţi, profesionişti şi dedicaţi. Ce 
l-a inspirat pe Serghei la crearea păpădiei?  ”Am fost 
inspirat de materialul cu care lucrez. Eu iubesc me-
talul, el singur mi-a dictat ce trebuie să fac, plus un 
pic de inginerie şi voila. În această lucrare am depus 
multă dragoste, de fapt, în fiecare lucrare las o păr-
ticică din mine. M-a inspirat şi activitatea Centrului 
de Drept al Femeilor, cu lucrurile frumoase ce le fac 
pentru societate.” Serghei Josu este sculptor, mem-
bru stagiar al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, 
cadru didactic la Academia de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice, Departamentul Arte Decorative şi Sculptu-
ră şi pur şi simplu un om minunat.

	 Proiectul de lege elaborat de grupul de lucru instituit 
prin ordinul ministrei Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale în rezultatul analizei compatibilităţii 
legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei de la 
Istanbul, realizat de CDF cu suportul UN Women, a 
fost aprobat în primă lectură în Parlament. Proiec-
tul de lege prevede:

	 Anul acesta, Ziua Internaţională a Femeii a fost 
marcată printr-un Marş al Solidarităţii ce a avut loc 
la Chişinău şi la care au participat activişti civici, 
reprezentanţii ai ONG-urilor ce activează în dome-
niul protecţiei drepturilor femeii, parlamentari, 
jurnalişti şi cetăţeni, susţinători ai cauzei. Princi-
pala revendicare a participanţilor la marş a fost 
ratificarea Convenţiei de la Istanbul, document ce 
prevede introducerea a noi măsuri de protecţie 
pentru victimele violenţei în familie şi ajustarea 
cadrului legislativ naţional la standardele interna-
ţionale. 

•	 extinderea acţiunii ordinului de restricţie de 
urgenţă în afara locuinţei victimei;

•	 introducerea definiţiei violenţei împotriva feme-
ilor;

•	 instituirea unui serviciu responsabil de preveni-
rea şi combaterea violenţei în familie;

•	 introducerea obligaţiei pentru toate autorităţile 
de a colecta şi prezenta date privind violenţa în 
familie;

•	 introducerea obligaţiei de a evalua riscurile de 
către toţi profesioniştii cu competenţe în dome-
niul intervenţiei în cazurile de violenţă în familie;

•	 asigurarea asistenţei juridice garantate de stat 
pentru victimele violenţei sexuale;

•	 asigurarea asistenţei juridice garantate de stat 
din momentul sesizării/depunerii plângerii în ca-
zurile de violenţă în familie;

•	 probaţiunea va avea competenţa de a monitori-
za executarea ordonanţelor de protecţie.

CDF s-a alăturat acţiunii ce a luat start în faţa cen-
trului comercial UNIC, acolo unde s-au adunat câte-
va sute de oameni, apoi au mărşăluit sub ritmuri de 
tobe până la Parcul Dendrarium. Evenimentul şi-a 
propus să sensibilizeze autorităţile dar şi cetăţenii 
cu privire la depturile femeilor, să pledeze pentru 
drepturi egale şi o societate fără stereotipuri. 



CINE SUNTEM NOI? 
Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o 
organizație neguvernamentală înfiinţată de un 
grup de femei-juriste din Moldova. CDF pledează 
pentru egalitate de șanse dintre femei și bărbați 
în viața publică și cea de familie și contribuie la 
prevenirea și combaterea violenței оn familie și 
a violenței în bază de gen оmpotriva femeilor.
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Centrul de Drept al Femeilor (CDF) 
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