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în Comisia protecţie socială, sănătate şi familie s-a adresat cu un demers 
Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, prin care îşi exprimă dezacordul cu unele 
propuneri expuse în Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea 
unor acte legislative. Totodată, autorii vin cu sugestii şi propuneri concrete la mai 
multe articole.

în contextul celor menţionate, Comisia remite demersul cu propunerile şi 
obiecţiile expuse pentru a fi examinate şi supuse dezbaterilor .
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CĂTRE COMISIA PARLAMENTARĂ 

PROTECŢIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE

Cererea Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Referitoare la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte 
legislative ce ţin de prevenirea şi combaterea violenţei în fam ilie

Elaborarea prezentului proiect de lege a fost iniţiat în vederea găsirii unor soluţii care 
să eficientizeze aplicarea în practică a măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în 
familie. Ca rezultat al studierii acestor modificări am atras atenţie asupra cîtorva dintre 
acestea pe care vom veni cu solicitarea de a le supune discuţiilor suplimentar.

Chiar din primu; articol ce se referă la modificarea Legii nr. 45-XVI din 1 martie 2007 
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, observăm că se completează 
necorespunzător noţiunea de v iolenţă spirituală prin adăugarea sin tagm ei,, constrângerea de 
a adera la un cult religios ori de a exercita practici spirituale sau religioase;

Suntem de părerea că această intervenţie este inoportună prin faptul că se aduce 
atingere unor valori incontestabile şi influenţează considerabil asupra instituţiei familiei, în 
special a celei creştin-ortodoxe prin caracterul său distructiv. Optăm spre atenţionare că 
familia creştină, educaţia creştin-ortodoxă este baza societăţii noastre, poporul nostru s-a 
format şi a dăinuit printr- o astfel de educaţie. Părinţii învaţă copii credinţa ortodoxă prin 
frecventarea bisericii, prin respectarea poruncilor lui Dumnezeu, prin menţinerea unui 
comportament spiritual-moral etc. Tînăra generaţie este supusă unui supliciu moral, părinţii 
pot deveni robi ai propriilor co p ii, fiind impuşi să-i educe după bunui lor plac. dar de unde 
pot şti copiii ce este bine şi ce este rău.

Dacă vedem lucrurile în mod practic, atunci părrnyi care îşi vor îndemna propii copii 
să meargă la slujbele bisericeşti, să ţină posturile rînduite de Biserica Ortodoxă, să aibă un 
comportament decent, moral, să se îmbrace cuviincios, pot fi numiţi din punct de vedere al 
acestei legi ca agresori care constrîng alte persoane în vederea exercitării practicilor 
spirituale sau religioase. Dacă nu ne vom educa copii în credinţa ortodoxă, atunci ce 
generaţii şi ce viitor vom mai avea, după cum afirma şi părintele Atanasie Ştefanescu că .. 
Piatra de temelie a societăţii este familia.Cînd s-a prăbuşit familia, s-a prăbuşit totul.’'



Putem să mai remarcăm faptul că familia încetul cu încetul sau poate chiar mai repede 
va fi desfiinţată în baza unor circumstanţe banale de învinuire a propriilor părinţi într-o ţară 

declarată ortodoxă şi cu familii sănătoase.

Unii reprezentanţi ai conducerii Republica Moldova atît de mult îşi doresc de a fi la 
nivelul standardelor europene, încît propun schimbări ce pot călca şi peste propriul popor, 

propria tradiţie, credinţă a acestui neam. Deşi la moment ni se spune, să nu ne facem griji, 

că aceste modificări nu sunt atît de grave, peste o scurtă perioadă lucrurile pot lua o altă 
întorsătură în detrimentul nostru.

Problema se pune asupra consecinţelor nefaste soldate în urma acestor modificări. 
Instituţia familiei este sub pericol iminent prin impunerea unor constrîngeri devastatoare.

Din asemenea considerente optăm pentru ideea excluderii modificărilor noţiunii de 
violenţă spirituală.

O altă modificare care este la fel de importantă şi cu consecinţe neprevăzute este 
instroducerea institutului ordinului de restricţie de urgentă.

Prin aplicarea acestui ordin se vor putea aplica diferite măsuri faţă de potenţialul 
“agresor" doar de către organul de poliţie, fară instanţa de judecată. Astfel, organul de 
poliţie poate în temeiul bănuielii rezonabile -  care este încă o noutate pentru legislaţia din 
domeniul violenţei în fam ilie -  să abuzeze la emiterea respectivului ordin.

Introducerea acestui institut nu este o garanţie că se va acţiona mai rapid şi mai eficient 
în cazul presupuşilor agresori.

Bănuiala rezonabilă este un concept foarte vag , iar presupunerile cuiva tară a fi bine 
întemeiate, ci doar pentru că i s-a părut cuiva ceva poate constitui şi o batjocură faţă de 
persoana- membru al familiei, mai ales că poate fi tras la răspundere sau izolat de familia 
sa. Considerăm că acest concept este foarte periculos pentru instituţia familiei. Dacă se 
dovedeşte neîntemeiată această bănuială atunci cine va întoarce cele suferite de membrii 
familiei, mai ales suferinţa psihică şi despărţirea de părinţi sau copii.

Credem că în unele cazuri acest temei -  bănuiala rezonabilă, şi nu pericolul real. 
iminent -  poate fi folosit chiar ca răzbunare de unele persoane.

Astfel, subliniem faptul şi cerem ca să fie menţinută modalitatea de aplicare a 
măsurilor de sancţionare a agresorului în temeiul pericolului iminent şi în baza hotărîrii 
instanţei de judecată.

Situaţia e deplorabilă la momentul actual, în deosebi că poţi fi dat afară din propria 

familie printr-un simplu ordin emis de organul de poliţie, care îţi poate crea atîtea ravagii, 

marcante pe viaţă.Alarmant este în ce se transformă această ţară ortodoxă, răspunzătoare de 
promovarea şi păstrarea valorilor creştine. : ,7r ' " -
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Propuneri de modificare

a Proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

1) La art. I, pct. 2 în definiţia violenţă spirituală se exclude completarea cu 
textul

„ , constrângerea de a adera la un cult religios ori de a exercita practici 
spirituale sau re lig io a se .

Se exclude definiţia „ordinul de restricţie de urgenţă

a. La art. I, pct. 6, art. 8, alin. 6, lit.f) se exclude noua formulare şi se 
menţine cea din legea în vigoare.

b. Art. 121 se exclude,
c. La art. I, pct. 14, art. 15 se exclude alineatul (21).
d. La art. I, pct. 15, în titlul art. 15 se exclude sintagma „ordinului de 

restricţie de urgenţă şi a ”.
La acelaşi articol alin. (1) se exclude sintagma „ordinul de restricţie 

de urgenţă ş i”.
La acelaşi articol alin. (5) se exclude sintagma „ordinului de 

restricţieZ”

2) La art. II, pct. 2, art. 25, alin. (5) se exclude completarea cu pct. 131)
3) La art. VII, art. 721), alin. 2 se exclude completarea cu lit. d)
4) La art. IX, pct. 2, se exclude completare cu art. 3181



Notă de argumentare

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte 
legislative din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie a fost 
elaborat în vederea eficientizării mecanismului de soluţionare a actelor de 
violenţă în familie.

Necesitatea optimizării Legii cu privire la prevenirea şi combaterea a 
violenţei în familie se desemnează prin concordanţa acesteia cu prevederile 
Convenţiei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi 
violenţei familiei adoptată la Instambul la 11 mai 2011. Drept urmare s-a optat 
pentru un şir de modificări de rigoare şi în cadrul mai multor acte normative.

Examinînd modificările şi completările propuse considerăm necesar 
revizuirea unora dintre acestea.

I. Una din modificări se referă la noţiunea de violenţă spirituală. 
Avînd în vedere completarea cu sintagma „ constrângerea de a 
adera la un cult religios ori de a exercita practici spirituale sau 
religioase; ”, considerăm că se face un atac direct la valorile moral- 
spirituale ale poporului nostru, în special la credinţa majoritar 
ortodoxă din tara noastră. Din această completare reiese că părinţii 
nu pot să-şi ducă copii la biserică sau să le dea o educaţie ortodoxă, 
acest lucru putînd fi calificat drept „constr înger ea de a exercita 
practici spirituale sau religioase” şi părinţii putînd fi numiţi 
agresori spirituali. De asemenea, menţionăm

Generaţiile tinere au fost crescute de secole în credinţa ortodoxă şi 
pînă la moment nu a fost pusă problema violenţei spirituale, căci era 
şi este un lucru firesc ca părinţii să-şi educe copii în credinţa 
strămoşească.

Faptul că statul prin această completare va impune anumite restricţii, 
va afecta sau chiar va distruge valorile moral-spirituale ale societăţii 
şi respectiv noua generaţie va fi depravată.

Această completare poate mai mult dăuna, decît să combată aşa 
numita violenţă spirituală.

Menţionăm că introducerea acestei completări va duce la numeroase 
abuzuri din partea autorităţilor publice sau organelor de drept.



Avînd în vedere cele expuse solicităm excluderea completării 
noţiunii de violenţă sprirituală.

Un alt aspect la care am atras atenţie este includerea noţiunii şi unei 
noi instituţii ca „ordinul de restricţie de urgenţă

Modificările privind ordinul de restricţie de urgenţă necesită o 
atenţionare specială cu referire la circumstanţele emiterii acestui 
ordin, şi anume că bănuiala rezonabilă este unul temeiuri. Bănuiala 
rezonabilă nu constituie o convingere totală şi probată pentru 
organul de poliţie despre persoana ca fiind drept agresor.

A

In nenumărate cazuri s-au remarcat situaţii de abuz din partea 
organelor de drept din considerentul faptului că bănuiala rezonabilă 
nu este definită legal, chiar dacă este des întîlnită în normele 
legislaţiei actuale, lăsîndu-se aprecierea pe seama judecătorilor, 
procurorilor şi a altor organe de drept. Din cauza neaplicării corecte 
şi întemeiate a bănuielii rezonabile Republica Moldova a pierdut un 
şir de dosare la CEDO cum ar fi: LEVA C. MOLDOVEI, BREGA şi 
alţii C. MOLDOVEI, MUŞUC C. MOLDOVEI unde a avut loc 
arestarea preventivă nejustificata a domnului Muşuc, neavînd la bază 
material probant ce ar justifica bănuiala rezonabilă etc.

Art.5 alin.l lit. c) din Convenţie dispune că persoana poate fi 
arestată sau reţinută în vederea aducerii sale în faţa autorităţii 
judiciare competente, atunci cînd există motive verosimile de a 
bănui că a săvîrşit o infracţiune sau cînd există motive temeinice de 
a crede în necesitatea de a-1 împiedica să săvîrşească o infracţiune 
sau să fugă după săvîrşirea acesteia.

Astfel, considerăm că acest temei de emitere a ordinului de restricţie 
de urgenţă este prea vag pentru aplicarea acestuia în cazul violenţei 
în familie. Pentru o aşa-zisă bănuială se pot distruge familii 
sănătoase, poate fi afectat în mod serios copii, atît emoţional, cît şi 
psihologic.

Mai mult ca atît, remarcăm faptul că prin introducerea instituţiei de 
ordin de restricţie de urgenţă se va putea separa aşa-numitul agresor 
fară un proces de judecată, organul de poliţie fiind singurul



împuternicit să elibereze acest ordin, fară a cerceta cauzele şi a audia 
părţile implicate.

Remarcăm faptul că în Nota informativă este insuficient 
argumentată introducerea instituţiei ordinului de restricţie de 
urgenţă.

Considerăm că prevederile legislaţiei actuale sunt suficiente referitor 
la măsurile de protecţie referitor la agresor sau victima violenţei în 
familie, însă nu sunt aplicate corespunzător.

Există posibilitatea că existenţa ordinului de restricţie de urgenţă va 
dubla lucrul autorităţilor şi a organelor de drept.

A

In acest sens, considerăm excluderea introducerii instituţiei ordinului 
de restricţie de urgenţă.




