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„Democraţia şi demnitatea umană
nu trebuie să se oprească în faţa uşii.”1

ARGUMENT
Violenţa domestică este un fenomen universal fiind
prezent pretutindeni, de la cele mai mici aşezări umane până
la cele mai mari oraşe, de la ţările în curs de dezvoltare până
la cele mai dezvoltate. Violenţa domestică nu este un mit şi
nici un fenomen de dimensiuni nesemnificative. O „auzim”
zilnic din mass-media, ne confruntăm cu ea în scene
surprinse fugitiv pe stradă, iar uneori pătrunde în casele
noastre datorită zidurilor prea subţiri a apartamentelor de
bloc, ca o realitate tranşantă, crudă, pe care nu o putem
accepta dar pe care în mică măsură o putem controla ca
indivizi.
Amploarea violenţei intrafamiliale constituie, în
prezent, una din cele mai grave probleme sociale cu care se
confruntă societăţile contemporane, inclusiv România.
Având în componenţa sa toate formele de agresiune care se
exercită în cadrul căminului (maltratarea partenerei /
partenerului de cuplu, abuzul contra copiilor, părinţilor,
bătrânilor sau altor rude, incestul, violul etc.), această formă
1

Marlene Rupprecht (Germania), membru al Parlamentului European.
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largă de violenţă se adaugă valului de agresiuni exercitate în
afara familiei, contribuind astfel la un climat social dominat
de anxietate, teamă şi durere.
După cum se ştie, familia constituie cea mai
consistentă şi funcţională formă de comunitate umană, care
prin funcţiile sale extrem de importante, contribuie la
întărirea spiritului de solidaritate socială a membrilor oricărei
societăţi. Dincolo de funcţiile ei de reproducere biologică şi
socială, orice familie „normală” şi „funcţională” asigură
socializarea descendenţilor, oferă continuitate structurilor
sociale şi modelelor culturale care caracterizează o anumită
societate şi, nu în ultimul rând, permite membrilor ei
evitarea agresiunilor existente în spaţiul public şi constituirea
unei vieţi cu adevărat comunitare, într-un spaţiu privat,
caracterizat de relaţii primare, afectivitate, protecţie şi
siguranţă personală.
În mod evident, funcţionalitatea grupului familial
depinde, în cea mai mare măsură, de funcţionalitatea vieţii
sociale, pe care o poate influenţa la rândul său. De aceea,
orice problemă mai importantă cu care se confruntă familia
este dependentă de problemele societăţii globale şi pe care le
amplifică, la rândul ei. Violenţa domestică nu este altceva
decât produsul unei violenţe generalizate la scară socială,
reproducând tendinţele de creştere a agresiunilor în
societate. Pe de altă parte, violenţa domestică are un impact
puternic asupra violenţei sociale, amplificând posibilitatea de
reacţie agresivă a membrilor atunci când se află în diferite
situaţii de criză sau de conflict.
Fenomenul devine tot mai vizibil în majoritatea
societăţilor contemporane, iar S. Steinmetz şi M. Straus
(1974) au apreciat că grupul familial s-a transformat dintr-un
leagăn de securitate într-un veritabil „leagăn al violenţei”,
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schimbare care face din familie una dintre cele mai violente
instituţii sociale din ultimele decenii.
Legislaţia românească se circumscrie cadrului
legislativ generos inspirat şi impus de tratate, acorduri şi
convenţii internaţionale pe această problematică, principalul
act normativ fiind Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie, în baza căreia a fost
înfiinţată Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei
(A.N.P.F.). Agenţia este un organ de specialitate al
administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, coordonând punerea
în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei
în familie, măsuri reunite în cadrul unei Strategii naţionale 2.
Amploarea fenomenului de violenţă în familie în România
reiese din datele statistice colectate de Agenţie 3 în perioada
2004 – 2007:
− 2004: 8.104 cazuri de violenţă în familie şi 84 de
cazuri soldate cu decesul victimei;
− 2005: 9.537 de cazuri şi 69 de decese;
− 2006: 9.372 de cazuri şi 151 decese;
− semestrul I 2007: 4.097 cazuri şi 69 de decese.

Se estimează că numărul real al cazurilor de
violenţă în familie este mult mai mare datorită faptului

că multe victime nu se prezintă la instituţiile competente sau
nu declară problema reală cu care se confruntă. De
asemenea, multe instituţii nu încadrează faptele de violenţă
în familie ca atare sau nu raportează Agenţiei aceste cazuri.
H.G. nr. 686/2005 din 12/07/2005, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 678 din 28/07/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în
domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie.
3 http://www.anpf.ro/
2
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Regretatul psiholog Constantin Păunescu a observat
că : „Relaţiile de familie ascund un paradox. Considerată
spaţiul celor mai profunde relaţii afective, refugiu din calea
”adversităţilor”, familia este şi cel mai activ centru de
agresivitate, poate şi pentru faptul că, în familie, fiecare îşi
poate dezveli adevărata faţă a personalităţii sale. Se pare că
aici agresivitatea este extrem de puternică, mai puternică
decât în orice altă comunitate. Dar, spre deosebire de alte
situaţii, violenţa intrafamilială constituie un secret de grup,
foarte bine păzit şi, de foarte multe ori mistificat din cauza
solidarităţii în păstrarea unei imagini sacrosancte
a
instituţiei”. 4

Constantin Păunescu – Agresivitatea şi condiţia umană, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1994, pg.90.

4
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CAPITOLUL I.
VIOLENŢA DOMESTICĂ
Secţiunea 1. Consideraţii preliminarii
I.1.1. Evoluţia fenomenului violenţei
domestice pe diferite trepte de dezvoltare a
societăţii

Existenţa umană nu poate fi concepută în afara
relaţiilor sociale. În concordanţă cu evoluţia istorică a
omenirii şi cu modalităţile de organizare a membrilor
comunităţii, de la origine şi până în prezent, relaţiile sociale
au înregistrat un proces constant de evoluţie, atingând
poate, pragul maxim al complexităţii.
În cadrul procesului evolutiv al societăţii, nucleul şi
totodată forma de comunitate umană cea mai trainică,
caracteristică pentru toate treptele de dezvoltare istorică este
familia. Având o mare stabilitate ca structură socială,
familia 5 este considerată o formă complexă de relaţii
biologice, sociale, materiale şi spirituale între oameni legaţi
prin căsătorie, sânge sau adopţie. Fiind un fenomen social,
se dezvoltă odată cu dezvoltarea societăţii şi se modifică în
raport de aceasta, fiind marcată de schimbările sociale.
Maria Voinea – Familia şi evoluţia istorică, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1978, pag. 79.

5
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