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Avocatul Poporului va prezenta, în toamna acestui an, un Raport Special privind
prevenirea și combaterea violenței domestice, a declarat Adjunctul Avocatului
Poporului, domnul MOLNÁR Zsolt la întâlnirea cu organizațiile neguvernamentale din
domeniu

Avocatul Poporului va prezenta, în toamna acestui an, un Raport Special privind
prevenirea și combaterea violenței domestice, a declarat domnul MOLNÁR Zsolt, Adjunct al
Avocatului Poporului, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale
specializate în această problematică. La reuniune, alături de Avocatul Poporului, domnul
Victor Ciorbea și de domnul MOLNÁR Zsolt, Adjunct al Avocatului Poporului, au participat
doamnele Dorina David și Monica Acatrinei, consilieri la instituția Avocatul Poporului. Din
partea organizațiilor neguvernamentale au participat doamna Ana-Maria Apopei, asociația
Necuvinte, doamna Andreea Bragă, Centrul Filia și domnul Mihail Popescu din partea
GRADO, ultimele două asociații fiind membre ale Rețelei pentru prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor.

În cadrul întâlnirii, Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a arătat
deschiderea instituției pe care o conduce către colaborarea cu organizațiile neguvernamentale
și a insistat asupra extinderii nivelului tematic al colaborării. La rândul său, domnul
MOLNÁR Zsolt, Adjunct al Avocatului Poporului, a prezentat succint principalele puncte ale
viitorului Raport, care este elaborat împreună cu Asociația Necuvinte, cu care Avocatul
Poporului are un protocol de colaborare. Adjunctul Avocatului Poporului a subliniat faptul că
raportul va conține, între altele, și propuneri de modificare a legislației privind problematica
violenței domestice. El și-a exprimat, totodată, speranța că documentul va contribui la
eliminarea lacunelor din domeniu și va aduce schimbări pozitive în problematica prevenirii și
combaterii violenței domestice.

Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale (ONG) au prezentat, în cadrul
întâlnirii, problemele cu care se confruntă, între care colectarea de date privind violența
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domestică, de la instituțiile și autoritățile publice, date pe care le consideră incomplete și cu
un grad mare de generalitate. Membrii ONG-urilor au atras atenția că toate datele au fost
solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Asociația Necuvinte, prin reprezentanta ei, doamna Ana-Maria Apopei, și-a
exprimat nemulțumirea în privința faptului că datele statistice obținute de la instituții diferite,
dar care privesc aceeași problematică, sunt discordante.

În cadrul reuniunii a fost abordată și problema legislației în domeniul violenței
domestice, care va trebui îmbunătățită, cei prezenți atrăgând atenția că există mai multe
proiecte de modificare și completare a mai multor acte normative, care se află de prea mult
timp în procedură parlamentară.
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