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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 
Nr. înreg. A/USR/281/19.06.2020 

 

 
Către:  Guvernul României - Domnului Prim Ministru Ludovic Orban 

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) - 
Doamnei Secretar de Stat Popescu Luminița 

 

 
De la:  Nicolae Daniel POPESCU  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 
 

 
ÎNTREBARE 

 

 
Obiectul întrebării: Violența domestică în județul Suceava.  

            Stimate Domnule Prim Ministru Ludovic Orban, 

 Stimată Doamnă Secretar de Stat Popescu Luminița, 

În baza prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi, începând din anul 2005, în toate unitățile administrativ teritoriale ale 

României (42 de judeţe şi municipiul Bucureşti) funcționează, în coordonarea ANES, 

Comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES). Aceste 

comisii au atribuții exprese în organizarea în teritoriu a activității de protecție a victimelor și 

sunt organizate pe lângă prefecturile fiecărui municipiu în parte. COJES este alcătuită din 

reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai altor organe de specialitate ale 

administraţiei publice locale sau ai autorităţilor administrative locale, ai organizaţiilor sindicale 

şi ai asociaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, de 

la nivel local, desemnaţi de acestea. 

Căutând însă informația privind locația exactă a centrelor de primire a victimelor 

aceasta este inexistentă atât pe site-ul guvernamental al agenției ANES1, dar și pe cele ale 

prefecturilor unităților administrativ-teritoriale din România (de exemplu, din Suceava2). În 

condițiile în care necesitatea informării rapide asupra locațiilor existente în teritoriu ale 

eventualelor centre de primire a acestor victime este vitală și poate tranșa uneori chiar soarta 

directă a victimelor supuse abuzurilor vă aduc la cunoștință că lipsa acestor informații, 
                                                           
1
 https://anes.gov.ro 

2https://sv.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comisia-judeteana-in-domeniul-

egalitatii-de-sanse-intre-femei-si-barbati 

andreea.iliescu
Typewritten Text
Nr.10823A/22.06.2020



 

Deputat Nicolae Daniel Popescu 

Circumscripția electorală nr. 43 pentru românii cu domiciliul în afara României 

e-mail: daniel.popescu@cdep.ro 

P
ag

e2
 

prezentarea lor în mod transparent și mai ales facil de identificat o calific ca fiind deosebit de 

gravă.Unicul document3 identificat pe site-ul guvernamental indicat face un inventar al 

centrelor aflate în evidența instituției însă informația este prezentată dpdv statistic nefiind 

astfel utilă victimelor ci eventual unui auditor sau altui serviciu specializat. 

Ținând cont de aceste aspect, vă solicit răspuns la următoarele întrebări: 

1. Care este situația centrelor de primire a victimelor agresiunilor domestice în 
localitățile din județul Suceava și unde este publicată lista locațiilor de primire, 
centre de zi, adăpost șamd, astfel încât victimele să poată accede în mod facil 
la aceste informații? 
 

2. Care sunt sursele de informare pe care trebuie să le acceseze victimele 
agresiunilor domestice astfel încât acestea să poată intra rapid în contact cu 
oricare din instituțiile de plasament enunțate, centre de primire etc? 
 

3. Care este capacitatea de cazare a centrelor rezidenţiale pentru victime ale 
violenţei în familie, calculate ca număr de paturi?  
 

4. Care a fost gradul de ocupare a locurilor din aceste centre în primele 5 luni în 
perioada ianuarie 2020 - mai 2020? Vă rog să îmi furnizați informațiile în format 
tabelar, pe județe și luni.  

 
Vă rog să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor 

art.198 al Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail 
daniel.popescu@cdep.ro.  

 
Cu deosebită considerație,  
 

Deputat 

Nicolae Daniel Popescu  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/2019-DEC-CENTRE-FISA-martie-2020-1.pdf  

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/2019-DEC-CENTRE-FISA-martie-2020-1.pdf



