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    Culegerea de informații
         muncă în echipă

Realizarea de chestionare și aplicarea acestora atât fetelor, cât și 
băieților;

Realizarea de interviuri cu: șeful IPJ Buzău, doi grefieri, un judecător, 
un reprezentant al poliției locale;

Informare din mediul on-line prin căutare de știri locale, naționale și 
internaționale despre problemă;

Definirea și evidențierea caracteristicilor problemei.



Descrierea problemei

- zi de zi multe femei sunt hărțuite pe stradă și în spații publice de către bărbați de 
  toate vârstele, lipsiți de caracter și chiar de discernământ,
-  din ce în ce mai multe fete sunt traumatizate și dezvoltă anxietate, iar unele sunt 
chiar răpite,
- fetelor le este frică să meargă singure pe stradă,
- fetelor le este distrusa stima de sine și încrederea în propriile forțe,
- multor fete le este afectată viața de zi cu zi.
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Cine v-a hărțuit?



Art 208 Hărţuirea | Codul Penal 
Parte integrantă din Lege 286/2009 alin.1
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.

Legea nr. 232 din 2018, care modifică legea nr. 202 din 2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. art. 37, alin. 1, astfel, valorile 
amenzilor contravenționale sunt cuprinse între 3.000 și 10.000 lei, 
Există politică publică dar nu are efect.
Instituția care are atribuții este Consiliul Local al Primăriei.

https://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal


Avantaje:

Obținerea de dovezi;

Putem identifica hărțuitorul mai ușor;

Descurajarea hărțuitorilor;

Posibilele victime se simt mai în siguranță când se află în 
acele locuri;

Intervenții în timp real.

Dezavantaje:

• Acoperirea camerelor sau distrugerea lor;

• Calitatea slabă a înregistrărilor;

• Hărțuitorii își pot schimba zona de acțiune, unde nu sunt 
camere.

1. Amplasarea de camere video în spații publice



2. Înființarea de centre de suport psihologic acordat victimelor 
hărțuirii

Avantaje:

 Oferă încredere în propria persoană;

 Dă curaj;

 Mai puține fete cu traume;

 Pregătire în vederea prevenirii unor astfel de cazuri.

Dezavantaje:

• Lipsa surselor de finanțare;

• Nu toate victimele apelează la psiholog;

• Nu va opri hărțuitorii, nu îi afectează cu nimic.



3. Afișe stradale cu imagini și mesaje de sensibilizare

Avantaje:

Când observă afișele, hărțuitorii se vor gândi de două ori înainte de a 
acționa;

Ceilalți oameni vor fi mai atenți și mai implicați în rezolvarea 
problemei;

Scade procentul de hărțuiri, iar hărțuitorii vor fi intimidați.

Dezavantaje:

• Afișele pot fi vandalizate;

• Pot fi ignorate;

• Se pot deteriora,

• Pot fi luate în glumă.



Argumentele:

- Identificarea hărțuitorilor, se va face mai ușor;

- Fetele se vor simți mai în siguranță, când vor frecventa aceste zone;

- Descurajarea hărțuitorilor, știind că zona este supravegheată video;

- Se pot preveni situații mai grave;

- Descurajarea/ prevenirea delincvenței stradale,

Soluția propusă:  amplasarea unor camere de supraveghere în 

următoarele spații publice: parcul Marghiloman, cart. Dorobanți, cart. 

Micro XIV, scările blocurilor.



Declarația de constituționalitate

Politica publică propusă de clasa noastră:

Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după adoptare) (Titlul 

II, Capitolul 1, art. 15);

Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57);

Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 56);

Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136); 

Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);

Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în domeniu (Titlul 

II, Capitolul 2, art. 20). Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);



Proiect de act normativ:
• Hotărâre nr......../din.....................................

• Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău.

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 45958/07.03.2022,

În baza legislației relevante:

Legea nr. 232 din 2018, care modifică legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. art. 37, alin. 1, 

Art 208 Hărţuirea | Codul Penal

Parte integrantă din Lege 286/2009 alin.1

Hotărăște: 

• Art. 1 – amplasarea de camera video de supraveghere în parcul Marghiloman,

• Art. 2 - amplasarea de camera video de supraveghere în cart. Dorobanți,

• Art. 3 - amplasarea de camera video de supraveghere în cart. Micro XIV,

• Art. 4 - amplasarea de camera video de supraveghere în scările de bloc nesupravegheate,

• Art 5  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza departamentele relevante ale administrației prin numirea unor responsabili de 

monitorizarea camerelor.

Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului 

- Departamentelor relevante din administrație 

- Mass-media locale. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal


Plan de acțiune

• Sensibilizarea Inspectoratului Județean de Poliției, printr-o scrisoare 
deschisă;

• Implicarea DGASPC, în vederea acordării de asistență specializată 
fetelor-victime;

• Prezentarea problemei prin participarea la emisiuni TV/radio la posturile 
locale, comunicate de presă

• Solicitarea de suport din partea ONG-urilor din țară, care promovează 
drepturile femeilor (la nivel local nu există)



Plan de acțiune

• Distribuirea de pliante și afișe stradale de sensibilizare.



Scrisoare către autorități
Către Primăria Municipiului Buzău,

În cadrul Proiectului ,,Cetățeanul”,subsemnații, elevii clasei aVII-a B, de la Liceul de Arte Margareta Sterian,  din Buzău, coordonați de profesor Rajka Simona, în 
baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările 
ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de politică publică. 
vă adresăm propunerea atașată.

Problema identificată de noi este: Hărțuirea fetelor în spațiul public.

Înaintăm spre analiza dumneavoastră următoarea soluție – amplasarea unor camera de supraveghere în următoarele spații publice: parcul Marghiloman, cart. 
Dorobanți, cart. Micro XIV, scările de bloc.

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am 
identificat în favoarea propunerii noastre:

- Identificarea hărțuitorilor, se va face mai ușor;

- Fetele se vor simți mai în siguranță, când vor frecventa aceste zone;

- Descurajarea hărțuitorilor, știind că zona este supravegheată video;

- Se pot preveni situații mai grave;

- Descurajarea/ prevenirea delincvenței stradale,

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email manditaviorina@yahoo.co.uk. Dacă este cazul, puteți face 
referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.

Nume/ prenume,  elevii clasei:                                                         Data: 07.03.2022
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