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DESCRIEREA PROBLEMEI

Ai fost abuzată
pe stradă?

- fetele sunt urmărite destul de des, pe stradă de bărbați/ băieți,
- fetele sunt fluierate, claxonate, înjurate,
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- fetelor le este frică să meargă singure pe stradă, unele au fost violate;
- fetele sunt traumatizate pe viață, atât fizic, cât și psihic,
- apare un sentiment puternic de nesiguranță pe stradă, din partea fetelor,
- fetele pot fi rănite grav,
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Am lucrat în echipe având următoarele sarcini:
1. Realizarea unui interviu cu: un jurnalist, un polițist de la poliția locală,
2. Realizarea și aplicarea unui chestionar colegilor de la alte clase,
3. Căutarea de informații despre problemă în mediul on-line: definire, știri locale,
știri la nivel național și internațional.

Nu există politici publice, doar unele conexe.
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,
Instituția care are atribuții este direcției poliției locale/ serviciului de ordine și liniște publică .
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CAMERE DE SUPRAVEGHERE ÎN SPAȚII PUBLICE

DEZAVANTAJE:
AVANTAJE:

• Camerele pot fi stricate, sparte;

Abuzatorii pot fi identificați mai ușor;

• Se pot șterge filmările;

Obținerea dovezilor mai ușor;

• Nu pot opri abuzurile,

Victimele pot fi crezute că au fost
abuzate;

• Filmările pot fi văzute prea târziu,

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

• Pot fi furate camerele,

• Calitatea video poate fi slabă,

• Pot fi blocate.

2. CENTRE DE ASISTENȚĂ PSIHOLOGICĂ PENTRU VICTIME
AVANTAJE:
 Fetele se simt înțelese;
 Au unde cere ajutor;
 Mai puține fete cu traume;

DEZAVANTAJE:
• Unii oameni nu au încredere în psiholog;
• Victimele nu sunt din localitatea în care este centrul ( în oraș);
• Unora le este frică să vorbească.

3. PATRULAREA POLIȚIEI LOCALE ÎN ANUMITE ZONE
AVANTAJE:
 Fetele apelează mai ușor la ajutor;
 Agresorii pot fi prinși și pedepsiți;
 Scad cazurile de abuz,
 Agresorii sunt descurajați de patrula poliției.

DEZAVANTAJE:
• Polițiștii să nu își facă datoria.

Soluția propusă - intensificarea activității de patrulare din partea Poliției Locale în
următoarele spații publice: parcul Crâng, cart. Dorobanți 2, cart. Micro XIV, scările de bloc, în
spatele supermarket-ului Kaufland Sud, str. Simileasca
:
ARGUMENTELE:
-

Intervenția este mai eficientă deoarece se poate acționa în timp real;

-

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

-

Descurajarea agresorilor, știind că zona este patrulată intens de către poliție;

-

Se pot preveni situații mai grave;

-

Descurajarea/ prevenirea delincvenței stradale, prin scăderea cazurilor de agresivitate.

DECLARAȚIA DE CONSTITUȚIONALITATE

POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ DE CLASA NOASTRĂ:
 Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (titlul II, capitolul 1, art. 16);
 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).

PROIECT DE ACT
NORMATIV:
HOTĂRÂRE NR......../DIN.....................................
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.
Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 47144/ 08.03.2022,
În baza legislației conexe:
LEGEA NR. 232 DIN 2018, CARE MODIFICĂ LEGEA NR. 202 DIN 2002 PRIVIND EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI
BĂRBAŢI. ART. 37, ALIN. 1,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 –Distribuirea unor echipe de patrulare mai intensă, din partea poliției locale în parcul crâng,
ART. 2 - Distribuirea unor echipe de patrulare mai intensă, din partea poliției locale în cart. Dorobanți 2,
ART. 3 - Distribuirea unor echipe de patrulare mai intensă, din partea poliției locale în cart. Micro XIV,
ART. 4 - Distribuirea unor echipe de patrulare mai intensă, din partea poliției locale pe str. Simileasca ,
ART.5 - Distribuirea unor echipe de patrulare mai intensă, din partea poliției locale în spatele supermarket-ului kaufland sud
PREZENTA HOTĂRÂRE SE COMUNICĂ:
- Instituției prefectului ,
- Direcției poliției locale/ serviciului de ordine și liniște publică
- Departamentelor relevante din administrație
- mass-media locale.

PLAN DE ACȚIUNE
• Stabilirea de întâlniri cu principalii responsabili,
• Prezentarea problemei prin participarea la emisiuni TV, la posturile locale,
• Solicitarea de suport din partea ONG-urilor din țară, care promovează drepturile femeilor Centrul
Filia, local nu există.

• Postarea de afișe în locuri publice.

SCRISOARE CĂTRE AUTORITĂȚI
CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU,
ÎN ATENȚIA DIRECȚIEI POLIȚIEI LOCALE/ SERVICIULUI DE ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ
În cadrul proiectului „Cetățeanul”, subsemnații, elevii clasei aVII-a A, 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: Abuzul fetelor în spațiul public.
Înaintăm spre analiza dumneavoastră următoarea soluție: intensificarea activității de patrulare din partea poliției
locale în următoarele spații publice: Parcul Crâng, cart. Dorobanți 2, cart. Micro XIV, scările de bloc, în spatele supermarket-ului
Kaufland sud, str. Simileasca
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:
• Intervenția este mai eficientă deoarece se poate acționa în timp real;
• Fetele se vor simți mai în siguranță, când vor frecventa aceste zone;
• Descurajarea agresorilor, știind că zona este patrulată intens de către poliție;
• Se pot preveni situații mai grave;
• Descurajarea/ prevenirea delincvenței stradale, prin scăderea cazurilor de agresivitate.
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:
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