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Le statut juridique de la femme–quo vadis ?
Resumé
„Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un ésprit de fraternité”1. Ce sont des mots admirables, pleins de
significations pour le progrès de l’humanité. On se pose une question quand
même : quelle est leur vraie valeur dans la contemporanéité? Bien sûr, la plupart
des legislations modernes consacrent de jure l’égalité des droits pour tous, sans
aucune discrimination en raison de sexe. Malheureusement, quant à l’application
factuelle d’un tel principe, la réalité est assez désolante.
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1. ConsideraĠii preliminare. Femeilor, care reprezintă mai mult de
jumătate din populaĠia globului, li s-a rezervat dintotdeauna úi, în anumite zone,
încă li se atribuie un rol minor, periferic, în societate, ele fiind deseori supuse unui
tratament discriminatoriu sau umilitor. Femeia a fost elementul central al unui
veritabil regim de sclavie úi vândută ca o marfă, a constituit úi încă constituie
obiectul unui tratament ingrat, astfel încât fiind supusă la prostituĠie sau expusă în
publicaĠii obscene, femeia este Ġinută într-o situaĠie de inegalitate faĠă de bărbat.
Femeia figurează printre victimele sigure ale conflictelor armate úi în numeroase
zone ale Terrei ea este lipsită de drepturile politice elementare2. Aúadar,
inegalitatea dintre bărbaĠi úi femei a fost consolidată secole de-a rândul în toate
societăĠile úi, în consecinĠă, recunoaúterea aceloraúi drepturi ambelor sexe a făcut
obiectul unei lupte aprige care continuă, din nefericire, úi în prezent.
2. Scurt istoric al luptei pentru consacrarea drepturilor femeii.
Articolul 16, alin. 1 din ConstituĠia României fundamentează egalitatea în drepturi
a cetăĠenilor „fără privilegii úi fără discriminări”. Pentru a înĠelege conĠinutul
acestui pasaj constituĠional, raportarea la conĠinutul articolului 4, alin. 2 din
ConstituĠie este imperioasă. Astfel, printre criteriile în funcĠie de care se poate
aprecia existenĠa unei discriminări, exemplificativ enumerate, se regăseúte úi
deosebirea de sex. Afirmarea unor asemenea principii, la nivel constituĠional,
reprezintă rezultatul unor prefaceri social-politice mai mult sau mai puĠin
zbuciumate, definitorii pentru evoluĠia rasei umane. Statutul juridic al femeii în
1
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Antichitate diferă de la o societate la alta, neavând un carcater uniform. De pildă,
în Grecia antică, condiĠiile pe care o persoană trebuia să le îndeplinească pentru a fi
cetăĠean al Atenei erau stricte: să aibă mai mult de 20 de ani, să fie de sex
masculin, să fie liber úi născut din părinĠi atenieni. Cu alte cuvinte, femeile erau
excluse din această categorie, neputându-se bucura de dreptul de participa la viaĠa
politică. Din contră, în Egiptul antic, poziĠia femeii în societate era determinată, în
mod pregnant, de statutul social al tatălui úi al soĠului, ea putându-se afla chiar la
conducerea statului (exemplu Cleopatrei fiind elocvent în acest sens). Altfel spus,
în acest spaĠiu, femeia era considerată a avea drepturi egale cu cele ale bărbatului3.
În Roma antică, statutul femeii în societate a fost definit de cele două
forme ale căsătoriei cunoscute în dreptul roman: căsătoria cu manus úi căsătoria
fără manus. Căsătoria cu manus presupunea exercitarea puterii soĠului asupra
consoartei, în timp ce căsătoria fără manus implica faptul că femeia nu mai era
plasată sub puterea bărbatului4. În mod firesc, căsătoria cu manus nu putea fi
desfăcută decât din iniĠiativa soĠului pentru motive precum adulterul, vrăjitoria,
furtul cheilor de la pivniĠa cu vinuri. Pe de altă parte, căsătoria fără manus putea fi
desfăcută prin manifestarea de voinĠă a oricăruia dintre soĠi în logica
considerentelor sus enumerate5.
Somnul raĠiunii raportat la acest segment al vieĠii social-politice s-a
dovedit a fi insurmontabil chiar úi în gândirea iluminiútilor, a cărei strălucire nu a
putut invada acest con de umbră. Tenebrele evului mediul încă acaparau această
componentă inerentă a drepturilor imprescriptibile ale fiinĠei umane. Dacă până în
acel moment femeia fusese pur úi simplu ignorată, ea începe a constitui treptat un
punct de interes redus al lucrărilor vremii, fiind însă stigmatizată pretutindeni.
Dacă în secolul al XVII – lea, anterior Secolului Luminilor, Hobbes úi Locke nu
putuseră descoperi nici o motivaĠie în lumea naturală pentru ca femeile să fie
considerate egale bărbatului din punct de vedere social, dar trataseră această
problemă în mod superficial, Immanuel Kant considera, la rândul său, că femeile
nu merită să beneficieze nici măcar de educaĠie6.
Pe fondul persistenĠei acestui climat de ignoranĠă úi de blazare se remarcă,
la finele secolului al XVIII – lea, personalitea puternică a englezoaicei Mary
Wollstonecraft. Ea susĠinea că preceptele iluministe se aplicau în egală măsură
atât bărbaĠilor cât úi femeilor, îndemnând reprezentantele sexului frumos să lupte
pentru revizuirea condiĠiei lor sociale. Astfel, femeile au dreptul úi datoria de a-úi
cere drepturile care li se cuvin, în calitate de fiinĠe umane, în mod natural. Ideile
sale expuse în lucrarea „Revendicarea drepturilor femeilor” (1792) aveau să
aibă un ecou puternic în lupta de emancipare a femeilor7. De partea cealaltă a
Canalului Mânecii, în prim planul luptei pentru emanciparea femeii se impune
creatoarea „DeclaraĠiei drepturilor femeii úi ale cetăĠenei” (1791), franĠuzoaica
Marie Gouze, cunoscută contemporanilor úi sub numele Olympe de Gouges. În
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articolul 1 al acestei declaraĠii se consacră egalitatea în drepturi a femeii cu
bărbatul8.
Florence Nightingale, dezvoltând ideile predecesoarei sale de origine
anglo-saxonă, este iniĠiatoarea miúcării pentru drepturile femeii în Marea Britanie,
ea susĠinând necesitatea conferirii femeii unui statut egal cu cel al bărbatului.
Neîndoielnic, secolul al
XIX – lea úi prima jumătate a secolului al XX – lea au
fost dominate de lupta miúcărilor feministe pentru obĠinerea dreptului de vot.
Acesta a fost recunoscut femeilor în 1893 în Noua Zeelandă, în 1902 în Australia,
în 1913 în Norvegia úi în 1915 în Danemarca. Dreptul de vot este garantat femeilor
în 1918 úi în Marea Britanie, însă numai acelora care au mai mult de 30 de ani.
Ulterior, în 1928, femeile, ca úi bărbaĠii, primesc dreptul de vot la vîrsta de 21 de
ani. Finlanda este prima Ġară europeană care recunoaúte dreptul femeilor de a alege
úi de a fi alese în 1906. În Statele Unite ale Americii femeile au drept de vot
începând cu anul 19209.
În FranĠa, în ciuda revendicărilor numeroaselor asociaĠii feministe,
susĠinute din 1905 úi de Liga Drepturilor Omului, dreptul de vot nu va fi acordat
femeilor decât la 21 aprilie 1944 de Guvernul Provizoriu al Republicii Franceze, el
nedevenind însă aplicabil decât în 1945. Această tendinĠă este confirmată de
ConstituĠia din 1946, care în preambulul său prevede că „legea garantează femeii,
în toate domeniile, drepturi egale cu cele ale bărbatului”10.
Prima Adunare cu caracter unitar în care se revendicau drepturi ale femeii
precis determinate a avut loc la 19 iulie 1848 în S.U.A., la Seneca Falls în statul
New York. Pe această cale, s-a solicitat dreptul de vot úi participarea femeilor la
viaĠa politică, dreptul la instrucĠie úi dreptul la muncă remunerată al femeilor. În
urma ConferinĠei internaĠionale de la Haga, în 1902, a fost adoptată ConvenĠia
internaĠională referitoare la conflictele de legi în materie de căsătorie, divorĠ úi
încredinĠare a copiiilor. La 18 mai 1904 a fost semnat Acordul internaĠional cu
privire la traficul de femei, urmat, în 1910, de ConvenĠia internaĠională
referitoare la reprimarea traficului cu femei. În perioada interbelică, lupta
pentru îmbunătăĠirea condiĠiei femeii a fost dusă de Societatea NaĠiunilor úi de
organizaĠiile care acĠionau la nivel regional. Actul constitutiv al Ligii NaĠiunilor
prevedea „asigurarea úi menĠinerea condiĠiilor de muncă echitabile, umane pentru
bărbaĠi, femei úi copii în propriile lor teritorii” úi impunea necesitatea verificării
respectării „acordurilor referitoare la traficul cu femei úi copii”. La 30 septembrie
1921 era semnată ConvenĠia internaĠională de la Geneva cu privire la
combaterea traficului cu femei úi copii, amendată prin Protocolul Adunării
Generale a OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite din 20 octombrie 1947. Tot sub auspiciile
SocietăĠii NaĠiunilor a fost adoptată, în 1933, ConvenĠia de la Geneva cu privire
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la reprimarea traficului cu femei majore, care a fost înlocuită prin ConvenĠia
pentru reprimarea traficului cu fiinĠe umane úi a exploatării prostituĠiei
semenilor, din 2 decembrie 1949. Dintre organizaĠiile regionale, Uniunea
Panamericană a fost prima care, la ConferinĠa de la Santiago de Chile din 1923,
a inserat în programul său de activităĠi viitoare studierea mijloacelor de natură a
aboli incapacitatea constituĠională úi juridică a femeii, pentru a-i rezerva
posibilitatea de a se bucura de totalitatea drepturilor civile úi politice de care
beneficiază orice fiinĠă umană11.
3. Afirmarea drepturilor femeii în perioada postbelică. Carta O.N.U.,
semnată la 26 aprilie 1945, este primul úi unul dintre cele mai importante
instrumente internaĠionale care, în preambul úi în numeroase alte texte defineúte
statutul juridic al femeii. Principiul egalităĠii în drepturi între bărbaĠi úi femei este
consacrat în preambulul actului constitutiv al O.N.U., în spiritul „respectării
drepturilor omului úi a libertăĠilor fundamentale pentru toĠi, fără deosebire de
rasă, sex, limbă sau religie”. În articolul 8 se stipulează că „NaĠiunile Unite nu
vor impune nici o restricĠie participării în condiĠii egale a bărbaĠilor úi a femeilor
la orice funcĠie din cadrul organelor ei principale úi subsidiare”12.
DeclaraĠia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie
1948, statuează în articolul 16, punctul 1, că femeia úi bărbatul beneficiază de
egalitatea în drepturi “la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei úi la
desfacerea ei”. Conform articolului 21, punctul 2, al aceluiaúi document „orice
persoană are dreptul la acces egal în funcĠiile publice din Ġara sa”. Articolul 23, la
punctele 1 úi 2, stipulează dreptul oricărei persoane de a-úi alege munca, de a o
desfăúura în condiĠii echitabile úi satisfăcătoare, de a primi un salariu egal pentru o
muncă egală úi de a fi protejată, fără discriminare, împotriva úomajului. Cele două
Pacte de la New York din 1966 consacră, la rândul lor, egalitatea bărbaĠilor úi
femeilor în privinĠa exercitării drepturilor civile, politice, economice, sociale úi
culturale13.
În sânul OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite va fi instituită, din iunie 1946,
Comisia pentru CondiĠia Femeii, care funcĠionează în cadrul Consiliului
Economic úi Social al O.N.U. Acest organism, alcătuit din 45 de persoane, este
însărcinat cu efectuarea de studii úi rapoarte privind respectarea drepturilor femeii
de către statele membre ale organizaĠiei, verificând transpunerea în practică a
principiului egalităĠii între bărbaĠi úi femei úi elaborând convenĠii internaĠionale în
domeniul său de activitate. De altfel, Comisia se află la originea principalelor texte
consacrate promovării úi respectării drepturilor femeii. ConvenĠia asupra
drepturilor politice ale femeii a fost adoptată de către Adunarea Generală a
OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite la 20 decembrie 1952 úi a intrat în vigoare la 7 iulie
1955. Potrivit articolului 1 al actului „femeile vor avea, în condiĠii de egalitate cu
11
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bărbaĠii, dreptul de vot la toate alegerile, fără nici o discriminare”. Articolele 2 úi
3 învederează eligibilitatea femeilor în toate organismele publice alese úi dreptul
lor de a ocupa toate posturile publice úi de a exercita toate funcĠiile publice, fără
nici o discriminare, în conformitate cu legislaĠia naĠională a statului ai cărui
resortisanĠi sunt14.
ConvenĠia asupra cetăĠeniei femeii căsătorite, adoptată de către AGNU
la 29 ianuarie 1957 úi intrată în vigoare la 11 august 1958, a avut drept finalitate
înlocuirea principiului tradiĠional al unităĠii familiei cu principiului independenĠei
cetăĠeniei femeii în raport cu cetăĠenia bărbatului úi protejarea femeii măritate cu
un străin de pericolul dobândirii statutului de apatridă ca urmare a căsătoriei,
divorĠului sau în cazul în care soĠul îúi schimbă cetăĠenia în cursul căsătoriei.
ConvenĠia privind consimĠământul la căsătorie, vârsta minimă pentru
căsătorie úi înregistrarea căsătoriilor, adoptată de către AGNU la 7 noiembrie
1962 úi intrată în vigoare la 9 decembrie 1964, a avut drept scop interzicerea
căsătoriilor între copii úi salvgardarea principiului liberului consimĠământ la
căsătorie15.
DeclaraĠia asupra eliminării discriminării faĠă de femei a fost adoptată
în unanimitate de către Adunarea Generală a OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite la 7
noiembrie 1967. Menirea adoptării unui asemenea document este conferită de
insuficienĠa regulilor care au drept scop garantarea drepturilor femeii, stipulate în
actele anterioare. În cele 11 articole ale sale, DeclaraĠia reafirmă principii enunĠate
anterior, dar formulează úi principii inedite. Potrivit articolului 1 al actului
„discriminarea faĠă de femei, de natură a nega sau a limita egalitatea în drepturi a
femeii cu bărbatul, este fundamental injustă úi considerată o atingere adusă
demnităĠii umane”. Articolul 3 indică obligativitatea luării tututror măsurilor
necesare pentru „a educa opinia publică úi a inspira în [toate] Ġările dorinĠa de a
aboli prejudecăĠile úi de a suprima toate practicile, cutumiare úi altele, care sunt
fondate pe ideea inferiorităĠii femeii”. În continuare, în articolul 4, se arătă
necesitatea racordării legislaĠiei fiecărui stat la valorile profund umane, în sensul
recunoúterii úi pentru femei a dreptului de a alege úi de a fi ales în toate
organismele alese în mod public, a dreptului de vot la toate referendumurile úi a
dreptului de a ocupa úi de a exercita o funcĠie publică. Pe aceleaúi coordonate este
consacrat principiul egalităĠii în drepturi a soĠului úi a soĠiei, egalitatea în drepturi
între bărbaĠi úi femei la nivelul vieĠii sociale úi economice, iar în articolul 9 este
stipulată cerinĠa adoptării măsurilor adecvate pentru a asigura „tinerelor úi
femeilor, măritate sau nemăritate, drepturi egale cu cele ale bărbaĠilor în ceea ce
priveúte educaĠia la toate nivelele”. Articolul 11 îndeamnă la punerea în practică a
acestor precepte „în conformitate cu principiile Cartei NaĠiunilor Unite úi ale
DeclaraĠiei Universale a Drepturilor Omului”16.
Actul esenĠial în lupta pentru consacrarea drepturilor femeii la nivel
mondial îl reprezintă ConvenĠia asupra eliminării tuturor formelor de
14
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discriminare faĠă de femei (CEDAW), adoptată de către Adunarea Generală a
NaĠiunilor Unite la 18 decembrie 1979 úi intrat în vigoare la 3 septembrie 1981.
Acest document se înscrie în cadrul activităĠilor desfăúurate de-a lungul Deceniului
NaĠiunilor Unite pentru femeie: egalitate, dezvoltare úi pace (1975-1985), care
au culminat cu întocmirea unui Plan Mondial ce viza realizarea unor obiective
îndrăzneĠe, precum intensificarea alfabetizării úi a instrucĠiei civice a femeii,
asigurarea parităĠii în exercitarea drepturilor civile, sociale úi politice, reevaluarea
rolului bărbatului úi al femeii úi garantarea egalităĠii în materie de vot úi
eligibilitate, până în 198017.
Făcând parte din rândul instrumentelor internaĠionale care însumează un
număr mare de ratificări, la 20 decembrie 2004, CEDAW era ratificată de 179 de
state. Structurată în 30 de articole, ConvenĠia defineúte conceptul de „discriminare
faĠă de femei” chiar în primul său articol, el vizând „orice diferenĠiere, excludere
sau restricĠie bazată pe sex, care are drept efect sau scop să compromită sau să
anihileze recunoaúterea, beneficiul úi exercitarea de către femei, indiferent de
starea lor matrimonială, pe baza egalităĠii dintre bărbat úi femeie, a drepturilor
omului úi a libertăĠilor fundamentale în domeniile politic, economic, social,
cultural úi civil sau în orice alt domeniu”18.
ConvenĠia creează premisele instaurării egalităĠii între bărbaĠi úi femei,
asigurând egalitatea accesului la viaĠa politică úi la viaĠa publică, cât úi egalitatea
úanselor în aceste domenii, egalitatea accesului la educaĠie úi în muncă, fără nici o
discriminare. Acest document subliniază necesitatea asigurării unui egalităĠi
factuale între bărbat úi femeie, prin abandonarea prejudecăĠilor úi a practicilor
cutumiare retrograde. Alte prevederi ale documentului dispun luarea măsurilor
necesare pentru reprimarea, sub toate formele existente, a traficului cu femei úi a
exploatării femeii, precum úi asigurarea posibilităĠii de a reprezenta Guvernul
naĠional, întocmai ca úi bărbaĠii, pe plan internaĠional úi de a participa la activitatea
organizaĠiilor internaĠionale. Domeniul în care femeile sunt cel mai evident
discriminate este acela al angajării în muncă, posibilităĠile evitării ei fiind
enumerate în articolul 11 din ConvenĠie (dreptul de a munci ca un drept
inalienabil al oricărei fiinĠe umane, dreptul de a avea aceleaúi oportunităĠi de
angajare, dreptul la libera alegere a profesiei úi a locului de muncă, etc.). Alte
domenii vizate de CEDAW, în sensul luării măsurilor adecvate pentru eliminarea
discriminărilor, sunt cel al sănătăĠii, al vieĠii economice úi sociale úi cel al
capacităĠii juridice19.
Mecanismul însărcinat cu supravegherea aplicării dispoziĠiilor ConvenĠiei
de către părĠile contractante este Comitetul pentru eliminarea discriminării faĠă
de femei. Acest organism, instituit prin ConvenĠie, este format din 23 de experĠi,
aleúi de părĠile contractante, de pe o listă de candidaĠi, propuúi de fiecare stat în
parte. Mandatul experĠilor este de 4 ani, perioadă în care ei trebuie să examineze
17
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rapoartele periodice întocmite de state cu privire la măsurile de ordin legislativ,
judiciar úi administrativ adoptate. Pe durata fiecărui an, activitatea Comitetului se
desfăúoară în două sesiuni. El poate cere altor organisme specializate ale O.N.U. de
a-i prezenta rapoarte, iar organizaĠiile nonguvernamentale îi vor furniza informaĠii
asupra faptelor petrecute într-un stat parte, fie la reuniunile grupului de lucru, fie în
plenul úedinĠei. În urma analizelor efectuate, Comitetul face recomandări cu
privire la măsurile care se impun pentru soluĠionarea problemelor ivite úi
întocmeúte un raport anual pe care îl prezintă Consiliului Economic úi Social al
O.N.U.
La 6 octombrie 1999, este adoptat un Protocol Facultativ la CEDAW,
intrat în vigoare la 22 decembrie 2000, care permite femeilor sau grupurilor de
femei care sunt victime ale discriminării sexuale de a înainta plângerile lor
Comitetului. Prin ratificarea acestui act, părĠile contractante recunosc automat
competenĠa Comitetului de a primi úi de a examina aceste plângeri după epuizarea
tuturor căilor de atac interne. El prevede úi posibilitatea declanúării unei proceduri
de anchetă care împuterniceúte Comitetul să angajeze, din proprie iniĠiativă úi în
baza unor informaĠii credibile, o cercetare riguroasă asupra atingerilor grave sau
sistematice a drepturilor enunĠate în ConvenĠie. La 1 ianuarie 2005, Protocolul
Facultativ era ratificat de 70 de state20.
La 20 decembrie 1993, Adunarea Generală a OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite
adopta DeclaraĠia asupra eliminării violenĠei faĠă de femei, care reafirmă
valorile din domeniul protecĠiei drepturilor femeii aúa cum au fost ele consacrate în
DeclaraĠia Universală a Drepturilor Omului, în cele două Pacte de la New
York din 1966, în CEDAW úi în ConvenĠia internaĠională contra torturii úi a
altor pedepse sau tratamente cu cruzimi, inumane sau degradante (1984).
Potrivit articolului 1 al DeclaraĠiei, prin „violenĠă faĠă de femei” se va înĠelege
„totalitatea actelor de violenĠă îndreptate împotriva persoanelor de sex feminin,
care cauzează sau pot cauza femeilor un prejudiciu sau suferinĠe fizice, sexuale
sau psihologice, fiind incluse [în această categorie] úi ameninĠarea cu asemenea
acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, fie că sunt [săvârúite] în
viaĠa publică sau privată”. ObligaĠia statelor parte de a lupta împotriva unor
asemenea acte este stipulată în articolul 4, unde se interzice recurgerea la orice act
de violenĠă faĠă de femei, se susĠine prevenirea acestor acte, anchetarea úi
pedepsirea lor, luarea măsurilor necesare pentru eliminarea violenĠei faĠă de femei
sau încurajarea úi facilitarea activităĠilor desfăúurate de miúcările feministe úi de
organizaĠiile nonguvernamentale úi cooperarea strânsă cu ele pe plan local, naĠional
úi regional.
ConferinĠa Mondială asupra Femeilor, desfăúurată la Pekin, în 1995,
sub egida O.N.U., a avut drept rezultat adoptarea unei DeclaraĠii úi a unui
Program de acĠiune. DeclaraĠia de la Beijing, adoptată de 189 de state, reflectă
angajamentul comunităĠii internaĠionale de promovare a drepturilor femeii la nivel
naĠional, regional úi internaĠional. Programul de acĠiune de la Pekin defineúte, în
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mod logic, măsurile adecvate care se impun a fi luate, la nivel naĠional úi
internaĠional, pentru garantarea drepturilor femeii21.
ProtecĠia drepturilor femeii instituită la nivel mondial trebuie să fie
dublată, în mod necesar, de o ocrotire a drepturilor persoanelor de sex feminin la
nivel regional. În spaĠiul comunitar, garantarea drepturilor femeii este consacrată în
diverse texte juridice úi este promovată de anumite organisme cu o activitate bine
definită. Deúi prin Tratatatul de la Amsterdam din 1997 se introduc dispoziĠii
referitoare la egalitatea úanselor úi la eradicarea tuturor formelor de discriminare
între cetăĠenii Uniunii Europene, cele mai importante acte consacrate la nivel
european în domeniul protecĠiei drepturilor femeii sunt Carta Socială Europeană,
Carta Drepturilor Fundamentale ale UE úi Tratatul care instituie o
ConstituĠie pentru Europa.
Carta Socială europeană, aúa cum a fost ea revizuită în 1996, ne oferă
date concrete referitoare la drepturile de care beneficiază orice femeie la nivel
social. Pe această cale se consacră dreptul la muncă, în condiĠii echitabile, pentru
orice fiinĠă umană, dreptul la securitate úi la igienă în muncă, precum úi dreptul
bărbaĠilor úi al femeilor la salarii egale pentru muncă egală. Articolul 8 al Cartei
stipulează dreptul femeilor angajate în câmpul muncii la protecĠia maternităĠii, iar
articolul 20 stabileúte dreptul la úanse egale úi la tratament egal raportat la alegerea
unei slujbe úi la orientarea profesională, excluzându-se orice discriminare sexuală.
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, adoptată la Nisa, în
decembrie 2000, reiterează valorile universale úi indivizibile care constituie
suportul demnităĠii, al egalităĠii, al libertăĠii úi al solidarităĠii umane. Articolul 20
al Cartei stipulează că „toate persoanele sunt egale în drepturi”, iar articolul
următor fundamentează principiul nediscriminării între fiinĠele umane pe criterii
sexuale, rasiale, lingvistice, religioase, etc. Articolul 23 subliniază necesitatea
asigurării egalităĠii între bărbaĠi úi femei în toate domeniile, inclusiv în materie de
muncă, la angajare úi la remunerare. Dar, în alineatul 2 al acestui articol se
stipulează că pricipiul egalităĠii nu împiedică „adoptarea unor măsuri care prevăd
avantaje specifice pentru sexul subreprezentat” (ceea ce s-ar încadra în accepĠiunea
sintagmei contestate de „discriminare pozitivă”). Articolul 34 ne informează
despre existenĠa unor servicii sociale care funcĠionează în cadrul unui sistem de
securitate socială accesibil oricărui cetăĠean al UE. Articolele 39 úi 40 garantează
dreptul de a alege úi de a fi ales în Parlamentul European úi la nivel municipal
pentru toĠi cetăĠenii UE, fără nici o discriminare. DispoziĠiile Cartei Drepturilor
Fundamentale ale UE ar fi căpătat prin Tratatul care instituie o ConstituĠie
pentru Europa o valoare constituĠională,la nivel comunitar.
Organismele care au drept obiect specific de activitate protecĠia drepturilor
femeii la nivel european sunt Comitetul director pentru egalitatea între bărbaĠi
úi femei, care funcĠionează în sânul Consiliului Europei, úi Comisia Drepturilor
Femeii, care îúi desfăúoară activitatea în interiorul Parlamentului European.
Consiliul Europei, din perspectiva generală a promovării úi protecĠiei
drepturilor omului, încearcă să combată orice ingerinĠă care ar afecta libertatea úi
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demnitatea femeii (violenĠa asupra femeilor, traficul cu fiinĠe umane în scopul
exploatării sexuale, libera alegere în materie de procreare), să elimine
discriminările bazate pe sex úi să favorizeze o reprezentare echilibrată a bărbaĠilor
úi a femeilor în viaĠa politică úi publică. Comitetul director pentru egalitatea
între bărbaĠi úi femei pregăteúte conferinĠele ministeriale, organizează seminarii úi
publică studii asupra acestor chestiuni22.
Comisia Drepturilor Femeii există în calitate de comisie permanentă din
1984. La sfârúitul deceniului al VIII – lea, în urma primelor alegeri pentru
Parlamentul European, în iunie 1979, s-a decis crearea unei comisii ad-hoc
însărcinată cu analizarea condiĠiei femeii în sânul ComunităĠii Europene. În 1981,
Parlamentul European a instituit o Comisie de anchetă care trebuia să verifice
realizarea obiectivelor propuse de către Comisia ad-hoc. Această Comisie de
anchetă a propus, în 1984, crearea unei Comisii a Drepturilor Femeii. Ea este
formată din 39 de membrii titulari úi supleanĠi úi are competenĠe largi în
promovarea drepturilor femeii în Uniunea Europeană úi în verificarea aplicării
directivelor privind reducerea úomajului în rândul femeilor, îmbunătăĠirea
politicilor sociale, rolul femeilor în familie sau drepturile femeilor migrante23.
Drepturile femeii, în ciuda necesităĠii ocrotirii lor prioritare, sunt cele mai
vulnerabile, facând obiectul unei desconsiderări regulate atât în timp de pace, dar
mai ales în timp de război. ConvenĠia de la Geneva asupra protecĠiei
persoanelor civile în timp de război (ConvenĠia IV) úi Protocolul AdiĠional la
ConvenĠiile de la Geneva privind protecĠia victimelor conflictelor armate
internaĠionale (Protocolul I) statuează faptul că femeile vor fi respectate úi
protejate împotriva oricărei forme de atentat la pudoare, iar dacă femeile
însărcinate sau cele care devin mame la o vârstă fragedă sunt arestate pentru
motive care sunt conexe desfăúurării ostilităĠilor, cazurile lor vor fi analizate în
mod prioritar úi dacă se pronunĠă o condamnare la moarte, ea nu va fi executată.
Femeile vor fi, în mod special, ocrotite contra atingerilor aduse onoarei úi mai ales
contra violului úi contra constrângerilor de a se prostitua. DeclaraĠia asupra
protecĠiei femeilor úi copiiilor în perioadă de urgenĠă úi de conflict armat,
adoptată de Adunarea Generală A NaĠiunilor Unite, la 14 decembrie 1974,
stipulează la punctul 5 că „toate formele de represiune úi de tratament cu cruzimi
úi inuman aplicate femeilor úi copiiilor, mai ales închisoarea, tortura, execuĠiile,
arestările în masă, pedepsele colective, distrugerile de locuinĠe, deportările, pe
care le comit beligeranĠii în timpul operaĠiunilor militare sau în teritoriile ocupate
sunt considerate acte criminale”24.
4.Cadrul protecĠiei juridice a drepturilor femeii în România.
Recunoaúterea úi garantarea drepturilor femeii în România au necesitat
parcurgerea unui drum sinuos úi îndelungat. Principiul egalităĠii între sexe a fost
pomenit,
într-o formă incipientă, pentru prima oară în România în timpul
22
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RevoluĠiei de la 1848, cerându-se „învăĠământ egal úi paralel pentru amândouă
sexele”. Problema introducerii dreptului de vot pentru femei s-a pus pentru întâia
oară cu prilejul adoptării ConstituĠiei din 1866. În acelaúi an este înfiinĠată „Liga
femeilor române”, organizaĠie care a dus o luptă crâncenă pentru recunoaúterea
drepturilor femeii în viaĠa politică úi economică. ConstituĠia din 1923 condiĠiona
acordarea unor drepturi politice femeilor de adoptarea unei legi electorale cu o
majoritate calificată de două treimi. Dacă legea pentru organizarea administraĠiei
locale din 1929 acorda dreptul de vot unei anumite categorii de femei, legea
administrativă adoptată în baza ConstituĠiei din 1938 stipula că, în anumite
condiĠii, dreptul de a alege deputaĠii úi senatorii, aparĠine atât bărbaĠilor cât úi
femeilor. În 1939 a fost aleasă prima femeie senator în Parlament, iar în toamna
anului 1946, cu prilejul „alegerilor parlamentare”, úi-au câútigat locul în Legistiv
mai multe femei. ConstituĠia Republicii Democrate Românie din 1948 este prima
care reglementează, în mod neechivoc dreptul de vot al femeii. Astfel, potrivit
articolului 18, alin. 1 din textul constituĠional „toĠi cetăĠenii, fără deosbire de sex,
naĠionalitate, rasă, religie, grad de cultură, profesiune, inclusiv militarii,
magistraĠii úi funcĠionarii publici, au dreptul să aleagă úi să fie aleúi în toate
organele statului. Dreptul de a alege îl au toĠi cetăĠenii care au împlinit vârsta de
18 ani, iar dreptul de a fi aleúi cei care au împlinit vârsta de 23 de ani”.De remarcat
că, după RevoluĠie, din cei 509 de deputaĠi úi senatori aleúi în mai 1990, numai 24
erau femei, iar în 1992 numărul lor s-a diminuat la 1525 .
În actuala ConstituĠie a României, criteriile de nediscriminare sunt stipulate
în articolul 4, alin. 2 din actul fundamental al statului român. În literatura de
specialitate26, se consideră, în mod logic că reperele stabilite în textul sus menĠionat
au un caracter exemplificativ úi nicidecum limitativ, fapt de natură a permite CurĠii
ConstituĠionale găsirea unor noi criterii. Terenul pe care ne miúcăm este însă unul
periculos úi, de aceea, orice interpretare trunchiată a textului constituĠional poate da
naútere unor consecinĠe nefaste. În această ordine de idei, decizia CurĠii
ConstituĠionale nr. 25/1999 reafirmă împrejurarea că trebuie avută în vedere
egalitatea în drepturi între cetăĠeni „în ceea ce priveúte recunoaúterea în favoarea
acestora a unor drepturi úi libertăĠi fundamentale” úi nicdecum o identitate de
tratament juridic în privinĠa aplicării unor măsuri similare. De altfel, aplicarea unui
tratament juridic diferit, se poate dovedi, în funcĠie de particularităĠile cazului,
chiar necesar27. După cum am afirmat úi mai sus, articolul 4, alin. 2 trebuie
raportat, în mod necesar la articolul 16 al ConstituĠiei. În opinia prof.univ.dr.
Simina Elena Tănăsescu, raportul amintit nu este unul ierarhic, ci unul „de
corelaĠie” corespunzător interpretării sistematice a ConstituĠiei28
Articolul 16, alin. 3 din ConstituĠia României, revizuită în octombrie
2003, garantează egalitatea de úanse între femei úi bărbaĠi pentru ocuparea
25
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funcĠiilor úi demnităĠilor publice, civile sau militare. Conform articolului 41,
alineatul 4 „la muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaĠii”. Codul Familiei
reglementează instituĠia juridică a căsătoriei, subliniind drepturile úi obligaĠiile
fiecăruia dintre soĠi, care decurg dintr-un asemenea angajament. Noul Cod Penal
oferă o protecĠie sporită persoanelor de sex feminin împotriva activităĠilor
infracĠionale care aduc atingere vieĠii, integrităĠii corporale, sănătăĠii, demnităĠii úi
libertăĠii femeii. Astfel, potrivit articolului 178, lit.e, omorul săvârúit asupra unei
femei gravide este o circumstanĠă agravantă care califică infracĠiunea de omor
(omor deosebit de grav). În articolul 217 este incriminat violul, iar în articolul
219 este prevăzută infracĠiunea de seducĠie. Pe de altă parte, în Codul penal sunt
reglementate infracĠiuni care pot avea ca subiect activ numai o persoană de sex
feminin (avortul úi pruncuciderea). Conform articolului 2 al legii 202/2002
privind egalitatea de úanse între femei úi bărbaĠi „măsurile pentru promovarea
egalităĠii de úanse între femei úi bărbaĠi úi pentru eliminarea discriminării directe
úi indirecte după criteriul de sex se aplică în domeniul muncii, educaĠiei, sănătăĠii,
culturii úi informării, participării la decizie, precum úi în alte domenii,
reglementate prin legi specifice”.
În România există numeroase organizaĠii neguvernamentale care au drept
obiect de activitate drepturile femeii. Putem menĠiona, cu titlu de exemplu,
AsociaĠia Română pentru Drepturile Femeii. Remarcabilă în acest domeniu este
úi activitatea desfăúurată de DirecĠia pentru egalitatea úanselor între femei úi
bărbaĠi, înfiinĠată prin H.G. 816 din 31 octombrie 1995. Pe plan internaĠional,
România este stat semnatar al majorităĠii convenĠiilor ce vizează protecĠia juridică
a drepturilor femeii. Astfel, ConvenĠia asupra drepturilor politice ale femeii
(1952) a fost ratificată de România la 2 iunie 1954, iar ConvenĠia asupra
cetăĠeniei femeii căsătorite (1957) leagă statul român de la 2 decembrie 1960. La
7 ianuarie 1982, România ratifică ConvenĠia asupra eliminării tuturor formelor
de discriminare faĠă de femei úi ulterior Protocolul Facultativ, intrat în vigoare
în 2002. ConvenĠia privind consimĠământul la căsătorie, vârsta minimă pentru
căsătorie úi înregistrarea căsătoriilor din 1962 a fost ratificată prin legea
116/1992. Carta Socială Europeană, care prevede reglementări importante în
materia drepturilor femeii úi ale copilului a fost ratificată de România prin legea
74/1999. În ciuda tuturor actelor autohtone sau internaĠionale care reglementează úi
garantează drepturile femeii, această categorie de persoane rămâne, în continuare,
cel mai mult expusă pericolului încălcării drepturilor úi libertăĠilor fundamentale
omului.
5. Gradul de aplicabilitate efectivă al dispoziĠiilor legale în materie. În timpul
conflictelor armate, utilizarea violului úi a altor forme de violenĠă împotriva
femeilor a devenit o strategie de care uzează fiecare parte beligerantă. Rapoartele
de anchetă întocmite în urma genocidului comis în Rwanda, în 1994, demonstrează
că aproape toate femeile supravieĠuitoare cu o vârstă de peste 12 ani au fost violate.
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În timpul conflictelor din fosta Iugoslavie numărul femeilor care au fost victime ale
violenĠei sexuale a fost estimat la 20.000 de suflete29.
ProporĠia fetelor úi femeilor refugiate variază în funcĠie de Ġara lor de
origine úi cea de azil. În Angola, Guineea, Pakistan úi Rwanda, ele reprezintă mai
mult de 56 % din rândul refugiaĠilor cu vârsta cuprinsă între 18 úi 59 de ani. În
urma cercetărilor efectuate, Înaltul Comisariat pentru RefugiaĠi al O.N.U. a
stabilit că procentajul femeilor în rândul solicitanĠilor de azil în Europa variază
între 16% úi 46%. RelaĠiile de forĠă care se instaurează când femeile úi copiii sunt
condiĠionaĠi de primirea unui sprijin material úi moral pot intensifica
vulnerabilitatea lor raportată la exploatarea sexuală. După depăúirea perioadei de
criză, principalele cauze care produc decesul femeilor sunt condiĠiile sanitare
mizere existente în timpul naúterii, mutilarea organelor genitale sau lipsa
planificării familiale. În asemenea condiĠii, riscul contactării virusului HIV devine
maxim30.
Un alt sector important în care se duce o luptă acerbă pentru eradicarea
discriminărilor faĠă de femei îl constituie câmpul muncii. Raportul Biroului
InternaĠional al Muncii din martie 2004, privitor la tendinĠele mondiale de
angajare a femeilor, demonstrează că femeile sunt, mai des decât bărbaĠii, victime
ale úomajului, ale sărăciei úi ale salariilor injuste. Potrivit BIM, numărul femeilor
angajate în muncă, la nivel mondial, ajunge la 1.280.000.000 de lucrătoare, adică la
mai mult de 40% din mâna de lucru mondială. Problematica femeilor migrante,
reglementată în CEDAW, ridică în practică numeroase dificultăĠi. Femeile
migrante care muncesc riscă mai mult să fie victimele exploatării úi a relelor
tratamente decât persoanele migrante de sex masculin sau decât alte femei care nu
au acest statut. Putem spune că ele fac subiectul unei duble discriminări: atât în
calitate de femei, cât úi în calitate de străini. PrezenĠa femeilor migrante va avea un
efect, în mod cert, asupra prefacerilor sociale, economice úi politice înregistrate în
Ġara de destinaĠie. Numărul lor, politicile guvernamentale úi particularităĠile socialeconomice ale statului respectiv determină amploarea impactului fenomenului
amintit 31.
Institutul NaĠional pentru Studii Demografice a efectuat o muncă de
cercetare interesantă în domeniul mutilărilor sexuale feminine. Astfel, potrivit
datelor furnizate, ne este relevat faptul că între 100 úi 140 de milioane de femei din
întreaga lume au căzut victimă mutilărilor sexuale. În 2004, peste 50.000 de femei
erau victime ale excizărilor în FranĠa, în timp ce în Guineea 96 % dintre femei sunt
supuse acestei practici. INED indică úi consecinĠele sanitare úi psihologice nefaste
generate de această practică barbară. Victimele ei pot cădea pradă infecĠiilor,
sterilităĠii, dificultăĠilor la naútere, angoasei, dar úi depresiei32.
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În deschiderea ConferinĠei internaĠionale asupra drepturilor femeii,
organizată la New York, la 28 februarie 2005, Kofi Annan, în calitatea sa de
Secretar General al O.N.U., declara că „promovarea egalităĠii între sexe este o
responsabilitate care nu revine numai femeilor, ci fiecăruia dintre noi”. Îndemnul
lansat de Kofi Annan este de natură a reaminti fiecăruia dintre noi datoria morală
de a lupta pentru crearea unei lumi mai bune, pentru realizarea unui anumit
echilibru între oameni, în scopul garantării exercitării individuale úi colective a
drepturilor úi libertăĠilor inerente fiinĠei umane.
6. Concluzii. Drepturile omului reprezintă una dintre revendicările esenĠiale ale
omului modern. Grandoarea inestimabilă a acestei sintagme este dată tocmai de
caracterul universal al acestora. Această categorie de drepturi sunt inerente fiecărui
om úi îúi găsesc aplicabilitatea în considerarea calităĠii de fiinĠă umană a
beneficiarului, indiferent de rasă, sex, religie, origine socială, etc. În ciuda
caracterului universal, transpunerea acestor drepturi la nivel praxiologic se
dovedeúte a fi în multe cazuri lipsită de uniformitate, generatoare de conflicte
complexe. Într-un asemenea context, ideea de „drepturi ale femeii”, lupta
dezlănĠuită în vederea recunoaúterii úi consacrării ei, a creat un teren favorabil
pentru propăúirea miúcărilor feministe pe întreg mapamondul, care au contribuit la
fundamentarea caracterului dinamic al acestei categorii de drepturi úi, în mod
imperios, au consolidat atributele diversităĠii úi indivizibilităĠii drepturilor
fundamentale inerente fiinĠei umane.
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