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                    „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. Considera ii preliminare. Femeilor, care reprezint  mai mult de 
jum tate din popula ia globului, li s-a rezervat dintotdeauna i, în anumite zone, 
înc  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 i vândut  ca o marf , a constituit i înc  constituie 
obiectul unui tratament ingrat, astfel încât fiind supus  la prostitu ie sau expus  în 
publica ii obscene, femeia este inut  într-o situa ie de inegalitate fa  de b rbat. 
Femeia figureaz  printre victimele sigure ale conflictelor armate i în numeroase 
zone ale Terrei ea este lipsit  de drepturile politice elementare2. A adar, 
inegalitatea dintre b rba i i femei a fost consolidat  secole de-a rândul în toate 
societ ile i, în consecin , recunoa terea acelora i drepturi ambelor sexe a f cut 
obiectul unei lupte aprige care continu , din nefericire, i în prezent.

2. Scurt istoric al luptei pentru consacrarea drepturilor femeii.                     
Articolul 16, alin. 1 din Constitu ia României fundamenteaz  egalitatea în drepturi 
a cet enilor „f r  privilegii i f r  discrimin ri”. Pentru a în elege con inutul 
acestui pasaj constitu ional, raportarea la con inutul articolului 4, alin. 2 din 
Constitu ie este imperioas . Astfel, printre criteriile în func ie de care se poate 
aprecia existen a unei discrimin ri, exemplificativ enumerate, se reg se te i
deosebirea de sex. Afirmarea unor asemenea principii, la nivel constitu ional, 
reprezint  rezultatul unor prefaceri social-politice mai mult sau mai pu in
zbuciumate, definitorii pentru evolu ia rasei umane. Statutul juridic al femeii în 

1 A se vedea art. 1 din Declara ia Universal  a Drepturilor Omului „Toate fiin ele umane se nasc 
libere i egale în demnitate i în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ra iune i con tiin i trebuie s  se 
comporte unele fa  de altele în spiritul fraternit ii”. 
2 Clo c  Ionel, Suceav  Ioan, Tratat de drepturile omului, Editura Europa Nova, Bucure ti, 1995, p. 
168.
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Antichitate difer  de la o societate la alta, neavând un carcater uniform. De pild ,
în Grecia antic , condi iile pe care o persoan  trebuia s  le îndeplineasc  pentru a fi 
cet ean al Atenei erau stricte: s  aib  mai mult de 20 de ani, s  fie de sex 
masculin, s  fie liber i n scut din p rin i atenieni. Cu alte cuvinte, femeile erau 
excluse din aceast  categorie, neputându-se bucura de dreptul de participa la via a
politic . Din contr , în Egiptul antic, pozi ia femeii în societate era determinat , în 
mod pregnant, de statutul social al tat lui i al so ului, ea putându-se afla chiar la 
conducerea statului (exemplu Cleopatrei fiind elocvent în acest sens). Altfel spus, 
în acest spa iu, femeia era considerat  a avea drepturi egale cu cele ale b rbatului3.

În Roma antic , statutul femeii în societate a fost definit de cele dou
forme ale c s toriei cunoscute în dreptul roman: c s toria cu manus i c s toria 
f r  manus. C s toria cu manus presupunea exercitarea puterii so ului asupra 
consoartei, în timp ce c s toria f r  manus implica faptul c  femeia nu mai era 
plasat  sub puterea b rbatului4. În mod firesc, c s toria cu manus nu putea fi 
desf cut  decât din ini iativa so ului pentru motive precum adulterul, vr jitoria, 
furtul cheilor de la pivni a cu vinuri. Pe de alt  parte, c s toria f r  manus putea fi 
desf cut  prin manifestarea de voin  a oric ruia dintre so i în logica 
considerentelor sus enumerate5.

Somnul ra iunii raportat la acest segment al vie ii social-politice s-a 
dovedit a fi insurmontabil chiar i în gândirea ilumini tilor, a c rei str lucire nu a 
putut invada acest con de umbr . Tenebrele evului mediul înc  acaparau aceast
component  inerent  a drepturilor imprescriptibile ale fiin ei umane. Dac  pân  în 
acel moment femeia fusese pur i simplu ignorat , ea începe a constitui treptat un 
punct de interes redus al lucr rilor vremii, fiind îns  stigmatizat  pretutindeni. 
Dac  în secolul al XVII – lea, anterior Secolului Luminilor, Hobbes i Locke nu 
putuser  descoperi nici o motiva ie în lumea natural  pentru ca femeile s  fie 
considerate egale b rbatului din punct de vedere social, dar trataser  aceast
problem  în mod superficial, Immanuel Kant considera, la rândul s u, c  femeile 
nu merit  s  beneficieze nici m car de educa ie6.

Pe fondul persisten ei acestui climat de ignoran i de blazare se remarc ,
la finele secolului al XVIII – lea, personalitea puternic  a englezoaicei Mary 
Wollstonecraft. Ea sus inea c  preceptele iluministe se aplicau în egal  m sur
atât b rba ilor cât i femeilor, îndemnând reprezentantele sexului frumos s  lupte 
pentru revizuirea condi iei lor sociale. Astfel, femeile au dreptul i datoria de a- i
cere drepturile care li se cuvin, în calitate de fiin e umane, în mod natural. Ideile 
sale expuse în lucrarea „Revendicarea drepturilor femeilor” (1792) aveau s
aib  un ecou puternic în lupta de emancipare a femeilor7. De partea cealalt  a 
Canalului Mânecii, în prim planul luptei pentru emanciparea femeii se impune 
creatoarea „Declara iei drepturilor femeii i ale cet enei” (1791), fran uzoaica 
Marie Gouze, cunoscut  contemporanilor i sub numele Olympe de Gouges. În 

3 http://en.wikipedia.org. 
4 Sâmbrian Teodor, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2001, p. 80. 
5 Ibidem, p. 84. 
6 www.aidh.org. 
7 http://fr.wikipedia.org. 
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articolul 1 al acestei declara ii se consacr  egalitatea în drepturi a femeii cu 
b rbatul8.

Florence Nightingale, dezvoltând ideile predecesoarei sale de origine       
anglo-saxon , este ini iatoarea mi c rii pentru drepturile femeii în Marea Britanie,
ea sus inând necesitatea conferirii femeii unui statut egal cu cel al b rbatului. 
Neîndoielnic, secolul al        XIX – lea i prima jum tate a secolului al XX – lea au 
fost dominate de lupta mi c rilor feministe pentru ob inerea dreptului de vot.
Acesta a fost recunoscut femeilor în 1893 în Noua Zeeland , în 1902 în Australia,
în 1913 în Norvegia i în 1915 în Danemarca. Dreptul de vot este garantat femeilor 
în 1918 i în Marea Britanie, îns  numai acelora care au mai mult de 30 de ani. 
Ulterior, în 1928, femeile, ca i b rba ii, primesc dreptul de vot la vîrsta de 21 de 
ani. Finlanda este prima ar  european  care recunoa te dreptul femeilor de a alege 
i de a fi alese în 1906. În Statele Unite ale Americii femeile au drept de vot 

începând cu anul 19209.
În Fran a, în ciuda revendic rilor numeroaselor asocia ii feministe, 

sus inute din 1905 i 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 îns  aplicabil decât în 1945. Aceast  tendin  este confirmat  de 
Constitu ia din 1946, care în preambulul s u prevede c  „legea garanteaz  femeii, 
în toate domeniile, drepturi egale cu cele ale b rbatului”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 aceast  cale, s-a solicitat dreptul de vot i participarea femeilor la 
via a politic , dreptul la instruc ie i dreptul la munc  remunerat  al femeilor. În 
urma Conferin ei interna ionale de la Haga, în 1902, a fost adoptat Conven ia
interna ional  referitoare la conflictele de legi în materie de c s torie, divor i
încredin are a copiiilor. La 18 mai 1904 a fost semnat Acordul interna ional cu 
privire la traficul de femei, urmat, în 1910, de Conven ia interna ional
referitoare la reprimarea traficului cu femei. În perioada interbelic , lupta 
pentru îmbun t irea condi iei femeii a fost dus  de Societatea Na iunilor i de 
organiza iile care ac ionau la nivel regional. Actul constitutiv al Ligii Na iunilor
prevedea „asigurarea i men inerea condi iilor de munc  echitabile, umane pentru 
b rba i, femei i copii în propriile lor teritorii” i impunea necesitatea verific rii 
respect rii „acordurilor referitoare la traficul cu femei i copii”. La 30 septembrie 
1921 era semnat Conven ia interna ional  de la Geneva cu privire la 
combaterea traficului cu femei i copii, amendat  prin Protocolul Adun rii 
Generale a Organiza iei Na iunilor Unite din 20 octombrie 1947. Tot sub auspiciile 
Societ ii Na iunilor a fost adoptat , în 1933, Conven ia de la Geneva cu privire 

8  A se vedea articolul 1 al Declara iei drepturilor femeii i ale cet enei „La femme naît et démeure 
égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité 
commune”. 
9  Le droit de vote în http://fr:wikipedia.org. 
10 Weil Patrick, Le statut des musulmans en Algèrie coloniale.Une nationalité française dénaturée, în 
„La justice en Algèrie 1830-1862. La documentation francaise - Collection Histoire de la Justice”, 
Paris, 2005. 
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la reprimarea traficului cu femei majore, care a fost înlocuit  prin Conven ia
pentru reprimarea traficului cu fiin e umane i a exploat rii prostitu iei
semenilor, din 2 decembrie 1949. Dintre organiza iile regionale, Uniunea
Panamerican  a fost prima care, la Conferin a de la Santiago de Chile din 1923, 
a inserat în programul s u de activit i viitoare studierea mijloacelor de natur  a 
aboli incapacitatea constitu ional i juridic  a femeii, pentru a-i rezerva 
posibilitatea de a se bucura de totalitatea drepturilor civile i politice de care 
beneficiaz  orice fiin  uman 11.
                           

3. Afirmarea drepturilor femeii în perioada postbelic . Carta O.N.U., 
semnat  la 26 aprilie 1945, este primul i unul dintre cele mai importante 
instrumente interna ionale care, în preambul i în numeroase alte texte define te
statutul juridic al femeii. Principiul egalit ii în drepturi între b rba i i femei este 
consacrat în preambulul actului constitutiv al O.N.U., în spiritul „respect rii
drepturilor omului i a libert ilor fundamentale pentru to i, f r  deosebire de 
ras , sex, limb  sau religie”. În articolul 8 se stipuleaz  c  „Na iunile Unite nu 
vor impune nici o restric ie particip rii în condi ii egale a b rba ilor i a femeilor 
la orice func ie din cadrul organelor ei principale i subsidiare”12.

Declara ia Universal  a Drepturilor Omului, adoptat  la 10 decembrie 
1948, statueaz  în articolul 16, punctul 1, c  femeia i b rbatul beneficiaz  de 
egalitatea în drepturi “la contractarea c s toriei, în decursul c s toriei i la 
desfacerea ei”. Conform articolului 21, punctul 2, al aceluia i document „orice
persoan  are dreptul la acces egal în func iile publice din ara sa”. Articolul 23, la 
punctele 1 i 2, stipuleaz  dreptul oric rei persoane de a- i alege munca, de a o 
desf ura în condi ii echitabile i satisf c toare, de a primi un salariu egal pentru o 
munc  egal i de a fi protejat , f r  discriminare, împotriva omajului. Cele dou
Pacte de la New York din 1966 consacr , la rândul lor, egalitatea b rba ilor i
femeilor în privin a exercit rii drepturilor civile, politice, economice, sociale i
culturale13.

În sânul Organiza iei Na iunilor Unite va fi instituit , din iunie 1946, 
Comisia pentru Condi ia Femeii, care func ioneaz  în cadrul Consiliului 
Economic i Social al O.N.U. Acest organism, alc tuit din 45 de persoane, este 
îns rcinat cu efectuarea de studii i rapoarte privind respectarea drepturilor femeii 
de c tre statele membre ale organiza iei, verificând transpunerea în practic  a 
principiului egalit ii între b rba i i femei i elaborând conven ii interna ionale în 
domeniul s u de activitate. De altfel, Comisia se afl  la originea principalelor texte 
consacrate promov rii i respect rii drepturilor femeii. Conven ia asupra 
drepturilor politice ale femeii a fost adoptat  de c tre Adunarea General  a 
Organiza iei Na iunilor Unite la 20 decembrie 1952 i a intrat în vigoare la 7 iulie 
1955. Potrivit articolului 1 al actului „femeile vor avea, în condi ii de egalitate cu 

11 Clo c  Ionel, Suceav  Ioan, op. cit., p. 169. 
12 A se vedea Carta Organiza iei Na iunilor Unite, semnat  la 26 iunie 1945 i intrat  în vigoare în 
octombrie 1945. 
13 Clo c  Ionel, Suceav  Ioan, op. cit., p. 170. 
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b rba ii, dreptul de vot la toate alegerile, f r  nici o discriminare”. Articolele 2 i
3 învedereaz  eligibilitatea femeilor în toate organismele publice alese i dreptul 
lor de a ocupa toate posturile publice i de a exercita toate func iile publice, f r
nici o discriminare, în conformitate cu legisla ia na ional  a statului ai c rui 
resortisan i sunt14.

Conven ia asupra cet eniei femeii c s torite, adoptat  de c tre AGNU 
la 29 ianuarie 1957 i intrat  în vigoare la 11 august 1958, a avut drept finalitate 
înlocuirea principiului tradi ional al unit ii familiei cu principiului independen ei
cet eniei femeii în raport cu cet enia b rbatului i protejarea femeii m ritate cu 
un str in de pericolul dobândirii statutului de apatrid  ca urmare a c s toriei, 
divor ului sau în cazul în care so ul î i schimb  cet enia în cursul c s toriei. 
Conven ia privind consim mântul la c s torie, vârsta minim  pentru 
c s torie i înregistrarea c s toriilor, adoptat  de c tre AGNU la 7 noiembrie 
1962 i intrat  în vigoare la 9 decembrie 1964, a avut drept scop interzicerea 
c s toriilor între copii i salvgardarea principiului liberului consim mânt la 
c s torie15.

Declara ia asupra elimin rii discrimin rii fa  de femei a fost adoptat
în unanimitate de c tre Adunarea General  a Organiza iei Na iunilor Unite la 7 
noiembrie 1967. Menirea adopt rii unui asemenea document este conferit  de 
insuficien a regulilor care au drept scop garantarea drepturilor femeii, stipulate în 
actele anterioare. În cele 11 articole ale sale, Declara ia reafirm  principii enun ate 
anterior, dar formuleaz i principii inedite. Potrivit articolului 1 al actului 
„discriminarea fa  de femei, de natur  a nega sau a limita egalitatea în drepturi a 
femeii cu b rbatul, este fundamental injust i considerat  o atingere adus
demnit ii umane”. Articolul 3 indic  obligativitatea lu rii tututror m surilor 
necesare pentru „a educa opinia public i a inspira în [toate] rile dorin a de a 
aboli prejudec ile i de a suprima toate practicile, cutumiare i altele, care sunt 
fondate pe ideea inferiorit ii femeii”. În continuare, în articolul 4, se ar t
necesitatea racord rii legisla iei fiec rui stat la valorile profund umane, în sensul 
recuno terii i pentru femei a dreptului de a alege i de a fi ales în toate 
organismele alese în mod public, a dreptului de vot la toate referendumurile i a 
dreptului de a ocupa i de a exercita o func ie public . Pe acelea i coordonate este 
consacrat principiul egalit ii în drepturi a so ului i a so iei, egalitatea în drepturi 
între b rba i i femei la nivelul vie ii sociale i economice,  iar în articolul 9 este 
stipulat  cerin a adopt rii m surilor adecvate pentru a asigura „tinerelor i
femeilor, m ritate sau nem ritate, drepturi egale cu cele ale b rba ilor în ceea ce 
prive te educa ia la toate nivelele”. Articolul 11 îndeamn  la punerea în practic  a 
acestor precepte „în conformitate cu principiile Cartei Na iunilor Unite i ale 
Declara iei Universale a Drepturilor Omului”16.

Actul esen ial în lupta pentru consacrarea drepturilor femeii la nivel 
mondial îl reprezint Conven ia asupra elimin rii tuturor formelor de 

14 www.un.org. 
15 Clo c  Ionel, Suceav  Ioan, op.cit., p. 171. 
16  A se vedea „Declara ia asupra elimin rii discrimin rii fa  de femei”. 
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discriminare fa  de femei (CEDAW), adoptat  de c tre Adunarea General  a 
Na iunilor Unite la 18 decembrie 1979 i intrat în vigoare la 3 septembrie 1981. 
Acest document se înscrie în cadrul activit ilor desf urate de-a lungul Deceniului 
Na iunilor Unite pentru femeie: egalitate, dezvoltare i pace   (1975-1985), care 
au culminat cu întocmirea unui Plan Mondial ce viza realizarea unor obiective 
îndr zne e, precum intensificarea alfabetiz rii i a instruc iei civice a femeii, 
asigurarea parit ii în exercitarea drepturilor civile, sociale i politice, reevaluarea 
rolului b rbatului i al femeii i garantarea egalit ii în materie de vot i
eligibilitate, pân  în 198017.

F când parte din rândul instrumentelor interna ionale care însumeaz  un 
num r mare de ratific ri, la 20 decembrie 2004, CEDAW era ratificat  de 179 de 
state. Structurat  în 30 de articole, Conven ia define te conceptul de „discriminare 
fa  de femei” chiar în primul s u articol, el vizând „orice diferen iere, excludere 
sau restric ie bazat  pe sex, care are drept efect sau scop s  compromit  sau s
anihileze recunoa terea, beneficiul i exercitarea de c tre femei, indiferent de 
starea lor matrimonial , pe baza egalit ii dintre b rbat i femeie, a drepturilor 
omului i a libert ilor fundamentale în domeniile politic, economic, social, 
cultural i civil sau în orice alt domeniu”18.

Conven ia creeaz  premisele instaur rii egalit ii între b rba i i femei, 
asigurând egalitatea accesului la via a politic i la via a public , cât i egalitatea 
anselor în aceste domenii, egalitatea accesului la educa ie i în munc , f r  nici o 

discriminare. Acest document subliniaz  necesitatea asigur rii unui egalit i
factuale între b rbat i femeie, prin abandonarea prejudec ilor i a practicilor 
cutumiare retrograde. Alte prevederi ale documentului dispun luarea m surilor 
necesare pentru reprimarea, sub toate formele existente, a traficului cu femei i a 
exploat rii femeii, precum i asigurarea posibilit ii de a reprezenta Guvernul 
na ional, întocmai ca i b rba ii, pe plan interna ional i de a participa la activitatea 
organiza iilor interna ionale. Domeniul în care femeile sunt cel mai evident 
discriminate este acela al angaj rii în munc , posibilit ile evit rii ei fiind 
enumerate în articolul 11 din Conven ie (dreptul de a munci ca un drept 
inalienabil al oric rei fiin e umane, dreptul de a avea acelea i oportunit i de 
angajare, dreptul la libera alegere a profesiei i a locului de munc , etc.). Alte 
domenii vizate de CEDAW, în sensul lu rii m surilor adecvate pentru eliminarea 
discrimin rilor, sunt cel al s n t ii, al vie ii economice i sociale i cel al 
capacit ii juridice19.

Mecanismul îns rcinat cu supravegherea aplic rii dispozi iilor Conven iei 
de c tre p r ile contractante este Comitetul pentru eliminarea discrimin rii fa
de femei. Acest organism, instituit prin Conven ie, este format din 23 de exper i,
ale i de p r ile contractante, de pe o list  de candida i, propu i de fiecare stat în 
parte. Mandatul exper ilor este de 4 ani, perioad  în care ei trebuie s  examineze 

17  Clo c  Ionel, Suceav  Ioan, op.cit., p. 176-177. 
18  www.un.org. 
19 A se vedea Conven ia asupra elimin rii tuturor formelor de discriminare fa  de femei, adoptat  de 
AGNU în 1979. 
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rapoartele periodice întocmite de state cu privire la m surile de ordin legislativ, 
judiciar i administrativ adoptate. Pe durata fiec rui an, activitatea Comitetului se 
desf oar  în dou  sesiuni. El poate cere altor organisme specializate ale O.N.U. de 
a-i prezenta rapoarte, iar organiza iile nonguvernamentale îi vor furniza informa ii 
asupra faptelor petrecute într-un stat parte, fie la reuniunile grupului de lucru, fie în 
plenul edin ei. În urma analizelor efectuate, Comitetul face recomand ri cu
privire la m surile care se impun pentru solu ionarea problemelor ivite i
întocme te un raport anual pe care îl prezint Consiliului Economic i 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 discrimin rii sexuale de a înainta plângerile lor 
Comitetului. Prin ratificarea acestui act, p r ile contractante recunosc automat 
competen a Comitetului de a primi i de a examina aceste plângeri dup  epuizarea 
tuturor c ilor de atac interne. El prevede i posibilitatea declan rii unei proceduri 
de anchet  care împuternice te Comitetul s  angajeze, din proprie ini iativ i în 
baza unor informa ii credibile, o cercetare riguroas  asupra atingerilor grave sau 
sistematice a drepturilor enun ate în Conven ie. La 1 ianuarie 2005, Protocolul 
Facultativ era ratificat de 70 de state20.

La 20 decembrie 1993, Adunarea General  a Organiza iei Na iunilor Unite 
adopta Declara ia asupra elimin rii violen ei fa  de femei, care reafirm
valorile din domeniul protec iei drepturilor femeii a a cum au fost ele consacrate în 
Declara ia Universal  a Drepturilor Omului, în cele dou  Pacte de la New 
York din 1966, în CEDAW i în Conven ia interna ional  contra torturii i a 
altor pedepse sau tratamente cu cruzimi, inumane sau degradante (1984). 
Potrivit articolului 1 al Declara iei, prin „violen  fa  de femei” se va în elege 
„totalitatea actelor de violen  îndreptate împotriva persoanelor de sex feminin, 
care cauzeaz  sau pot cauza femeilor un prejudiciu sau suferin e fizice, sexuale 
sau psihologice, fiind incluse [în aceast  categorie] i amenin area cu asemenea 
acte, constrângerea sau privarea arbitrar  de libertate, fie c  sunt [s vâr ite] în 
via a public  sau privat ”. Obliga ia statelor parte de a lupta împotriva unor 
asemenea acte este stipulat  în articolul 4, unde se interzice recurgerea la orice act 
de violen  fa  de femei, se sus ine prevenirea acestor acte, anchetarea i
pedepsirea lor, luarea m surilor necesare pentru eliminarea violen ei fa  de femei 
sau încurajarea i facilitarea activit ilor desf urate de mi c rile feministe i de 
organiza iile nonguvernamentale i cooperarea strâns  cu ele pe plan local, na ional
i regional. 

Conferin a Mondial  asupra Femeilor, desf urat  la Pekin, în 1995, 
sub egida O.N.U., a avut drept rezultat adoptarea unei Declara ii i a unui 
Program de ac iune. Declara ia de la Beijing, adoptat  de 189 de state, reflect
angajamentul comunit ii interna ionale de promovare a drepturilor femeii la nivel 
na ional, regional i interna ional. Programul de ac iune de la Pekin define te, în 

20 www.un.org. 
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mod logic, m surile adecvate care se impun a fi luate, la nivel na ional i
interna ional, pentru garantarea drepturilor femeii21.

Protec ia drepturilor femeii instituit  la nivel mondial trebuie s  fie 
dublat , în mod necesar, de o ocrotire a drepturilor persoanelor de sex feminin la 
nivel regional. În spa iul comunitar, garantarea drepturilor femeii este consacrat  în 
diverse texte juridice i este promovat  de anumite organisme cu o activitate bine 
definit . De i prin Tratatatul de la Amsterdam din 1997 se introduc dispozi ii
referitoare la egalitatea anselor i la eradicarea tuturor formelor de discriminare 
între cet enii Uniunii Europene, cele mai importante acte consacrate la nivel 
european în domeniul protec iei drepturilor femeii sunt Carta Social  European ,
Carta Drepturilor Fundamentale ale UE i Tratatul care instituie o 
Constitu ie pentru Europa.

Carta Social  european , a a cum a fost ea revizuit  în 1996, ne ofer
date concrete referitoare la drepturile de care beneficiaz  orice femeie la nivel 
social. Pe aceast  cale se consacr dreptul la munc , în condi ii echitabile, pentru 
orice fiin  uman , dreptul la securitate i la igien  în munc , precum i dreptul 
b rba ilor i al femeilor la salarii egale pentru munc  egal . Articolul 8 al Cartei 
stipuleaz  dreptul femeilor angajate în câmpul muncii la protec ia maternit ii, iar 
articolul 20 stabile te dreptul la anse egale i la tratament egal raportat la alegerea 
unei slujbe i la orientarea profesional , excluzându-se orice discriminare sexual .
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, adoptat  la Nisa, în 
decembrie 2000, reitereaz  valorile universale i indivizibile care constituie 
suportul demnit ii, al egalit ii, al libert ii i al solidarit ii umane. Articolul 20
al Cartei stipuleaz  c  „toate persoanele sunt egale în drepturi”, iar articolul 
urm tor fundamenteaz  principiul nediscrimin rii între fiin ele umane pe criterii 
sexuale, rasiale, lingvistice, religioase, etc. Articolul 23 subliniaz  necesitatea 
asigur rii egalit ii între b rba i i femei în toate domeniile, inclusiv în materie de 
munc , la angajare i la remunerare. Dar, în alineatul 2 al acestui articol se 
stipuleaz  c  pricipiul egalit ii nu împiedic  „adoptarea unor m suri care prev d
avantaje specifice pentru sexul subreprezentat” (ceea ce s-ar încadra în accep iunea
sintagmei contestate de „discriminare pozitiv ”). Articolul 34 ne informeaz
despre existen a unor servicii sociale care func ioneaz  în cadrul unui sistem de 
securitate social  accesibil oric rui cet ean al UE. Articolele 39 i 40 garanteaz
dreptul de a alege i de a fi ales în Parlamentul European i la nivel municipal 
pentru to i cet enii UE, f r  nici o discriminare. Dispozi iile Cartei Drepturilor 
Fundamentale ale UE ar fi c p tat prin Tratatul care instituie o Constitu ie
pentru Europa o valoare constitu ional ,la nivel comunitar.  

Organismele care au drept obiect specific de activitate protec ia drepturilor 
femeii la nivel european sunt Comitetul director pentru egalitatea între b rba i
i femei, care func ioneaz  în sânul Consiliului Europei, i Comisia Drepturilor

Femeii, care î i desf oar  activitatea în interiorul Parlamentului European.
Consiliul Europei, din perspectiva general  a promov rii i protec iei 

drepturilor omului, încearc  s  combat  orice ingerin  care ar afecta libertatea i

21 www.aidh.org. 
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demnitatea femeii (violen a asupra femeilor, traficul cu fiin e umane în scopul 
exploat rii sexuale, libera alegere în materie de procreare), s  elimine 
discrimin rile bazate pe sex i s  favorizeze o reprezentare echilibrat  a b rba ilor 
i a femeilor în via a politic i public . Comitetul director pentru egalitatea 

între b rba i i femei preg te te conferin ele ministeriale, organizeaz  seminarii i
public  studii asupra acestor chestiuni22.

Comisia Drepturilor Femeii exist  în calitate de comisie permanent  din 
1984. La sfâr itul deceniului al VIII – lea, în urma primelor alegeri pentru 
Parlamentul European, în iunie 1979, s-a decis crearea unei comisii ad-hoc
îns rcinat  cu analizarea condi iei femeii în sânul Comunit ii Europene. În 1981, 
Parlamentul European a instituit o Comisie de anchet  care trebuia s  verifice 
realizarea obiectivelor propuse de c tre Comisia ad-hoc. Aceast  Comisie de 
anchet  a propus, în 1984, crearea unei Comisii a Drepturilor Femeii. Ea este 
format  din 39 de membrii titulari i suplean i i are competen e largi în 
promovarea drepturilor femeii în Uniunea European i în verificarea aplic rii 
directivelor privind reducerea omajului în rândul femeilor, îmbun t irea
politicilor sociale, rolul femeilor în familie sau drepturile femeilor migrante23.

Drepturile femeii, în ciuda necesit ii ocrotirii lor prioritare, sunt cele mai 
vulnerabile, facând  obiectul unei desconsider ri regulate atât în timp de pace, dar 
mai ales în timp de r zboi. Conven ia de la Geneva asupra protec iei 
persoanelor civile în timp de r zboi (Conven ia IV) i Protocolul Adi ional la 
Conven iile de la Geneva privind protec ia victimelor conflictelor armate 
interna ionale (Protocolul I) statueaz  faptul c  femeile vor fi respectate i
protejate  împotriva oric rei forme de atentat la pudoare, iar dac  femeile 
îns rcinate sau cele care devin mame la o vârst  fraged  sunt arestate pentru 
motive care sunt conexe desf ur rii ostilit ilor, cazurile lor vor fi analizate în 
mod prioritar i dac  se pronun  o condamnare la moarte, ea nu va fi executat .
Femeile vor fi, în mod special, ocrotite contra atingerilor aduse onoarei i mai ales 
contra violului i contra constrângerilor de a se prostitua. Declara ia asupra 
protec iei femeilor i copiiilor în perioad  de urgen i de conflict armat,
adoptat  de Adunarea General  A Na iunilor Unite, la 14 decembrie 1974, 
stipuleaz  la punctul 5 c  „toate formele de represiune i de tratament cu cruzimi 
i inuman aplicate femeilor i copiiilor, mai ales închisoarea, tortura, execu iile, 

arest rile în mas , pedepsele colective, distrugerile de locuin e, deport rile, pe 
care le comit beligeran ii în timpul opera iunilor militare sau în teritoriile ocupate 
sunt considerate acte criminale”24.

4.Cadrul protec iei juridice a drepturilor femeii în România. 
Recunoa terea i garantarea drepturilor femeii în România au necesitat 
parcurgerea unui drum sinuos i îndelungat. Principiul egalit ii între sexe a fost 
pomenit,    într-o form  incipient , pentru prima oar  în România în timpul 

22  www.coe.ro. 
23  www.europarl.eu.int. 
24  Clo c  Ionel, Suceav  Ioan, op.cit., p. 226. 
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Revolu iei de la 1848,    cerându-se „înv mânt egal i paralel pentru amândou
sexele”. Problema introducerii dreptului de vot pentru femei s-a pus pentru întâia 
oar  cu prilejul adopt rii Constitu iei din 1866. În acela i an este înfiin at  „Liga
femeilor române”, organiza ie care a dus o lupt  crâncen  pentru recunoa terea
drepturilor femeii în via a politic i economic . Constitu ia din 1923 condi iona 
acordarea unor drepturi politice femeilor de adoptarea unei legi electorale cu o 
majoritate calificat  de dou  treimi. Dac legea pentru organizarea administra iei 
locale din 1929 acorda dreptul de vot unei anumite categorii de femei, legea 
administrativ  adoptat  în baza Constitu iei din 1938 stipula c , în anumite 
condi ii, dreptul de a alege deputa ii i senatorii, apar ine atât b rba ilor cât i
femeilor. În 1939 a fost aleas  prima femeie senator în Parlament, iar în toamna 
anului 1946, cu prilejul „alegerilor parlamentare”, i-au câ tigat locul în Legistiv 
mai multe femei. Constitu ia Republicii Democrate Românie din 1948 este prima 
care reglementeaz , în mod neechivoc dreptul de vot al femeii. Astfel, potrivit 
articolului 18, alin. 1 din textul constitu ional „to i cet enii, f r  deosbire de sex, 
na ionalitate, ras , religie, grad de cultur , profesiune, inclusiv militarii, 
magistra ii i func ionarii publici, au dreptul s  aleag i s  fie ale i în toate 
organele statului. Dreptul de a alege îl au to i cet enii care au împlinit vârsta de 
18 ani, iar dreptul de a fi ale i cei care au împlinit vârsta de 23 de ani”.De remarcat 
c , dup  Revolu ie, din cei 509 de deputa i i senatori ale i în mai 1990, numai 24 
erau femei, iar în 1992 num rul lor s-a diminuat la 1525 .

În actuala Constitu ie a României, criteriile de nediscriminare sunt stipulate 
în articolul 4, alin. 2 din actul fundamental al statului român. În literatura de 
specialitate26, se consider , în mod logic c  reperele stabilite în textul sus men ionat
au un caracter exemplificativ i nicidecum limitativ, fapt de natur  a permite Cur ii 
Constitu ionale g sirea unor noi criterii. Terenul pe care ne mi c m este îns  unul 
periculos i, de aceea, orice interpretare trunchiat  a textului constitu ional poate da 
na tere unor consecin e nefaste. În aceast  ordine de idei, decizia Cur ii 
Constitu ionale nr. 25/1999 reafirm  împrejurarea c  trebuie avut  în vedere 
egalitatea în drepturi între cet eni „în ceea ce prive te recunoa terea în favoarea 
acestora a unor drepturi i libert i fundamentale” i nicdecum o identitate de 
tratament juridic în privin a aplic rii unor m suri similare. De altfel, aplicarea unui 
tratament juridic diferit, se poate dovedi, în func ie de particularit ile cazului, 
chiar necesar27. Dup  cum am afirmat i mai sus, articolul 4, alin. 2 trebuie 
raportat, în mod necesar la articolul 16 al Constitu iei. În opinia prof.univ.dr. 
Simina Elena T n sescu, raportul amintit nu este unul ierarhic, ci unul „de 
corela ie” corespunz tor interpret rii sistematice a Constitu iei28

Articolul 16, alin. 3 din Constitu ia României, revizuit  în octombrie 
2003, garanteaz  egalitatea de anse între femei i b rba i pentru ocuparea 

25  Irina Moroianu Zl tescu, Drepturile omului. Idealuri, realit i, perspective, colec ia Legis Virtus, 
ed. André, Bucure ti, 1993, p. 43-45. 
26 D ni or, Dan Claudiu, Drept constitu ional i institu ii politice. Vol I. Teoria general , Editura 
Sitech, Craiova, 2006, p. 664. 
27 A se vedea decizia Cur ii Constitu ionale nr. 25/1999. 
28 T n sescu, Elena Simina , Principiul egalit ii în dreptul românesc,  Editura All Beck 1999, p. 50. 
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func iilor i demnit ilor publice, civile sau militare. Conform articolului 41, 
alineatul 4 „la munc  egal , femeile au salariu egal cu b rba ii”. Codul Familiei
reglementeaz  institu ia juridic  a c s toriei, subliniind drepturile i obliga iile
fiec ruia dintre so i, care decurg dintr-un asemenea angajament. Noul Cod Penal
ofer  o protec ie sporit  persoanelor de sex feminin împotriva activit ilor
infrac ionale care aduc atingere vie ii, integrit ii corporale, s n t ii, demnit ii i
libert ii femeii. Astfel, potrivit articolului 178, lit.e, omorul s vâr it asupra unei 
femei gravide este o circumstan  agravant  care calific  infrac iunea de omor 
(omor deosebit de grav). În articolul 217 este incriminat violul, iar în articolul 
219 este prev zut infrac iunea de seduc ie. Pe de alt  parte, în Codul penal sunt 
reglementate infrac iuni care pot avea ca subiect activ numai o persoan  de sex 
feminin (avortul i pruncuciderea). Conform articolului 2 al legii 202/2002 
privind egalitatea de anse între femei i b rba i „m surile pentru promovarea 
egalit ii de anse între femei i b rba i i pentru eliminarea discrimin rii directe 
i indirecte dup  criteriul de sex se aplic  în domeniul muncii, educa iei, s n t ii,

culturii i inform rii, particip rii la decizie, precum i în alte domenii, 
reglementate prin legi specifice”.

În România exist  numeroase organiza ii neguvernamentale care au drept 
obiect de activitate drepturile femeii. Putem men iona, cu titlu de exemplu, 
Asocia ia Român pentru Drepturile Femeii. Remarcabil  în acest domeniu este 
i activitatea desf urat  de Direc ia pentru egalitatea anselor între femei i

b rba i, înfiin at  prin H.G. 816 din 31 octombrie 1995. Pe plan interna ional,
România este stat semnatar al majorit ii conven iilor ce vizeaz  protec ia juridic
a drepturilor femeii. Astfel, Conven ia asupra drepturilor politice ale femeii 
(1952)  a fost ratificat  de România la 2 iunie 1954, iar Conven ia asupra 
cet eniei femeii c s torite (1957) leag  statul român de la 2 decembrie 1960. La 
7 ianuarie 1982, România ratific Conven ia asupra elimin rii tuturor formelor 
de discriminare fa  de femei i ulterior Protocolul Facultativ, intrat în vigoare 
în 2002. Conven ia privind consim mântul la c s torie, vârsta minim  pentru 
c s torie i înregistrarea c s toriilor din 1962 a fost ratificat  prin legea 
116/1992. Carta Social  European , care prevede reglement ri importante în 
materia drepturilor femeii i ale copilului a fost ratificat  de România prin legea 
74/1999. În ciuda tuturor actelor autohtone sau interna ionale care reglementeaz i
garanteaz  drepturile femeii, aceast  categorie de persoane r mâne, în continuare, 
cel mai mult expus  pericolului înc lc rii drepturilor i libert ilor fundamentale 
omului. 

5. Gradul de aplicabilitate efectiv  al dispozi iilor legale în materie. În timpul 
conflictelor armate, utilizarea violului i a altor forme de violen  împotriva 
femeilor a devenit o strategie de care uzeaz  fiecare parte beligerant . Rapoartele 
de anchet  întocmite în urma genocidului comis în Rwanda, în 1994, demonstreaz
c  aproape toate femeile supravie uitoare cu o vârst  de peste 12 ani au fost violate. 
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În timpul conflictelor din fosta Iugoslavie num rul femeilor care au fost victime ale 
violen ei sexuale a fost estimat la 20.000 de suflete29.

Propor ia fetelor i femeilor refugiate variaz  în func ie de ara lor de 
origine i cea de azil. În Angola, Guineea, Pakistan i Rwanda, ele reprezint  mai 
mult de 56 % din rândul refugia ilor cu vârsta cuprins  între 18 i 59 de ani. În 
urma cercet rilor efectuate, Înaltul Comisariat pentru Refugia i al O.N.U. a 
stabilit c  procentajul femeilor în rândul solicitan ilor de azil în Europa variaz
între 16% i 46%. Rela iile de for  care se instaureaz  când femeile i copiii sunt 
condi iona i de primirea unui sprijin material i moral pot intensifica 
vulnerabilitatea lor raportat  la exploatarea sexual . Dup  dep irea perioadei de 
criz , principalele cauze care produc decesul femeilor sunt condi iile sanitare 
mizere existente în timpul na terii, mutilarea organelor genitale sau lipsa 
planific rii familiale. În asemenea condi ii, riscul contact rii virusului HIV devine 
maxim30.

Un alt sector important în care se duce o lupt  acerb  pentru eradicarea 
discrimin rilor fa  de femei îl constituie câmpul muncii. Raportul Biroului
Interna ional al Muncii din martie 2004, privitor la tendin ele mondiale de 
angajare a femeilor, demonstreaz  c  femeile sunt, mai des decât b rba ii, victime 
ale omajului, ale s r ciei i ale salariilor injuste. Potrivit BIM, num rul femeilor 
angajate în munc , la nivel mondial, ajunge la 1.280.000.000 de lucr toare, adic  la 
mai mult de 40% din mâna de lucru mondial . Problematica femeilor migrante, 
reglementat  în CEDAW, ridic  în practic  numeroase dificult i. Femeile 
migrante care muncesc risc  mai mult s  fie victimele exploat rii i a relelor 
tratamente decât persoanele migrante de sex masculin sau decât alte femei care nu 
au acest statut. Putem spune c  ele fac subiectul unei duble discrimin ri: atât în 
calitate de femei, cât i în calitate de str ini. Prezen a femeilor migrante va avea un 
efect, în mod cert, asupra prefacerilor sociale, economice i politice înregistrate în 
ara de destina ie. Num rul lor, politicile guvernamentale i particularit ile social-

economice ale statului respectiv determin   amploarea impactului fenomenului 
amintit 31.

Institutul Na ional pentru Studii Demografice  a efectuat o munc  de 
cercetare interesant  în domeniul mutil rilor sexuale feminine. Astfel, potrivit 
datelor furnizate, ne este relevat faptul c  între 100 i 140 de milioane de femei din 
întreaga lume au c zut victim  mutil rilor sexuale. În 2004, peste 50.000 de femei 
erau victime ale exciz rilor în Fran a, în timp ce în Guineea 96 % dintre femei sunt 
supuse acestei practici. INED indic i consecin ele sanitare i psihologice nefaste 
generate de aceast  practic  barbar . Victimele ei pot c dea prad  infec iilor, 
sterilit ii, dificult ilor la na tere, angoasei, dar i depresiei32.                             

29 www.aidh.org. 
30 www.un.org. 
31 „Rapport du Sécretaire Général des Nations Unies. Etude mondial sur le rôle des femmes dans le 
développement [20.08.2004]” în www.aidh.org. 

32 * * * Les mutillations sexuelles féminines: le point sur la situation en Afrique et en France, INED, 
Paris, 2007. 
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În deschiderea Conferin ei interna ionale asupra drepturilor femeii,
organizat  la New York, la 28 februarie 2005, Kofi Annan, în calitatea sa de 
Secretar General al O.N.U., declara c  „promovarea egalit ii între sexe este o 
responsabilitate care nu revine numai femeilor, ci fiec ruia dintre noi”. Îndemnul 
lansat de Kofi Annan este de natur  a reaminti fiec ruia dintre noi datoria moral
de a lupta pentru crearea unei lumi mai bune, pentru realizarea unui anumit 
echilibru între oameni, în scopul garant rii exercit rii individuale i colective a 
drepturilor i libert ilor inerente fiin ei umane.

6. Concluzii. Drepturile omului reprezint  una dintre revendic rile esen iale ale 
omului modern. Grandoarea inestimabil  a acestei sintagme este dat  tocmai de 
caracterul universal al acestora. Aceast  categorie de drepturi sunt inerente fiec rui
om i î i g sesc aplicabilitatea în considerarea calit ii de fiin  uman  a 
beneficiarului, indiferent de ras , sex, religie, origine social , etc. În ciuda 
caracterului universal, transpunerea acestor drepturi la nivel praxiologic se 
dovede te a fi în multe cazuri lipsit  de uniformitate, generatoare de conflicte 
complexe. Într-un asemenea context, ideea de „drepturi ale femeii”, lupta 
dezl n uit  în vederea recunoa terii i consacr rii ei, a creat un teren favorabil 
pentru prop irea mi c rilor feministe pe întreg mapamondul, care au contribuit la 
fundamentarea caracterului dinamic al acestei categorii de drepturi i, în mod 
imperios, au consolidat atributele diversit ii i indivizibilit ii drepturilor 
fundamentale inerente fiin ei umane. 
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