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Cǎtre:  Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminǎrii 

În atenŃia:  Preşedintelui Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii 

Data:  03.03.2010 

 

 

DOMNULE PREŞEDINTE, 

 

Prin prezenta,  

AgenŃia de Dezvoltare Comunitarǎ "Împreunǎ", cu sediul în str.Mihai Eminescu, nr. 160, sector 2, 
Bucureşti, reprezentatǎ prin Carmen Gheorghe, în calitate de Coordonatoare programe  
(carmen_ghrgh@yahoo.com) 

AsociaŃia Ariadna, cu sediul în str.Ştirbei Vodǎ nr. 16, et. 5, ap. 21, Bucureşti, reprezentatǎ prin Georgeta 
Adam, Preşedintǎ (gadam@easynet.ro)  

AsociaŃia pentru Libertate şi Egalitate de Gen- A.L.E.G- Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Uzinei, nr 14, bloc 
17, etaj 2, apartament 9, reprezentatǎ prin Eni Gall, în calitate de Preşedintǎ (aleg_romania@yahoo.com)  

AgenŃia pentru Monitorizarea Presei, cu sediul în Calea Plevnei, nr 98, Bl 10 C, sector 1, prin 
reprezentant legal Mircea Toma, în calitate de Director (ciprian@mma.ro)  

AsociaŃia ACCEPT, cu sediul în str. Lirei nr.10,  sector 2, Bucureşti, reprezentatǎ prin Alina Oancea în 
calitate de Directoare Executivǎ (alina@accept-mail.ro) 

AsociaŃia Femeilor Împotriva ViolenŃei ARTEMIS, Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 
28, reprezentatǎ prin Sorina Barle, în calitate de Directoare Generalǎ (artemisbm@rivulus.ro)  

AsociaŃia Femeilor Împotriva ViolenŃei ARTEMIS, Cluj Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, str. Rene 
Descartes nr.6, reprezentatǎ prin Eva Laszlo, în calitate de Directoare (afiv.artemis@upcmail.ro,  
avebo_2000@yahoo.com)  

AsociaŃia Femeilor Rome din România, cu sediul în Şos. Colentina nr.43, Bl.R13, sc.B, ap.83, sector 2, 
Bucureşti, reprezentatǎ prin Violeta Dumitru, în calitate de Coordonator AFRR 
(violeta.dumitru@rdslink.ro)  

AsociaŃia Femina 2000 Roman, cu sediul în str. Cuza Voda, bl. 21, sc. B, ap. 33, Roman, jud Neamt, 
reprezentatǎ prin Adriana Gandu, în calitate de Directoare (femina2000@gmail.com)  

AsociaŃia pentru Promovarea Femeii din Romania, Timişoara, cu sediul în Str. Letea, Nr. 46, Loc. 
Timişoara, Jud. Timiş, Cod 300501, OP. 1, CP. 286, România, reprezentatǎ prin Vasile Moldovan, în 
calitate de Director Executiv (sile_moldovan@yahoo.com)  

AsociaŃia pentru Promovarea InterculturalitǎŃii şi AsistenŃǎ Socialǎ "Ad Fontes", Turda, cu sediul în 
Turda, str. Calea Victoriei, nr. 36, jud Cluj, reprezentatǎ prin Tamara Vasinc, în calitate de Preşedintǎ 
(tamaravasinc@yahoo.com)  

AsociaŃia Pas Alternativ, Braşov, cu sediul în str. Oltet nr. 21 sc. A ap. 5  - cod 500152 /  BRAŞOV, 
reprezentatǎ prin Iolanda Beldianu, în calitate de Preşedintǎ (pass1bv@yahoo.com)  

AsociaŃia pentru Şanse Egale, cu sediul în Str. Savinesti, Nr. 50, Târgu-Jiu, Gorj, reprezentatǎ prin 
Nicoleta Fiu-Mitrea, în calitate de Vicepreşedintǎ, (nikolemi@yahoo.com)  
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AsociaŃia Românǎ Anti-SIDA, Bucureşti, cu sediul în Intrarea Mihai Eminescu, nr. 5, sector 2, Bucureşti, 
cod 020079, reprezentatǎ prin Maria Georgescu, în calitate de Directoare (maria.georgescu@arasnet.ro) 

AsociaŃia Rromilor "Egalitatea de Sanse", Tulcea, cu sediul în str.Isaccei, nr.36,bl.100, sc.A, et.1, ap.17, 
loc.Tulcea, jud.Tulcea, reprezentatǎ prin Vasile Dumitru, în calitate de Preşedinte 
(egalitatedesanse@yahoo.com)  

AsociaŃia SENS POZITIV, cu sediul în Str Dinu Vintila 6B, Bloc 2, Sc G, Etj 8, Ap 121, Bucuresti, 
Romania cod: 021102, reprezentatǎ prin Alina Dumitriu, Directoare Executivǎ 
(alina.dumitriu@gmail.com) 

Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA, cu sediul în Strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, 
Bucuresti, reprezentat prin Oana BǎluŃǎ, în calitate de Preşedintǎ, (oana.baluta@gmail.com) 

Centrul de Mediere şi Securitate Comunitarǎ Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Pantelimon nr.32, et.5, reprezentat 
prin Laura Albu, în calitate de Preşedinte Executiv (lalbu@cmsc.ro)  

Centrul de Resurse Juridice, cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2, Bucureşti, reprezentat prin Georgiana 
Iorgulescu, în calitate de Directoare (delia@crj.ro)  

Centrul Euroregional pentru IniŃiative Publice, cu sediul în Bucureşti, Bl. Nicolae Bǎlcescu 33, bloc 
UNIC, sc. A, ap. 90, Sector 1, reprezentat prin Florin Buhuceanu, Preşedinte Executiv 
(fbuhuceanu@ecpi.ro, florinbuhuceanu@yahoo.com)   

Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sediul în Bdul Natiunile Unite nr. 4, bl. 106, sc. A, et. 3, ap. 11, 
sector 5, Bucureşti, reprezentat prin Irina Sorescu, în calitate de Preşedintǎ Executivǎ (isorescu@cpe.ro)  

Centrul Romilor pentru Politici de Sǎnǎtate – Sastipen, cu sediul în Blvd. Alexandru Obregia nr. 37, Bl. 
O1, Sc.1, Ap.1, Sector 4, Bucureşti, reprezentat de Daniel Radulescu, în calitate de Preşedinte 
(office@sastipen.ro)  

Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen, Universitatea de Vest Timişoara, cu sediul în Ion Barac, nr. 34, 
300152, Timişoara, prin Conf. dr. Reghina Dascal (reghina_dascal@yahoo.co.uk)  

FundaŃia RaŃiu pentru DemocraŃie, cu sediul în PiaŃa 1 decembrie 1918, Nr. 1, Turda, Jud. Cluj, 
reprezentatǎ prin GraŃiela Angheluş, în calitate de Directoare (anghelusgratiela@yahoo.com)  

FundaŃia Sensiblu, cu sediul în Str. Ciobanului Nr. 133 loc. Mogoşoaia Jud. Ilfov, reprezentatǎ prin 
Cristina Horia, în calitate de Directoare Executivǎ (cristina.horia@adpharma.ro)  

Grupul Român pentru Apararea Drepturilor Omului, cu sediul în str. Cupolei nr 5 bl 2B sc B, ap. 55 
Sector 6 Bucuresti, reprezentat prin Mihai Popescu în calitate de Preşedinte 
(mihai.popescu@grado.org.ro) 

Institutul pentru Politici Publice, cu sediul în Strada SfinŃii Voievozi 55, Sector 1, Bucureşti, reprezentat 
prin Violeta Alexandru, în calitate de Directoare (violeta@ipp.ro)  

Institutului Român pentru AcŃiune, Instruire şi Cercetare în Domeniul Pǎcii –PATRIR, cu sediul în str. 
Ion Ghica, nr.30, 400699, Cluj-Napoca, România, reprezentat prin Mihaela Griga, Asistent Educational, 
proiect PLAY, Centrul de Tineret PATRIR (mihaela.griga@patrir.ro) 

Liga PRO EUROPA, cu sediul în Târgu-Mures, 540048, PiaŃa Trandafirilor nr.5, et.3, jud. Mures, 
reprezentatǎ prin Smaranda Enache, în calitate de Preşedintǎ (senache@proeuropa.ro)  

RomaniCriss, cu sediul în str. Buzeşti nr.19, sector 1, Bucureşti, reprezentatǎ prin Magda Matache, în 
calitate de Directoare (magda@romanicriss.org)  

şi persoanele fizice 
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Theodora-Eliza Vacarescu, Asist. univ. Drd, Universitatea din Bucureşti, cu domiciliul în Str. Sf. 
Gheorghe nr. 7 Sector 1, Bucureşti (theoeliza@yahoo.com)  

Crina Morteanu, drd. Şcoala NaŃionalǎ de ŞtiinŃe Politice şi Administrative, cu domiciliul în Str. Aleea 
Livezilor nr.31, bl. 8, sc. 3, etj. 3, ap. 56, sector 5, Bucureşti (crinamorteanu@yahoo.com)  

formuleazǎ urmǎtoarea: 

 

SESIZARE 

cu privire la caracterul discriminatoriu al declaraŃiilor prof.univ.dr.Tudorel Butoi, expert, 
psiholog criminalist, fǎcute în timpul interviului telefonic dat la postul de televiziune Realitatea TV, în 
data de 24.02.2010, în cadrul ştirilor de la ora 14:00, anume minutele 7:02-7:49. Adresa prof. Tudorel 
Butoi este la Cabinet Individual de Psihologie Tudorel Butoi, Bucureşti, str. Ştefan Dincǎ nr.18, sector 5. 
Adresa alternativǎ este la CROMA, AgenŃie InternaŃionalǎ de InvestigaŃii, Str. Principatele Unite nr.14, 
sector 4, Bucureşti, tel. 021-335 27 42, mobil 0788 29 15 15 (a se vedea http://www.psiho-crime.ro/).  

 

În fapt, 

În calitate de expert, psiholog criminalist, prof. Butoi a fost intervievat pentru a da informaŃii de 
specialitate în legǎturǎ cu violenŃele exercitate în serie împotriva unui numǎr de femei din localitatea Iaşi 
de cǎtre un bǎrbat care le tǎia în zona coapselor cu un obiect ascuŃit. Dupǎ ce a fǎcut o descriere a 
profilului psihologic al atacatorului, prof. Butoi a fost întrebat de cǎtre reporterǎ dacǎ, în opinia sa, 
femeile se pot apǎra în vreun fel faŃǎ de un asemenea atacator. Redǎm mai jos o transcriere a întrebǎrii 
respective şi a rǎspunsului prof. Butoi, pe care îl supunem atenŃiei Consiliului pentru Combaterea 
Discriminǎrii: 

Reporterǎ: La final, spuneŃi-ne, domnule criminalist, dacǎ femeile se pot apǎra în vreun fel. 

Prof.Tudorel Butoi: Femeile pot şi trebuie sǎ fie prudente. Femeile trebuie sǎ ştie cum se urcǎ în 

lift şi sǎ nu ne nǎpǎdeascǎ pe noi cǎ au fost violate în lift. Când şi cu cine. Sǎ ştie sǎ umble pe 

cǎrǎri care sunt luminate şi care sunt populate. Sǎ nu se batǎ ca exploratorii în miez de noapte 

parcurile şi sǎ vinǎ apoi la adresa poliŃiei cǎ au fost violate. Şi sǎ ştie cu cine intrǎ în discuŃie şi 

cu cine acceptǎ relaŃii şi aşa mai departe. Comportamentul ǎsta de leliŃǎ balcanicǎ, din pǎcate, 

cu excepŃia acestor victime ... ǎǎǎǎ, care nu au dat dovadǎ de el, este caracteristic piŃipoancelor 

şi devin victime pentru cǎ sunt victime de tip provocator, mare majoritate din ele. 

(Extras din Ştirile Realitatea TV din data de 24.02.2010, ora 14:00, între minutele 7:02-7:49, disponibil la 
http://blogul- medusei.blogspot .com/2010/ 02/culpabilizare a-victimei. html) 

 

În drept, 

Ne întemeiem plângerea pe prevederile art.2.(1) coroborat cu art.15 şi art.20, art.26 şi art.28.(1) din OG 
137/2000 privind prevenirea şi sancŃionarea tuturor formelor de discriminare, republicatǎ. 

Deoarece fapta de discriminare sesizatǎ aduce atingere unei comunitǎŃi sau unui grup de persoane – 
femeile din România -  organizaŃiile semnatare, ca organizaŃii care apǎrǎ drepturile omului şi au un interes 
legitim în combaterea discriminǎrii, au calitate procesualǎ activǎ conform art.28.(1) din OG 137/2000 
privind prevenirea şi sancŃionarea tuturor formelor de discriminare, republicatǎ. 

Art.2(1), coroborat cu art.15 din OG 137/2000 republicatǎ 

Prin declaraŃiile de mai sus, prof. Butoi discrimineaza direct pe criteriul sex, aducând atingere demnitǎŃii 
femeilor din România.  
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DeclaraŃiile prof. Butoi vizeazǎ în mod direct femeile. În baza afirmaŃiei prof. Butoi, spre deosebire de 
bǎrbaŃii care pot cǎdea victime ale unor infracŃiuni de violenŃǎ, femeile cad victime ale violenŃei 
bǎrbaŃilor, deoarece au un aşa-zis „comportament provocator”: „...Comportamentul ǎsta de leliŃǎ 

balcanicǎ, din pǎcate, cu excepŃia acestor victime ... ǎǎǎǎ, care nu au dat dovadǎ de el, este caracteristic 

piŃipoancelor şi devin victime pentru cǎ sunt victime de tip provocator, mare majoritate din ele.” Prin 
urmare, spre deosebire de bǎrbaŃi femeile „provoacǎ” infractorul.  

O astfel de afirmaŃie reprezintǎ un stereotip de gen condamnat în jurisprudenŃa internaŃionalǎ şi europeanǎ 
de drepturile omului. Astfel, în cauza Opuz, Curtea Europeanǎ a Drepturilor Omului a decis asupra 
existenŃei unei discriminǎri pe criteriul sex şi datoritǎ faptului cǎ, în sistemul judiciar turc, infractorii 
vinovaŃi de acte de violenŃǎ împotriva femeii primeau pedepse atenuate datoritǎ reŃinerii circumstanŃei 
„provocǎrii severe” prin încǎlcarea cutumei, tradiŃiei, onoarei de cǎtre femeile victime („’severe 
provocation’ of the offence to custom, tradition or honour”) (Opuz v. Turkey, no. 33401/02, §§ 103-104, 
196, ECHR 2009-…). Asemǎnǎtor, prof. Butoi exprimǎ ideea cǎ femeile victime ale actelor de violenŃǎ 
poartǎ o parte din vinǎ pentru violenŃa la care sunt supuse şi prin urmare trebuie sǎ suporte consecinŃele în 
mod diferit faŃǎ de victimele „inocente”, „neprovocatoare”.  

Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii a statuat cǎ:  

Atitudinile tradiŃionale conform cǎrora femeile sunt privite ca subordonate bǎrbaŃilor sau ca 

având roluri stereotipe perpetueazǎ practicile frecvente de violenŃǎ şi constrângere, precum 

violenŃa în familie, abuzul, cǎsǎtoria forŃatǎ, omorurile pentru dotǎ, atacurile cu acid sau 

circumcizia femeilor. Astfel de prejudecǎŃi şi practici se doresc a justifica violenŃa împotriva 

femeii ca o formǎ de protecŃie sau control al femeilor. Efectul acestei violenŃe asupra integritǎŃii 

fizice şi mentale a femeilor este de a le priva de la a se bucura în mod egal, exercita şi cunoaşte 

în mod egal drepturile omului şi libertǎŃile fundamentale... 

Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii, Recomandarea 
Generalǎ No.19, ViolenŃa împotriva femeii (Sesiunea a II-a, 1992), §11. 

Prin afirmaŃiile sale, prof. Butoi exprimǎ ideea existenŃei unei justificǎri pentru comportamentele de 
violenŃǎ împotriva femeii şi anume neîncadrarea femeii într-un stereotip de gen – femeia rezervatǎ, care 
petrece mai mult timp acasǎ, în familie, care are un partener stabil, etc. Expunerea în public, la un post de 
televiziune cu audienŃǎ naŃionalǎ, în cadrul ştirilor, a punctului de vedere cǎ violenŃa împotriva femeilor 
este justificatǎ şi prin urmare nu trebuie tratatǎ cu aceeaşi seriozitate de cǎtre autoritǎŃile competente, nu 
poate sǎ rǎmânǎ nesancŃionatǎ. 

De asemenea, cuvintele folosite de prof. Butoi – „exploratorii în miez de noapte”, „leliŃǎ balcanicǎ”, 
„piŃipoancelor”, „victime provocatoare” au caracter peiorativ, inducând ideea cǎ femeile victime ale 
actelor de violenŃǎ sunt frivole, promiscuue, nesǎbuite, provocatoare, vinovate. 

Pentru motivele arǎtate mai sus, afirmaŃiile fǎcute de prof. Butoi în public aduc atingere demnitǎŃii 
personale a femeilor (art.15 din OG 137/2000 republicatǎ). Ele reprezintǎ un comportament care are ca 
scop sau vizează atingerea demnităŃii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, 
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unui grup de persoane sau unei comunităŃi şi legat de 
apartenenŃa acestora la un anumit sex. 

Responsabilitatea prof. Butoi pentru caracterul discriminatoriu al afirmaŃiilor fǎcute este cu atât mai mare 
cu cât acesta a avut intervenŃia la Realitatea TV în calitate de expert psiholog-criminalist şi a apǎrut în 
ultima vreme public pe posturile de televiziune în aceastǎ calitate. De asemenea, prof. Butoi este cadru 
didactic la Facultatea de Drept  şi Facultatea de Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru Haret şi în 
aceastǎ calitate formeazǎ studenŃi, viitori profesionişti care vor lucra cu cazuri de violenŃǎ împotriva 
femeii.  
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Ca mijloace de probǎ: 

- Înregistrarea video a ştirilor de la Realitatea TV din data de 24.02.2010, ora 14:00, anume minutele 
7:02-7:49 disponibil la http://blogul- medusei.blogspot .com/2010/ 02/culpabilizare a-victimei. html) 

- Copie dupǎ certificat de înregistrare Cabinet Individual de Psihologie Nr. 328 din 24.04.2007 eliberat de 
Colegiul Psihologilor din România, disponibil la http://www.psiho-crime.ro/. 

- Listele cu cadrele didactice de la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de drept şi Facultatea de 
Sociologie-Psihologie, disponibile la http://www.spiruharet.ro/facultati/cadre.php?id=2, respectiv  

http://www.spiruharet.ro/facultati/cadre.php?id=31.  

 

În concluzie, pentru motivele arǎtate mai sus, în temeiul prevederilor OG 137/2000 republicatǎ, vǎ rugǎm 
sǎ constataŃi sǎvârşirea unei fapte de discriminare pe criteriul sex şi sǎ dispuneŃi sancŃionarea 
contravenŃionalǎ a prof. Butoi. De asemenea, vǎ rugǎm sǎ dispuneŃi obligarea prof. Butoi de a cere scuze 
publice femeilor din România pentru afirmaŃiile fǎcute în data de 24.02.2010. Aceste scuze publice vor fi 
exprimate cu ocazia imediat urmǎtoarei apariŃii în media a prof. Butoi precum şi în cadrul orelor pe care 
le Ńine în calitate de cadru didactic la Facultatea de Drept şi Facultatea de Sociologie-Psihologie, 
Universitatea Spiru Haret, precum şi la alte facultǎŃi.  

 

OrganizaŃii semnatare: 

Carmen Gheorghe, Coordonatoare programe, AgenŃia de Dezvoltare Comunitarǎ "Împreunǎ" 

Georgeta Adam, Preşedintǎ, AsociaŃia Ariadna 

Eni Gall, Preşedintǎ, AsociaŃia pentru Libertate si Egalitate de Gen- A.L.E.G- Sibiu  

Mircea Toma, Director, Agentia pentru Monitorizarea Presei  

Alina Oancea, Directoare Executivǎ, AsociaŃia ACCEPT 

Sorina Barle, Directoare Generalǎ, AsociaŃia Femeilor Împotriva ViolenŃei ARTEMIS, Baia Mare 

Eva Laszlo, Directoare, AsociaŃia Femeilor Împotriva ViolenŃei ARTEMIS, Cluj Napoca  

Violeta Dumitru, Coordonator, AsociaŃia Femeilor Rome din România 

Adriana Gandu, Directoare, AsociaŃia Femina 2000 Roman 

Vasile Moldovan, Director Executiv, Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania 

Tamara Vasic, Preşedintǎ, AsociaŃia pentru Promovarea InterculturalitǎŃii şi AsistenŃǎ Socialǎ „Ad 
Fontes”, Turda 

Iolanda Beldianu, Preşedintǎ, AsociaŃia Pas Alternativ, Braşov 

Nicoleta Fiu-Mitrea, Vicepreşedintǎ, AsociaŃia pentru Şanse Egale, Târgu Jiu 

Maria Georgescu, Directoare, AsociaŃia Românǎ Anti-SIDA 

Vasile Dumitru, Preşedinte, AsociaŃia Rromilor "Egalitatea de Şanse", Tulcea  

Alina Dumitriu, Directoare Executivǎ, AsociaŃia SENS POZITIV 

Oana BǎluŃǎ, Preşedintǎ, Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA 

Laura Albu, Preşedintǎ Executivǎ, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitarǎ, Iaşi 

Georgiana Iorgulescu, Directoare, Centrul de Resurse Juridice  
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Florin Buhuceanu, Preşedinte Executiv, Centrul Euroregional pentru IniŃiative Publice 

Irina Sorescu, Preşedintǎ Executivǎ, Centrul Parteneriat pentru Egalitate  

Daniel Rǎdulescu, Preşedinte, Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – Sastipen 

Conf. dr. Reghina Dascal, Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen, Universitatea de Vest Timisoara 

GraŃiela Angheluş, Directoare, FundaŃia RaŃiu pentru DemocraŃie 

Cristina Horia, Directoare Executivǎ, FundaŃia Sensiblu 

Mihai Popescu, Preşedinte, Grupul Român pentru Apǎrarea Drepturilor Omului 

Violeta Alexandru, Directoare, Institutul pentru Politici Publice  

Mihaela Griga, Asistent Educational, proiect PLAY, Centrul de Tineret PATRIR, Institutului Roman 
pentru Actiune, Instruire si Cercetare in Domeniul Pacii –PATRIR 

Smaranda Enache, Preşedintǎ, Liga PRO EUROPA  

Magda Matache, Directoare, RomaniCriss  

 

Persoane fizice semnatare: 

Theodora-Eliza Vǎcǎrescu 

Crina Morteanu 


