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Agresiunile cibernetice,
considerate formă 
de violenţă domestică

Senatori din partea tuturor partidelor
parlamentare au depus la Senat un proiect de
lege care prevede includerea violenţei
cibernetice printre formele de agresiune
domestică. Potrivit proiectului de lege, prin
modificare articolului 3, din Legea 217/2003,
privind combaterea şi prevenirea violenţei
domestice, violenţa cibernetică este inclusă în
rândul formelor de agresiune domestică. “În
sensul prezentei legi, violenţa domestică
înseamnă orice inacţiune sau acţiune
intenţionată de violenţă fizică, sexuală,
psihologică, economică, socială, spirituală,
sau cibernetică, care se produce în mediul
familial sau domestic ori între soţi, sau foşti
soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri,
indiferent dacă agresorul locuieşte sau a
locuit împreună cu victima”, se arată în textul
iniţiativei legislative. Forma în vigoare a legii
nu include violenţa cibernetică printre tipurile
de violenţă domestică. Proiectul defineşte
violenţa cibernetică astfel: Hărţuire online,
mesaje online instigatoare la ură pe bază de
gen, urmărire online, ameninţări online,
publicarea non-consensuală de informaţii şi
conţinut grafic intim, precum şi accesul ilegal
de interceptare a comunicaţiilor şi datelor
private, prin intermediul telefoanelor sau orice
alt instrument de telecomunicaţie. Camera
Deputaţilor este, în acest caz, for decizional.

Pe scurt

În luna martie a
acestui an, o
petiție colectivă

prin care se solicitata
construirea unui sens
giratoriu, în localitatea
Lumina, județul
Constanța, la intersecția
Drumului Național 22 cu
Drumul Județean 226, a
fost semnată de peste
2000 de locuitori din
localitățile constănțene
Lumina și Năvodari și
înmânată apoi Instituției
Prefectului Județului.
Petiția a fost considerată
ultima soluție prin care, în contextul
unui număr foarte mare de accidente
rutiere grave petrecute în această
zonă și a unui regim de circulație
extrem de intens, autoritățile locale și
factorii de răspundere puteau fi
corespunzător sesizați pentru a lua
măsuri în acest sens, lucru care s-a
întâmplat în urma unei întâlniri
instituționale  în cadrul căreia toți
factorii au fost de acord cu necesitatea
realizării unui sens giratoriu la
intersecția Drumului Național 22 cu
Drumul Județean 226.

După ce apoi, duminică, 20

noiembrie, a fost anunțat un protest al
locuitorilor din zonă, semnatari ai
petiției, al cărui scop dorie este
urgentarea demersurilor autorităților în
vederea construirii sensului giratoriu,
Direcția Regională de Drumuri și
Poduri (DRDP) Constanța a transmis
un punct de vedere pe care îl redăm
integral în rândurile de mai jos.

„DRDP  Constanța a inițiat din
luna decembrie 2018 o colaborare
între autoritățile responsabile cu
implementarea unei solutii de
asigurare a siguranței circulației în
intersecția dintre drumul național

DN22 (E87) si drumul
județean DJ226, fapt
menționat în răspunsul
DRDP Constanța,
numărul 23437 din
27.03.2019, la petiția
colectivă înregistrată cu
numărul 23318 din
27.03.2019. În data de
02.07.2019, DRDP
Constanța a demarat
procedura pentru
semnarea Protocolului
de Colaborare între
CNAIR SA prin DRDP
Constanța, UAT Comuna
Lumina, Consiliul

Județean Constanța prin Regia
Autonoma Județeană de Drumuri și
Poduri Constanța pentru amenajarea
intersectiei drumului național DN22
(E87) cu drumul județean DJ226.
RAJDP Constanța a fost înștiințată să
transmită către Notariat documentele
necesare autentificarii protocolului,
fapt care nu s-a realizat.
Documentația tehnică este în curs de
elaborare, până în prezent
proiectantul predând expertiza
tehnică. DRDP Constanța va continua
demersurile legale pentru crearea
acestui sens giratoriu.“

DRDP, despre petiția colectivă a locuitorilor din Lumina și Năvodari

Cât mai trebuie așteptat
giratoriul din intersecția morții


