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ABSTRACT 
 

FEMICIDE WITHIN THE ROMANIAN IMMIGRANTS COMMUNITIES  
 

The present study analyses a sample of cases of femicide committed among 
Romanian migrants between 2011 and 2015. The operational definition used for 
femicide was: „killing a woman by her intimate partner (husband, ex-husband, 
cohabitant, lover)”. The information about cases of femicide were obtained from 
Femicide in Romania (2011–2015) databases. In order to highlight the pecularities of 
the femicide cases committed between Romanian emigrants I included in the analysis 
also the information regarding the cases of femicide-suicide among Romanian 
emigrants. The data regarding femicide-suicide were obtained from Homicide-suicides 
in Romania (2002–2013) databases.  

The analysis of the data regarding femicide and femicide-suicide cases 
committed among Romanian emigrants stressed some common pecularities for the two 
sub-types of femicide (place of the murder, the time when the murder took place and 
murder’s motivation). On the other hand, the study highlighted some differences 
regarded to modus operandi, victims’profiles and the characteristics of offenders who 
committed femicide and femicide-suicide.  
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1. FEMICID: DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

În anul 1976, Diana Russel folosea pentru prima dată, în cadrul unei întâlniri 
internaţionale, termenul „femicid” pentru a desemna „uciderea femeilor de către 
bărbaţi deoarece ele erau femei” (Russell, 2001). De atunci, termenul a fost preluat 
la nivel internaţional şi a fost inclus în limbajul curent din mai multe ţări. Astăzi, 
există termeni speciali în limba engleză (femicide), în limba franceză (le fémicide), 
în limba spaniolă (feminicidio), în limba italiană (femminicidio) şi în limba 
portugheză (feminicídio). Conţinutul termenului „femicid” s-a modificat în timp. 
Uneori, a fost utilizat pentru a desemna doar omorul comis asupra unei femei de 
către partenerul intim (Abrahams, 2013; Stöckl et al., 2013). În 2012, Declaraţia de 
la Viena a reunit în cadrul definiţiei femicidului mai multe tipuri de omor comise 
asupra femeilor: omorul dintre partenerii intimi, omorul comis asupra unei femei, 
„crimele de onoare”, omorurile motivate de lipsa zestrei, omorurile comise asupra 
femeilor de altă orientare sexuală, omorul asupra femeilor aborigene, uciderea 
fetelor şi a fetuşilor de sex feminin, omorurile comise asupra femeilor în timpul 
războaielor sau a activităţilor de crimă organizată” (Laurent et al., 2013: 4). În 
prezent, termenul este folosit pentru a desemna toate tipurile de omor comise 
asupra unei femei, indiferent de relaţia dintre femeia ucisă şi agresor (Weill, 2016; 
Vives-Cases, 2016). 

În spaţiul european, termenul „femicid” a început să fie utilizat ca urmare a 
dezbaterilor iniţiate la nivelul organizaţiilor internaţionale „Academic Council on 
the United Nations System” (ACUN) şi a proiectului COST Femicide across 
Europe, coordonat de Shalva Weil şi Consuelo Corradi (Weil, 2016). Proiectul 
COST a reunit cercetători din 27 de ţări europene (inclusiv România), care au 
încercat să identifice modalităţi concrete de a defini femicidul, de a identifica 
indicatori comuni de măsurare a femicidului şi de a iniţia cercetări naţionale şi 
regionale privind factorii ce determină femicidul. 

Termenul „femicid” nu există ca atare în limba română, el a fost preluat din 
alte limbi şi utilizat în această formă în cadrul unor studii (Balica et al., 2014) şi 
conferinţe naţionale organizate de Societatea Română de Criminologie, Criminalistică 
şi Penologie (Balica, 2015). Iniţial, în studiul din 2014, termenul a fost folosit 
pentru a desemna toate omorurile comise asupra femeilor, indiferent de relaţia 
dintre femei şi agresor sau vârsta victimelor (Balica et al., 2014). Întrucât datele 
statistice nu permiteau realizarea unei analize a cazurilor de omor cu victime femei, 
termenul de femicid a fost folosit şi pentru a desemna actele de omor comise 
asupra femeilor de către partenerii intimi (Balica, 2015). Tot în anul 2015, în cadrul 
unei conferinţe naţionale, a fost prezentat şi termenul „femicid-suicid” prin 
intermediul căruia am desemnat omorurile comise asupra femeilor de către 
partenerii lor intimi, omoruri care au fost urmate de sinuciderea agresorului într-un 
interval de timp de cel mult 48 de ore (Balica, 2015). 
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În România, până în prezent, au fost realizate studii care au atras atenţia 
asupra unor subtipuri de femicid: femicid-suicid (Balica, 2016a), femicid-suicidul 
dintre emigranţii români (Balica & Stöckl, 2016), femicidul comis asupra unor 
femei românce imigrante, care prestau servicii sexuale (Balica, 2017). Au fost fost 
prezentate particularităţile acestor tipuri de femicid şi factorii care au determinat 
comiterea acestor tipuri de violenţă letală. De asemenea, au fost realizate şi analize 
ale modului în care media din România a prezentat cazurile de femicid (Balica, 
2016a, Balica, 2017). 

2. FEMICID: DATE STATISTICE 

Incidenţa cazurilor de femicid rămâne dificil de estimat în condiţiile în care 
statisticile oficiale nu includ, de multe ori, informaţii privind victima. Adesea, doar 
rapoartele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi bazele de date ale acesteia pot fi 
folosite pentru a estima rata femicidului în diverse regiuni ale lumii. În ceea ce 
priveşte Europa, un studiu recent, realizat de Stamatel (2014), a analizat unele 
informaţii privind femicidul din 33 de ţări europene, inclusiv România. Autoarea a 
folosit datele statistice oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru intervalul 
1985–2010 şi a calculat rata medie a femeilor victime ale omorului. Conform 
acestui studiu, rata femicidului a fost mai mare în ţările din Europa de Est 
(6,04/100 000) comparativ cu ratele înregistrate în Europa centrală (1,45/100 000) 
şi de vest (0,9/100 000) (Stamatel, 2014: 580). Dintre ţările care au avut cea mai 
mare rată medie pentru femicid, autoarea menţiona Federaţia Rusă (cea mai mare 
rată din Europa – 9,97/100 000), Republica Moldova (5,64/100 000) şi Ucraina 
(5,54/100 000). La polul opus se află Marea Britanie (0,44/100 000), Spania 
(0,52/100 000), Italia (0,53/100 000) şi Franţa (0,67/100 000) (idem: 588). 

Informaţii privind riscul de victimizare a unor categorii de femei au fost 
publicate şi într-un raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (2014). Conform 
acestui raport, în 2012, în Europa, rata femeilor cu vârsta de 30–44 ani, victime ale 
violenţei interpersonale, a fost de 2,7/100 000 de locuitori. Rata femeilor victime a 
fost la fel de mare şi pentru alte intervale de vârstă (45–59 de ani – 2,3/100 000; 
peste 60 de ani – 2,4/100 000) (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2014: 5).  

Pentru România, datele statistice privind numărul femeilor victime ale 
omorului sunt destul de limitate. Motivul pentru care nu avem aceste informaţii 
este modul în care au fost înregistrate datele statistice de către instituţiile abilitate: 
Poliţia şi Parchetul.  

Evidenţele statistice ale Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) 
nu conţin informaţii (începând din 2010) despre numărul femeilor/bărbaţilor 
victime ale omorului şi despre relaţia dintre victimă şi agresor. Prin urmare, nu 
putem afla câte femei au fost victime ale omorului şi dacă femeile au fost victime 
ale omorului comis de partenerii intimi, de alţi membri ai familiei sau de către 
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necunoscuţi. Pe de altă parte, rapoartele anuale ale Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie includ informaţii despre numărul de victime ale 
omorului comis între soţi fără a preciza dacă este vorba despre soţie sau soţ.  

În acest context, putem folosi doar estimările făcute de Stamatel (2014) 
privind numărul femeilor victime ale omorului pentru intervalul 1985–2010 şi 
estimările făcute pornind de la datele statistice oferite de IGPR pentru intervalul 
2005–2009. Analiza celor două tipuri de estimări evidenţiază unele diferenţe 
semnificative care necesită mai multă atenţie din partea analiştilor. Pe de o parte, 
conform studiului lui Stamatel rata medie a femicidului a fost estimată la 2,10/100 000 
(Stamatel, 2014: 558). Aceeaşi autoare preciza că rata femeilor victime ale 
omorului a evoluat în cazul României de la 2,36 (1990) la 1,67 (2005) (idem: 589). 
Pe de altă parte, conform calculelor mele pe baza datelor oferite de IGPR pentru 
anul 2005 (an care se regăseşte în intervalul analizat de Stamatel), avem o rată a 
femicidului de 0,69/100 000. Deci, o rată a femicidului mai mică decât cea 
avansată de Stamatel. 

Pornind de la datele statistice ale IGPR-ului şi datele statistice privind 
populaţia furnizate de Institutul Naţional de Statistică, am calculat rata cazurilor de 
femicid în perioada 2005–2009. Rata medie a femeilor ucise în România pentru 
intervalul 2005–2009 a fost de 0,65/100 000 (valorile au variat între 0,60 şi 
0.69/100 000). Numărul femeilor victime a evoluat de la 148 (2005) la 125 (2009). 
În medie, în România au fost ucise anual 138 de femei. Ponderea medie a 
femicidului în totalul omorurilor înregistrate în România a fost, în acelaşi interval 
de timp, de 37,2%, valori peste această medie fiind înregistrate în 2006 (37,9%) şi 
în anul 2008 (39,3%). 

3. FEMICIDUL ÎN COMUNITĂŢILE EUROPENE DE IMIGRANŢI 

Deşi spaţiul european s-a confruntat cu fluxuri migratorii mari după 1989 
(Belli & Parkin, 2012), iar media internaţională a adus în atenţia publicului 
subiectul criminalităţii imigranţilor, puţine studii au abordat problematica relaţiei 
dintre migraţie şi criminalitate. Şi mai puţine studii au încercat să abordeze 
subiectul violenţei letale din comunităţile europene de imigranţi. Aşa cum apreciau 
Belli şi Parkin (2012), este dificil de estimat numărul omorurilor comise de 
imigranţi în Europa, întrucât puţine ţări au inclus printre indicatorii criminalităţii şi 
unii care să permită evidenţierea omorurilor comise de imigranţi. Suedia se numără 
printre puţinele ţări pentru care cercetătorii au estimat ponderea omorurilor comise 
de imigranţii din această ţară. Conform unor studii realizate în 2004, 40% dintre 
agresorii care au comis omor şi 30% dintre victimele înregistrate în această ţară  
au fost imigranţi (Belfrage & Rying, 2004). Deşi nu au putut estima volumul 
omorurilor comise de imigranţi, alte studii au încercat să identifice particularităţile 
şi motivaţia unor tipuri de omor specifice comunităţilor de imigranţi musulmani. 
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„Crimele de onoare” din comunităţile de imigranţi din Germania, Italia, Olanda, 
Marea Britanie şi Turcia au fost mai vizibile şi au constituit tema unor cercetări 
(Chester, 2010). În acest context, al lipsei unor date statistice privind criminalitatea 
violentă comisă de imigranţi, şi a unor studii complexe focusate pe analiza 
omorurilor comise de imigranţi, au apărut câteva studii care au ales să discute unele 
aspecte ale femicidului comis în comunităţile de imigranţi (Shayovitz, 2010; Weil, 
2016; Nudelman et al., 2017). 

Media naţională şi internaţională a prezentat în ultimii ani, din ce în ce mai 
des, cazuri de violenţă comise între românii care au emigrat în spaţiul european şi 
non-european. Un loc important în cadrul materialelor de presă l-au ocupat 
relatările despre cazurile de violenţă gravă. Femicidul sau, altfel spus, omorul 
comis asupra femeilor de către partenerii lor intimi a fost printre cele mai 
mediatizate cazuri de violenţă. Cazurile de femicid mediatizate au avut loc 
îndeosebi în comunităţile de imigranţi români din străinătate sau între emigranţii 
români întorşi în ţară (la puţin timp de la întoarcerea lor). O analiză simplă a 
locaţiei cazurilor de femicid comise între imigranţii români şi prezentate în media a 
evidenţiat faptul că acestea au avut loc în ţările cu mari comunităţi de imigranţi 
români (vezi secţiunea Localizarea cazurilor de femicid). Ţările din sudul Europei, 
cunoscute pentru numărul mare de emigranţi pe care l-au avut la rândul lor (Italia, 
Spania, Grecia şi Portugalia), (Belli & Parkin, 2012: 248) s-au situat şi ele printre 
destinaţiile preferate ale românilor plecaţi în căutarea unui loc de muncă. Conform 
datelor oferite de statisticile oficiale europene, cele mai mari comunităţi de 
imigranţi români există în Italia (1 151 400 – 22,9%), Spania (695 000 – 15,7%), 
Germania (444 200 – 5,1%), Marea Britanie (237 100 – 4,2%), Austria (82 800 – 
6,6%), Belgia (73 200 – 5,5% şi Portugalia (30 500 –7,9%) (EUROSTAT, 2017). 

Înainte de a prezenta metodologia şi rezultatele studiului privind femicidul în 
rândul emigranţilor români, voi aduce în discuţie unele informaţii privind 
emigranţii români din spaţiul european şi studiile care au evidenţiat necesitatea 
realizării unor investigaţii sociologice privind violenţa domestică şi violenţa letală 
din comunităţile de imigranţi din Europa. 

Relatările despre cazurile de femicid comise între sau asupra membrilor 
comunităţilor de emigranţi români au atras atenţia asupra acestui tip de violenţă 
care a fost puţin discutat în lucrările de specialitate din spaţiul european. O situaţie 
aparte o constituie Spania. Cercetătorii din această ţară au semnalat faptul că riscul 
mediu de a fi ucise, ca urmare a actelor de violenţă comise de partenerii intimi, este 
de 5,3 ori mai mare în cazul femeilor imigrante din Spania (Vives-Cases et al., 
2008). De asemenea, specialiştii au evidenţiat numărul mare de acte de violenţă 
domestică comise între imigranţi: 27,9% dintre femeile care au contactat sistemul 
de sănătate spaniol au fost femei imigrante afectate de violenţa partenerilor intimi 
(Vives-Cases, 2009), 26% dintre omorurile înregistrate, în 2014, în Spania s-au 
produs între imigranţi (Consejo General de Poder Judicial, 2014) şi 47% din 
cazurile de omor dintre partenerii intimi au fost comise între imigranţi (Observatorul 
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naţional pentru violenţa împotriva femeilor/Observatorio contra la violencia 
doméstica y de género, 2012). Printre imigranţii prezentând un număr mare de acte 
de violenţă letală comise de partenerii intimi s-au numărat şi românii. 

Interesaţi să identifice factorii care au determinat numărul mare de acte de 
violenţă comise între imigranţii din Spania, Vives-Cases şi colaboratorii săi (2014) 
au realizat un studiu privind violenţa dintre partenerii intimi în cadrul a trei 
comunităţi de imigranţi: ecuadorieni, marocani şi români. Rezultatele au arătat că 
prevalenţa actelor de violenţă dintre partenerii intimi a fost de 8,58% pentru 
imigranţii români. Printre factorii care au favorizat violenţa împotriva imigrantelor 
românce s-au numărat: statutul marital de femei divorţate/separate, lipsa suportului 
social şi nivelul scăzut al sprijinului informal oferit de apartenenţa la o comunitate 
religioasă (ibidem).  

În Italia, comunitatea imigranţilor români înregistraţi oficial a depăşit  1 151 400 
de persoane (22,9%) (EUROSTAT, 2017). Studii recente (Corradi & Piacenti, 
2016) au arătat că ponderea femeilor imigrante victime ale femicidului a fost, în 
perioada 2000–2005, de 23%. Femeile imigrante din România care au fost ucise de 
partenerii lor au reprezentat 10% (N = 25) din totalul femeilor ucise în Italia. Şi 
ponderea agresorilor imigranţi care au comis femicid a fost semnificativă – 16%. 
Conform datelor analizate de Corradi şi Piacenti, imigranţii agresori au provenit 
îndeosebi din Albania, România, Maroc şi China (2016: 7). Deşi nu şi-au propus să 
analizeze cazurile de femicid comise de imigranţi, Corradi şi Piacenti au explicat 
numărul mare de femei imigrant ucise ca fiind rezultatul unor norme culturale care 
domină comunităţile imigranţilor şi prin intermediul cărora sunt sancţionate 
femeile dacă acestea încearcă să contacteze sistemul italian de asistenţă pentru 
victime. În plus, comunităţile imigranţilor nu oferă, în opinia autorilor, sprijin 
femeilor victime ale violenţei partenerilor lor intimi (Corradi & Piacenti, 2016: 9–10). 

Pe de altă parte, raportul organizaţiei „Casa delle donne” (2012) a arătat că 
27% dintre agresorii care au comis femicid în Italia au fost imigranţi. Prin urmare, 
ponderea cazurilor de femicid comise de imigranţii din Italia aproape s-a dublat 
faţă de perioada 2000–2005. Şi studiile din Marea Britanie au inclus informaţii 
privind cazurile de femicid comise între imigranţi. Conform Femicid census 
(Brenan, 2016), numărul imigrantelor victime ale femicidului a fost, în perioada 
2009–2015, de 90 de persoane (9,6%). Doar două femei din România au fost ucise 
în perioada analizată (ibidem). Aşa cum reiese din studiile mai sus menţionate, 
ponderea cazurilor de femicid comise de imigranţi atinge în unele ţări praguri 
semnificative. Până în prezent, doar Spania pare să fi arătat interes în iniţierea unor 
analize ştiinţifice menite să identifice factorii de risc specifici omorurilor comise în 
comunităţile de imigranţi. În acelaşi timp, în Spania au fost luate măsuri menite să 
reducă numărul actelor de violenţă comise de imigranţi. 
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4. FEMICIDUL ÎN COMUNITĂŢILE DE IMIGRANŢI ROMÂNI 
METODOLOGIE 

 
Studiul de faţă este primul care îşi propune să evidenţieze particularităţile 

femicidului comis de emigranţii români. În acest sens, au fost analizate cazurile de 
femicid comise între emigranţii români în intervalul 2011–2015. Acolo unde datele 
mi-au permis, am realizat o analiză comparativă a femicidului şi a femicid-
suicidului comis de emigranţii români. Definiţia operaţională folosită pentru 
femicid a fost „uciderea unei femei de către partenerul ei intim (soţ, fost soţ, 
concubin, fost concubin, iubit sau fost iubit)”. Informaţiile privind cazurile de 
femicid au fost extrase din baza de date Femicidul în România (2011–2015) 
(N = 298 de cazuri). Din această bază de date au fost extrase toate cazurile de 
femicid care au fost comise de emigranţi (sau nu) români asupra femeilor românce 
emigrante sau nu. Au fost selectate doar cazurile în care între victimă şi agresor au 
existat relaţii intime. Informaţiile despre cazurile de femicid au fost extrase din 
articolele de presă publicate în ziarele online, în limba română. Aşadar, scopul 
studiului nu a fost acoperirea în media a cazurilor de femicid sau identificarea 
modului în care jurnaliştii încadrează/selectează cazurile de femicid. A fost vorba 
mai degrabă de o reconstituire a cazului de femicid pornind de la o sursă de 
informare, în cazul de faţă, media online. Media a fost folosită ca sursă aşa cum aş 
fi putut folosi şi alte surse, precum dosarele penale sau informaţiile din evidenţele 
poliţiei. 

Am ales să utilizez ca sursă de informaţii articolele de presă întrucât, în 
prezent, nu există o bază de date privind omorul în România care să conţină 
informaţii privind acest tip de omor. Această modalitate de culegere a informaţiilor 
privind cazurile de femicid a fost folosită, de exemplu, şi în Marea Britanie, de 
Karen Ingala Smith, care a reuşit să realizeze prima bază de date, Counting Dead 
Women (2012–2015), în care a inclus toate cazurile de femicid identificate în presa 
britanică (https://kareningalasmith.com/counting-dead-women/). Counting Dead 
Women este prima bază de date care a colectat informaţii despre cazurile de 
femicid comise în această ţară; baza a fost dezvoltată cu sprijinul unor organizatii 
neguvernamentale şi transformată în Femicide Census (Brenan, 2016). În literatura 
de specialitate, articolele de presă au fost folosite ca sursă pentru analiza unor tipuri 
de omor şi de către alţi specialişti în domeniu (Harper & Voigt, 2007; Liem et al., 
2009; Ferrara et al., 2015). Pe de altă parte, am ales să folosesc articolele din media 
online ca sursă de informare privind cazurile de femicid întrucât studiile privind 
omorul-sinucidere în România (Balica, 2016, Balica & Stöckl, 2016) au arătat că 
media online din România foloseşte ca sursă de informare, în marea majoritate a 
cazurilor, comunicatele de presă şi datele furnizate de reprezentanţii poliţiei şi ai 
parchetului. Prin urmare, informaţiile incluse de jurnalişti în articolele care 
relatează despre cazurile de omor provin din surse oficiale. 
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Pentru a găsi cazurile de femicid produse în România în 2011–2015 am 
încercat să identific toate articolele din media online din România care au relatat 
despre cazurile de femicid comise în intervalul analizat. În acest sens, am folosit 
aceeaşi metodă de identificare a articolelor pe care am experimentat-o şi în cazul 
bazei de date privind omorul-sinucidere (Homicide-suicides in Romania 2002–2013 – 
Balica, 2016). Mai precis, cu ajutorul unor cuvinte-cheie (a ucis 
soţia/iubita/concubină/fosta soţie/fosta iubită/fosta concubină) şi a motorului de 
căutare Google Crome, am identificat toate articolele care relatau despre cazurile 
de femicid ce corespundeau criteriilor stabilite (omoruri comise între parteneri 
intimi, cetăteni români, în 2011–2015). După ce au fost identificate articolele care 
relatau despre cazurile de femicid, am extras din articolele respective anumite 
informaţii. Aceste informaţii au fost incluse într-o fişă de înregistrare structurată pe 
mai multe dimensiuni: informaţii despre omor (tipul de femicid, modus operandi, 
locul comiterii omorului, timpul comiterii, localitatea, ţara), informaţii despre 
agresor (nume, vârstă, gen, profesie, nivelul de educaţie, mediul de rezidenţă, 
relaţia dintre victimă şi agresor, antecedente penale), informaţii despre victimă 
(nume, vârstă, gen, nivel de educaţie, profesie, mediu de rezidenţă) şi istoricul 
relaţiei dintre victimă şi agresor (statut marital, vechimea relaţiei, prezenţa/absenţa 
actelor de violenţă domestică pe parcursul relaţiei). Fişele de înregistrare au fost 
incluse în baza de date realizată în SPSS. În final, au fost identificate 298 de cazuri 
de femicid mediatizate în 3 472 de articole. Folosind drept criterii de selecţie relaţia 
dintre agresor şi victimă şi statutul de migrant/non-migrant al agresorului şi 
victimei, am extras din această bază de date toate cazurile de femicid comise între 
emigranţii români (N = 26). Cazurile de femicid comise între emigranţi au fost 
mediatizate în 557 de articole. 

Acolo unde datele mi-au permis, am evidenţiat şi o serie de informaţii privind 
cazurile de femicid-suicid comise între emigranţii români (N = 26). Informaţiile 
privind cazurile de femicid-suicid au fost extrase din baza de date Homicide-
suicide in Romania (2002–2013), creată în cadrul proiectului postdoctoral finanţat 
de Ministerul Educaţiei, CNCS – UEFISCDI, PNI-II-RU-PD-2012-3-0414, 
„Homicide – suicide in Romania: Incidence, Patterns and Risk Factors”, 
61/30.04.2013. Cele 26 de cazuri de femicid-suicid au fost comise în intervalul 
2003–2013. Definiţia operaţională pentru cazurile de femicid-suicid a fost 
„uciderea unei femei de către partenerul ei intim şi sinuciderea agresorului după 
comiterea omorului”. Partenerul intim era soţul, fostul soţ, concubinul, fostul 
concubin, iubitul sau fostul iubit. Pentru realizarea bazei de date privind 
omuciderile şi suicidurile din România au fost folosite informaţii din media online, 
date din evidenţele Serviciilor Investigaţii Criminale din ţară, Serviciul Omoruri 
(Bucureşti) şi rechizitoriile penale aflate în custodia parchetelor din România 
(Balica, 2016a). 
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5. REZULTATELE CERCETĂRII 

În perioada 2011–2015 au fost identificate 26 de cazuri de femicid, comise 
între cetăţeni români cu statutul de emigrant (cel puţin victima sau agresorul a fost 
emigrant la momentul crimei). Numărul agresorilor (N = 20) care au avut statutul 
de emigrant a fost mai mare decât cel al femeilor victime (N = 16 victime). 
Cazurile de femicid comise între românii emigranţi reprezintă 8,7% din totalul 
cazurilor de femicid comise în România în intervalul analizat.  

Numărul cazurilor de femicid a fost mai mare în anul 2014 (a se vedea: 
Tabelul nr. 1). 

 
Tabelul nr. 1 

Evoluţia cazurilor de femicid şi femicid-suicid comise între emigranţii români 

 Număr cazuri femicid Număr cazuri 
femicid-suicid* 

2011 4 4 
2012 6 6 
2013 4 3 
2014 8 – 
2015 4 – 
Total 26 13 

*Informaţiile au fost extrase din baza de date Homicide-suicide in Romania (2002–2013). 

Întrucât baza de date Homicide-suicides in Romania conţine informaţii 
privind cazurile comise în intervalul 2002–2013, nu am putut include în analiză şi 
cazuri din anii 2014–2015. Analiza comparativă a datelor privind cazurile de 
femicid şi femicid-suicid comise în anii 2011–2013 evidenţiază o similitudine a 
numărului de cazuri comise între emigranţii români.  

5.1. ŢĂRILE ÎN CARE LUCRAU VICTIMELE ŞI AGRESORII 

Marea majoritate a persoanelor implicate în cazurile de femicid analizate au 
emigrat în spaţiul european. Aproximativ o pătrime din cazuri au fost comise de 
agresori non-emigranţi (23,07%) şi două cincimi din cazuri au avut ca victime 
persoane cu statut de non-emigrant (38,4%). Cei mai mulţi agresori şi majoritatea 
victimelor au lucrat în Italia şi Germania (a se vedea: Tabelul nr. 2). 
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Tabelul nr. 2 

Ţările în care lucrau victimele şi agresorii 

 Agresori Victime 
România 6 10 
Italia 7 6 
Spania 1 1 
Germania 3 6 
Portugalia 1 1 
Marea Britanie 3 1 
Franţa 2 – 
SUA 1 1 
Irlanda 1 – 
Neprecizat 1 – 
Total 26 26 

5.2. LOCALIZAREA CAZURILOR DE FEMICID 

Omorurile au fost comise atât în România, cât şi în alte ţări. Majoritatea 
cazurilor de femicid au avut loc în România (N = 20) şi doar 5 cazuri în alte ţări  
(4 cazuri în Europa şi un caz în SUA). Două treimi dintre cazurile de femicid au 
fost comise în mediul urban (17 cazuri) şi o treime în mediul rural (9 cazuri). 
Marea majoritate a cazurilor de femicid au fost comise în interiorul locuinţei (23). 
Locuinţa comună a victimei şi agresorului a fost locul în care au avut loc jumătate 
dintre omoruri. Alte nouă cazuri au fost comise în locuinţa victimei şi doar un caz 
în casa agresorului. Doar trei cazuri au fost comise în exteriorul locuinţei (a se 
vedea: Tabelul nr. 3). Analiza informaţiilor privind locul în care au fost comise 
cazurile de femicid arată faptul că agresorul şi-a luat toate măsurile ca în ajutorul 
victimei să nu poată interveni nimeni. 

 
Tabelul nr. 3 

Locul comiterii omorului 

 Frecvenţe 
În casa victimei 9 
În casa agresorului 1 
În casa comună victimei şi agresorului 13 
În exteriorul casei, dar în spaţiul gospodăriei  1 
Pe stradă  2 
Total 26 
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5.3. MODALITATEA DE COMITERE A INFRACŢIUNILOR DE FEMICID 

Cele mai multe omoruri au fost comise cu ajutorul cuţitului (15 cazuri). O 
treime din cazuri au fost comise prin aplicarea unor lovituri cu ajutorul unor bucăţi 
de lemn (2), corpuri contondente (2) sau cu pumnii şi picioarele (4). Trei omoruri 
au fost comise prin strangulare. Analiza modului de comitere a cazurilor de femicid 
evidenţiază faptul că acest tip de omor a fost comis cu ajutorul unor arme care sunt 
utilizate de obicei în cazul omorurilor din Romania (Gavriş, 2012: 128). 

Prezenţa martorilor în timpul comiterii actului de violenţă a fost semnalată 
doar în jumătate dintre cazuri. Printre martori s-au numărat persoane din familia 
victimei (3), persoane din familia agresorului (2) şi vecini (2). 

5.4. LOCALIZAREA RĂNILOR LA NIVELUL VICTIMELOR 

Mai mult de două treimi dintre cazuri au fost comise prin aplicarea de lovituri 
multiple (17 cazuri). Doar două cazuri au fost comise prin aplicarea a 1–2 lovituri. 
O victimă a murit după ce a fost rănită în cinci locuri, iar o victimă a murit după ce 
i-au fost provocate 14 răni. Analiza rănilor provocate în cazurile de femicid arată 
că cele mai multe lovituri au fost aplicate la nivelul abdomenului/toracelui (10), 
capului (7) şi gâtului (7). 

Aproximativ două treimi dintre cazurile de femicid au fost comise seara şi în 
timpul nopţii (16 cazuri în intervalul 6 p.m. – 6 a.m.). Cinci cazuri au fost comise 
în intervalul 12 a.m. – 6 p.m. şi trei cazuri în intervalul 6 a.m. – 12 a.m. 

5.5. DATE PRIVIND AGRESORII 

Agresorii care au comis femicid au avut vârsta de 21–53 de ani. Vârsta medie 
a agresorilor a fost de 34,7 de ani. Mai mult de jumătate dintre agresori au avut 
vârsta de 31–40 de ani (15 agresori), iar aproape o treime au avut vârsta de 21–30 
de ani (7 agresori). Trei agresori au avut 41–50 de ani şi un agresor peste 50 de ani. 
Un singur agresor a avut probleme de sănătate psihică. O pătrime dintre autori au 
consumat alcool înainte de comiterea omorului (6). 

Două treimi dintre agresori aveau domiciliul în mediul urban (17) şi o treime 
în mediul rural (9). Doar pentru o treime dintre agresori au existat informaţii 
referitoare la profesie. Dintre aceştia, cei mai mulţi erau muncitori (8 – chelneri, 
barmani, muncitori în construcţii) şi doar unul a fost ofiţer de contrainformaţii. Trei 
agresori au avut antecedente penale. Doi dintre ei au fost condamnaţi pentru furturi 
comise în străinătate, iar unul dintre ei a fost anchetat pentru că şi-a lovit soţia. 
Marea majoritate a agresorilor erau partenerii victimelor la momentul comiterii 
crimelor. Doar în două cazuri agresorii au fost foştii iubiţi ai victimelor. 
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5.6. DATE PRIVIND VICTIMELE 

Vârsta victimelor a fost cuprinsă în intervalul 19–51 de ani. Vârsta medie a 
victimelor a fost 31,7 ani. Jumătate dintre victime au avut vârsta de 19–30 de ani, 
iar o treime dintre victime a avut vârsta de 31–40 de ani. Doar trei victime au avut 
peste 40 de ani. Cele mai multe victime locuiau în mediul urban (11). Opt dintre 
ele consumaseră alcool înainte de a fi ucise. Aproape jumătate lucrau în România 
(10), iar restul în străinătate (16). Cele mai multe lucrau în Italia (6) şi Germania 
(6). Altele lucrau în Spania (1), Portugalia (1), Marea Britanie (1) şi SUA (1). 

Actele de violenţă care au determinat moartea partenerelor intime au avut, în 
unele cazuri, şi alte victime. Actele de violenţă au fost îndreptate şi împotriva 
martorilor existenţi la momentul crimei în proximitatea victimei şi agresorilor. 
Pentru trei cazuri de femicid au fost înregistrate alte trei victime. Este vorba despre 
părinţii victimelor (în două cazuri mamele şi într-un caz tatăl), care au încercat să-i 
oprească pe agresori. Aceste victime au supravieţuit actelor de violenţă. 

5.7. MOTIVAŢIA 

Informaţiile privind motivaţia omorurilor au permis identificarea factorilor 
care au determinat actele de violenţă letală. Aproximativ o treime dintre cazuri au 
fost motivate de suspiciunea de infidelitate asociată cu gelozia agresorilor  
(7 cazuri). În tot atâtea cazuri, dorinţa victimei de a se separa de agresor a fost cea 
care i-a determinat să comită omorurile. Cinci cazuri au fost motivate de gelozia 
agresorilor, iar alte cinci cazuri au fost motivate de faptul că victimele aveau alţi 
parteneri şi refuzau să se întoarcă la agresori. Un singur caz a fost comis după ce 
agresorul a avut dovada că victima l-a înşelat. Refuzul victimei de a-l însoţi pe 
agresor în străinătate şi suspiciunea de infidelitate au fost motivele pentru care a 
fost comis un alt caz. Pe de altă parte, dorinţa victimei de a pleca spre ţară l-a 
determinat pe un alt emigrant român să comită omorul. Prezenţa tulburărilor 
psihice a fost semnalată într-un singur caz. De această dată, agresorul a afirmat că 
„cineva i-a spus să comită fapta”. 

5.8. ISTORICUL RELAŢIEI 

La momentul crimei, cele mai multe victime erau în relaţie cu agresorul (17). 
Informaţiile privind durata relaţiei dintre agresor şi victimă au fost destul de 
limitate. Din relatările jurnaliştilor am aflat că 7 cupluri erau împreună de cel mult 
5 ani, iar 4 dintre ele erau într-o relaţie de 11–16 ani. Doar pentru şase victime 
avem informaţii că au fost separate (prin divorţ sau doar prin plecarea victimei din 
casa agresorului) de agresor. Victimele se separaseră de agresori de o lună sau cel 
mult 2 ani. În 15 cazuri, victima şi agresorul aveau copii. În 11 cazuri existau câte 
2 copii, în trei cazuri câte un copil, iar într-un caz 3 copii.  
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Victimele au fost expuse mai multor forme de violenţă pe parcursul relaţiei 
lor cu agresorii. Mai mult de două treimi dintre victime au experimentat violenţa 
verbală (17 victime). Mai mult de jumătate dintre victime au fost lovite de către 
agresori (14), pentru patru dintre ele existând informaţii că au sesizat poliţia sau au 
anunţat rudele despre actele de violenţă. O victimă a obţinut chiar şi ordin de 
protecţie. De asemenea, pentru o victimă au existat informaţii că a fost ameninţată 
cu moartea înainte de a fi ucisă. 

6. CONCLUZII 

Analiza datelor privind cazurile de femicid şi femicid-suicid comise între 
emigranţii români a evidenţiat o serie de particularităţi comune celor două subtipuri 
de femicid. Victimele şi agresorii implicaţi în actele de femicid şi femicid-suicid 
erau, în aproape jumătate dintre cazuri, imigranţi în Italia. Imigranţii români 
(victime şi agresori) din Germania au fost implicaţi într-un număr mai mare în 
cazuri de femicid decât imigranţii români din alte ţări. Românii imigranţi din 
Spania au fost mult mai des menţionaţi ca victime sau agresori în cazurile de 
femicid-suicid. Asemănări între cele două tipuri de femicid au fost identificate şi în 
cazul mediului de rezidenţă în care au avut loc omorurile (două treimi dintre 
cazurile de femicid şi femicid-suicid au avut loc în mediul urban), timpul comiterii 
omorului (două treimi dintre cazurile de femicid şi femicid-suicid au avut loc în 
intervalul orar 6 p.m. – 6 a.m.) şi locul comiterii omorului (mai mult de jumătate 
dintre cazurile de femicid şi femicid-suicid au fost comise în locuinţa comună). 
Motivaţia comiterii cazurilor de femicid pare să fie asemănătoare cu motivaţia 
cazurilor de femicid-suicid (gelozia şi suspiciunea de infidelitate şi dorinţa de 
separare a victimei). 

În acelaşi timp, au fost evidenţiate şi unele elemente specifice femicidului  
şi femicid-suicidului comis în comunităţile de imigranţi români. Una dintre 
diferenţele sesizate se referă la locul în care au fost comise actele de violenţă letală. 
Cazurile de femicid au fost comise în marea lor majoritate în România, la 
întoarcerea românilor emigranţi pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă 
de timp. Cazurile de femicid-suicid au fost comise atât în străinătate (12 cazuri), 
cât şi în România (14 cazuri). Modul de comitere a actelor de femicid a fost diferit 
de cel al cazurilor de femicid-suicid. În ambele tipuri de femicid cuţitele au fost 
folosite cel mai frecvent pentru comiterea omorului. Spre deosebire de cazurile de 
femicid, în cazurile de femicid-suicid au fost utilizate şi armele de foc. Modul de 
comitere a infracţiunilor de femicid dintre emigranţii români este asemănător cu cel 
al cazurilor de omor comise în România (Balica, 2016; Gavriş, 2012). 

Profilul agresorilor emigranţi care au comis femicid şi cel al agresorilor care 
au comis femicid-suicid prezintă unele elemente comune, dar şi altele diferite. În 
ambele cazuri, aproape jumătate dintre agresori au avut vârsta situată în intervalul 
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31–40 de ani. Spre deosebire de emigranţii care au comis femicid-suicid, 
emigranţii care au comis femicid au fost mai tineri (vârsta agresorilor a variat între 
21 şi 53 de ani în cazul femicidului şi între 22 şi 74 de ani în cazul femicid-
suicidului). Şi victimele din cazurile de femicid au fost mai tinere (19–51 ani) decât 
cele ucise în cazurile de femicid-suicid (23–68 ani). 

Rezultatele studiului de faţă, deşi unul realizat la nivelul unui număr mic de 
cazuri, confirmă unele concluzii ale cercetărilor efectuate la nivel european. Aşa 
cum am arătat pe parcursul analizei femicidului comis între emigranţii români, 
victimele femicidului au avut vârsta cuprinsă îndeosebi în intervalul 18–30 de ani, 
marea majoritate a victimelor au fost expuse la violenţa psihică şi mai puţin la 
violenţa fizică, mai mult de jumătate dintre victime erau căsătorite/aveau o relaţie 
cu agresorii şi aveau copii. Aceste caracteristici au fost identificate şi în cadrul 
investigaţiilor realizate în Spania la nivelul unor comunităţi de imigranţi, inclusiv 
români (Vives-Cases et al., 2014: 608).  

Investigaţiile privind cazurile de femicid (femicid şi femicid-suicid) comise 
în comunităţile de imigranţi români au evidenţiat unii factori de risc care determină 
producerea acestor tipuri de violenţă letală. Studiile privind actele de violenţă 
dintre membrii comunităţilor de imigranţi din spaţiul european, realizate până în 
prezent la nivel naţional şi internaţional, sunt limitate la datele naţionale pe care 
fiecare cercetător (sau echipă de cercetători) le-a avut la momentul analizei. Este 
evidentă, în această situaţie, necesitatea realizării unui studiu internaţional care să 
pună în corelaţie datele privind cazurile de femicid comise în comunităţile de 
imigranţi din ţările membre ale Uniunii Europene. Faptul că studiile realizate în 
Spania au fost focusate şi la nivelul comunităţii de imigranţi români indică nivelul 
ridicat al cazurilor de femicid înregistrate în această ţară în rândul imigranţilor 
români. Aşa cum arată statisticile oficiale (EUROSTAT şi statisticile din Italia şi 
Spania), numărul românilor care au emigrat către Italia şi Spania a fost foarte mare. 
Comunităţile de imigranţi români din aceste ţări par să se confrunte şi cu acte de 
violenţă gravă, precum femicidul şi femicid-suicidul. În acest context, apreciez că 
sunt necesare investigaţii extinse, la nivel european, care să analizeze toate cazurile 
de femicid comise între imigranţi atât în ţările gazdă, cât şi în ţările de plecare. 
Astfel de investigaţii vor permite identificarea factorilor de risc specifici acestui tip 
de violenţă letală în condiţiile în care fluxurile migratorii internaţionale au atins, în 
ultimii ani, cote însemnate în spaţiul european. Pe de altă parte, consider că este 
necesară extinderea investigaţiilor şi în România, pentru a identifica toate cazurile 
de femicid comise între emigranţii români şi a putea astfel estima numărul real al 
acestor cazuri. În plus, sunt necesare cercetări care să permită evidenţierea relaţiei 
dintre migraţie şi omor (dacă aceasta va fi validată în mod ştiinţific). Faptul că 
majoritatea cazurilor de femicid dintre emigranţii români au avut loc la întoarcerea 
lor în ţară (cel puţin în intervalul analizat) implică luarea unor măsuri de prevenire 
a evoluţiei actelor de violenţă către omor. Recomand în acest sens, includerea, în 
Strategia naţională de prevenire şi combatere a violenţei în familie, a unor măsuri 
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specifice de prevenire a actelor de violenţă dintre partenerii intimi din comunităţile 
de emigranţi români. Aceste măsuri ar trebui să vizeze inclusiv măsuri menite să 
diminueze influenţa factorilor specifici care determină vulnerabilitatea socială a 
femeilor românce care au emigrat identificaţi atât în studiile din ţările gazdă, cât şi 
în România: lipsa suportului social generat de lipsa reţelelor informale, slaba 
implicare a comunităţii de emigranţi în sprijinirea femeilor victime ale violenţei 
domestice şi transformarea femeilor emigrant în principala sursă financiară a 
familiei extinse (Vives-Cases et al., 2014; Corradi & Piacenti, 2016).  
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