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C!tre: Consiliul Na"ional pentru Combaterea Discrimin!rii 
Adresa: Pia#a Valter M!r!cineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucure$ti 
Telefon: +4 021 312.65.78 ; +4 021 312.65.79 
  
În aten"ia: Pre%edintelui Consiliului Na"ional pentru Combaterea Discrimin!rii 
Data: 22.07.2019 
 
 
 

DOMNULE PRE&EDINTE Asztalos Csaba, 
 
 
 
Prin prezenta,  
 
Asocia!ia Centrul de Dezvoltare Curricular" #i Studii de Gen: FILIA, în calitate de organiza!ie 
neguvernamental" care sus!ine drepturile femeilor #i egalitatea de gen, având CIF 12991209, cu 
sediul (de coresponden!") în str. Lirei, nr. 10, sector 2, Bucure#ti, reprezentat" prin directoare 
executiv" Andreea Rusu, tel. 0720542314, email office@centrulfilia.ro, v! înainteaz! 
urm!toarea 
 

PETI'IE 
 
Îndreptat! împotriva lui Dani Mocanu, vizând melodia Curwa, care discrimineaz! femeile $i 
creeaz! o imagine degradant! $i ofensatoare asupra femeilor, promovând sexismul $i 
obiectificarea acestora. 
  
Obiectul plângerii: Peti!ie pentru constatarea #i sanc!ionarea de c"tre CNCD a faptei 
discriminatorii comise de Dani Mocanu prin promovarea melodiei Curwa, care are ca efect crearea 
unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare la adresa femeilor. 
  
În fapt, 
 
Melodia Curwa, cântat" de Dani Mocanu, vizualizat" în mediul online de peste 16,7 milioane de 
utilizatori, consolideaz" atitudini misogine #i legitimeaz" o cultur" a violului #i violen!ei îndreptate 
împotriva femeilor prin versurile sale #i prin videoclipul realizat. Ipostazele în care sunt 
portretizate femeile sunt ofensatoare #i degradante, de vulnerabilitate, de supunere #i acceptare. 
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Consider"m c" portetrizarea femeilor în astfel de ipostaze degradante sau ofensatoare sunt deosebit 
de periculoase, îndeosebi prin muzic", deoarece normalizeaz" atitudinile misogine #i discursul urii 
îndreptat împotriva femeilor. 
 
Versurile melodiei: 
 
O curwa daca-ti iei, s-o tii in locul ei  
Sa n-o lasi sa gandeasca, sa-i pui stop la idei  
Sa nu ii dai valoare decat ca la un caine  
N-o duce la restaurant, tine-o in cas’ pe paine (x2)  
 
Ca o masina de pe net, asa te-am cumparat  
Erai lovita peste tot si eu te-am reparat  
Am schimbat tot la tine sa te pot scoate pe strada  
Ti-am pus jante si te-am tunat ca sa te fac de prada  
 
Dupa ce ti-am dat kilometrajul inapoi,  
Imi spui ca e mai bine acuma sa renunti la noi,  
Imi spui ca strainii se poarta cu tine mai frumos,  
Si vrei sa lasi in urma ta trecutul tau jegos.  
 
O curwa daca-ti iei, tine-o in locul ei  
N-o lasa sa gandeasca, pune-i stop la idei  
Sa nu ii dai valoare decat ca la un caine  
N-o duce la restaurant, tine-o in cas’ pe paine (x2)  
 
Ce repede te-ai smecherit cand ai vazut valuta  
Ai inceput usor sa-mi spui ca te simti folosita  
Ai inceput sa ridici tonul, sa-mi faci numai cearta  
Ma mir de tot c-ai fost o terminata  
 
Adresa ta din buletin e de la fundul hartii  
Te-am luat si te-am pus la masa cu toti mafiotii  
Te-am prezentat, nevasta mea si toti ti-au dat valoare  
Acum vrei sa renunti la tot ca simti ca esti prea mare  
De maine inapoi la tara cu vacile  
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O curwa daca-ti iei, tine-o in locul ei  
N-o lasa sa gandeasca, pune-i stop la idei  
Sa nu ii dai valoare decat ca la un caine  
N-o duce la restaurant, tine-o in cas’ pe paine (x4) 
 
Publicat pe site-ul youtube în 27 aprilie 2019, în numai 3 luni videoclipul a ajuns la peste 16,7 
milioane de vizualiz"ri #i 7584 de comentarii. Printre aceste comentarii sunt nenum"rate mesaje 
misogine #i violente la adresa femeilor (”Da, asta e calea de a trata femeile”, ”Mor!ii vo#tri de 
zdren!e #i face!i ce #ti!i mai bine…suge!i-o”, ”Gre#it…Un câine valoareaz" mai mult decât o 
curv"”, ”A#a sunt femeile în ziua de azi.”, ”Corect. Toate sunt zdren!e.”, ”$i în loc de coarne s" îi 
ba!i dou" cuie”). 
 
Un r"spuns la comentarii din partea moderatorului canalului oficial Dani Mocanu, deci asumat de 
c"tre artist – ”Eu nu spun c" nu trebuie s" iube#ti femeia!!! Ba din contr". Dar în condi!iile în care 
femeia î#i ia coarne, te rog, ascult" sfatul meu. Scoate câteva milioane din buzunar, cump"r" o 
drujb" #i taie-I coarnele la nebun"”. Prin acest r"spuns, Dani Mocanu încurajeaz" mesajele de ur" 
împotriva femeilor. Comentariile care con!ine mesaje violente sau sexiste nu sunt moderate sau 
condamnate de Dani Mocanu oficial, de#i sunt con#tientizate din moment ce alege s" r"spund" la 
unele dintre ele. 
 
În drept, 
 
Pe scurt, acest caz vizeaz" fapte care au avut ca efect restrângerea dreptului la demnitate personal" 
pe criteriul sex (Articol 15 din OG 137/2000 republicat"), prin asumarea unor mesaje care 
promoveaz" imagini #i con!inut misogin, promovând stereotipurile de gen #i sexismul. 
 
Aceast" melodie contravine prevederilor OG 137/2000 republicat": 
Art.15 Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta 
legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist-
sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza 
atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau 
ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat 
de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o 
categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia.  
  
Art. 2.4 Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz", favorizeaz" 
sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan", un grup 
de persoane sau o comunitate fa!" de alte persoane, grupuri de persoane sau comunit"!i atrage 
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r"spunderea contraven!ional" conform prezentei ordonan!e, dac" nu intra sub inciden!a legii 
penale. 
 
Art. 6, alin. (1) din Legea nr. 202/2002 (republicat!) privind egalitatea de %anse între femei 
%i b!rba"i prevede interzicerea oric"rei forme de discriminare dup" criteriul de sex în sectorul 
public #i privat, în domeniul muncii, educa!iei, s"n"t"!ii, culturii #i inform"rii, politicii, particip"rii 
la decizie, furnizarii #i accesului la bunuri si servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau 
extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oric"rei alte forme de activitate 
independent", precum #i în alte domenii reglementate prin legi speciale. 
 
Reamintim decizia CEDO în cazul Gunduz c. Turcia: „toleran%a &i respectarea demnit"%ii umane 
constituie fundamentul democra%iei &i societ"%ii pluraliste, prin urmare este necesar ca în societ"%ile 
democratice s" se sanc%ioneze sau chiar s" se previn" orice form" de  expresii care disemineaz", 
incit", promoveaz" sau justific" ura bazat" pe intoleran%", cu condi%ia ca orice formalitate, condi%ie, 
restric%ie sau amend" impus" s" fie propor%ional" cu legitimitatea invocat".” 
 
Reamintim hot"rârea nr 277 din 28.04.2009 a CNCD prin care Colegiul Director itereaz" faptul c" 
“Libertatea de exprimare protejeaz" afirmarea #i r"spândirea unor idei, concepte, fie ele #i 
controversate, dar nu poate proteja un limbaj #i o atitudine ofensatoare #i jignitoare fa!" de o 
anumit" comunitate.” 
 
Prin urmare, consider!m c! melodia Curwa, promovat! de Dani Mocanu $i vizualizat! de 
peste 16,7 milioane de utilizatori, reprezint! discriminare pe criteriul sex $i instigare la 
violen#! $i are ca efect crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare $i 
ofensatoare la adresa femeilor, cu atât mai mult cu cât mesajele transmise prin versurile $i 
videoclipul melodiei Curwa sunt din partea unui artist cunoscut publicului larg, care 
legitimeaz! astfel $i încurajeaz! atitudinile misogine. 
  
În concluzie, pentru motivele ar'tate mai sus, în temeiul prevederilor OG 137/2000 republicat' #i 
a Legii 202/2002 privind egalitatea de #anse între femei #i b"rba!i, v' rug"m: 

1.  S" constata%i s'vâr&irea unor fapte de discriminare pe criteriul sex,  
2.  S' înl"tura!i consecin!ele faptei de discriminare, dispunând sanc%ionarea 

contraven%ional' a lui Dani Mocanu #i 
3. S" solicita!i retragerea melodiei din spa!iul public. 
  

Ca mijloc de prob!, v" transmitem link-ul la care poate fi accesat" melodia #i v" anex"m imagini 
cu secven!e din videoclip #i comentariile fanilor. 
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Melodia poate fi accesat" aici - https://www.youtube.com/watch?v=bKB1USWjfjY 
 
Petent", 
Asocia#ia Centrul de Dezvoltare 
Curricular! $i Studii de Gen: FILIA 
Andreea Rusu 
Directoare Executiv" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


