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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse             Nr.37/435/24 octombrie 2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
         

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din ziua de 14 octombrie 2008 
                 

 

 Marti, 14 octombrie  2008 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

 - Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind modificarea 

 şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

 în familie (PL.x 388/2008). 

 

Marti, 14 octombrie 2008 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de 

zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate. 

La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi, reprezentanţii Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Familiei: 

- doamna Aura Colang, director; 

- doamna Rodica Coteanu, inspector-asistent. 

Pe ordinea de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de 

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (PL.x 388/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 
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decizională, pentru care Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate 

pentru raport comun.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea 

Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu 

modificările si completările ulterioare, în sensul stabilirii principiilor în baza cărora 

se realizează protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei în familie, 

precum şi al institutirii unor noi măsuri de protecţie a acestora, respectiv a 

ordinului de protecţie şi a ordinului de restricţie.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a informat membri Comisiei că, 

raportul preliminar asupra acestui proiect de lege va fi transmis Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi în vederea redactării raportului comun. 
Având în vedere că dezbaterile generale la acest proiect de lege au avut 

loc în cadrul unei şedinţe anterioare, s-a trecut la dezbaterea proiectului de lege 

pe articole. 

Membrii Comisiei au formulat şi susţinut amendamente la acest proiect de 

lege, după cum urmează: 

- modificări : art. 1, 3, 4, 6-11, 111, 13 alin.(2), 14, 15 alin.(2), 16-18, 23-

25, 251-254, Capitolul VII, precum şi art.26, 27, 29, II, III; 

- nou introduse: art.11, 71, 72, Capitolul VII1, precum şi art. IV şi V. 

 

Supuse la vot, modificările şi completările la proiectul de lege au fost 

aprobate cu unanimitate de voturi (doamna deputat Minodora Cliveti – 

preşedintă, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedintă, domnul 

deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Dan Horaţiu 

Buzatu - secretar,  domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul 

deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată 

Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Micşunica Dreţcanu, domnul 

deputat Dumitru Puzdrea, domnul deputat Dragoş Ujeniuc). 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot proiectul de lege 

în ansamblu, cu amendamentele admise.  

În unanimitate, membrii Comisiei au votat pentru aprobarea 

proiectului de lege cu amendamentele admise (doamna deputat Minodora 
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Cliveti – preşedintă, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedintă, 

domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Dan 

Horaţiu Buzatu - secretar,  domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, 

domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei, doamna 

deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Micşunica Dreţcanu, 

domnul deputat Dumitru Puzdrea, domnul deputat Dragoş Ujeniuc). 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Minodora Cliveti – 

preşedintă, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedintă, domnul deputat 

Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu - 

secretar,  domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat Constantin 

Amarie, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 

deputată Doina Micşunica Dreţcanu, domnul deputat Dumitru Puzdrea, domnul 

deputat Dragoş Ujeniuc. 

A absentat doamna deputată Marilena Florentina Toma, fiind plecată în 

delegaţie externă. 

 

 

 

    PRESEDINTE  
Minodora CLIVETI 

 
                      

   SECRETAR, 
Ioan Aurel RUS             

 
 
 
 
 
                                                 Intocmit:    
                  Lucia-Cornelia Lepădatu  

                 consilier parlamentar 

           

                  Cristina Constantin 

                  expert parlamentar 

        


