
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 28.02.2003
Nr. 31/239

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din zilele de 25 - 27 februarie 2003. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 25, 26 şi 27 februarie 2003. 

 În ziua de 25 februarie, la lucrările şedinţei, din numărul total al
membrilor comisiei (25), au absentat deputaţii: Minodora Cliveti, Acsinte Gaspar -
Grupul parlamentar al P.S.D. şi Tamas Sandor - Grupul parlamentar al U.D.M.R. 

Domnul deputat Mircea Toader a fost împuternicit de liderul Grupului
parlamentar al P.D. să-l înlocuiască la lucrările comisiei, pe domnul deputat Liviu
Negoiţă. 

În ziua de 26 februarie, au absentat deputaţii: Minodora Cliveti,
Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D. şi Tamas Sandor - Grupul parlamentar
al U.D.M.R.

În ziua de 27 februarie, au absentat deputaţii: Traian Dobre, Acsinte
Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D. şi Tamas Sandor - Grupul parlamentar al
U.D.M.R.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu -
preşedintele comisiei. 

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

ÎN FOND: 
1. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în

familie (nr.154/2002).
2. Propunerea legislativă privind protecţia victimelor violenţei în

familie (nr.118/2002).
3. Propunerea legislativă privind violenţa în familie (nr.671/2001).

    4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului de
procedură penală şi a unor legi speciale (nr.380/2002).

5. Propunerea  legislativă privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, a Legii
nr.56/1993 a Curţii  Supreme de Justiţie şi a Legii nr.54/1993 pentru organizarea
instanţelor şi parchetelor militare (nr.374/2001).

6. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Codului de
procedură penală (nr.621/2001).
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului 14 alin.(1) din Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
nr. 3 din 22 februarie 2000 (nr.116/2002).

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.184/2002 privind modificarea şi completarea  Legii nr.10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate  în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării
acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu
modificări prin Legea nr.501/2002 (nr.679/2002) – procedură de urgenţă.

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate  în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (nr.451/2002).

10.  Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea
criminalităţii informatice (nr.671/2002).

11.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Codului penal în domeniul infracţiunilor în ciberspaţiu (nr.21/2002).

12.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994 (nr.600/2002)
– procedură de urgenţă.

13.   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii arendării
nr.16/1994 (nr.347/2002).

14.  Proiectul de Lege pentru modificarea anexei  la Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (nr.536/2002).

15.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziţii din Legea cetăţeniei
române nr.21/1991 (nr.704/2002) – procedură de urgenţă.

16.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
cetăţeniei române nr.21/1991 (nr548/2002).

17.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.21/1991 privind cetăţenia română (nr.181/2002).

ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de

finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura Tratarea apei potabile şi a apei uzate din oraşul Braşov şi
localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România, semnat la Bucureşti la 2
august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002 (nr.101/2003);

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de
la graniţa ungară până la Simeria şi studiile adiacente, România", semnat la Bucureşti
la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 20 decembrie 2001 (nr.85/2003);

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deşeurilor în oraşul
Râmnicu Vâlcea, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11
aprilie 2002 (98/2003);
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4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura Modernizarea sistemului de apă potabilă şi cel al apelor
uzate în oraşul Paşcani, România, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la
Bruxelles la 18 decembrie 2001 (nr.102/2003);

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu-Severin-Lugoj a
drumului naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la
Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 13 decembrie 2001 (nr.84/2003);

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în
situaţie ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002 (nr.91/2003);

7. Proiectul de Lege privind modificarea art.2 din Ordonanţa
Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru
europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor
teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980 (nr.100/2003);

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între
Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate
la Bucureşti la 14 august 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de
finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii
Bucureşti-Cernavodă, România, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la
Bruxelles la 23 octombrie 2000 (nr.89/2003);

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din aprobarea
Ordonanţa Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciile consulare şi a taxelor
percepute pentru prestarea acestora şi a art.13 din Legea notarilor publici şi a
activităţii notariale nr.36/1995 (nr.1/2003);

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii Agenţiilor de
Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I
pentru remedierea deficienţelor în România, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la
Bruxelles la 17 iunie 2002 (nr.86/2003);

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1,
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 22
februarie 2002 şi la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
pentru măsura Asistenţă tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie
pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile
aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la Bucureşti la 1 iunie
2001 şi la Bruxelles la 7 martie 2001 (nr.87/2003);

12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între
Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate
la Bucureşti la 14 august 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de
finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
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Preaderare pentru măsura Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti -
Giurgiu, România, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23
octombrie 2000 (nr.88/2003);

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor între
Guvernul României şi Comisia Europeană la Memorandumurile de finanţare ISPA
aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de
scrisori, semnate la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 14 mai 2002
(nr.99/2003).

ANEXA la ordinea de zi:
ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea
aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe
de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,
pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi concesii
reciproce în domeniul comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20
decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe
de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 (nr.124/2003) – procedură de urgenţă.

2. Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole (nr.95/2003) –
procedură de urgenţă.

3. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 1 din Legea
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada
1950-1961 (nr.109/2003) – procedură de urgenţă.

4. Propunerea legislativă de modificare a prevederilor art.15 din
Legea privind finanţele publice nr.500/2002 (nr.110/2003) – procedură de urgenţă.

5. Proiectul Legii pomiculturii (nr.112/2003) – procedură de urgenţă.
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (nr.113/2003)
– procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.186/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.160/2000 (nr.114/2003) – procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.199/2002 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale
acreditate în România, precum şi ale personalului acestora (nr.115/2003) – procedură
de urgenţă.

Lucrările şedinţei au început cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute la pct.II al ordinii de zi, acestea fiind avizate favorabil, cu majoritate de
voturi, de către membrii comisiei. 

 S-a trecut la examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe ordinea
de zi la pct.1-3, în fond, obiectul comun de reglementare al acestora  constituindu-l
prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 
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Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor iniţiatorilor:
doamna deputat Mona Muscă şi domnul senator Petre Roman. 

De asemenea, au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, reprezentantul
Ministerului Justiţiei, domnul Cristian Baci -consilier, al Ministerului Sănătăţii şi
Familiei, domnul Daniel Verman - consilier, precum şi reprezentanţi ai Centrului de
Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi şi ai Centrului Parteneriat pentru Egalitate. 

S-a continuat examinarea pe articole a proiectului de lege adoptat de
Senat, incepută în şedinţele anterioare, concomitent cu examinarea unui text propus de
iniţiatori. De asemenea, s-au examinat în acelaşi timp şi  amendamente formulate în
scris de doamna deputat Anca Boagiu - Grupul parlamentar al P.D. si cele prezentate
oral, în timpul dezbaterilor, de domnii deputati: Ştefan Cazimir, Cornel Bădoiu, Ionel
Olteanu, Ioan Timiş, Marin Cristea, Ion Neagu, Cornel Ştirbeţ, etc. 

Examinarea textului fiecărui articol a necesitat dezbateri ample, la care
şi-au exprimat punctele de vedere membrii comisiei, iniţiatorii, reprezentanţii
instituţiilor interesate, precum şi cei ai societăţii civile. 

După dezbateri, prin supunere la vot, unele amendamente au fost
adoptate, cu majoritate de voturi, de către membrii comisiei, unele au fost respinse, iar
altele au fost retrase de către iniţiatori. 

 Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, s-a hotărât
suspendarea dezbaterilor, urmând a fi reluate în şedinţa din ziua următoare. 

*
*     *

În ziua de 26 februarie, Comisia juridică şi-a început dezbaterile cu
examinarea proiectelor de lege prevăzute pe Anexa la ordinea de zi la pct.1 - 8,
acestea fiind avizate favorabil, cu majoritate de voturi. 

S-a continuat cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi la pct.4 - 6,  în fond, al căror obiect de reglementare comun îl constituie
modificarea şi completarea Codului de procedură penală. 

La dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei, doamna
Cristina Tarcea - secretar de stat, doamna Nicoleta Iliescu - consilier şi doamna Alina
Dorobanţ - consilier. 

S-a continuat examinarea pe articole a proiectului de lege, începută în
şedinţele anterioare, concomitent cu amendamentele formulate în scris, precum şi cu
cele prezentate oral, în timpul dezbaterilor, de către deputaţii Ion Neagu, Cornel
Bădoiu, Cornel Ştirbeţ, Vasile Moiş, etc. 

După dezbateri, amendamentele examinate au fost fie adoptate, cu
majoritate de voturi, fie respinse, se asemenea, prin vot. 

În continuarea lucrărilor, s-a examinat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor
dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.15,
în fond. 

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului Ministerului
Justiţei, doamna Cristina Tarcea - secretar de stat. 

Au avut loc discuţii cu caracter general, la care şi-au exprimat punctele
de vedere atât ,membrii comisiei, cât şi reprezentantul Ministerului Justiţiei.

Domnul deputat Emil Boc a adresat unele întrebări cu privire la
aplicarea în practică a prevederilor iniţiativei legislative supusă dezbaterii, la care a
primit răspuns din partea doamnei secretar de star Cristina Tarcea. 

De asemenea, domnul deputat Emil Boc a formulat un amendament
vizând respingerea ordonanţei de urgenţă supusă adoptării prin proiectul de lege,
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amendament ce a fost susţinut şi de domnul deputat Cornel Ştirbeţ. Prin vot,
amendamentul a fost respins, înregistrându-se numai  2  voturi "pentru" adoptarea lui. 

După dezbateri, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se supună
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor
dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, cu amendamente respinse, urmând
a se întocmi raport favorabil în acest sens. 

Examinarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii cetăţeniei române nr.21/1991, prevăzută pe ordinea de zi la pct.16, în fond, a
fost amânată pentru o şedinţă ulterioară, deoarece iniţiatorii acesteia nu s-au prezentat
la dezbateri. 

S-a continuat cu examinarea propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii nr.21/1991 privind cetăţenia română, prevăzută pe ordinea de zi
la pct.17, în fond. Cu examinarea în fond a acesteia a fost sesizată şi Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care a transmins Comisiei juridice un
preraport. 

Dezbaterile au avut loc în prezenţa iniţiatorului, domnul deputat Sali
Negiat, care a făcut o scurtă prezentate a iniţiativei sale legislative. 

A avut loc examinarea pe articole a propunerii legislative concomitent
cu amendamentele formulate  de membrii Comisiei pentru apărare. După epuizarea
textelor supuse dezbaterii, s-a hotărât ca examinarea finală a propunerii legislative
mai sus menţionată, să aibă loc într-o şedinţă ulterioară, comună cu membrii Comisiei
pentru apărare. 

În continuarea lucrărilor, preşedintele de şedinţă a propus reluarea
dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, prevăzute pe ordinea de zi la pct.1-3, în fond. 

Domnii deputaţi Cornel Bădoiu, Emil Boc şi Ionel Olteanu şi-au
exprimat opiniile potrivit cărora dezbaterea privind modificarea şi completarea
Codului de procedură penală ar trebui suspendată, atât pentru faptul că Guvernul
pregăteşte un proiect de modificare al Codului penal, precum şi pentru faptul că, în
scurt timp, se vor finaliza dezbaterile privind revizuirea Constituţiei. S-a concluizonat
că, pentru corelarea prevederilor celor trei acte normative de importanţă majoră, este
necesară amânarea dezbaterilor asupra Codului de procedură penală. S-a solicitat, de
asemenea, un nou punct de vedere al Ministerului Justiţiei asupra propunerii
prezentate mai sus. Domnul deputat Emil Boc a propus ca la şedinţa următoare să fie
invitat ministrul justiţiei pentru a susţine punctul de vedere al Guvernului. 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar
de stat a adus la cunoştinţa membrilor comisiei că instituţia pe care o reprezintă
susţine continuarea dezbaterilor, luându-şi totodată, angajamentul că va prezenta
ministrului justiţiei solicitările membrilor Comisiei juridice. 

Preşedintele de şedinţă a propus întreruperea lucrărilor, pentru
acordarea pauzei de masă, urmând ca acestea să fie reluate la orele 15,00. 

La orele 15,00, lucrările comisiei au fost reluate, examinându-se
iniţiativele legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.12 şi 13, în fond, privind
modificarea Legii arendării. 

Cu examinarea în fond a acestora a fost sesizată şi Comsia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, care a transmis
Comisiei juridice un preraport. 

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, domnul Gheorghe Creineanu - director şi
domnul Cătălin Sandu - director. 

 Domnul deputat Ioan Stan, iniţiatorul propunerii legislative prevăzută
la pct.13, pe ordinea de zi,  deşi invitat, nu a fost prezent la dezbateri. 
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După examinarea pe articole a proiectului de lege, concomitent cu
preraportul transmis de Comisia pentru agricultură, s-a hotărât ca dezbaterea finală
asupra celor două iniţiative legislative să aibă loc într-o sedinţă ulterioară, comună cu
membrii Comisiei pentru agricultură. 

*
*     *

În ziua de 27 februarie, Comisia juridică a  continuat examinarea pe
articole, a iniţiativelor legislative privind prevenirea şi combaterea violenţei în
familie, prevăzute pe ordinea de zi, la pct.1-3, în fond.

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor iniţiatorilor, ai
instituţiilor interesate, precum şi ai societăţii civile, prezenţi şi in ziua de 25 februarie. 

Concomitent cu textul proiectului de lege a fost examinat un text
propus de iniţiatori, precum şi  amendamentele formulate, în scris, de doamna deputat
Anca Boagiu, şi cele prezentate oral, în cursul dezabterilor, de deputaţii Ştefan
Cazimir, Cornel Bădoiu, Ion Neagu, Minodora Cliveti, etc. 

Invitaţii şi membrii comisiei şi-au exprimat opiniile pro sau contra
amendamentelor supuse dezbaterii, apoi, prin  vot, unele dintre acestea au fost
adoptate, altele respinse, cu majoritate de voturi, iar unele au fost retrase de către
iniţiatorii lor. 

Au avut loc discuţii ample asupra prevederilor art.33 din textul propus
de iniţiatori, cu privire la introducerea în textul proiectului de lege a enumerării unor
articole privind unele infracţiuni  prevăzute în Codul penal.

Domnii deputaţi Cornel Bădoiu şi Ion Mogoş s-au pronunţat  pentru
simpla trimitere la Codul penal, fără a fi enumerare expres articolele vizate de textul
iniţiatorilor. 

Pentru prevederea expresă, în mod exemplificativ, a articolelor din
Codul penal privind unele infracţiuni, s-au exprimat deputaţii Minodora Cliveti,
Ştefan Cazimir şi Ion Neagu. Prin supunere al vot, a fost adoptat un amendament
propus de domnul deputat Ion Neagu, prin care dispoziţiile art.33 din textul propus de
iniţiatori, ce vizau enumerarea unor articole din Codul penal, au fost preluate în
conţinutul art.1 al  proiectului de lege. 

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul
de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cele două propuneri
legislative cu acelaşi obiect de reglementare fiind preluate ca amendamente admise
sau respinse. În acest sens, se va întocmi raport favorabil cu amendamente admise şi
respinse.  

Examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.7 -
11 şi 14, în fond, a fost amânată, urmând a avea loc într-o şedinţă ulterioară. 

PREŞEDINTE, 
prof. univ. dr. Ion Neagu


