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În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi si Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și 
bărbați au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea 
violenței domestice trimisă cu adresa nr. Plx. 62/2020, înregistrată la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-13/106 din 18 februarie 2020. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 10 februarie 2020.  
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativă legislativă, conform 
avizului nr. 948 din 15 noiembrie 2019. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, în sensul includerii violenţei 
cibernetice printre tipurile și formele de violență pedepsite în România.  
Incriminarea expresă a manifestărilor de violență cibernetică este în deplină 
concordanță cu prevederile Convenției de la Istanbul, ratificată de România și are 
menirea de a preveni extinderea fenomenului de violență împotriva femeilor și a 
violenței domestice. Legislația națională trebuie să cuprindă explicit această formă 
de violență cibernetică, pentru a combate orice comportament agresiv din mediul 
online menit să submineze încrederea și siguranța victimelor. 

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei inițiative legislative, 
conform punctului de vedere transmis prin adresa nr. 2532 din 14 aprilie 2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă 
conform avizului nr. 5556/29.10.2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil,  proiectul de lege, în şedinţa din data de 3 martie 
2020, conform Avizului nr.4c-6/84. 

Comisia pentru muncă și protecție socială  a avizat favorabil, inițiativa 
legislativă, în şedinţa din data de 4 martie 2020, conform Avizului nr.4c-9/96. 

Comisia pentru sănătate și familie a avizat favorabil, inițiativa legislativă, 
în şedinţa din data de 2 aprilie 2020, conform Avizului nr.4c-10/68. 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  a avizat 
favorabil, inițiativa legislativă,  conform Avizului nr.4c-19/34/28.04.2020. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor doua Comisii au examinat iniţiativa 
legislativă, în şedinţe separate.  

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, a dezbătut 
inițiativa legislativă în ședința online din data de 12 mai 2020. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți 11 deputați din totalul de 13 membri ai 
Comisiei. 

Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, cu majoritate de 
voturi, a întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea 
violenței domestice. 
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Comisia juridică, de disciplină și imunități, a dezbătut inițiativa 
legislativă în ședința online din data de 2 iunie 2020. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost 
prezenți conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și 
ai Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun 
de adoptare a proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu 
amendamente admise și respinse din Anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
                                                                                                               
                                     

PREŞEDINTE 
NICUȘOR HALICI 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 

CRISTINA-IONELA IURIȘNIȚI 

SECRETAR 

AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 
 

 

 

 
Consilier parlamentar,  Denisa Popdan 
 
 

 
 
 
 



 ANEXA 1  
AMENDAMENTE ADMISE   

 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie  
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1.  

 
Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice 
 

Nemodificat  

 
 

  
Articol unic.- Legea nr.217/2003 pentru 
prevenirea si combaterea violentei 
domestice, republicată in Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.365 din 30 mai 
2012, cu modificările si completările 
ulterioare, se modifică si se completeaza 
dupa cum urmeaza: 
 

 
Articol unic.- Legea nr.217/2003 pentru 
prevenirea si combaterea violentei 
domestice, republicată in Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.205 din 24 martie 
2014, cu modificările si completările 
ulterioare, se modifică si se completeaza 
dupa cum urmeaza: 

Autor: deputat Cristina-Ionela Iurișniți 

  
Pt corectitudinea 
informațiilor 

2. Art.3 
În sensul prezentei legi, violenţa 
domestică înseamnă orice inacţiune 
sau acţiune intenţionată de violenţă 
fizică, sexuală, psihologică, 
economică, socială sau spirituală 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. 

1. Articolul 3 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: „In sensul prezentei 
legi, violența domestică inseamna orice 
inacțiune sau acțiune intenționată de 
violență fizică, sexuală, psihologică, 
economica, sociala, spirituala sau 
cibernetică, care se produce in mediul 
familial sau domestic ori intre soți sau foști 
soți, precum și intre actuali sau foști 
parteneri, indiferent daca agresorul locuiește 
sau a locuit impreuna cu victima.” 

Nemodificat 
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3. 

 
                    _ 

2. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera 
g) se introduce o noua litera, lit.h), cu 
următorul cuprins: „violența cibemetică - 
hărțuire online, mesaje online instigatoare la 
ură pe bază de gen, urmărire online, 
amenințări online, publicarea non-
consensuală de informații și conținut grafic 
intim, accesul ilegal de interceptare a 
comunicaliilor și datelor private și orice altă 
formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei 
Informației și a Comunicațiilor prin 
intermediul calculatoarelor, telefoanelor 
mobile inteligente sau altor dispozitive 
similare care folosesc telecomunicațiile sau 
se pot conecta la  internet și pot transmite și 
utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu 
scopul de a face de rușine, umili, speria, 
amenința, reduce la tăcere victima.” 
 

Nemodificat 

 

 

 
4. 

 
 
 
                          _ 

3. La articolul 8, dupa alineatul (32) se 
introduce un nou alineat, alin.(33), cu 
următorul cuprins: „Agenția Națională 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei Și 
Bărbați asigură coordonarea impreuna cu 
alte ministere in raport cu integrarea unei 
perspective de egalitate intre femei și barbați 
in toate politicile, programele și cercetarea 
in domeniul inteligenței artificiale, pentru a 
evita potențialele riscuri ale tehnologiei care 
perpetueaza sexismul, stereotipurile de gen 
și violența cibernetică” 

Nemodificat 
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5. 

 
Art. 9 
(1) Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Ministerul Sănătăţii 
elaborează şi difuzează materiale 
documentare privind prevenirea, 
cauzele şi consecinţele violenţei 
domestice. 
  

 
4. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică 
și va avea următorul cuprins: „Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Educației 
Naționale, Ministerul Sănătății și Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale 
elaborează și difuzează material 
documentare privind prevenirea, cauzele și 
consecințele violenței domestice.” 

  
4. La articolul 9 alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„(1)  Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Educației și Cercetării, 
Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor 
elaborează și difuzează material documentare 
privind prevenirea, cauzele și consecințele 
violenței domestice.” 

Autor: deputat Cristina-Ionela Iurișniți 

 

 
 
Actualizare 
denumire ministere, 
conform Hotărârii 
Parlamentului 
nr.22/2019/ tehnica 
legislativă 



 7

 
6. 

(2) Ministerul Sănătăţii are obligaţia 
de a elabora instrucţiuni pentru a se 
asigura de faptul că medicii de 
familie şi medicii specialişti din 
sistemul de sănătate public sau privat 
notează în fişa pacientului 
suspiciunile de violenţă domestică. 
 
                      _ 

5. La articolul 9, după alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, alin. (3), cu 

următorul cuprins:  

 
„Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, prin organismele aflate în 
coordonare responsabile de prevenirea, 
analiza, identificarea și reacția la incidente 
în cadrul infrastructurilor cibernetice, are 
obligația de a efectua demersurile necesare 
pentru a dezvolta campanii de sensibilizare 
publică privind violența cibernetică și să 
ofere asistență practică autorităților centrale 
și locale în prevenirea și răspunsul la vilența 
cibernetică. Împreună cu instituțiile 
prevăzute la art. 8, Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale 
stabilește, promoveză și bugetează programe 
destinate unei game largi de utilizatori 
pentru alfabetizare.” 

5. La articolul 9, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins:  

„(3) Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor  prin 
organismele aflate în coordonare 
responsabile de prevenirea, analiza, 
identificarea și reacția la incidente în cadrul 
infrastructurilor cibernetice, are obligația de 
a efectua demersurile necesare pentru a 
dezvolta campanii de sensibilizare publică 
privind violența cibernetică și să ofere 
asistență practică autorităților centrale și 
locale în prevenirea și răspunsul la violența 
cibernetică. Împreună cu instituțiile 
prevăzute la art. 8, Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor stabilește, promovează și 
bugetează programe destinate unei game 
largi de utilizatori, pentru alfabetizare 
digitală.” 

Autor: deputat Cristina-Ionela Iurișniți 

 

Actualizare 
denumire minister, 
conform Hotărârii 
Parlamentului 
nr.22/2019 
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           ANEXA 2 
AMENDAMENTE RESPINSE   

 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
Adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie  
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

 
1. 

 
                    _ 

2. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera 
g) se introduce o noua litera, lit.h), cu 
următorul cuprins: „violența cibemetică - 
hărțuire online, mesaje online instigatoare la 
ură pe bază de gen, urmărire online, 
amenințări online, publicarea non-
consensuală de informații și conținut grafic 
intim, accesul ilegal de interceptare a 
comunicaliilor și datelor private și orice altă 
formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei 
Informației și a Comunicațiilor prin 
intermediul calculatoarelor, telefoanelor 
mobile inteligente sau altor dispozitive 
similare care folosesc telecomunicațiile sau 
se pot conecta la  internet și pot transmite și 
utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu 
scopul de a face de rușine, umili, speria, 
amenința, reduce la tăcere victima.” 
 

2. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera 
g) se introduce o noua litera, lit.h), cu 
următorul cuprins: „violența cibemetică - 
hărțuire online, mesaje online instigatoare la 
ură pe bază de gen, urmărire online, 
amenințări online, publicarea non-
consensuală de informații și conținut grafic 
intim, accesul ilegal de interceptare a 
comunicaliilor și datelor private și orice altă 
formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei 
Informației și a Comunicațiilor prin 
intermediul calculatoarelor, telefoanelor 
mobile inteligente sau altor dispozitive 
similare care folosesc telecomunicațiile sau 
se pot conecta la  internet și pot transmite și 
utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu 
scopul de intimida victima.” 
 
Autor amendament dep. Gabriel Grosaru 

 

 


