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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                             Nr. 37/229/31.03.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 24 - 26 martie 2009 
 

 

Marţi,  24 martie  2009 
   În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

         1. Studiu individual. 

 

Miercuri, 25 martie  2009 
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele  puncte: 

1.   Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 

asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

(PL.x.174/2009); 

2.  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). 

 

Joi, 26 martie  2009 
   În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

         1. Studiu individual 
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Marţi,  24 martie  2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la proiectele de Lege aflate pe ordinea 

de zi a şedinţei Comisiei. 

 
Miercuri, 25 martie  2009 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.): doamna 

Mariana Nedelcu – secretar de stat, doamna Mihaela Grecu – director şi doamna Maria 

Elena Bundaru - inspector; 

- din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (M.J.L.C.): doamna 

Cristina Irimia, consilier juridic şi doamna Alina Ion – consilier juridic. 

Ministerul Sănătăţii, deşi a fost invitat, nu a participat la lucrările Comisiei. 

La Comisie şi-au înregistrat prezenţa doamna deputat Mihaela Stoica, respectiv 

doamna deputat Cornelia Brânduşa Novac, supleante ale doamnelor deputat Doiniţa 

Mariana Chircu şi Carmen Axenie, pentru şedinţa din data de 25.03.2009, conform 

adreselor nr. 16/300/25.03.2009 şi nr.16/301/25.03.2009 primite de la Grupul parlamentar 

al Partidului Democrat  - Liberal. 

Doamna preşedinte  Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei 

şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost 

îndeplinită. 

La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea în procedură 

de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (PL.x. 

174/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare exercitarea   

profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, transpunând prevederile Directivei 

2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7.09.2005 privitor la libertatea 
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de stabilire, libera prestare a serviciilor şi recunoaşterea calificărilor profesionale în 

legislaţia naţională din sectorul de sănătate. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a precizat faptul că Ministerul Sănătăţii, 

deşi a fost invitat nu a asigurat prezenţa reprezentanţilor la lucrările Comisiei, la Comisie 

înregistrându-se adresa nr.15369/24.03.2009, conţinând punctul de vedere favorabil 

asupra proiectului de lege. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 

La al doilea punct de 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.388/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională. 

Cu acest proiect de Lege au fost sesizate, pentru raport comun, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, care au 

dezbătut proiectul de Lege în şedinţe separate. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

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

completările ulterioare, în sensul includerii unor mijloace specifice de drept civil, respectiv 

ordinul de protecţie, a ordinului de restricţie printre mijloacele de drept penal, dezvoltând 

astfel proceduri judiciare precise, rapide şi eficiente pentru rezolvarea cazurilor extreme. 

De asemenea, se propune eficientizarea activităţii autorităţilor care iau cunoştinţă despre 

comiterea unui caz de violenţă în familie, pentru susţinerea şi consilierea victimelor pentru 

a uza de mijloace legale în vederea sancţionării cazurilor de violenţă.  

Doamna preşedinte  Cristina Ancuţa Pocora a informat invitaţii şi membrii Comisiei 

cu privire la etapele parcurse în dezbaterea acestui proiect de lege, după cum urmează: 

 -Comisia  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  a transmis Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr.37/442 din 30 octombrie 2008, un raport preliminar 

de adoptare cu amendamente; 

-Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a transmis Comisiei pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi, la data de 3 februarie 2009, cu adresa nr.PL-x388/2008, un raport 

preliminar de respingere a proiectului de lege.  
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 Având în vedere hotărârile celor două Comisii, s-a impus reluarea dezbaterii 

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

şi combaterea violenţei în familie, în vederea avizării în fond şi redactării unui raport 

comun împreună cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. 

 Domnul deputat Gheorghe Firczak, unul dintre iniţiatorii propunerii legislative a 

prezentat sumar motivaţia şi conţinutul acesteia, considerând necesară îmbunătăţirea 

cadrului legislativ în domeniu. Domnul deputat a subliniat faptul că orice propunere de 

modificare a Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie trebuie 

corelată cu prevederile codurilor juridice, astfel în cât să fie prevenită violenţa iar victimele 

să fie protejate. 

 Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a apreciat iniţiativa legislativă pentru că 

introduce instrumente şi oferă mijloacele necesare  prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie şi a menţionat că a formulat amendamente la Codul penal.  

În numele Minsterului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Mariana 

Nedelcu, secretar de stat, a precizat că nu susţine adoptarea acestui proiect de lege 

întrucât unele modificări propuse prin această iniţiativă legislativă au fost deja incluse în 

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

şi combaterea violenţei în familie, care urmează a fi înaintat de către Guvern 

Parlamentului în luna aprilie 2009.  

De asemenea, doamna secretar de stat a menţionat că, în prezent, se are în 

vedere o reorganizare a ministerului şi implicit a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Familiei (A.N.P.F.) şi că proiectul va fi corelat cu prevederile noilor coduri juridice. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a solicitat detalii cu privire la noul 

proiect de Lege si a propus constituirea unui grup de lucru interministerial pentru 

elaborarea acestui proiect. 

Doamna secretar de stat Mariana Nedelcu a precizat că noul proiect de lege privind 

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

familie are o altă structură, ca urmare va include şi prevederi referitoare la reorganizarea 

A.N.P.F. – ului şi va cuprinde măsuri de prevenire a violenţei dar şi de sprijinire a familiilor. 

Proiectul va prelua o parte din propunerea legislativă a Comisiei, precum şi punctele de 

vedere formulate de societatea civilă în cadrul dezbaterii publice organizate de Comisie. 

Reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti au propus ca din 

grupul de lucru să facă parte şi ministerul, pentru a face legea aplicabilă şi pentru a se 
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introduce mijloace procedurale necesare pentru eficientizarea activităţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie.  

Domnul deputat Mugurel Surupăceanu şi domnul deputat Constantin Severus 

Militaru şi-au manifestat interesul şi sprijinul pentru orice îmbunăţăţire a legislaţiei în 

domeniu. 

Doamna deputat Maria Stavrositu evidenţat faptul că în condiţiile în care Guvernul 

va prezenta în curând  Parlamentului un nou proiect de lege, care aduce elemente de 

noutate şi îmbunătăţeşte legislaţia în domeniu, iar Comisia juridică a avizat respingerea 

propunerii legislative, consideră necesară adoptarea aceluiaşi punct de vedere. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot adoptarea proiectului de 

lege.  Cu 5 voturi „pentru” adoptare (doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, 

domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Maria – 

secretar, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana 

Varga) şi 6 voturi „împotrivă” (domnul deputat Mugurel Surupăceanu – vicepreşedinte, 

doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Cornelia Brânduşa Novac, 

doamna deputat Mihaela Stoica, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru), proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie a primit propunerea de 

respingere. Ca urmare, raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 

Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, care va fi transmis plenului 

Camerei Deputaţilor a fost unul de respingere. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările şedinţei. 

 
Joi, 26 martie  2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la proiectele de Lege aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

În zilele de 24 şi 26 martie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, 

domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Maria 

– secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, 

doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 
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domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga. 

În ziua de 25 martie la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul 

deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Maria – 

secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Cornelia Brânduşa 

Novac, doamna deputat Mihaela Stoica, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga. 

Au absentat de la lucrări doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache şi domnul 

deputat Nicolae Bănicioiu. 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                                        
 
 

Cristina Ancuţa POCORA               
 

                  SECRETAR   
 

   PETŐ Csilla-Maria 

                                                         
 

                                                                                             

 

 

 

 

  
                                     Intocmit:  

                                                                                                                                                                          Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 

                                                                                                                                                                          Consilier parlamentar 
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