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   Miercuri, 17 martie 2010 
           În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Discuţii pe baza draft-ului propunerii legislative privind modificarea şi 

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

familie. 

Joi, 18 martie  2010 
În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Discuţii pe baza draft-ului propunerii legislative privind modificarea şi 

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

familie. 

 

   Miercuri, 17 martie 2010 
   Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache. 

Doamna vicepreşedintă  Cristina Ileana Dumitrache a declarat deschise lucrările 

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

fost îndeplinită. 

Doamna vicepreşedintă Cristina Ileana Dumitrache a informat membrii Comisiei 

că doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora încearcă să ajungă la şedinţă, domnia sa 
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având de susţinut unele propuneri legislative la Comisia pentru politică externă şi la 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

De asemenea, doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache a adus la 

cunoştinţa membrilor Comisiei propunerea doamnei preşedintă Cristina Ancuţa Pocora 

privind depunerea iniţiativei legislative privind modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în forma actuală, 

urmând ca, în procedura de dezbatere pe fond să se intervină cu eventuale 

amendamente. 

 În legătură cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

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

vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a avansat ideea constituirii unui grup de lucru 

care să lucreze pe textul acesteia, conform unui program stabilit de comun acord.  

De asemenea, domnia sa a propus să se analizeze această iniţiativă legislativă 

împreună cu organizaţiile neguvernamentale cu expertiză în domeniu, menţionând că 

nu poate susţine propunerea legislativă în forma aflată în acest moment în discuţie, dat 

fiind faptul că există încă foarte multe aspecte care nu sunt reglementate prin prezenta 

propunere legislativă cum ar fi: definirea formelor de violenţă, atribuţiile instituţiilor, 

modul de funcţionare a serviciilor în teritoriu, etc.  Doamna vicepreşedinte Ileana 

Cristina Dumitrache a apreciat că iniţiativa legislativă ar trebui să vină în întâmpinarea 

nevoilor din teritoriu şi să asigure o protecţie reală victimelor violenţei în familie.  

Doamna deputat Carmen Axenie a mentionat că este de acord cu cele prezentate 

de doamna  vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache şi a subliniat că propunerea 

legislativă trebuie să fie corelată şi cu Codul de procedură civilă. 

Ca urmare, doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache a propus 

amânarea depunerii iniţiativei legislative, aceasta urmând a fi îmbunătăţită, propunerea 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a propus următoarele: 

- stabilirea componenţei grupului de lucru privind propunerea legislativă privind 

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

în familie până la data de 10 aprilie a.c.; 

- stabilirea unui plan de acţiune care să cuprindă activităţile ce trebuie îndeplinite  

(traducerea legislaţiei din alte ţări europene, respectiv Spania, contactarea unor instituţii 

şi organizaţii neguvernamentale); 
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- contactarea doamnei Minodora Cliveti, fostă preşedintă a Comisiei şi iniţiator al 

propunerii legislative, pentru a se obţine acordul cu privire la preluarea iniţiativei 

legislative în vederea îmbunătăţirii acesteia; 

- analiza fezabilităţii propunerii unor surse de finanţare pentru serviciile destinate 

victimelor violenţei în familie, eventual prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit. 

 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a propus ca iniţiativa legislativă să fie 

trimisă către organizaţiile neguvernamentale cu expertiză în domeniu, iar acestea să 

poate face propunerile în formă scrisă, propuneri ce vor fi analizate în cadrul grupului de 

lucru.  

 Membrii Comisiei şi-au dat acordul în unanimitate pentru constituirea grupului de 

lucru, acţiunile preconizate şi îmbunătăţirea textului iniţiativei legislative. 

 Şi-au manifestat dorinţa de a face parte din grupul de lucru următorii: 

- doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache; 

- doamna deputat Maria Stavrositu; 

- doamna deputat Carmen Axenie; 

- doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu; 

- domnul deputat Constantin Severus Militaru,  

lista rămânând deschisă şi altor membri ai Comisei. 

  În continuare, a luat cuvântul domnul deputat Mugurel Surupăceanu care a rugat 

să se consemneze întocmai toate luările de cuvânt şi a precizat că doreşte să reia un 

subiect abordat în cursul  şedinţei  Comisiei din data de 9 martie a.c., respectiv 

solicitarea făcută preşedintei, de către membrii Comisiei, cu privire la acordarea 

punctajelor şi calificativelor staff-ului, după discutarea şi analizarea lor în cadrul  

Comisiei. În acest sens, domnul deputat a subliniat următoarele: 

- staff-ul Comisiei asigură asistenţă tehnică tuturor membrilor Comisiei; 

- doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a făcut  evaluarea a staff-ului Comisiei 

şi a transmis rapoartele de evaluare fără să consulte membrii Comisiei, deşi aceştia au 

solicitat în mod expres acest lucru în şedinţa Comisie din data de 9 martie a.c., ceea ce 

generează o situaţie gravă, parlamentarii fiind sfidaţi de preşedintele Comisiei. 

 Doamna deputat Doiniţa-Mariana Chircu a solicitat în numele membrilor Comisiei 

ca Biroul Comisiei să se întrunească pentru a discuta şi a analiza punctajele şi 

calificativele acordate staff-ului. 

 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a menţionat că apreciază activitatea şi 

pregătirea staff-ului, precizând că nu există probleme din partea acestuia. 
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 Domnul deputat Mugurel Surupăceanu a solicitat să se consemneze din nou 

propunerea ca Biroul Comisiei să discute şi să analizeze punctajele şi calificativele 

acordate staff-ului. 

 Domnia sa  a subliniat faptul că, în condiţiile în care sunt opinii conform cărora 

există  Comisii parlamentare inutile, prin acordarea unor punctaje şi calificative mici 

staff-ului (cele mai mici dintre toate Comisiile), sunt aduse deservicii Comisiei, doamna 

preşedintă lovind în interesele Comisiei. Domnul deputat Mugurel Surupăceanu a 

precizat că staff-ul Comisiei s-a dovedit a fi, în fapt, foarte bine pregătit şi cu experienţă 

care trebuie recunoscută. 

 Doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu a precizat că a observat de multe ori 

carenţe de comunicare, precum şi o atitudine abuzivă a doamnei preşedintă Cristina 

Ancuţa Pocora faţă de membrii Comisiei şi faţă de staff, situaţia generată punând o 

etichetă nemeritată asupra Comisiei. 

 Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a menţionat că o problemă 

foarte serioasă este cea legată de deplasările externe, invitaţiile trebuind să fie aduse la 

cunoştinţa Comisiei, pentru informare, deoarece în mod protocolar invitaţia este 

adresată preşedintelui ca reprezentant al Comisiei, iar decizia cu privire la nominalizări 

trebuie să fie luată în urma  discuţiilor în cadrul  Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat 

cu unanimitate de voturi, nominalizarea, în cadrul şedinţelor Comisiei, a persoanelor 

care vor efectua deplasări externe. 

 Doamna deputat Maria Stavrositu a  solicitat întocmirea unui raport cu privire la 

deplasările externe, care să cuprindă atât persoanele nominalizate şi perioada 

deplasării,  cât şi invitaţiile originale primite de instituţie, propunere aprobată cu 

unanimitate de voturi de membrii Comisiei. 

 În continuare a luat cuvântul domnul deputat Constantin Severus Militaru şi a 

informat că, din motive personale, nu mai poate participa la reuniunea de la Zagreb, 

Croaţia, anunţând în acest sens Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională 

multilaterală.  

 Domnul deputat Mugurel Surupăceanu a propus ca, în măsura în care este 

posibil, să participe un alt membru al Comisiei, după obţinerea unui răspuns în acest 

sens din partea doamnei Sonja Lokar de la Gender Task Force, organizatorul reuniunii. 

  Domnul deputat Constantin Severus Militaru a propus ca la şedinţa Comisiei din 

săptămâna următoare, să fie ascultată şi opinia doamnei preşedinte Cristina Ancuţa 

Pocora în legătură cu problemele ridicate de membrii Comisiei, având în vedere faptul 
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că domnia sa nu a fost prezentă la această şedinţă. De asemenea, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru a propus ca  marţi, 23 martie, orele 1100, să aibă loc şedinţa 

Biroului Comisiei, la care să se discute punctajele şi calificativele staff-ului pentru anul 

2009, propunerea întrunind unanimitate de voturi. 

 Domnul deputat Mugurel Surupăceanu a propus ca la următoarea şedinţă a 

Comisiei să se discute oportunitatea transmiterii către Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal a unei scrisori prin care să se aducă la cunoştinţa acestuia starea de 

fapt din cadrul Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi 

propunerea domnului deputat Mugurel Surupăceanu.  

 După momentul votului s-au prezentat la şedinţă doamnele deputat Graţiela 

Leocadia Gavrilescu şi Lucia Ana Varga. 

 Doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache a declarat închise lucrările 

Comisiei. 

 
Joi, 18 martie  2010 

Membrii Comisiei au continuat discuţiile pe baza textului propunerii legislative privind 

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

în familie. 

 

În ziua de 17 martie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Ileana Cristina Dumitrache–vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–

vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria 

Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus 

Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

A absentat doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă. 

 

În ziua de 18 martie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat 

Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna 

deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–

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

Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

p.        PREŞEDINTE                                                        
 

Ileana Cristina Dumitrache               
 
                  

                  SECRETAR   
 
 

                                                          Pető Csilla-Mária 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Intocmit:  
                                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 
                                                                                                                                                                     Consilier parlamentar 
  
                            Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                     Expert parlamentar 
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