
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/206/19.04.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada  12 – 14 aprilie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 12 – 14 aprilie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Audierea Inspectoratului General al Poliţiei Române privind activitatea în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la 

eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război (PL.x 145/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.11/2011 privind  utilizarea indicatorului de referinţă câştigul 

salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale           

(PL.x 161/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri  (PL.x 173/2011). 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura 

de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot 

proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
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La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: 

- doamna Angela Chirvăsuţă, inspector principal, Institutul de Cercetare şi 

Prevenire a Criminalităţii;  

- domnul Mihai Pruteanu, director adjunct, Direcţia ordine publică din Inspectoratul 

General al Poliţiei Române (I.G.P.R.) ; 

- domnul Mihai Bădescu, director general adjunct, Direcţia generală juridică – 

M.A.I.; 

- domnul Laurenţiu Mitrea, comisar şef, Direcţia de investigaţii criminale din 

I.G.P.R; 

- domnul Mihai Căminişteanu, şef birou, Oficiul juridic al I.G.P.R.. 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri, deşi invitate, nu au participat la dezbateri. 

 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat audierea Inspectoratului General al 

Poliţiei Române privind activitatea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a invitat reprezentanţii Inspectoratului 

General al Poliţiei Române (I.G.P.R.) pentru discuţii privind propunerile legislative cu 

referire la prevenirea violenţei domestice. Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a 

precizat că este interesată de modificările cadrului legislativ pentru ca acesta să fie 

operativ în privinţa asigurării protecţiei victimelor violenţei domestice. 

Domnul director Mihai Pruteanu, reprezentantul a I.G.P.R. a precizat că sunt trei 

propuneri legislative, iar punctul de vedere favorabil al Guvernului se referă doar la una 

dintre ele. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat faptul că două dintre 

propuneri modifică legea existentă, iar a treia propunere schimbă cadrul legisaltiv, 

propunând o viziune integrată, cu precizarea că poliţia are în prezent pârghii limitate ce 

trebuiesc modificate în vederea monitorizării iar propunerea ONG-urilor de a exista un 

cazier pentru agresor va asigura evidenţa acestuia la instanţe pentru emiterea ordinului 

de restricţie. Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a menţionat că trebuie diminuat 

numărul victimelor colaterale şi că este necesar un proiect pilot astfel ca atunci când 

victima se adresează unei instituţii trebuie să se mişte un întreg sistem. 

Domnul Mihai Bădescu, director general adjunct, a menţionat faptul că 

împărtăşeşte punctele de vedere exprimate prin propunerile legislative. De asemnea, 

domnia sa a precizat că Ministerul Justiţiei s-a pronunţat cu privire la înfiinţarea ordinului 

de restricţie.  
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Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a întrebat ce trebuie să fie schimbat 

în legislaţie şi în sistemul instituţional pentru a se asigura o protecţie reală a victimelor.  

Domnul director adjunct Mihai Pruteanu a făcut unele precizări cu privire la 

experienţa pe care a avut-o în perioada 2007 – 2010, când a deţinut funcţia de manager 

de proiect lucrând cu specialişti olandezi pe exemplul Olandei. In continuare, domnia sa, 

a subliniat faptul că fenomenul violenţei a luat amploare crescând numărul de infracţiuni 

în familie, cum ar fi: omoruri, vătămări corporale, tentative de omor, abandon de familie, 

rele tratamente şi nerespectarea măsurilor de încredinţare minor iar stările conflictuale   

s-au diminuat cu 5,10% în anul 2010 faţă de anul 2009. In acest context, domnul  Mihai 

Pruteanu a salutat iniţiativa Comisiei de modificare a cadrului legislativ, având în vedere 

că actualul context economico – social a condus la limitarea veniturilor, creşterea 

şomajului, acestea fiind de natură  a genera situaţii conflictuale. 

Proiectul la care a facut referire domnul  director Mihai Pruteanu este în curs de  

implementare la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, la care sunt chemate să participe 

toate instituţiile cu atribuţii în domeniu, urmând ulterior ca acest sistem integrat de 

raportare să fie generalizat la nivel naţional. 

Reprezentantul IGPR, domnul director Mihai Pruteanu, a precizat că în prezent, 

victimele sau apropiaţii acestora, sau chiar vecinii, apelează numărul de urgenţă 112 iar  

echipa de poliţişti se deplasează la locuinţa persoanei în cauză, constatând faptele 

reclamate dar de foarte multe ori agresorul şi victima se împacă, existând chiar situaţii în 

care aceştia fac plângere împotriva poliţiştilor care au intervenit în conflict.  Ca urmare, 

domnul Mihai Pruteanu a recomandat ca modifcările legislative să conţină texte 

imperative precum şi atribuţii şi proceduri clare pentru toate instituţiile implicate în 

domeniu.   

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a menţionat că trebuie să fie scos 

agresorul din casă iar aducerea victimei în adăpost nu rezolvă problema violenţei, de 

asemenea, că există cazuri în care aplicarea contravenţiei înrăutăţeste situaţia familială. 

Domnul comisar şef Laurenţiu Mitrea a menţionat că, din constatările poliţiei, 

violenţa în familie este generată de gelozie şi lipsa resurelor materiale. Domnia sa a 

menţionat că nu se recurge la plângere prealabilă decât la circa 25% din cazurile de 

violenţă în familie, de asemenea, faptul că 80% din infracţiunile de violenţă se petrec în 

mediul rural, precum şi faptul că ar trebui soluţionate cauzele, din oficiu. Totodată, 

domnul comisar şef Laurenţiu Mitrea a subliniat faptul că din legislaţia în domeniul 

violenţei în familie trebuie eliminată sintagma „poate fi” astfel încât, în cazul tentativei de 

omor cercetarea agresorului  să nu se mai facă în libertate, întrucât victima unei fapte de 
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violenţă este supusă în continuare altor forme de violenţă. In acelaşi timp domnia sa a 

opinat cu privire la eliminarea martorului din procesul verbal, deoarece acesta nu este, 

de cele mai multe ori, o persoană care a asistat la actele de violenţă, ceea ce ridică 

serioase probleme cu privire la veridicitatea declaraţiei acestuia, în cadrul instanţelor. 

Domnul deputat Constantin Severus Militaru a precizat ca poliţistul trebuie chemat 

la poligraf, în situaţia în care martorul în instanţă spune :”m-a pus poliţistul”. 

Doamna deputat Gabriela Leocadia Gavrilescu a menţionat faptul că trebuie 

analizată problema pe fondul ei şi a precizat că poliţistul de proximitate nu poate rezolva 

fenomenul violenţei, sectoristul fiind cel recunoscut de oameni, şi fiind necesară 

modificarea legislaţiei în domeniul atribuţiilor poliţiei. 

Domnul director Mihai Pruteanu a menţionat faptul că de la 1 iulie 2011, poliţistului 

de proximitate i se vor da atribuţiile fostului sectorist judiciar. 

Doamna deputat Gabriela Leocadia Gavrilescu a subliniat faptul că judeţul 

Prahova este cunoscut ca având o infracţionalitate crescută, aşa încât noţiunea de 

sectorist trebuie reactualizată.  

Doamna deputat Lucia Varga a menţionat faptul că, deoarece infracţionalitatea 

este la un nivel ridicat în mediul rural, ar trebui acţionat în sensul sensibilizarii populaţiei 

iar agresorul să fie obligat să presteze muncă în folosul comunităţii, fiind obligat prin 

lege, deoarece amenda nu rezolvă situaţia. Doamna deputat Lucia Varga a menţionat şi  

faptul că ar trebui stabilite prin hotărăre de consiliu local tipurile de prestaţii ce vor fi 

realizate în situaţia contravenţiilor.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora şi domnul vicepreşedinte Gheorghe 

Firczak au apreciat propunerile de modificarea a legislaţiei, care au rezultat din audiere.  

La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea 

documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 

război (PL.x 145/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 

acte normative care reglementează eliberarea, gestionarea şi monitorizarea 

documentelor de călatorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 

război, în scopul reducerii semnificative a evaziunii fiscale în transporturile rutiere de 

persoane prin servicii regulate şi, totodată, al reducerii gradului de fraudare a 

deconturilor în vederea recuperării sumelor de bani pentru transportul categoriilor de 

călători care beneficiază de facilităţi la transportul intern. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege (doamna presedintă Cristina Ancuţa Pocora a votat „împotrivă” iar 

restul deputaţilor „pentru”). 

La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2010 privind  

utilizarea indicatorului de referinţă câstigul salarial mediu brut în actele normative din 

domeniul muncii şi protecţiei social (PL.x 161/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare înlocuirea din 

cuprinsul Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 

instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu 

modificările şi completările ulterioare, a sintagmei „salariul mediu brut pe economie 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat” cu sintagma „câştigul 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege (doamna presedintă Cristina Ancuţa Pocora a votat „împotrivă” iar restul deputaţilor 

„pentru”). 

La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri   

(PL.x 173/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea reglementarea stimulării şi 

încurajării  întreprinzătorilor tineri, aflaţi la debutul unei afaceri, prin stabilirea unui regim 

juridic şi a unor facilităţi fiscale a microîntreprinderilor înfiinţate şi conduse de aceştia, în 

cadrul unor programe de interes public şi social. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil de membrii Comisiei cu 

majoritate de voturi (doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a votat „împotrivă” iar 

restul deputaţilor „pentru”). 

Pentru zilele de 13 şi 14 aprilie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire 

la legislaţia din domeniul violenţei în familie. 
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În perioada 12 – 14 aprilie 2011, 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 Graţiela 

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

Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga.  

De la lucrări a absentat doamna deputat Doiniţa Chircu. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
 
 

          SECRETAR   
 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

          
 
                    dr.  Luminiţa Gheorghiu 

            Consilier parlamentar 
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