
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                        COMISIA PENTRU EGALITATEA DE 

ŞI IMUNITĂŢI                              ŞANSE PENTR FEMEI ŞI BĂRBAŢI 

Nr. 4c-11/1199/2015                 Nr. 4c-17/601/2015 

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015 
         PL-x 652/2015 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra 

proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, 

adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea 
de şanse pentru femei şi bărbaţi au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a 
proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, 
adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi cu adresa nr. PL-x 652/2015 din 13 octombrie 2015, înregistrat cu nr.4c-
11/1199 din 14 octombrie 2015 şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi cu adresa nr. PL-x 652/2015 din 15 octombrie 2015, înregistrat cu nr.4c-
17/601 din 15 octombrie 2015. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Preşedintele României a transmis Camerei Deputaţilor, cu adresa nr.CA-949 din 
9 octombrie 2015, Decretul pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei 
Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011, împreună cu documentele care 
stau la baza emiterii acestui decret. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei 
Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011. 

Convenţia reprezintă un instrument juridic internaţional, care, prin obiectul de 
reglementare, intră sub incidenţa prevederilor Legii nr.590/2003 privind tratatele, 
urmând a fi supusă spre ratificare Parlamentului. 

Consiliul Legislativ, conform adresei cu nr.987 din 21 septembrie 2015, a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
 Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, conform 
adresei cu nr. 4c-13/68/2015, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 20 octombrie 
2015. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 
data de 20 octombrie 2015, conform adresei cu nr.4c-5/694/2015. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate pentru dezbatere în fond au 
examinat proiectul de lege în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  au 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din ziua de 27 octombrie 2015 şi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaţilor un raport de 
adoptare a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi  8 deputaţi din totalul  de 13 membri ai 
Comisiei. 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din data de 3 noiembrie 2015. 

  La şedinţă au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
 La dezbaterea proiectului de lege a participat doamna Ana Birchall, preşedinte al 

Comisiei pentru Afaceri Europene. Doamna deputat, în calitate de parlamentar de 
referinţă al legislativului român, la Consiliul Europei, pentru problema eliminării 
violenţei împotriva femeilor, a susţinut necesitatea ratificării Convenţiei de la Istanbul 
şi de către Parlamentul României, subliniind necesitatea transformării unui reper istoric 
în voinţă politică. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un raport de adoptare a proiectului de 
lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi 
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, 
la 11 mai 2011, în forma adoptată de Senat. 
         Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de lege pentru 
ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011, în 
forma adoptată de Senat. 
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În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 
 
     PREŞEDINTE                      PREŞEDINTE  
                                                                                                                                                  
Bogdan Liviu CIUCĂ      Ştefan Petru DALCA                            

                

 

 

 

 

 

  SECRETAR      SECRETAR 

                Vasile VARGA     Gheorghe FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, Consilier parlamentar     Consilier perlamentar   
Rodica Penescu       Maria Barna 
 
        
Avizat, Şef serviciu  
Ciprian Bucur     
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