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Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 407/ 13.07.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada  04 -  07 iulie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 28 - 30 iunie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1.     Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 
662/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (PL.x 845/2010); 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

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

(PL.x 846/2011). 
4. Documentare privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. Doamna 

preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei. De 

asemenea, domnia sa a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

În cadrul lucrărilor Comisiei s-au continuat dezbaterile generale cu privire la 

proiectele de lege care vizează prevenirea şi combaterea violenţei în familie, membrii 

Comisiei fiind informaţi cu privire la interesul manifestat de o serie de organizaţii 

neguvernamentale de a-şi expune punctul de vedere referitor la acest subiect (respectiv 
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Asociaţia Transcena, Asociaţia Grado, Asociaţia No Abuse, Coaliţia împotriva violenţei 

în familie - VIF). 

De asemenea s-a constatat faptul că Guvernul nu a transmis noul punct de 

vedere cu privire la proiectele de lege în ansamblu, aşa cum a fost solicitat de către 

Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi. 

Membrii Comisiei s-au documentat  privind prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie. 

 

In zilele de 4, 5, 6 şi 7 iulie la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

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

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat 

Pető Csilla-Mária, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, 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 Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

A absentat doamna deputat Carmen Axenie. 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
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