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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

 
Comisia juridică, de disciplină                                                      Comisia pentru egalitatea de șanse  

           și imunități                                                                                            între femei și bărbați 

    Nr. 4c-3/209/2021                                          Nr. 4c-20/28/2022 

București, 15.02.2022 

 

 

BIROUL PERMANENT  

AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

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

violenţei în familie (Pl-x nr.357/2018), transmisă Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități și Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, pentru 

examinare pe fond, cu adresa nr.Plx 357/2018 din 5 iunie 2018. 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  

      

 

 

               PREȘEDINTE,                                     PREȘEDINTE, 

        LAURA CĂTĂLINA CIORBĂ-VICOL                                           DAN TANASĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

 
Comisia juridică, de disciplină                                                      Comisia pentru egalitatea de șanse  

            și imunități                                                                                   între femei și bărbați          

Nr. 4c-13/539/2018/2021                                       Nr. 4c-/28/2018/2022 

                                                                                                                 București, 15.02.2022 

 

R A P O R T   C O M U N 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

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

(Pl-x nr.357/2018) 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

și imunități și Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

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

transmisă cu adresa nr. Plx.357 din 5 iunie 2018.  

   

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

în ședința din 29 mai 2018. 

 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.188 din 12.03.2018, avizează favorabil 

propunerea legislativă, cu observații și propuneri.  

 Guvernul, prin adresa nr.708/19.04.2018, nu susține adoptarea acestei 

propuneri legislative în forma prezentată având în vedere că majoritatea măsurilor 

propuse au fost deja reglementate printr-un alt proiect de lege deja adoptat.  

 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat 

negativ propunerea legislativă, în ședința din 12 iunie 2018, conform avizului nr.4c-

6/280/12.06.2018. 
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 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat negativ 

propunerea legislativă, în ședința din 13 iunie 2018, conform avizului nr.4c-

12/364/13.06.2018. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 

avizat favorabil propunerea legislativă, în ședința din 12 iunie 2018, conform 

avizului nr.4c-5/309/13.06.2018. 

 Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil propunerea 

legislativă, în ședința din 12 iunie 2018, conform avizului nr.4c-7/548/14.06.2018. 

 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ propunerea legislativă, 

în ședința din 19 iunie 2018, conform avizului nr.4c-2/465/19.06.2018. 

 Comisia pentru sănătate și familie a avizat negativ propunerea legislativă, în 

ședința din 26 iunie 2018, conform avizului nr.4c-8/248/26.06.2018. 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003, în sensul conferirii unui mecanism eficient de 

monitorizare a respectării ordinului de protecţie, precum şi al redefinirii unor 

sintagme în acord cu deciziile Curţii Constituţionale în materie, propunându-se, în 

principal următoarele: modificarea definiţiei noţiunii de „membru de familie”, în 

sensul eliminării sintagmei „în cazul în care convieţuiesc”, introducerea unor noi 

măsuri de control, în sensul obligării agresorului să poarte permanent un sistem 

electronic de supraveghere, efectuarea de verificări inopinate de către organele de 

poliţie cu privire la respectarea ordinelor de protecţie, reglementarea posibilităţii de a 

introduce în numele victimei a cererii privind emiterea ordinului de protecţie de către 

orice membru al familiei, astfel cum este definit la art.5 din Legea nr.217/2003. 

 Potrivit prevederilor art.62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările si completările ulterioare, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 

 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă 

în ședința desfășurată în sistem mixt din data de 16 decembrie 2021. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputaţi conform listei de prezență. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative 

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

violenţei în familie. 

 

Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a examinat 

propunerea legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt din data de 15 februarie 

2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputaţi conform listei de prezență. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii 

comisiei au hotărât, cu unanimitate, respingerea propunerii legislative pentru 

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

violenţei în familie. 

  

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii 
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legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. 

 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  
 

 

 

PREȘEDINTE,                                         PREȘEDINTE, 

 

  LAURA-CĂTĂLINA CIORBĂ-VICOL                                                   DAN TANASĂ 

   

  

 

  

 

  

 SECRETAR,                                               SECRETAR,       

LADÁNYI László-Zsolt                                                                            Viorica SANDU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,                                                                                                                                             Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                       

Bucur Dragoș                                                                                                                                                      Simona Șerban

   


