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BIROULUI  PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege 
privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi �i Comisiei pentru egalitatea de �anse pentru femei �i 
bărba�i, cu adresa nr. PL-x 327 din 13 septembrie 2016.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE 

Ciprian Nicolae NICA 

 

PRE�EDINTE 
Liliana MINCĂ 
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     RAPORT  COMUN 
asupra Proiectului de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi �i Comisia pentru egalitatea de 
�anse pentru femei �i bărba�i au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de 
Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, trimis cu adresa nr. PL-x 327 din 13 septembrie 2016. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 5 septembrie 2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.176 din 3 martie 2016. 

Guvernul a transmis un punct de vedere favorabil. 
Comisia pentru sănătate �i familie, Comisia pentru muncă �i protec�ie 

socială şi Comisia pentru drepturile omului, culte �i problemele minorită�ilor 
na�ionale au avizat favorabil ini�iativa legislativă în şedinţa din data de 20 
septembrie 2016. 
                   Ini�iativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.217/2003, în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie 
pentru întărirea protecţiei victimelor. Principalele modificări vizează stabilirea unor 
norme prin care se acordă posibilitatea instanţei de a dispune măsuri de control şi 
prevenire a încălcării ordinului de restricţie precum: obligarea agresorului de a se 
prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanţă, potrivit împrejurărilor, la 
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secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie şi 
obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua 
locuinţă, în situaţia în care prin ordinul de restricţie, s-a dispus evacuarea lui din 
locuinţa familiei. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru egalitatea de �anse pentru femei �i 
bărba�i au examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 4 octombrie 2016. La 
şedinţă au fost prezenţi 8 deputaţi din totalul de 13 membrii ai Comisiei. Membrii 
Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din 25 octombrie 2016. La şedinţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. La 
dezbaterile din Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au participat din partea 
Ministerului Justiţiei domnul Florin Moţiu, secretar de stat, iar din partea 
Inspectoratului General al Poliţiei Române domnul Ion Oraţiu Ruseanu, director, 
Direcţia de Ordine Publică. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât 
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 
completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
Ciprian Nicolae NICA 

 

PRE�EDINTE 
Liliana MINCĂ 

         
 
 
 
              SECRETAR, 

Ninel PEIA 
          SECRETAR, 

Gheorghe FIRCZAK 
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Consilier,                                                                                                                       Consilier, 
Roxana David                                                                                                                Maria Eugenia Barna 
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