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Comisia pentru egalitatea de şanse                 Nr.4c-17/531/30.06.2015 

          pentru femei şi bărbaţi 

    

 

        Proces verbal 

        al lucrărilor Comisiei din data  de 23 iunie 2015 

 

 

           Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 23 iunie 2015, având pe ordinea de zi dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a Proiectului de Lege privind modificarea Legii 

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

(PLx. 440/2015). 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de domnul preşedinte Ştefan Petru 

Dalca, care a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 

majoritate de voturi. În continuare domnul preşedinte a prezentat obiectul de 

reglementare al proiectului de lege. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru dezbaterea pe fond a proiectului de lege  

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea  Legii 

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

şi completările ulterioare. Potrivit expunerii de motive se are în vedere crearea 
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cadrului pentru o mai bună protecţie a victimelor violenţei în familie şi  

promovarea unor măsuri reale şi eficiente în vederea asigurării protejării 

victimelor acestui tip de agresiuni, care în majoritatea cazurilor sunt 

femei.Soluţiile legislative au la bază valorificarea unor propuneri formulate în 

Raportul nr.1609/2014 al Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, rezultate din activitatea organelor judiciare în aplicarea Legii 

nr.217/2003.  

Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi  aprobarea 

proiectului de Lege în forma adoptată de Senat şi întocmirea unui Raport 

preliminar care să fie transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

În ziua de 23 iunie 2015, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: domnul 

deputat Ştefan Petru Dalca – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, 

domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat Vlad Marcoci - 

secretar, domnul deputat Florin Gheorghe , domnul deputat Molnar Zsolt. 

 

 

Au absentat:doamna deputat Viorica Marcu, domnul deputat Mircea-

Gheorghe Drăghici, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Adriana-

Doina Pană, doamna deputat Maria Andreea Paul  şi doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora 

           PREŞEDINTE                                                 
                                        
      Ştefan Petru DALCA                                           

 
                                                                                               

                                                                                      SECRETAR   
 
                                                                                            Gheorghe FIRCZAK  
 
 

 Întocmit,                                         
                                                                                                            Consilier  parlamentar     
                         Maria Eugenia Barna      


