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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/196/23.04.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei din zilele 

de 15, 16 şi 17 aprilie 2008 
         
 

  

 Marţi, 15 aprilie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Consultarea organizaţiilor politice de femei cu privire la propunerea legislativă 

de modificare şi completare a Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie. 

  
 
 Miercuri, 16 aprilie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 

din Legea nr.4/1953 – Codul familiei (PL-x49/2008); 

  2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x73/2008); 

  3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.23/1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi 

din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x74/2008). 
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  Joi , 17 aprilie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

 1. Documentare privind violenţa în familie, în cadrul dimensiunii parlamentare a 

campaniei paneuropene de luptă împotriva violenţei, iniţiată de Adunarea Parlamentară 

a Consiliului Europei. 

 

 

 Marţi, 15 aprilie 2008 
 
 Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Lia Ardelean. 

 Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat deschisă şedinţa şi a supus 

aprobării proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în forma prezentată, cu unanimitate 

de voturi.  

 
Pe ordinea de zi s-a aflat Consultarea organizaţiilor politice de femei cu privire la 

propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie iniţiată de membrii Comisiei. 

 La această intâlnire au dat curs invitaţiei reprezentante ale organizaţiilor de femei 

din P.S.D., P.D.-L. Şi P.C. 

 Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a susţinut necesitatea ca îmbunătăţirea 

legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie să aibă loc, în sensul 

asigurării unei protecţii reale şi sporite a victimelor violenţei în familie şi a solicitat 

sprijinul şi solidarizarea forţelor politice în acest sens. Atât membrii comisiei cât şi 

invitatele s-au declarat în favoarea susţinerii acestei iniţiative legislative. 

 Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat şedinţa închisă. 

 

 
 
 Miercuri, 16 aprilie 2008 

Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Lia Ardelean. 

  Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat deschisă şedinţa şi a informat 

membrii Comisiei că propunerile legislative aflate pe punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi nu 

pot fi dezbătute, având în vedere că pentru acestea avizarea pe fond trebuie să aiba loc 

împreună cu Comisia juridică. 
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 Ca urmare, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus aprobării proiectul 

ordinii de zi cu modificarea menţionată anterior, acesta fiind aprobat în forma 

prezentată, cu unanimitate de voturi.  

  Pe ordinea de zi s–a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(3) al art.1 din Legea nr.4/1953 – Codul familiei (PL-x49/2008), pentru 

care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

  Proiectul de Lege a fost aprobat de Senat în şedinţa din 13 februarie 2008. 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ nr.1314/1.10.2007, precum şi punctul de vedere 

negativ al Guvernului. 

  Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus votului avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. Au fost întrunite 9 voturi „pentru” (doamna deputat Lia 

Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu, 

domnul deputat Ioan Aurel Rus, domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion 

Burnei, doamna deputat Olguţa Cocrea, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna 

deputat Toma Florentina) şi 2 voturi „împotrivă” (domnul deputat Tamás Sándor, 

domnul deputat Dragoş Ujeniuc). 

 Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat şedinţa închisă. 

  
 Joi , 17 aprilie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: Documentare privind privind 

violenţa în familie, în cadrul dimensiunii parlamentare a campaniei paneuropene de 

luptă împotriva violenţei, iniţiată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. 

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la această tematică. 

  

 In zilele de 15 şi 16 aprilie 2008, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Lia Ardelean - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - 

vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan 

Aurel Rus - secretar, domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei, 

doamna deputat Olguţa Cocrea, domnul deputat Puzdrea Dumitru, domnul deputat 

Tamás Sándor, doamna deputat Toma Florentina şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  
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Au absentat: doamna deputat Minodora Cliveti – preşedinte şi doamna deputat 

Doina Dreţcanu, aflate în delegaţie în străinătate. 

 In ziua de 17 aprilie 2008, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputat Lia Ardelean - vicepreşedinte, domnul 

deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - 

secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, domnul deputat Constantin Amarie, 

domnul deputat Ion Burnei, doamna deputat Olguţa Cocrea, domnul deputat Puzdrea 

Dumitru, domnul deputat Tamás Sándor şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.   

Au absentat: doamna deputat Doina Dreţcanu şi doamna deputat Toma 

Florentina, aflate în delegaţie în străinătate. 

 

 

  

             PREŞEDINTE,      
      Minodora CLIVETI                
 

 

 

                      

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Intocmit:    

                   Lucia-Cornelia Lepădatu 
                    consilier parlamentar                               


