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Marţi, 1 martie 2005 
 

      Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Studiul legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 8 membri. Doamna preşedinte de 
comisie depuatat Minodora Cliveti nu a putut participa la lucrările comisiei domnia sa fiind prezentă 
în delegaţia României la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 
 

 
Miercuri, 2 martie 2005  

 
      Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Prevenirea şi combaterea violenţei în familie în programul de guvernare. 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 8 membri. Doamna preşedinte 
Minodora Cliveti a absentat fiind prezentă în delegaţia României la Consiliul Europei. 

 
La dezbatere au fost invitaţi doamna Ioana Marinescu, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Familiei şi doamna Andreea Lazea, şef serviciu Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Familiei, domnul Gavaliugov Corneliu – director Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei. Au 
participat dintre cei invitaţi domnul Gavaliugov Corneliu – director Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Familiei şi doamna Andreea Lazea, şef serviciu Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Familiei.  

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak care supune 
membrilor comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii comisiei aprobă ordinea de 
zi prezentată.  

La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă informarea privind Prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie în programul de guvernare  

Administrator



Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak face o scurtă prezentare a temei de discuţie şi îi roagă 
pe invitaţi să prezinte tematica abordată.  

Domnul Corneliu Gavaliugov mulţumeşte pentru invitaţie şi prezintă scuzele doamnei Ioana 
Marinescu, preşedinta ANPF, pentru absenţa de la şedinţa Comisiei. Domnul Corneliu Gavaliugov 
face o scurtă prezentare a cadrului legislativ în bază căruia funcţionează Agenţia pentru Protecţia 
Familiei, precum şi a programelor pe care Agenţia urmează să le dezvolte. Prin Legea 217/2003 
privind înfiinţarea ANPF, este dezvoltat cadrul juridic pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie şi reprezintă un prim pas în organizarea unui sistem eficient de servicii sociale specializate la 
nivel naţional. Agenţia se compune din două direcţii, direcţia de programe, coordonare şi cea de 
monitorizare, precum şi din serviciul pentru avizare şi acreditare şi serviciul financiar administrativ. 
Numărul de angajaţi prevăzuţi în lege era de 40 de salariaţi la nivel central, iar la nivel teritorial erau 
prevăzute servicii deconcentrate ale Ministerului Muncii, în coordonare metodologică, cu 1-2 
persoane pregătite în domeniul violenţei în familie. Media de vârstă a persoanelor din Agenţie este 
de 35de ani, astfel, am pornit la drum cu o echipă foarte tânără. În ceea ce priveşte legislaţia 
secundară, există trei ordine intrate în vigoare: Ordinul nr. 383 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea 
procedurilor de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie – prin 
prezentul ordin se aprobă standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei 
victimelor violenţei în familie, standardele pentru serviciile de asistenţă socială acordate în centrele 
pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie, denumite adăposturi, standardele pentru serviciile 
de asistenţă socială acordate în centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie, denumite 
în continuare centre de recuperare, standardele pentru serviciile de asistenţă socială acordate în 
centrele de asistenţă destinate agresorilor. Este nevoie şi de o terapie realizată de psihologi, precum 
şi de asistenţă medicală. Ceea ce ne propunem ca o acţiune judicioasă de reducere a fenomenulul 
social de violenţă în familie, este să avem în vedere chair reorientarea proesională care să permită 
victimelor să intre pe piaţa muncii şi să fie ajutate să-şi recupereze demnitatea şi independenţa 
economică. Cel de al doilea ordin, ordinul nr. 384 din 12 iulie 2004, priveşte aprobarea procedurii de 
conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie, funcţionând în acest sens 
unităţi de servicii sociale acreditate. Există standarde aprobate prin ordinul 385 din 12 iulie 2004 
care se referă la managementul instituţiilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
precum şi al resurselor umane. Privitor la progresele realizate în acest domeniu, în această primă 
fază, un aspect important îl reprezintă creşterea numărului de adăposturi de prevenire şi combatere a 
violenţei. 

Domnul deputat Radu Lambriono doreşte să ştie numărul de adăposturi de prevenire şi 
combatere a violenţei. 

Domnul Corneliu Gavaliugov răspunde că la începutul anului 2004 erau în număr de 10  în 
prezent ajungându-se la 30 asemenea adăposturi. Locurile în cele 30 de adăposturi sunt de peste 225, 
dar inegal repartizate geografic. 

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia doreşte să afle de ce nu există adăposturi şi în 
judeţul Arad. 

 Domnul Corneliu Gavaliugov declară că există judeţe monitorizate de Agenţie care nu au 
putut fi convinse de necesitatea înfiinţării unor astfel de locuri, în acest sens, reprezentativ este sudul 
ţării. Există şi un altfel de exemplu, cel al centrului pilot din Constanţa, care deşi a fost o prezenţă 
activă nu are nici un adăpost organizat. Lista serviciilor sociale destinate pe judeţe cuprinde servicii 
primare: de orientare, informare şi consiliere, servicii de urgenţă, servicii medicale care acordă 
nemijlocit asistenţă victimelor violenţei în familie. Există un astfel de centru în Bucureşti, centrul 
POLIMED de la APACA unde este concentrat un mare procent de femei, şi care oferă întreaga 
gamă de servicii. Există şi servicii speclializate.  

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia doreşte să afle de ce nu există adăposturi şi în 
judeţul Arad. 

Domnul Corneliu Gavaliugov declară că există judeţe fără rubrici completate, zone în care 
încercăm să direcţionăm principalele eforturi, nu numai cu sprijinul Guvernului dar şi cu ajutorul 
partenerilor sociali. Dorim să încheiem o convenţie de sprijin cu administraţiile judeţene în acest 
sens. Planul de acţiuni pentru anul 2005 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei cuprinde 
adoptarea strategiei naţionale privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. ANPF va 
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continua demersurile în vederea supunerii spre aprobare Guvernului a proiectului Hotărârii de 
Guvern privind Strategia naţională în domeniu, demersuri care prespun: obţinerea avizului favorabil 
de la cele 6 ministere implicate în elaborarea proiectului hotărârii de guvern; înaintarea către Guvern 
spre adoptare a noului act normativ.  De asemenea, planul de acţiuni are în vedere dezvoltarea 
sistemului de servicii sociale specializate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în 
acest sens Agenţia acordă granturi autorităţilor publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale în 
vederea susţinerii unităţilor de asistenţă socială specializate din domeniu, în total de 60 de miliarde 
de lei (reprezentând 10% din bugetul Agenţiei). În plus ANPF îşi propune informarea şi educarea 
comunităţii în vederea dezvoltării solidarităţii sociale faţă de victimele violenţei în familie; creşterea 
vizibilităţii Agenţiei ca instituţie publică implicată în lupta împotriva violenţei domestice; realizarea 
de spoturi audio-video, pliante format, broşuri, materiale outdoor; precum şi organizarea a 5 
conferinţe pe tema prevenirii şi combaterii violenţei în familie. În al patrulea rând, Agenţia doreşte 
realizarea unei cercetări naţionale privind amploarea fenomenului violenţei în familie în România, în 
acest sens activitatea presupune validarea unor instrumente de lucru specifice domeniului prevenirii 
şi combaterii fenomenului violenţei în familie, dezvoltarea unei metodologii de monitorizare a 
fenomenului violenţei în familie la nivel naţional. Un al cincilea aspect avut în vedere de Agenţie, îşi 
propune dezvoltarea unui sistem unitar de formare profesională în domeniu, astfel că se impune 
organizarea unor sensiuni de formare profesională pe probleme de violenţă domestică pentru 
angajaţii ANPF şi pentru persoanele cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie, din cadrul direcţiilor teritoriale de muncă, solidaritate socială şi familie; precum şi formarea 
asistenţilor familiali. De asemenea, planul de acţiuni îşi propune ca măsuri şi includerea apelurilor 
telefonice pentru cazurile privind violenţa în familie în cadrul serviciului telefonic de urgenţă cu 
număr unic 112 – înaintarea către Guvern spre adoptare a proiectului Hotărârii de Guvern privind 
includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violenţa în familie în cadrul serviciului 
telefonic de urgenţă cu număr unic de apel. Un ultim aspect avut în vedere de planul de acţiuni este 
crearea unui Grup de sprijin format din personalităţi marcante ale societăţii româneşti dispuse să 
promoveze „toleranţa zero” faţă de violenţa în familie.  Programele pe care Agenţia şi le-a propus 
pentru anul 2005 sunt: susţinerea sistemului de servicii specializate prin finanţarea în parteneriat de 
proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie; 
o campanie naţională de educare şi informare a populaţiei asupra impactului negativ al violenţei în 
familie; formarea profesională cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, 
înfiinţarea unui serviciu de help-line pentru cazurile de violenţă în familie (prin aple unic 112), un 
sistem de monitorizare a fenomenului violenţei în familie la nivel naţional precum şi reitegrarea 
socială a victimelor traficului de fiinţe umane. În ceea ce priveşte colaborarea ANPF cu finanţatorii 
internaţionali în perioada 17-21 mai 2004 ANPF cu sprijinul financiar al Proiectului PHARE 2001 
„Construcţie Instituţională – Servicii Sociale în România” – Componenta II, a organizat la Cluj 
Sesiunea introductivă de formare profesională pe probleme de violenţa domestică pentru agajaţii 
ANPF şi pentru persoanele cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, din 
cadrul Direcţiilor Teritoriale de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie. Au existat cursuri de 
reconversie profesională în asistenţă socială privind consilierea şi asistenţa copiilor în dificultate.  

Doamna Andreea Lazea îşi exprimă dorinţa ca o dată cu alocarea unor sume mai mari de bani 
pentru crearea de adăposturi, să se poată realiza şi mai multe spot-uri publicitare pentru o mai mare 
vizibilitate. În ceea ce priveşte formarea de asistenţi familiali specializaţi în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie, a fost demarată o acţiune de introducere în curricula universitară la 
nivel de Master, a specializării în domeniu, pentru că prin legea 217/2003 noi nu sutem formatori 
profesionali, legea neclarificând nici termenul de instrument.  O altă problemă importantă este cea 
legată de informarea cu privire la cazurile de violenţă, informare care se face o dată la 3 luni, 
inexistenţa unui model unic de înregistrare a acestor cazuri, îngreunează mult activitatea, pentru că 
informările vin pe criterii diferite de la instituţii diferite.  

Domnul deputat Radu Lambrino doreşte să ştie dacă există lacune în legislaţie. 
Domnul Corneliu Gavaliugov răspunde că doreşte să promoveze o propunere privind ordinul de 

restricţie în scopul amendării legislaţiei. Dorim prin acesta să dezvoltăm ceea ce legea cere, o 
proprie bază de date prin care ne putem apropia de persoana afectată. A existat o bază de date 
privind cazurile dar nu a existat o bază unică la nivelul instituţiilor din domeniu, pornind de la 
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aceleaşi criterii, astfel încât fenomenul să poată fi evaluat corect şi să releveze amploarea reală a 
acestuia. În altă ordine de idei, ANPF nu formează asistenţi familiali, dar se poate acţiona asupra 
stabilirii curriculei la Master – propunându-se cursuri de formare, precum şi la formare prin stagiul 
în centre. Legea 217/2003 acordă prea multe competenţe Agenţiei însă nu şi mijloacele necesare 
pentru exercitarea lor.  În privinţa acreditării pentru servicii, procesul se dublează cu unul de avizare 
prevăzut de lege. De asemenea, implementarea întâmpină dificultăţi. Avem documente, strategii, 
problema care se pune este cum trecem la fapte. Avem un parteneriat cu potenţial mare: societatea 
civilă, organizaţiile neguvernamentale, dar acestea (furnizoare de servicii sociale) au nevoie de 
avizare, de acreditare, de licenţiere. Legislaţia moştenită în 2005 este realizată pe direcţii separate: 
asistenţa copilului, a persoanelor cu handicap, prevenirea şi combaterea violenţei. Ne interesează un 
serviciu la anumite standarde de calitate specifice acestui serviciu. Noi putem evalua şi da avize, dar 
atât timp cât există această procedură de acreditare se dublează povara în defavoarea furnizorului.   
Ar trebui ca în fiecare judeţ comisia de acreditare să fie cea îndreptăţită să producă aceste avizări.  

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak doreşte să cunoască, printr-un răspuns în scris, ce 
anume din legislaţie actuală nu funcţionează şi ce amendamente sau propuneri trebuie să fie 
promovate.  

Domnul Corneliu Gavaliugov răspunde că există o colaborare cu organizaţiile neguvernamentale 
care vor contribui prin sugesti, la rândul lor, la dezvoltarea cadrului legislativ.  

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia întreabă cum se poate obţine un program de finanţare 
şi dă ca exemplu judeţul Arad unde nu există nici un centru. 

Domnul Corneliu Gavaliugov aminteşte că trebuie făcută o solicitare către Agenţie care 
evaluează solicitarea.  

Domnul Radu Lambrino readuce în discuţie ordinul de restricţie şi afirmă că trebuie urgentată 
procedura cu introducerea ordinului de restricţie deoarece agresorii revin în familie, problema 
violenţei nerezolvându-se.  

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak susţine că ar fi de preferat introducerea ordinului de 
restricţie şi că va exista sprijin parlamentar în acest  sens. Domnia sa afirmă că este nevoie de o 
schimbare a mentalităţilor, instituţiile nefăcându-şi datoria.  

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia ridică o serie de aspecte legate de judeţul Arad, cum 
ar fi procedura de primire a unei finanţări .  

Domnul Corneliu Gavaliugov răspunde că în acest caz Consiliul Judeţean face o propunere care 
în urma examinării de către Agenţie primeşte sprijin financiar.  

Doamna deputat Doina Dreţcanu doreşte să ştie dacă există premisele juridice pentru ordinul de 
restricţie, dacă la momentul prezent există şi alte propuneri concrete.  

Domnul Corneliu Gavaliugov răspunde că există un model de formular pentru ordinul de 
restricţie, dar că acesta trebuie să fie supus analizei unor juriştilor în materie. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak mulţumeşte invitaţilor pentru punctele de vedere 
exprimate şi îi asigură de disponibilitatea Comisiei pentru dialog. 
 

 
 
PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------    

EXPERŢI  
                                                                                          PARLAMENTARI 

           
LUCIA LEPĂDATU 

           
                                                                                                            IRINA STUPAR 
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