
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/676/ 30.11.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 22 - 23 noiembrie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 22 - 23 noiembrie 2011, au fost înscrise 

următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative privind autorizarea, 

organizarea şi exercitarea profesiei de stenograf în instanţele judecătoreşti 

(Pl.x602/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru combaterea sărăciei 

extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale (Pl.x606/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru corelarea unor 

reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri (PLx 

582/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor sociale (PL.x 558/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind aplicarea unor drepturi 

ale personalului diplomatic şi consular (Pl.x 609/2011); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 

599/2011); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.22 din 

Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice (Pl.x 600/2011); 
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8. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 

601/2011); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (Pl.x 603/2011); 

10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (Pl.x 6042011); 

11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea articolului 

nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x607/2011); 

12. Dezbaterea şi avizarea, în fond, proiectului de Lege pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (PL.x 845/2010);  

13. Dezbaterea şi avizarea, în fond, proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 

846/2010); 

14. Raport de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 

pe anul 2009 - şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului şi Comisia  juridică, 

de disciplină şi imunităţi şi Comisiile similare din Senatul României; 

15. Raport de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 

pe anul 2010 - şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului şi Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi şi Comisiile similare din Senatul României; 

16. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 

662/2010) - şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 

Au fost prezenţi, în calitate de invitaţi: 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Elena Tudor 

– director general; 

- din partea Ministerului Justiţiei, doamna Alina Ion, consilier, şi doamna Cristina 

Irimia, consilier; 

- din partea Asociaţiei No Abuse, doamna Mirela Tincu, preşedinte; 

- din partea Asociaţiei FRONT, doamna Ioana Vrăbiescu, vicepreşedinte. 

 

Şedinţa Comisiei a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, 

care a declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar 

procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. Doamna preşedintă Cristina Ancuţa 

Pocora a informat membrii Comisiei că punctele 14 – 16 de pe ordinea de zi fac obiectul 
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şedinţei comune cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi a propus modificarea 

ordinii de zi astfel încât, înainte de şedinţa comună cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi să se dezbată, în fond, proiectele de lege privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie (PL.x 845/2010 şi PL.x 846/2010),  aflate pe punctele 12 şi 13 ale 

ordinii de zi şi asupra cărora Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi s-a pronunţat 

deja, urmând ca după finalizarea şedinţei comune să se treacă la dezbaterea şi avizarea 

punctelor de la 1 la 11 de pe ordinea de zi. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi, ordinea de zi fiind modificată în acest sens. 

De asemenea, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a reamintit faptul că 

dezbaterile generale asupra proiectelor de lege referitoare la prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, respectiv  asupra proiectului de Lege pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (PL.x 845/2010), proiectului de Lege privind modificarea 

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

(PL.x 846/2010) şi proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 662/2010), au 

avut deja loc, inclusiv că la Comisie au fost primite propuneri din partea societăţii civile.  

 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în fond, 

proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 845/2010).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei noi reglementări în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, urmând ca actul normativ care 

reglementează în prezent acest domeniu – Legea nr.217/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, să fie abrogat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa 

din 21 septembrie 2011 şi a transmis Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi un raport preliminar de respingere a proiectului de lege.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au hotărât, de asemenea, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor raportul de respingere a proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie (PL-x 845/2010), cu precizarea că soluţiile legislative propuse în 

prezentul proiect au fost incluse în lista de amendamente la proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie (PL-x 662/2010) - acesta fiind, potrivit prevederilor art.68 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat,  proiectul de bază pentru care se face propunerea de 

aprobare, urmând a se redacta raportul comun. 



 4

La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în fond, 

proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 846/2010). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

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

completările ulterioare, în sensul stabilirii principiilor în baza cărora se realizează 

protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei în familie, precum şi al instituirii 

unor noi măsuri de protecţie a acestora, respectiv ordinul de protecţie şi ordinul de 

restricţie. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa 

din 21 septembrie 2011 şi a transmis Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi un raport preliminar de respingere a proiectului de lege.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

raportul de respingere a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL-x 846/2010), cu 

precizarea că soluţiile legislative propuse în prezentul proiect au fost incluse în lista de 

amendamente la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL-x 662/2010) - acesta fiind, 

potrivit prevederilor art.68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  proiectul 

de bază pentru care se face propunerea de aprobare, urmând a se redacta raportul 

comun. 

 

În continuare a avut loc şedinţa comuna a Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi şi de doamna Cristina Ancuţa Pocora, preşedinta Comisiei pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi, care a fost condusă alternativ de domnul Daniel Buda, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de doamna Cristina Ancuţa 

Pocora, preşedinta Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.  

Astfel, la punctele al treilea şi al patrulea de pe ordinea de zi a Comisiei s-a 

aflat dezbaterea şi avizarea Rapoartelor de activitate al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării pentru anii 2009 şi  2010. Domnul Asztalos Csaba Ferenc, 

preşedintele Colegiului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 

(CN.C.D.) a arătat că, în perioada de timp supusă analizei Comisiilor parlamentare, 

C.N.C.D. şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile legale ce-i revin. Astfel, în anul 2010, 

C.N.C.D.  a pregătit, în numele României, două rapoarte privind Directiva europeană 

antirasială şi Directiva europeană privind egalitatea de şanse pe piaţa muncii, care au 
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fost depuse la Comisia Europeană. În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a 

discriminării derulată de C.N.C.D., în cursul anului 2010 s-a continuat pregătirea 

profesională a unor categorii profesionale precum judecătorii, procurorii, poliţiştii sau 

funcţionarii publici. De asemenea, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin privind combaterea 

discriminării, C.N.C.D. a soluţionat petiţii depuse de cetăţeni şi organizaţii 

neguvernamentale, 90% din hotărârile Consiliului fiind menţinute de instanţele de 

judecată. 

Supuse la vot, rapoartele de activitate ale C.N.C.D. pentru anii 2009 şi 2010 au 

fost avizate favorabil, cu unanimitate de voturi.  

La al cincilea punct pe ordinea de zi a Comisiei s-a aflat dezbaterea şi 

avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL-x 662/2010).  

La dezbateri au participat doamna Lidia Barac, secretar de stat  în cadrul 

Ministrului Justiţiei şi doamna Elena Tudor, director general în Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale. 

Proiectul de legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

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

completările ulterioare, în sensul protejării mai eficiente a victimelor violenţei în familie. 

Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au formulat şi 

susţinut o serie de amendamente la proiectul de Lege, prevederile fiind preluate din cele 

două proiect de lege cu acelaşi obiect de reglementare, respinse anterior, respectiv PL.x 

845/2010 şi PL.x 845/2010. 

Dezbaterile generale au vizat clarificarea definiţiilor formelor de violenţă, în acest 

sens luând cuvântul doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat 

Bogdan Ciucă, domnul deputat Gheorghe Firczak şi doamna secretar de stat Lidia 

Barac. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a trecut la dezbaterea pe articole şi a 

supus la vot amendamentele formulate, iar acestea au fost adoptate, cu unanimitate de 

voturi. În continuare doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot proiectul 

de lege, în ansamblul sau, cu amendamentele admise. Membrii celor două Comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de 

admitere, cu amendamente, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 
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În continuare, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

au dezbătut, în şedinţă separată, propunerile legislative şi proiectele de lege aflate în 

portofoliul Comisiei, după cum urmează: 

La al şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea  propunerii 

legislative privind autorizarea, organizarea şi exercitarea profesiei de stenograf în 

instanţele judecătoreşti (Pl.x602/2011). 

La al şaptelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale 

(Pl.x606/2011). 

La al optulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător 

noilor categorii de trenuri (PLx 582/2011). 

La al nouălea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea  proiectului 

de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale (PL.x 558/2011). 

La al zecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic şi consular (Pl.x 

609/2011). 

La al unsprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 599/2011). 

La al doisprezecelea  punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 600/2011). 

La al treisprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea  

propunerii legislative privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 601/2011). 

La al paisprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii (Pl.x 603/2011). 

La al cinsprezecelea punct pe ordinea de zi Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (Pl.x 

604/2011). 

La al şaisprezecelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Pl.x607/2011); 
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Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât ca 

votul asupra iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi la punctele 6 -16 să fie dat în 

şedinţa comisiei de miercuri, 23 noiembrie 2011. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 
Miercuri, 23 noiembrie 2011 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura 

de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. 

Membrii comisiei şi-au exprimat votul asupra proiectelor de lege şi propunerile 

legislative dezbătute marţi, 23 noiembrie 2011, după cum urmează: 

- pentru propunerea legislativă privind autorizarea, organizarea şi exercitarea 

profesiei de stenograf în instanţele judecătoreşti (Pl.x602/2011), membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative; 

- pentru propunerea legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea 

unei catastrofe sociale (Pl.x606/2011), membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative (7 voturi „pentru”, 6  „împotrivă”) ; 

- pentru proiectul de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de 

călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri (PLx 582/2011), membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative; 

- pentru proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale 

(PL.x 558/2011), membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege; 

- pentru  propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului 

diplomatic şi consular (Pl.x 609/2011), membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea negativă a propunerii legislative; 

- pentru propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 599/2011), membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative (8 

voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”) ; 

- pentru propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 

600/2011), membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative (8 voturi „pentru” avizarea negativă, 5 voturi „împotrivă”) ; 
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- pentru propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl.x 601/2011), membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative; 

- pentru propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (Pl.x 603/2011), membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative (un vot 

„împotriva” avizării favorabile); 

- pentru propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii (Pl.x 604/2011): în urma dezbaterilor, aceasta nu a întrunit 

numărul de voturi pentru avizare favorabilă (6 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” şi o 

abţinere) ; 

- pentru propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.169 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl.x607/2011), membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative (8 voturi 

„pentru”, 5 voturi „împotrivă”). 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În perioada 22 - 23 noiembrie 2011 la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, 

doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – 

secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna 

deputat Doiniţa-Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul 

deputat Florin-Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul 

deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                                  SECRETAR   
 

                                                                         PETŐ Csilla-Mária 
 
 

                                                                            
                     Intocmit, 

Consilieri parlamentari 
 

                      Lucia Cornelia Lepădatu 
          Dr. Luminiţa Gheorghiu 

         Cristina Constantin             
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