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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ DE DISCIPLINĂ ŞI
IMUNITĂŢI

COMISIA PENTRU EGALITATEA DE
ŞANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI
Bucureşti, 15.05.2018

Nr. PL-x 93/2017

RAPORT COMUN
asupra
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/ 2003
privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie
În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.217/2003 privind combaterea şi prevenirea violenţei în
familie, trimis cu adresa nr. PL-x 93 din 1 februarie 2017, înregistrat cu nr. 4c11/211 din 2 februarie 2017.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa
legislativă, în şedinţa din data de 22 decembrie 2016.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu
dispoziţiile art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării unei
protecţii sporite victimelor actelor de agresiune în cadrul familiei sau în relaţia de
cuplu.
Consiliul Legislativ, conform adresei cu nr.693 din 13 iulie 2016, a avizat
favorabil iniţiativa legislativă.

Comisia pentru sănătate şi familie, în şedinţa din 15 februarie 2017, a
avizat favorabil proiectul de Lege, conform adresei cu nr.4c-8/54 din 15 februarie
2017.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în şedinţa din 20 februarie
2017, a avizat favorabil proiectul de Lege, conform adresei nr.4c-7/106 din 20
februarie 2017.
Guvernul României nu susţine adoptarea proiectului de Lege, potrivit
punctului de vedere comunicat conform adresei nr. 260 din data de 16.03.2017.
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi
membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au examinat
iniţiativa legislativă în şedinţa comună din data de 15 mai 2018.
Din numărul total de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
şi ai Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, la lucrările
comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi si
ai Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport
comun de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.217/2003 privind combaterea şi prevenirea violenţei în familie
În raport cu obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor organice.
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