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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

Comisia pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi 

4c-13/569/2020 4c-20/331/2020 
 

București, 20.07.2020 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, transmis cu adresa PLx395/2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

  

PREŞEDINTE, 
 

Nicușor HALICI 
 

PREȘEDINTE, 
 

          Cristina-Ionela IURIŞNIŢI 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

4c-13/569/2020  

Comisia pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi 

4c-20/331/2020 
  

București, 20.07.2020               

 
 
 

RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi, au fost sesizate, cu dezbaterea pe fond, asupra 
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, transmis cu adresa nr. PLx 395/2020 din 24 iunie 
2020 și înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-13/569/2020 
și la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi cu nr. 4c-20/331/2020.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
ședința din 16 iunie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 503/26.05.2020, a avizat 
favorabil  acest proiect de lege.  

Consiliul Economic și Social, conform avizului cu nr. 3739/18.05.2020, a 
avizat favorabil  acest proiect de lege.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale și 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil inițiativa legislativă în 
ședința din 29 iunie 2020, Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil 
proiectul de lege în ședința din 2 iulie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.217/2003, 
în sensul instituirii asistenţei juridice obligatorii a persoanei care solicită emiterea 
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ordinului de protecţie, precum şi al înăspririi pedepsei pentru persoanele care încalcă 
ordinul de protecţie.  

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și ai Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au examinat această iniţiativă legislativă 
prin mijloace electronice în ziua de 20 iulie 2020. La lucrări, membrii celor două 
Comisii au fost prezenți la  ședință conform listelor de prezență. 

 
În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate 

de voturi  să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, cu amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport comun. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicușor HALICI 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

           Cristina-Ionela IURIŞNIŢI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Roxana David 
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ANEXA: AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr. 217/2003 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

1.   Lege pentru modificarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice 

Nemodificat  

2.   Art.I.- Legea nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.205 
din 24 martie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.    - La articolul 16, alineatul (7) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 16.- Asistarea sau, după 
caz, găzduirea victimelor, 
respectiv asistarea agresorilor 
în unitățile prevăzute la art. 15 
alin. (2) și (3) se face în baza 
încheierii unui contract de 
acordare a serviciilor sociale. 
Pentru minori contractul de 
acordare a serviciilor sociale 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 217/2003 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

este semnat de părintele 
însoțitor sau, după caz, de 
reprezentantul legal. 
Autor: Comisiile 
 

4.   1. La articolul 27, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
„(2) Asistenţa juridică a persoanei care 
solicită ordinul de protecţie este 
obligatorie.” 
 

1. La articolul 27, alineatul (2) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Autor: Comisiile 
 
Nemodificat 
 

 

5.   2. Articolul 32 va avea următorul 
cuprins: 
 
 
„Art.32.- (1) Încălcarea de către 
persoana împotriva căreia a fost emis 
un ordin de protecţie a oricăreia dintre 
măsurile prevăzute la art.23 alin.(1), 
(3) şi (4) lit.a) şi b) şi dispuse prin 
ordinul de protecţie constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

2. Articolul 32 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
Departamentul Legislativ 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 217/2003 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

6.   (2) Încălcarea de către persoana 
împotriva căreia a fost emis un ordin de 
protecţie provizoriu a oricăreia dintre 
măsurile prevăzute la art.224 alin.(l) şi 
dispuse prin ordinul de protecţie 
provizoriu constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 
5 ani.” 

Nemodificat  

7.   3. La anexă, punctul II „Asistenţa 
juridică”, câmpul al doilea va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
„Dacă victima nu are avocat, i se va 
acorda asistenţă juridică din oficiu.” 

3. La anexă, punctul II 
„Asistenţa juridică”, câmpul al 
doilea se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Autor: Comisiile 
 
Nemodificat 

 

8.   Art.II- Legea nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.205 
din 24 martie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
cele aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

Nemodificat  

 


