
»aiok mentuŁ ~ 
&enat 

Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări Nr. XIX /155/10.06.2020 

RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice 

(L357/2020) 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat şj 

cu modificărjle ulterioare, Comisja juridică, de numiri, disciplină, imunităxi şi validări, 

prin adresa L357/2020 din data de 02.06.2020, a fost sesizată de către Biroul 

Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice, inixiată de Huncă Mihaela - deputat Independent; 

Podaşcă Gabriela-Maria - deputat Independent; Vlăducă Oana-Silvia - deputat 

Independent. 

Propunerea legislativă are ca object de reglementare modificarea Legji 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, în sensul instituirii 

asistenţei juridice obligatorii a persoanei care solicită emiterea ordinului de protecţie, 

precum şj al înăspririi pedepsei pentru persoanele care încalcă ordinul de protecţie. 

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz 

favorabil cu observai<ii şi propuneri. 

Consiliul Economic $i Social a transmis un aviz favorabil. 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorită#i a 

transmis un aviz favorabil. 
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În şedinţa din data de 10 iunie 2020, membrii Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări au analizat propunerea legislativă (L357/2020) şi au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte un raport de 

admitere, cu amendamente admise care se regăsesc în anexa la prezentul raport. 

Prin amendamentele admise au fost preluate propunerile şi observaţiile din 

avizul Consiliului Legislativ nr.503/26.05.2020. 

În consecinţă, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune 

spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu 

amendamente admise, Si propunerea legislativă. 

În raport cu obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice şi urmează 
a 

fi supusă votului plenului Senatului, potrivit 

art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

Potrivit art.75 alin.(1) din Legea fundamentală şi ale art.92 alin.(7) pct.2 din 

Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul este primă 

Cameră sesizată. 

Pre edinte, 

Senator Şerb1an NICOLAE 

Întocmit, consilier Raluca Cremenescu 

Senator Adrian-Nicolae DIACONU 
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Anexă la Raportul nr XIX1155/10.06.2020 

Amendamente admise 

la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice 

L357/2020 

Nr. 

crt. 

PROPUNEREA LEGISLATIVĂ 

L357/2020 

AMENDAMENTE ADMISE MOTIVARE/PRECIZARE 

1. Art. I - art. 27 alin. 2 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 

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: 

Ca urmare a observaţiilor 

Consiliului Legislativ. 

Amendament admis, cu 

unanimitatea voturilor 

senatorilor prezenţi, de 

membrii Comisiei. 

2. Art. I - art. 27 alin. 2 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 

(2) Asistenja juridică a persoanci care 

solicită ordinal de protecţie este obligatorie. 

1. Alineatul (2) at articolului 27 va avea 

următorul cuprins: 

(2) Asistenţa juridică a persoanci care solicită 

ordinal de protecţie este obligatorie. 

Ca urmare a observaţiilor 

Consiliului Legislativ. 

Amendament admis, Cu 

unanimitatea voturilor 

senatorilor prezenţi, de 

membrii Comisiei. 

3. Art. II - art. 32 se modifică şi va avea 

următorul conţinut: 

(1) Încălcarea de către persoana împotriva 

2. Articolul 32 va avea următorul cuprins: 

Art.32 

(1) Încălcarea de eătre persoana împotriva 

Ca urmare a observaţiilor 

Consiliului Legislativ. 

Amendament admis, cu 
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Nr. 

crt. 

PROPUNEREA LEGISLATIVĂ 

L357/2020 

AMENDAMENTE ADMISE MOTIVARE/PRECIZARE 

cărcia a fost emis un ordin de protccţic a căreia a fost emis un ordin de protec(ie a 

oricăreia dintre măsurilc prevăzute la art. 23 

aim . (1), (3) şi (4) lit a) şi b) şi dispuse prin 

ordinul de protecţie constituie infracjiune şi se 

pedcpscşte cu închisoarc de la 61uni la 5 ani. 

(2) Încălcarca de către persoana împotriva 

cărcia a fost emis un ordin de proteclie 

provizoriu a oricăreia dintre măsurile prevăzute 

la art. 224 aim . (1) şi dispuse prin ordinul de 

proteckie provizorlu constituie infracţiune şi se 

unanimitatea voturilor 

senatorilor prezenţi, de 

membrii Comisiei. 

oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 23 

aim . (1), (3) şi (4) lit a) şi b) şi dispuse prin 

ordinul de protecţic constituie infracţiune şi 

se pedepseştc cu închisoarc dc la 6 luni la 

cinci ani. 

(2) Încălcarca de către persoana împotriva 

căreia a fost ends un ordin de protecjie 

provizoriu a oricăreia dintre măsurile 

prevăzute la art. 224 alin. (1) şi dispuse prin 

ordinul de protecţie provizoriu constituie 

infracliunc şi se pedepseşte cu închisoare de 

la 61uni la cinci ani. 

pedepseşte cu închisoare de la 61uni la 5 ani. 

4. Art. III - pct. 11 din Anexa la Legea nr. 3. La anexă, punctul II "Asistenţă juridică", 

câmpul al doilea va avea următorul cuprins: 

„Dacă victima nu are avocat, i se va acorda 

asistenjă juridică din oficiu". 

Ca urmare a observaţiilor 

Consiliului Legislativ. 

Amendament adnus, cu 

unanimitatea voturilor 

senatorilor prezenţi, de 

membrii Comisiei. 

217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violcnţei domestice republicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr, 205 din 24.03.2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 
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Nr. 

cit. 

PROPUNEREA LEGISLATIVĂ 

L357/2020 

AMENDAMENTE ADMISE MOTIVARE/PRECIZARE 

Sc înlocuicştc menţiunea „Doresc/Nu 

doresc acordarca de asistenţă juridică prin 

avocet desemnat din oficiu" cu „Dacă 

victima nu are avocat, i se va acorda 

asistenţăjuridică din oficiu". 

5. Art. IV - Legea nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterca violenlci 

domestice, rcpublicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 205 din 24.03.2014, cu 

Art.II — Legea nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 

republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

205 din 24 martie 2014, cu modificările şi 

completările, precum şi cu modificările aduse 

prin aduse prin prezenta lege, se va 

rcpublica, dându-se textelor o uouă 

numerotare. 

Ca urmare a observaţiilor 

Consiliului Legislativ. 

Amendament admis, cu 

unanimitatea voturilor 

senatorilor prezenţi, de 

membrii Comisiei. 

modificările şi completările aduse prin 

prezenta, loge, se va publica în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 
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