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Miercuri 13 decembrie
1. Audiere privind "Violenţa împotriva femeilor, inclusiv violenţa în familie"
2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea Codului
de procedură penală ( Pl.-x 933/4 decembrie 2006 )
Miercuri, 13 decembrie
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
La şedinţă au participat, ca invitaţi, din partea:
-Ministerului Public: doamna Cristina Nicoară, procuror şef adjunct secţie şi
domnul Octavian Ojog, procuror şef secţie;
-Ministerului Justiţiei: doamna Cristina Irimia, consilier juridic şi domnul Daniel
Botea, şef serviciu;
-Institutului pentru Combaterea şi Prevenirea Criminalităţii: doamna Margareta
Fleşner, director;
-Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei: doamna Aura Colang, preşedinte
interimar, domnul Corneliu Gavaliugov, director, doamna Mihaela Tănase, consilier şi
doamna Elena Dobre, consilier.
La primul punct al ordinii de zi s-a aflat audierea privind "Violenţa împotriva
femeilor, inclusiv violenţa în familie".
Discuţiile au fost precedate de prezentarea campaniei paneuropene pentru
combaterea violenţei împotriva femeilor, inclusiv a violenţei în familie, de către
coordonatoarea acestei campanii, doamna deputată Minodora Cliveti, preşedintă şi a
Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Adunarea Parlamentară
a Consiliului Europei.
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Doamna preşedintă Minodora Cliveti a recomandat ca audierea să se axeze pe
implementarea Strategiei Guvernului pe anul 2007 în domeniul luptei impotriva violenţei.
Doamna preşedintă a subliniat importanţa poliţiei de proximitate în cadrul Uniunii
Europene, şi implicarea acesteia în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică, ceea ce
ar trebui să se întâmple şi în România.
Domnul procuror şef Octavian Ojog a susţinut necesitatea acestui aspect,
precum şi faptul că există totuşi un număr prea mic de poliţişti de proximitate.
Doamna preşedintă Aura Colang a expus modalităţile de dezvoltare a unui
sistem informatic la nivel naţional, în următoarea perioadă, de către ANPF, în
parteneriat cu UNDP, cu ajutorul căruia operativitatea în cazurile de violenţă în familie
să fie una crescută, precum şi prezentarea unei statistici privind numărul de cazuri
privind fenomenul violenţei în familie, numărul vitimelor şi numărul cazurilor de decese
înregistrate.
Doamna procuror şef adjunct Cristina Nicoară a subliniat necesitatea organizării
unor programe de instruire, pentru magistraţi, poliţişti, precum şi pentru alte categorii
profesionale cu atribuţii în combaterea violenţei în familie.
Doamna consilier Mihaela Tănase a făcut o observaţie conform căreia Poliţia
înregistrează agresiunile ca vătămari corporale, şi nu drept componente ale
fenomenului de violenţă în familie.
Doamna deputată Doina Dreţcanu, a evidenţiat unele aspecte ale
amendamentelor asupra Legii 217/2003 privind lupta împotriva violenţei făcute de ONGuri, în legătură cu lipsa prevederilor referitoare la intervenţia rapidă a Ministerului de
Interne în situaţiile de violenţă în familie.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a subliniat necesitatea cunoaşterii
implicaţiilor şi metodelor de combatere a fenomenului violenţei domestice la nivel local.
De asemnea, doamna preşedintă Minodora Cliveti a informat membrii Comisiei
precum şi invitatii privind întrebarea pe care a adresat-o domnului Ministru al Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei legată de posibilitatea accesării de fonduri de către
România, prin intermediul programului Daphne II, program ce implică combaterea
violenţei împotriva femeilor şi copiilor. Implicarea ONG-urilor în rezolvarea acestor
aspecte este una necesară şi implică o vizibilitate sporită în cadrul mass-media, a
declarat domnia-sa.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a considerat necesar să se înainteze
Institutului Superior al Magistraturii, propunerea de a organiza programe de pregătire
pentru magistraţi privind domeniul violenţei, inclusiv violenţa în familie.
Concluzia rezultată din discuţiile purtate a fost aceea că este nevoie de
colaborarea între instituţiile implicate în combaterea fenomenului violenţei domestice,
Comisia urmând a evalua rezultatele obţinute de acestea, într-o şedinţă cu aceeaşi
temă ca şi cea prezentă, în cursul lunii martie 2007.
La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii
legislative pentru completarea Codului de procedură penală (Plx933/4 decembrie 2006).
Prin această propunere legislativă iniţiatorii susţin asistenţa juridică gratuită
pentru categorii de victime precum: persoanele asupra cărora a fost săvârşită o
tentativă la infracţiunile de omor calificat şi omor deosebit de grav, o infracţiune de
vătămare corporală gravă, o infracţiune de viol, act sexual cu un minor şi perversiune
sexuală; soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin
săvârşirea infracţiunilor de omor calificat şi omor deosebit de grav, precum şi
infracţiunile intenţionate care au avut ca urmare moartea persoanei.
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Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de
voturi, (8 voturi „pentru” : doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă
Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan
Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul
deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma) şi (1 vot
“împotrivă”: domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu).
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa.
In ziua de 13 decembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Rus, domnul secretar Dan
Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu,
domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma).
Au absentat de la lucrări: doamna deputată Gabriela Creţu şi doamna deputată
Monica Octavia Muscă.

PREŞEDINTĂ,
Minodora CLIVETI

SECRETAR,
Ioan Aurel RUS

Întocmit:
Lucia-Cornelia Lepădatu,
consilier parlamentar
Alexandru Mazilu,
expert parlamentar
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