
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 9 septembrie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar
al PSD, şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu
medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care a fost înscris, ca unic punct,  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La şedinţă au participat, din partea iniţiatorilor: dl Cristian Jura,

preşedintele Consiliului  Naţional  pentru Combaterea Discriminării, dl Adrian
Cămărăşan, consilier al preşedintelui, şi dna Monica AnaVasile, membru în
Colegiul Director.

În deschiderea dezbaterilor  a luat cuvântul dl Cristian Jura, care a
menţionat că în urmă cu câţiva ani a demarat acest program (de prevenire şi
sancţionare a tuturor formelor de discriminare), finalizat prin OG nr.137/2000.

Cu un an în urmă, august 2002, s-a înfiinţat Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării. Acest organism a fost abilitat să implementeze
prevederile legislaţiei în domeniul nediscriminării şi care, ţinând seama de
Directivele Europene 2000/43 şi 2000/78 ale Comisiei Europene a trebuit să
armonizeze legislaţia cu aceste documente, cu atât mai necesare cu cât acestea
constituie acquis-ul comunitar în ceea ce priveşte eliminarea tuturor formelor de
discriminare.

Deşi unele dintre prevederile legislaţiei româneşti exced aria de
aplicabilitate a directivelor, există încă unele aspecte insuficient reglementate sau
chiar nereglementate. În acest sens, în urma consultărilor avute, s-a convenit
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preluarea şi, acolo unde este necesar, adaptarea prevederilor acquis-ului comunitar
în materia anti-discriminării.

Luând în considerare prevederile directivelor europene invocate mai
sus, cât şi discuţiile avute atât la nivel guvernamental, cât şi cu societatea civilă, s-a
considerat necesară introducerea unui capitol special privind stabilirea principiilor
de bază care reglementează organizarea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării şi principiile generale ale activităţii acestuia.

Un alt aspect se referă la statutul personalului de specialitate al
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Instituţia este învestită cu
puteri de sancţionare contravenţională a faptelor de discriminare însă, din păcate,
nu există prevederi legale care să acopere cazurile de refuz în cooperarea celor
sancţionaţi, fapt ce a necesitat elaborarea unei prevederi în acest domeniu.

De asemenea, cuantumul amenzilor contravenţionale trebuie modificat
pentru ca sancţiunea să-şi atingă scopul. În ordonanţa care urmează a fi dezbătută,
nr.77/2003,  s-au prevăzut, de asemenea, unele circumstanţe agravante privind o
serie de fapte de discriminare cu un pericol evident mai mare decât în general. În
acest sens s-a considerat necesară definirea discriminării multiple, concept folosit
de mult timp în unele state membre ale Uniunii Europene.

În considerarea celor de mai sus s-a promovat această ordonanţă, cu
atât mai mult cu cât în Planul de măsuri prioritare pentru integrarea europeană
(noiembrie 2002-decembrie 2003) România şi-a asumat data de 31 august 2003 ca
termen de realizare a armonizării legislative depline cu acquis-ul comunitar în
materia nediscriminării. De asemenea, acest lucru ar constitui un semnal clar către
Comisia Europeană, în sensul aderării fără echivoc a ţării noastre la principiile
Europei.

În încheiere, dl Jura Cristian a menţionat că i-a fost înaintat punctul de
vedere al Consiliului Legislativ şi că este gata să răspundă la aceste sugestii, dacă
va fi cazul.

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege, începându-se
cu articolul I.

La punctul 1, art.2 (1), dl deputat Tokay Gheorghe a propus înlocuirea
din text a cuvântului �gen� cu �sex�, pentru corelare cu legislaţia română în
vigoare.   Propunerea   a fost acceptată cu unanimitate de voturi, ca şi alineatele
(2)-(4).

La articolul (5), dl deputat Tokay Gheorghe a considerat că formularea
Consiliului Legislativ este mai acoperitoare şi mai bine formulată din punct de
vedere juridic şi a propus înlocuirea textului din ordonanţă cu aceasta, alineatul (5)
urmând să aibă următoarea formulare: �Constituie contravenţie luarea oricărei
măsuri discriminatorii ca reacţie la o plângere cu privire la încălcarea principiului
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tratamentului egal şi al nediscriminării�. Propunerea a fost adoptată cu majoritate
de voturi � 3 abţineri, restul pentru.

Celelalte alineate ale art.2 de la punctul 1 au fost acceptate cu
unanimitate de voturi, în forma prezentată de iniţiator.

Tot cu unanimitate au fost votate şi punctele 2, 3 şi 4 ale ordonanţei.
La punctul 5, dl deputat Nicolae Păun a propus înlocuirea sintagmei

�care  va avea� cu vocabula �cu�, textul urmând să fie formulat astfel: �La
Capitolul II, după art. 19, se introduce Secţiunea a VI-a �Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării cu următorul cuprins: (�)�. Propunerea a fost acceptată
cu unanimitate de voturi.

La punctul 6, dl preşedinte Nicolae Păun a propus redactarea textului
în următoarea formă: �Alineatul (1) al articolului 20 se modifică şi va avea
următorul cuprins: «(1) Contravenţiile prevăzute la art.5-8, art.10, art.15 alin.(1),
(3) şi alin.(6), art.16, art.17 alin.(1), art.18 şi 19 se sancţionează cu amendă de la
2.000.000 lei la 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică,
respectiv cu amendă de la 4.000.000 lei la  40.000.000 lei, dacă discriminarea
vizează un grup de persoane sau o comunitate»�, prin înlocuirea cuvântelor �între�
cu �de la�, iar �şi� cu �la�. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Modificarea urmează să se opereze şi la alineatul (6) al art.20 de la punctul 9 din
ordonanţă.

La punctul 7, care se referă la alin.(3) al art.20, dl deputat Nicolae
Păun a propus introducerea, la sfârşitul textului a sintagmei �cu modificările
ulterioare�. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.

Având în vedere că art.8 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare, a fost abrogat, dl deputat Tokay
Gheorghe a propus eliminarea, pe cale de consecinţă, a punctului 8 din ordonanţă.
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Ca urmare a eliminării punctului 8 din ordonanţă se vor renumerota
alineatele următoare ale art.20, alin.(5) devenind alin.(4), iar alin.(6) devenind
alin.(5).

Punctul 10 a fost acceptat, cu unanimitate de voturi, ca şi articolul I în
întregul său.

Tot cu unanimitate de voturi au fost acceptate art.II, ordonanţa în
ansamblu, titlul legii şi articolul unic, precum şi legea în ansamblul său.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşdinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,
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