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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
            Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, trimis spre dezbatere în 
fond, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, cu adresa nr. PLx. 854  din 17 decembrie  2010. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

                       PREŞEDINTE                                                                            PREŞEDINTE    
                                                                                                                                                                                                      

                                    Nicolae PĂUN                                                                             Daniel BUDA 

elena.zorila
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU DREPTURILE                                                                     COMISIA JURIDICĂ, DE                 
OMULUI, CULTE  ŞI  PROBLEMELE                                                                DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI         
MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE                                                                        

Bucureşti,  22 octombrie  2012
                                                                                                                                            Nr.  PL.x  854/2010                      
           

 
                     RAPORT  COMUN 

asupra 
 proiectului de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, prin adresa cu nr. PL-x 854 din 13 decembrie 2010, cu 
proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, înregistrat cu nr.25/834 din 17 decembrie 2010, respectiv cu nr.31/1263 din 16 decembrie 
2010. 

 La întocmirea prezentului raport comun cele două Comisii  au  avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr.652 din 27 mai 2010; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, nr.PL-x 37/34 din 4.02 2011. 
- punctul de vedere prin care Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. (nr.5/5561/07.08. 2012);  
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în  şedinţa din 8 decembrie 2010. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cu  referire  la prevederile art. 75 din 
Constituţia României, republicată. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.20 din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 
privind prevenire şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul că persoana împotriva căreia s-a formulat sesizarea poate aduce în apărarea sa orice mijloc de probă, iar 
termenul de comunicare către părţi s-a majorat la 30 de zile, precum şi modificarea art.24 din acelaşi act normativ, în 
sensul eliminării întârzierilor ce pot apărea în practică în ceea ce priveşte numirea membrilor Colegiului Director. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege susmenţionat, în şedinţa comună 
din data de 22 octombrie 2012.  

La lucrările comisiilor a participat, în calitate de  invitat, domnul Asztalos Csaba Ferenc, Preşedintele 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

La dezbaterea iniţiativei legislative, din totalul de 8 membri ai Comisiei pentru drepturile omului. culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au fost prezenţi  7  deputaţi, iar din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 23 de membri. 

În urma examinării  proiectului de lege şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi,  să propună plenului Camerei Deputaţilor un Raport de adoptare a  proiectului de 
lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu un amendament admis, prezentat în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
             
                          PREŞEDINTE,                                                                                       PREŞEDINTE, 

       Nicolae PĂUN                                                                                        Daniel BUDA 
 
 

                           SECRETAR,                                                                                             SECRETAR, 
                        Florin POSTOLACHI                                                                        Gabriel ANDRONACHE 
              
                                                                                       
Întocmit, 
 şef birou  Onesia Babeş                                  Consilier  parlamentar, Rodica Penescu 
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ANEXĂ 

 AMENDAMENT ADMIS 
la 

 proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare 

 
 

Nr. 
crt. 

 

Text adoptat de Senat 
 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. LEGE 
 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea 
şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare 

 
 
Nemodificat 
 
 

 

2.   Articol unic. - Ordonanţa Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.99 din 8 
februarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Nemodificat 
 
 
 

 

3.    1. La articolul 20, alineatele (6) şi (8) 
vor avea următorul cuprins: 
 
“(6) Persoana interesată are obligaţia de a 
dovedi existenţa unor fapte care permit a 
se presupune existenţa unei discriminări 
directe sau indirecte, iar persoana împotriva 
căreia s-a formulat sesizarea poate aduce, în 

1. La articolul 20, alineatul (6) se 
modifică şi avea următorul cuprins: 
 
“(6) Persoana interesată va prezenta 
fapte pe baza cărora poate fi 
prezumată existenţa unei discriminări 
directe sau indirecte, iar persoana 
împotriva căreia s-a formulat sesizarea 

 
 
 

Pentru o reglementare 
corectă. 
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apărarea sa, orice mijloace de probă, pentru 
a dovedi că faptele nu constituie 
discriminare. În faţa Colegiului director se 
poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv 
înregistrări audio şi video sau date statistice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….………………. 
(8) Hotărârea se comunică părţilor în termen 
de 30 zile de la adoptare şi produce efecte 
de la data comunicării.”  

poate aduce, în apărarea sa, orice 
mijloace de probă, pentru a dovedi că 
faptele nu constituie discriminare. În faţa 
Colegiului director se poate invoca orice 
mijloc de probă, respectând regimul 
constituţional al drepturilor 
fundamentale, inclusiv înregistrări 
audio şi video sau date statistice. 
 
Autori:  
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale 
……………………………..………. 
 
Nemodificat 
 
 

4. 2. La articolul 24, alineatele (1)-(3) vor 
avea următorul cuprins: 
 
Art. 24.- (1) Propunerile nominale pentru 
Colegiul director se înaintează birourilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, cu 60 de zile înainte de data la 
care mandatele vor deveni vacante. 
Propunerile vor fi însoţite de: curriculum 
vitae, cazier judiciar şi declaraţii pe propria 
răspundere ale candidaţilor, din care să 
reiasă că nu se încadrează în prevederile art. 
23 alin.(3) lit. e) şi f).  

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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(2) Birourile permanente ale celor două 
Camere ale Parlamentului publică pe 
paginile lor de internet candidaturile depuse 
şi înaintează propunerile comisiilor 
permanente de specialitate, în vederea 
audierii candidaţilor în şedinţă comună. În 
termen de 10 zile de la publicarea 
candidaturilor, se pot depune la comisiile 
permanente de specialitate, obiecţiuni în 
scris, argumentate, cu privire la 
candidaturile depuse. 
 
(3) În urma audierii candidaţilor, comisiile 
permanente de specialitate întocmesc un 
aviz comun pe care îl prezintă în şedinţă 
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
până la data la care expiră mandatele.” 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

 


