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şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 

   PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 22 noiembrie 2011 

 

 

Pe data de 22 noiembrie 2011, a avut loc şedinţa comună a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a Comisiei 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor 

şi a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, a Comisiei 

juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi a Comisiei pentru 

egalitate de şanse din Senat, având pe ordinea de zi dezbaterea raportului 

comun asupra: Rapoartelor de activitate al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării pentru anul 2008, 2009 şi 2010. 
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La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei, un număr de 12 

deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: 

Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Virgil Pop, Florin Postolachi, 

Sergiu Andon, Mircea Lubanovici, Lucian Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel 

Ştirbu, Horia Grama, Varga Attila, Damian Florea şi Tudor Ciuhodaru A 

fost absentă dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este membru al 

Guvernului. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei. 

Rapoartele de activitate pe anii 2008, 2009 şi 2010 ale Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) au fost susţinute de 

domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele Consiliului. La dezbateri a 

mai fost prezent, din partea CNCD, domnul Vasile Vasile-Alexandru, 

membru al Colegiului Director. 

Potrivit raportului de activitate pe anul 2008, acest an a însemnat 

pentru România, o consolidare şi o confirmare a cadrului general legal şi 

instituţional în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, a cărui 

competenţă materială a fost delimitată atât de jurisprudenţa instanţelor 

de judecată cât şi de deciziile Curţii Constituţionale. 

Cea mai importantă clarificare a statutului  CNCD sub aspectul 

încălcării principiului separaţiei puterilor în stat, a fost dată de Decizia 

Curţii Constituţionale a României nr.1096 din 15 octombrie 2008 care a 

statuat că CNCD se bucură de independenţa necesară îndeplinirii actului 

administrativ-jurisdicţional şi respectă prevederile constituţionale 
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privind înfăptuirea justiţiei şi interzicerea înfiinţării de instanţe 

extraordinare. 

Aşa cum rezultă din raport, soluţionarea petiţiilor a rămas o 

activitate de bază, iar activitatea de prevenire a urmat, în continuare, 

principiul consolidării parteneriatelor existente, de identificare şi de 

implicare de noi actori sociali în implementarea principiului egalităţii de 

şanse. 

În anul 2008 numărul plângerilor s-a menţinut aproape la nivelul 

anului 2007, respectiv 837 plângeri (cu una în plus faţă de anul 

precedent), fiind soluţionate de către Colegiul Director 867 de petiţii, 

dintre care 468 reprezintă plângeri înregistrate în anul 2008. 

În luna septembrie, la împlinirea a 6 ani de activitate, CNCD a 

organizat sesiunea de dezbateri privind activitatea instituţiei din 

perspectiva partenerilor de lucru, în vederea identificării rezultatelor sau 

elementelor care necesită îmbunătăţiri, la care au participat ca invitaţi, 

atât reprezentanţi ai societăţii civile, cât şi reprezentanţi ai unor instituţii 

ale statului. 

Dezvoltarea capacităţii administrative în teritoriu a fost 

concretizată în anul 2008 prin înfiinţarea a două birouri teritoriale în 

Buzău şi Târgu-Mureş, care însă nu au fost operaţionale, în totalitate, 

până la finele anului. 

Raportul pe anul 2009 al CNCD reliefează scăderea numărului 

plângerilor care vizează discriminarea  pe baza categoriei sociale, 

urmare a modificării competenţelor instituţiei în urma controlului de 
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constituţionalitate, dar şi menţinerea plângerilor privind discriminarea 

etnică la un procent de 11,74% din totalul plângerilor adresate. 

Aşa cum se precizează în raport, anul 2009 a continuat implicarea 

CNCD în câmpul social al prevenirii şi combaterii discriminării, în 

practica informării şi conştientizării cu privire la acceptarea diversităţii, 

promovarea toleranţei şi respectarea tuturor drepturilor omului, derulând 

pe parcusul anului o serie de proiecte şi programe orientate către 

domenii de interes şi de impact din societate, adresate în special elevilor, 

studenţilor, masteranzilor şi profesorilor. 

Într-un capitol separat sunt prezentate fapte de discriminare 

constatate de Colegiul Director, în majoritate, cazurile de discriminare 

vizând originea etnică şi dizabilitatea persoanelor, urmate de gen şi 

starea de graviditate, infectare HIV, etc. Din 673 de soluţii adoptate de 

CNCD, în 49 de cazuri  au fost constatate fapte de discriminare directă 

sau indirectă, precum şi fapte de hărţuire.   

Potrivit concluziilor Raportului de activitate pe anul 2009, CNCD 

şi-a îndeplinit în mare parte obiectivele propuse, în pofida perturbării 

funcţionării instituţiei, urmare a încheierii successive a 5 mandate din 

rândul acestora şi, implicit, a amânării procedurii de numire a membrilor 

Colegiului Director, cvorumul legal pentru soluţionarea petiţiilor fiind 

cu greu realizat. 

În Raportul de activitate prezentat pentru anul 2010, Consiliul 

Naţional pentru Combaterea Discriminării relevă faptul că s-a confruntat 

cu “provocări legate de soluţionarea petiţiilor, redactarea de puncte de 



 

 5

vedere către instanţele de judecată în cazurile de discriminare, 

organizarea de activităţi în domeniul prevenirii şi combaterii 

discriminării,respectiv cu reprezentarea României pe plan extern în 

domeniul egalităţii şi interzicerii discriminării”. 

De asemenea, anul 2010 a marcat sfârşitul de mandat al primului 

Colegiu Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării şi alegerea a 6 membri, pentru un mandat de 5 ani. 

 Din raportul prezentat, rezultă că, în anul 2010, CNCD a primit 

spre analiză un total de 478 de petiţii, au fost soluţionate 463 de hotărâri, 

incluzând şi petiţii din anul 2009, din totalul soluţiilor adoptate fiind 

respinse 300 de petiţii, 113 nu au fost de competenţa Consiliului, iar în 

68 de cazuri au fost constatate fapte de discriminare, constatându-se o 

dublare faţă de anul 2009 a soluţiilor de admitere. 

Din totalul petiţiilor, cele mai multe au fost înregistrate pentru 

criteriul categoriei sociale (193), 74 de petiţii au vizat domeniul 

demnităţii personale, iar restul petiţiilor au fost legate de accesul la 

servicii publice, accesul în locuri publice sau la educaţie, cu tendinţe de 

scădere pe criteriul de etnie şi cu tendinţe de creştere pe criteriul de 

naţionalitate, gen şi limbă.  

De asemenea, în anul 2010 CNCD a acordat asistenţă de 

specialitate unui număr de aproximativ 2500 de persoane şi a operat la 

nivel local prin intermediul birourilor teritoriale funcţionale din Buzău şi 

Târgu-Mureş. 
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Într-o secţiune separată sunt prezentate Decizii ale Curţii 

Constituţionale privind clarificarea statutului constituţional al CNCD, 

cauzele în care hotărârile Colegiului Director au fost supuse controlului 

judecătoresc şi cauzele în care CNCD a fost chemat în instanţă în 

calitate de expert în domeniul nediscriminării sau monitor al cazurilor de 

discriminare. 

În secţiunea din Raport privind Prevenirea tuturor formelor de 

discriminare sunt prezentate o serie de proiecte concepute să acopere o 

parte semnificativă a obiectivelor şi priorităţilor strategiei de acţiune a 

instituţiei, derulate în mare parte în parteneriat cu organizaţii ale 

societăţii civile sau cu instituţii de stat. 

 În colaborare cu organisme similare din străinătate, CNCD a 

organizat întâlniri în vederea schimburilor de experienţă, cât şi pentru 

promovarea activităţii şi imaginii insituţiei, fiind prezentată şi o 

monitorizare a apariţiilor CNCD în presa scrisă. 

Din concluziile Raportului CNCD se desprinde faptul că, 

activitatea acestei instituţii a fost afectată, în sens negativ, de întârzierea 

procedurii de numire a membrilor Colegiului director în urma expirării 

mandatelor din toamna anului 2009, proces de numire care s-a încheiat 

în aprilie 2010. Cu toate acestea, instituţia cunoaşte o creştere a 

notorietăţii, iar deciziile acesteia în anul 2010 au demonstrat menţinerea 

independenţei activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

Membrii celor şase Comisii au analizat şi dezbătut Raportul annual 

pe 2010 şi au formulat recomandări, apreciind că prin activitatea 
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desfăşurată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a reuşit 

să îşi ducă la îndeplinire, în mare parte, atribuţiile stabilite prin 

Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, în conformitate cu prevederile art.22 alin (2) din  

Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare, 

să supună spre dezbatere şi aprobare plenului Camerelor reunite ale 

Parlamentului, Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării pentru anul 2008, Raportul de activitate al 

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru anul 

2009 şi Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării pentru anul 2010, în forma prezentată.  

 

 

PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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