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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                                                                                                  P.L. 495/2003 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 23.09.2003 
Nr. 31/888 

 COMISIA PENTRU DREPTURILE 
OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 Bucureşti, 23.09.2003 
Nr. 25/413 

R A P O R T COMUN 
asupra proiectului 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. 

 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, au fost sesizate spre dezbatere, în 
fond, cu 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, trimis cu 
adresa nr.495/2003 din 2 septembrie 2003. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1246 din 29 august 2003, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă supusă  
aprobării. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu avizul nr.22/449 din 10 
septembrie 2003 şi de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu avizul nr.27/348 din 10 septembrie 2003. 
  Ordonanţa Guvernului, supusă aprobării prin prezentul proiect de lege, are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, în vederea armonizării dispoziţiilor acestui act normativ cu prevederile Directivelor Europene 2000/43/EC şi 
2000/78/EC. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cele două comisii au examinat proiectul de 
lege şi amendamentele formulate de către  membrii comisiilor  în şedinţele din 9 septembrie 2003 şi respectiv 23 septembrie 
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2003. La lucrări  au luat parte domnul Cristian Jura, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi 
doamna Monica Ana Vasile membru în Consiliul Director. 
  În urma dezbaterii, membrii celor două comisii, au hotărât, în unanimitate, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare 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, cu amendamente admise,  astfel cum sunt redate în Anexă la prezentul raport. 
  Din numărul total de 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la şedinţă au participat  22 
deputaţi, iar din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, din totalul de 15 
membri, la şedinţă au participat 12 deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 
 
Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
Nr 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.      Text din lege 

     Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.77/2003 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, 
adoptată în temeiul art.1 pct.III poz.11 
din Legea nr.279/2003 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe. 

      
     Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.77 din 28 
august 2003 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, adoptată în temeiul art.1 
pct.III. 11 din Legea nr.279/2003 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.619 din 30 august 2003, 
cu următoarele modificări: 
 
     Autor: Comisia juridică. 

     Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere modificările aduse 
la ordonanţă. 
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Nr 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

2.      (Text din Ordonanţa nr.77/2003) 
     Art.I – Ordonanţa Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.431 
din 2 septembrie 2000, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.48/2002, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

      
     Text nemodificat. 

 

3.      1. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
     „Art.2 – (1) Potrivit prezentei 
ordonanţe, prin discriminare se 
înţelege orice deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă, pe bază de 
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, gen, 
orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, 
boală cronică necontagioasă, infectarea 
HIV sau aparenţă la o  categorie 
defavorizată care are ca scop sau efect 
restrângerea ori înlăturarea 
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, 
în condiţii de egalitate, a drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale 
ori a drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul public, economic, social şi 

     1. La articolul I pct. 1, alineatele 
(1) şi (5) ale articolului 2  vor avea 
următorul cuprins: 
     „Art.2 – (1) Potrivit prezentei 
ordonanţe, prin discriminare se 
înţelege orice deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă, pe bază de 
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, 
boală cronică necontagioasă, infectarea 
HIV sau aparenţă la o  categorie 
defavorizată care are ca scop sau efect 
restrângerea ori înlăturarea 
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, 
în condiţii de egalitate, a drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale 
ori a drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul public, economic, social şi 

 
 
 
 
 
 
     Pentru corelare cu 
legislaţia română în 
vigoare. 
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Nr 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

cultural sau în orice alte domenii ale 
vieţii publice. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     (5) Constituie contravenţie, 
conform prezentei ordonanţe, orice 
tratament advers venit ca reacţie la o 
plângere cu privire la încălcarea 
principiului tratamentului egal şi al 
nediscriminării. 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  

cultural sau în orice alte domenii ale 
vieţii publice. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     (5) Constituie contravenţie, luarea 
oricăror măsuri discriminatorii ca 
reacţie la o plângere cu privire la 
încălcarea principiului tratamentului 
egal şi al nediscriminării. 
 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
     Autori: deputat Tokay Gheorghe şi 
Ştefan Cazimir. 
 

 
 
 
 
     Pentru rigoare juridică.

4.      6. Alineatul (1) al articolului 20 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     „Art.20 - (1) Contravenţiile 
prevăzute la art.5 – 8, art.10, art.15 
alin.(1), (3) şi (6), art.16, art.17 alin.(1), 
art.18 şi 19 se sancţionează cu amendă 
între 2.000.000 lei şi 20.000.000 lei, 
dacă discriminarea vizează o persoană 
fizică, respectiv cu amendă între 
4.000.000 lei şi 40.000.000 lei, dacă 
discriminarea vizează un grup de 
persoane sau o comunitate”. 
 

     2.La articolul I, pct.6, alineatul (1) 
al articolului 20 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
  „Art.20- (1) Contravenţiile prevăzute 
la art.5 – 8, art.10, art.15 alin.(1), (3) şi 
(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”. 
 
     Autor: deputat Nicolae Păun. 

 
 
     Îmbunătăţire 
redacţională. 
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Nr 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

5.      7. Alineatul (3) al articolului 20 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     „(3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe 
se completează cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.180/2002”. 
 

     3. La art.I pct.7, alineatul (3) al 
articolului 20 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
     „(3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe 
se completează cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.180/2002, 
cu  modificările ulterioare”. 
 
 
     Autor: deputat Nicolae Păun. 
 

 
 
 
 
 
     Pentru corelare cu 
normele de tehnică 
legislativă. 

6.      8. La articolul 20, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     „(4) Actualizarea cuantumului 
amenzilor prevăzute în prezenta 
ordonanţă se va face  prin hotărâre  ale 
Guvernului”. 
 

    4. La art.I pct. 8, alineatul (4) al 
articolului 20 se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Autor: deputat Tokay Gheorghe. 
 
 

     Textul prevăzut la 
pct.8 nu este necesar, 
actualizarea 
cuantumurilor amenzilor 
făcându-se periodic în  
funcţie de rata inflaţiei. 
     Abrogarea alin.4 al 
art.20 se justifică  întrucât 
Legea nr.32/1968 la care 
face referire este 
abrogată. 
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Nr 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

7.      9. La articolul 20, după alineatul 
(4) se introduc alineatele (5) şi (6), cu 
următorul cuprins: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     (6) Nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la alin.(5) constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă între 2.000.000 lei şi 
10.000.000 lei” 
 
 

     5. La art.I pct.9 alin.6 al 
articolului 20 va avea următorul 
cuprins:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     (6) Nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la alin.(5) constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la  2.000.000 lei la 
10.000.000 lei” . 
 
 
Autor: deputat Nicolae Păun. 
     

 
 
 
 
     Pentru corelare cu 
normele de tehnică 
legislativă. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                     PREŞEDINTE, 
                    Prof.univ.dr. Ion NEAGU                                                               Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri 
Onesia Babeş 
dr. Corneliu Manda 


