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18RC/23 noiembrie 2022 

                                                                   
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
  

 SENAT 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  
Nr.4c-13/992/ 23 noiembrie 2022 

 Comisia juridică, de numiri,                       
disciplină, imunităţi şi validări                    
Nr. XIX/356/ 23 noiembrie 2022  
 

Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 
 Nr.4c-6/779/ 23 noiembrie 2022 

 Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de șase, culte şi minorităţi  
Nr. XXVI/923/ 23 noiembrie 2022 
 

Comisia pentru egalitate de şanse 
pentru femei  şi bărbaţi 
Nr. 4c-20/644/ 23 noiembrie  2022 

  

 
AVIZ COMUN 

Privind numirea a doi membri în Colegiul director al Consiliului Național 
pentru Combaterea Discriminării 

 
În şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, 

din data de 26 octombrie 2022, în vederea numirii a doi membri ai Colegiului 
Director al CNCD, a fost prezentat Memorandumul Intern referitor la procedura 
privind depunerea candidaturilor pentru Colegiul director al Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării (CNCD), ca urmare a faptului că, la data de 2 iulie 
2022, a intrat în vigoare Legea nr. 193/2022 pentru modificarea art. 23 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare.  

Anterior intrării în vigoare a acestei legi, Colegiul director era compus din 9 
membri cu rang de secretar de stat. Potrivit Legii nr. 193/2022 actualmente în 
vigoare, Colegiul director este compus din 11 membri cu rang de secretar de stat, 
dintre care un reprezentant al Grupului parlamentar al minorităților naționale 
din Camera Deputaților.  

Având în vedere că, prin Hotărârea nr. 20/2020 și Hotărârea nr. 21/2022, 
Parlamentul a numit 9 membri  în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, pentru ca acest organ colegial să fie complet, potrivit 
normelor legale în vigoare, adică să cuprindă 11 membri, se impune ca Parlamentul 
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să mai numească încă doi membri, dintre care un reprezentant al Grupului 
parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților. 

Cu adresele nr. 1424 BP, 1425 BP, 1426, BP 1427 BP, 1428 BP, 1429 BP , 1430 
BP și 1788 BPS din data de 10.11.2022, Birourile permanente ale Camerei 
Deputaților și Senatului au decis să transmită candidaturile depuse la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, la Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale şi la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor şi la Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări şi la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi din Senat, pentru întocmirea unui aviz comun. 

În conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi cu cele ale art. 24 din Ordonanţa 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele cinci comisii 
s-au întrunit în şedinţă comună, în ziua de 23 noiembrie 2022, în vederea dezbaterii şi 
întocmirii avizului comun pentru numirea celor doi membri ai CNCD. 

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat 
următoarele candidaturi:  

 
1. Dalu Ana Maria 
2. Deaconescu Cynthia Carmen 
3. Dumitrescu Maria Beatrice 
4. Gheorghiu Luminița 
5. Priboi Florin Bogdănel 
6. Raiu Cătălin Valentin 
7. Vârgă Mariana 
8. Suliman Secyl – reprezentantul  Grupului parlamentar  al minorităților 

naționale din Camera Deputaților. 
 

Potrivit prevederilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările ulterioare, membrii celor cinci comisii au analizat candidaturile depuse 
și documentele atașate acestora.  

În acest sens, au examinat următoarele documente: curriculum vitae, declaraţia 
pe propria răspundere a candidatului că nu a fost agent sau colaborator al poliţiei 
politice comuniste, declaraţia pe propria răspundere că nu a colaborat cu organele de 
securitate şi nu a aparţinut acestora, diploma de studii, precum şi cazierul judiciar. 

De asemenea, s-a constatat că, potrivit alin.(2) al art.24 din Ordonanţa 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, candidaturile au 
fost publicate pe paginile de internet ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
        În data de 23 noiembrie 2022, doamna Deaconescu Cynthia Carmen și-a retras 
candidatura. 
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Faţă de aceste considerente membrii celor cinci comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi să acorde aviz favorabil pentru candidații: 

1.Dalu Ana Maria 
2.Dumitrescu Maria Beatrice 
3.Gheorghiu Luminița 
4.Priboi Florin Bogdănel 
5.Raiu Cătălin Valentin 
6.Vârgă Mariana 
7.Suliman Secyl. 
         

Anexăm, alăturat, documentele depuse pentru ocuparea celor două posturil în 
Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Potrivit 
documentelor depuse de candidați, doamna Sulyman Secyl (reprezentantul Grupului 
parlamentar  al minorităților naționale din Camera Deputaților) și domnul Raiu 
Cătălin Valentin nu sunt licențiați în științe juridice. 

 
        

PREŞEDINTE, 
Deputat Laura VICOL 

 
 
 
 

            PREŞEDINTE, 
Senator Cristian-Augustin 
NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ 

PREŞEDINTE, 
Deputat Iusein IBRAM  

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Senator   Anca Dana DRAGU 

PREŞEDINTE, 
Deputat  Dan Tanasă 

 
 

  

 


