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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor                                                                       

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/373/2022 

Comisia pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale   

4c-6/314/2022 

 

          Către, 

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, trimis, Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale, pentru examinare în fond, cu adresa nr. Plx 

187/2022 din 10 mai 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

        PREŞEDINTE,                                                           PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                       Iusein IBRAM

dragos.bucur
Conf. cu originalul
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                                                   Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

   

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/373/2022 

Comisia pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale   

4c-6/314/2022 

 

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/190/2019 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice 

4c-5/212/2019 

 

RAPORT COMUN 

asupra 

propunerii legislative pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanţa 

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

discriminare 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 187/2022 din 10 mai 2022, cu 

dezbaterea în fond, cu  propunerea legislativă pentru modificarea art.23 alineat (2) din 

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

discriminare, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și imunități  cu nr. 4c-13/373 din 9 

mai 2022 și la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

cu nr. 4c-6/314 din 10 mai 2022.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) 

pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera  Deputaţilor este prima Cameră 

sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă - aviz  nr.495/4.05.2022. 

Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă -  aviz 

nr.2446/27.04.2022. 



2 
 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 

art.23 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, în sensul instituirii normei conform 

căreia, unul dintre membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, trebuie să 

fie un reprezentat al Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.  

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru drepturile omului, 

culte și problemele minorităților naționale au examinat propunerea legislativă în ședințe 

separate. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 17 mai 2022. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut propunerea legislativă în ședința 

desfășurată din data 24 mai 2022 și a  hotărât cu majoritate de voturi adoptarea propunerii 

legislative pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare în forma venită de la 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate  membrii celor doua 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților  

raportul comun de adoptare a  propunerii legislative pentru modificarea art.23 alineat (2) 

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

de discriminare, cu amendament admise redate în anexa prezentului raport. 

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

     PREŞEDINTE,                                                           PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                                          Iusein IBRAM 

 

 

          SECRETAR,                                                          SECRETAR, 

Ladányi László-Zsolt                                                  Daniel Florin GHIȚĂ 
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                                                                                                                                                                                                              Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 
Nr. 

crt. 

Text propunere legislativă Amendamente admise 

Autorul amendamentului 

Motivare 

1. LEGE 
pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanța 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare 

 

LEGE 

pentru modificarea art.23 alin.(2) din Ordonanța 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare 

Autor: Comisia pentru drepturile omului 

Amendament de tehnică 

legislativă. 

2. 

Art.I – La articolul 23 din Ordonanţa Golemului nr. 

137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014, 

cu modificările  și  completările ulterioare, alineatul (2) 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Colegiul director este compus din 11 membri, dintre 

care un reprezentant al Grupului Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor, cu rang 

de secretar de stat, propuşi si numiţi, in şedinţa comuna, 

de cele doua Camere ale Parlamentului.” 

Art.I. – La articolul 23 din Ordonanţa Guvernului 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.166 din 7 martie 2014, cu 

modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se 

modifică și va avea următorul cuprins:  

„(2) 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,  propuși și numiți, în ședință comună, de cele 

două Camere ale Parlamentului.” 

 

Autor: Comisia pentru drepturile omului 

Amendament de tehnică 

legislativă. 

Având în vedere rolul și 

importanța CNCD în procesul de 

prevenire și sancționare a tuturor 

formelor de discriminare, 

precum și creșterea numărului 

manifestărilor cu caracter 

antisemit, dar și alte elemente 

rasiste și xenofobe pe care le 

traiesc mai multe minoritați 

etnice din România, este absolut 

necesară reprezentarea 

minorităților naționale în 

Colegiul director al CNCD 

printr-un membru care să apere 

în deplină cunoștință de cauză 

drepturile, libertățile și valorile 

democratice ale minorităților 

naționale din România. 

3. 

Art. II - Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 166/14 martie 2014, cu 

modificările  și  completările ulterioare, precum și cu 

Art. II - Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 166/7 martie 2014, cu modificările  

și  completările ulterioare, precum și cu modificarea adusă 

Amendament de tehnică 

legislativă. 
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modificarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată în 

Monitorul Oficial al  României, Partea I, dând-se 

textelor o nouă numerotare 

prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al  

României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

Autor: Comisia pentru drepturile omului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


