
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 9 septembrie 2003

Ieri, 9 septembrie 2003, a avut loc şedinţa Comisiei pentru omului, culte şi

problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.77/2003 pentru modificarea şi completarea

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

de discriminare.

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:

Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu din Grupul parlamentar al PSD, precum şi

dl deputat Liviu-Alexandru Mera, aflat în concediu medical. Au participat la lucrări din

partea iniţiatorului dl Cristian Jura, Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea

Discriminării, dra Monica Vasile membră a Consiliului, precum şi dl Adrian Cămărăşan,

în calitate de consilier. Preşedintele C.N.D.C. � în cuvântul său � a evidenţiat noutăţile de

ordin legislativ şi conceptual pe care le aduce proiectul de lege în discuţie. Astfel s-a

relevat că acesta introduce conceptul de �discriminare multiplă� � pentru discriminarea

concomitentă pe mai multe criterii - şi cel de �victimizare� � pentru cazurile când petenţii

care se adresează C.N.C.D. sunt sancţionaţi, iar � din punct de vedere legislativ �

proiectul de lege stabileşte principii de bază care să reglementeze organizarea şi

activitatea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, precum şi statutul

personalului de specialitate acestuia, majorând - de asemenea - cuantumul amenzilor

ontravenţionale stipulate în OG 137/2000.
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În cadrul lucrărilor şedinţei, deputaţii au formulat o serie de amendamente la textul iniţiatorului. Astfel,

la punctul 1 al art.I, dl deputat Tokay Gheorghe a propus - pentru corelare cu Constituţia şi Legea 48/2002 -

înlocuirea cuvântului �gen� cu �sex�, din cuprinsul textului, şi redactarea lui în următoarea formă: «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 apartenenţă la o categorie defavorizată care are ca

scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,

economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice»�. Amendamentul a fost adoptat cu

unanimitate de voturi.

La punctul 1 al art.I din proiectul de lege, respectiv alin.(5) al art.2 din Ordonanţa Guvernului

nr.77/2003, dl deputat Tokay Gheorghe  a propus -  pentru claritatea textului şi folosirea unui limbaj juridic

adecvat - redactarea textului în următoarea formulare: �Constituie contravenţie luarea oricărei măsuri

discriminatorii ca reacţie la o plângere cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării�.

Acest  amendament a fost adoptat cu  6  voturi  pentru  şi 3  abţineri.

De asemenea,  un  alt amendament propus de dl deputat Tokay Gheorghe a constat din  eliminarea

punctului 8 al art.I din ordonanţă. Motivaţia acetui amendament a fost aceea că prevederile art.8 alin.(4) din

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare, a fost abrogat. Deci, pe cale de consecinţă, trebuie eliminat şi

punctul 8 al  art.I din Ordonanţa Guvernului nr.77/2003. Şi acest amendament a fost adoptat cu unanimitate de

voturi.

Deputaţii au mai adoptat şi alte amendamente de redactare a textului proiectului de lege, pentru

coroborarea acestuia cu normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000.

La finalul dezbaterii proiectului de lege, în vederea formulării punctului de vedere al Comisiei, pentru

întocmirea raportului comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, membrii Comisiei pentru omului,

culte şi problemele minorităţilor naţionale, s-au pronunţat - cu unanimitate de voturi - pentru elaborarea unui

raport de adoptare a proiectului de lege, în forma amendată.

Secretar

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu
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