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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi s-au întrunit marţi, 9 februarie 2016, în 

şedinţă comună, pentru a dezbate Proiectul de Lege privind promovarea demnităţii 

umane şi a toleranţei faţă de diferenţele de grup (PL-X 649/2015), în vederea 

întocmirii raportului comun. 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi, conform listei de prezenţă, 22 deputaţi 

din totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Din partea 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

fost prezenţi 9 deputaţi din numărul total de 11 membri. Astfel, au fost prezenţi 

domnii deputaţi: Tamara-Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, Ioan Viorel Teodorescu, 

Kereskényi Gábor, Ioan-Sorin Roman, Mircea Lubanovici, Claudiu-Andrei 

Tănăsescu, Remus Cernea, precum şi dna Elena Gabriela Udrea. Au fost absenţi: dl 

deputat Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale şi doamna 

deputată Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL. 
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Şedinţa comună  a  fost condusă, pe rând, de către domnul deputat Nicolae 

Ciprian Nica - Vicepreşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de 

către dna deputată Tamara-Dorina Ciofu - Vicepreşedinte al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat doamna Georgeta Jugănaru, 

director în cadrul  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat - în şedinţa din 7 

octombrie 2015 - iniţiativa legislativă supusă dezbaterii.  

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ cu observaţii de fond şi de tehnică legislativă. Anterior dezbaterii, 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

proiectul de lege în forma sa iniţială, ca şi Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. De asemenea, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport a avizat favorabil proiectul de lege, dar cu o serie de amendamente admise.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea unor 

mecanisme de promovare a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de 

diferenţele de grup, fiind vizate trei domenii în care se pot dezvolta aceste 

mecanisme de promovare: educaţia, mass-media şi activitatea funcţionarilor din 

administraţia publică locală şi centrală. 

Pentru aplicarea acestei legi, ar urma să fie creat un departament special în 

cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, respectiv 



 3

Departamentul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei. Potrivit 

expunerii de motive, „în cazul adoptării prezentei propuneri legislative, România ar 

fi primul stat membru al Uniunii Europene care ar promova acest model proactiv 

pentru asimilarea la nivelul societăţii româneşti a principiilor şi a valorilor privind 

demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţele dintre grupurile sociale”. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege, având o serie de amendamente admise 

şi amendamente respinse, a primit raport de adoptare cu o majoritate de voturi - 11 

voturi pentru, 3 abţineri şi 5 voturi contra - urmând ca raportul comun să fie înaintat 

plenului Camerei Deputaţilor.  

 

 

    VICEPREŞEDINTE, 

 

  Deputată 

 

                                    Tamara-Dorina Ciofu 

 
 
 
 
Întocmit: cons.Laurenţiu Gheorghiu 
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