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Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 

Subcomisia pentru egalitate de tratament şi  nediscriminare 
 

Subcomisia pentru egalitate de tratament şi  nediscriminare s-a constituit în şedinţa 
Comisiei din 5 martie 2013, potrivit prevederilor art.46 litera e) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. Biroul Permanent a luat act în urma informării de către 
Comisia  pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale în şedinţa 
din 11 martie 2013 (BP 316/08.03.2013). 

 
Scop: apărarea drepturilor persoanelor care sunt supuse oricăror forme de 
discriminare  şi a celor cărora li se încalcă principiul egalităţii de tratament 
(conform Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare 
a principiului egalităţii de tratament între persoane). 
 
Obiective: cunoaşterea, monitorizarea şi apărarea drepturilor persoanelor  care reclamă 
situaţii de discriminare sau de încălcare a egalităţii de şanse şi tratament, consolidarea 
dialogului instituţional 
 
Modalităţi de realizare a obiectivelor: dorindu-se a fi un instrument de întărire a 
legăturilor interinstituţionale, se cooperează şi colaborează  cu Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării şi cu Avocatul Poporului. Se vor intreprinde activităţi cu 
caracter proactiv (vizite la locurile unde sunt reclamate astfel situaţii, comisii de anchetă, 
audieri ale persoanelor reclamante, fie la sesizarea acestora fie ca urmare a autosesizării 
membrilor Comisiei pentru Drepturile Omului, etc). Se vor organiza dezbateri publice cu 
actorii instituţionali şi non-instituţionali implicaţi şi se vor folosi orice alte modalităţi care 
duc la împlinirea scopului.. 
Concomitent, se vor iniţia demersuri pentru a stabili contacte, schimburi de experienţă şi 
programe de cooperare cu structuri/entităţi  similare din alte Parlamente, organizaţii şi 
organisme europene şi internaţionale din domeniu pentru a utiliza constructiv cunoaşterea 
şi experienţa lor în actualizarea şi modernizarea legislaţiei româneşti 



Argument: scrisorile şi petiţiile adresate Comisiei pentru Drepturile Omului în ultimele 
legislaturi au semnalat o serie de abuzuri şi încălcări ale drepturilor omului vizând 
discriminarea şi egalitatea de şanse. De asemenea, şi o serie de comisii de anchetă 
alcătuite în cadrul Comisiei, precum şi audierile care au avut loc atât la Comisie cât şi la 
CNCD  au susţinut  aceste aspecte.  
Prin rapoartele anuale  pe care le trimite Comisiei, CNCD, autoritate de stat autonomă, 
sub control parlamentar, furnizează un tablou al cazurilor soluţionate şi a altor aspecte în 
domeniu, stabilindu-se astfel un mecanism bidirecţional de comunicare şi cooperare. 
Totodată, şi colaborarea cu instituţii, cum sunt Avocatul Poporului, agenţii,  instituţiile 
de stat ce au ca scop protecţia drepturilor copilului (ORA, DGS, etc),  ne pot ajuta la 
întărirea cooperării şi dobândirea  unei experienţe benefice pentru toate părţile implicate. 
Finalitate: îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul drepturilor omului, elaborarea de 
iniţiative legislative care să să aibă ca obiectiv problematica concretă a dreptului la 
nondiscriminare şi la egalitatea de şanse şi tratament şi armonizarea legislaţiei naţionale 
cu cea europeană şi internaţională. 
Structură: subcomisie în cadrul Comisiei pentru drepturile omului, subordonată 
Preşedintelui Comisiei, care va avea un Preşedinte şi 5 membri. 
În şedinţa de constituire, în urma exprimării opţiunilor de către membrii Comisiei, 
Subcomisia pentru egalitate de tratament şi  nediscriminare va avea următoarea 
structură: 
 

- Ciofu Tamara Dorina, preşedintă 
- Căprar Dorel Gheorghe, membru 
- Markó Attila Gábor, membru 
- Culeţu Dănuţ, membru 
- Tănăsescu Claudiu Andrei, membru 
- Lubanovici Mircea, membru.  

 
 
Subcomisia este deschisă şi altor membrii ai Comisiei care vor dori să contribuie la 
îndeplinirea scopului şi obiectivelor  ei. 
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