
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 22 octombrie 2012 
 

Pe data de 22 octombrie, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru  drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale 

şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, având pe ordinea de zi, 

spre dezbatere în fond: 

1. Proiectul de Lege privind completarea art.1 al Ordonanţei 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare (PL-x 169/2012). 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

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

discriminare (PL-x 854/2010). 

 



La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 7 deputaţi din numărul 

total de 8. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Lucian Riviş-Tipei, Mircea 

Lubanovici, Elena Gabriela Udrea, Damian Florea. A  absentat: dl 

deputat Varga Attila - din Grupul parlamentar al UDMR. Şedinţa a fost 

condusă de dl deputat Daniel Buda - preşedintele Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. 

 
Membrii Comisiilor reunite au decis - cu majoritate de voturi - 

respingerea proiectului de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, având în 

vedere obiectul de reglementare al iniţiativei legislative: completarea 

art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi  completările ulterioare, în sensul prevederii exprese a 

caracterului nediscriminatoriu al măsurilor pozitive reglementate prin 

norme legale sau prevăzute în tratatele internaţionale la care România 

este parte, în scopul garantării drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale. 

Pentru proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii 

celor 2 Comisii au avut în vedere obiectul de reglementare al acestuia - 

modificarea art.20 din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind 

prevenire şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că persoana 

împotriva căreia s-a formulat sesizarea poate aduce în apărarea sa orice 

mijloc de probă, iar termenul de comunicare către părţi s-a majorat la 30 
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de zile, precum şi modificarea art.24 din acelaşi act normativ, în sensul 

eliminării întârzierilor ce pot apărea în practică în ceea ce priveşte 

numirea membrilor Colegiului Director. Cu unanimitate de voturi, 

deputaţii Comisiilor reunite au decis adoptarea raportului pentru 

proiectul de lege. 

 
 . 

 

PREŞEDINTE 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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