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MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
Nr. 4c-5/690/2015 

         Bucureşti, 15.02.2016 
        PL - x 649/2015   
 

 
RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

 
asupra proiectului de Lege privind promovarea 

 demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup 
 

 
În �edin�a din data de 15 februarie 2016, Camera Deputa�ilor a hotărât, în 

temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, republicat, retrimiterea  
proiectului de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup, Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i şi Comisiei pentru 
drepturile omului, culte, culte şi problemele minorităţilor naţionale în vederea unei noi 
examinări �i depunerii unui nou raport. 

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

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu 
proiectul de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de 
grup, trimis cu adresa nr. PLx.649/2015 din 12 octombrie 2015, înregistrată la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-11/1195 din 13 octombrie 2015, respectiv la 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor  naţionale  cu       
nr.4c-5/690 din 13 octombrie 2015. 

 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 7 octombrie 2015. 
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La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, transmis cu nr.1044/2.10.2015. 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil 

proiectul de lege. 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil cu 

amendamente admise proiectul de lege.     
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 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 conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţă comună, în ziua 
de 9 februarie 2016. 

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 10 
deputaţi din numărul total de 11 membri. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat doamna Georgeta Jugănaru, 
director,  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputa�ii 
prezen�i la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind promovarea demnităţii 
umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, cu amendamentele admise, redate în 
Anexa 1 şi amendamentele respinse, redate în Anexa2. 

 
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au dezbătut proiectul de Lege privind promovarea 
demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, în vederea unei noi examinări 
�i depunerii unui raport suplimentar, în �edin�a din 15 februarie 2016. 

La dezbateri au fost prezenţi 22 deputa�i din totalul de 26 de membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i, conform listei de prezenţă. Din partea 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au fost 
prezenţi 6 deputaţi din numărul total de 11 membri. 



 4

 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputa�ii 

prezen�i la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind promovarea demnităţii 
umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, cu amendamentele admise, redate în 
Anexa 1 şi amendamentele respinse, redate în Anexa2. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ciprian Nicolae NICA 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Tamara-Dorina CIOFU 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Sorin Constantin STRAGEA 

SECRETAR, 
Ioan Sorin ROMAN 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Marcela STOICA Consilier parlamentar,  Silvia OLARU 



ANEXA 1 
Amendamente admise 

 

Nr.  
crt. 

Text Senat Amendamente Motivare 

1.  Lege privind promovarea demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele de grup 
 

Lege privind asigurarea toleran�ei fa�ă de 
diferen�ele grup 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
 

Simplificarea titlului 
actului normativ. 
 

2.  Art.1.- În înţelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos se definesc astfel: 
 
 
 

Art. 1.- În sensul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie: 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
 

Punerea în acord cu 
observa�ia Consiliului 
Legislativ. 

 

3.  a) demnitate umană - valoarea intrinsecă a 
oricărei fiinţe umane ce decurge din integritatea 
sa fizică şi psihică şi din capacitatea sa de a 
judeca şi de a acţiona în cadrul societăţii, după 
propriile alegeri, indiferent de diferenţele 
individuale sau de apartenenţa la un grup social; 
 

Nemodificat  

4.  b) toleranţă - manifestarea unui tratament egal 
faţă de orice persoană, indiferent de grupul 
social din care face parte, precum şi respectarea 
oricărei forme de exprimare a identităţii de 
grup, în condiţiile în care nu afectează siguranţa 
naţională, ordinea publică şi bunele moravuri 
sau alte grupuri sociale; 
 

Nemodificat  
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5.  c) grup social - categorie de persoane care se 
disting din punct de vedere social prin una sau 
mai multe trăsături de gen, vârstă, rasă, religie, 
origine etnică, limbă maternă, tradiţii culturale, 
apartenenţă politică, orientare sexuală, origine 
socială, avere, dizabilităţi, boală cronică 
necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA; 
 

c) grup social - categorie de persoane care se 
disting din punct de vedere social prin una sau 
mai multe trăsături de gen, vârstă, rasă, religie, 
origine etnică, limbă maternă, tradiţii culturale, 
orientare sexuală, origine socială, dizabilităţi, 
boală cronică necontagioasă sau infecţie 
HIV/SIDA; 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
 
 

Punerea în acord cu 
observa�iile Consiliului 
Legislativ.  

Litera c): Eliminarea 
referin�ei la „apartenen�a 
politică” pentru punerea în 
acord cu observa�ia 
Consiliului Legislativ.  

Eliminarea referin�ei la 
„avere” ca �i criteriu de 
distingere între diversele 
grupuri sociale, întrucât acest 
termen are o semnifica�ie 
relativă, iar interpretarea sa 
nu s-ar putea face dintr-o 
perspectivă obiectivă. 
 

6.  d) defăimare socială - fapta sau afirmaţia 
prin care o persoană este pusă în situaţie de 
inferioritate pe temeiul apartenenţei sale la 
un anumit grup social; 
 

d) – Se elimină 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
 

Eliminarea tuturor 
prevederilor cu caracter 
sancţionatoriu din propunerea 
legislativă. 
 

7.  e) incitarea la ură şi discriminare socială - 
incitarea publicului, prin orice mijloace, la 
ură sau discriminare împotriva unui grup 
social. 
 

e) - Se elimină. 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
Deputat Szabó Ödön  
 Grup parlamentar al UDMR 
 
 

Eliminarea lit. e) pentru 
evitarea paralelismului 
legislativ cu prevederile 
art. 369 din Codul penal, 
conform observa�iei din 
punctul de vedere al 
Guvernului 

 

8.  Scop 
 

Nemodificat  
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9.  Art.2.- Scopul prezentei legi urmăreşte: 
a) promovarea demnităţii umane şi toleranţei în 
cadrul societăţii; 
b) garantarea toleranţei faţă de orice grup 
social; 
 
 
 
c) prevenirea şi combaterea defăimării 
sociale, a incitării la ură şi discriminare 
socială. 
 

Art. 2 - Scopul prezentei legi urmăre�te: 
a) promovarea �i garantarea demnită�ii 
umane �i toleran�ei în cadrul societă�ii;  
b) promovarea �i garantarea toleran�ei fa�ă 
de orice grup social; 
Autor: Deputat Sorin Avram Iacoban  
 Grupul parlamentar al PSD 
 
c) – Se elimină 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 

Modificarea se impune prin 
raportarea la textul legii �i 
la alte articole din textul 
propus. 
 
Amendament adoptat, 
transmis împreună cu avizul 
Comisiei pentru învăţământ 
 
Eliminarea tuturor 
prevederilor cu caracter 
sancţionatoriu din propunerea 
legislativă. 
 
 

10.  Drepturi garantate 
 
 

Nemodificat  

11.  Art.3.- (1) Toleranţa este garantată pentru orice 
grup social, în condiţiile în care nu se aduce 
atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
prevăzute în Constituţia României. 
 

Art.3 - Toleran�a este garantată oricărei 
persoane, indiferent de grupul social din care 
face parte precum �i oricărui grup social, în 
condi�iile în care nu se aduce atingere 
drepturilor �i libertă�ilor fundamentale 
prevăzute în Constitu�ia României. 
Autor: Deputat Sorin Avram Iacoban 
Grupul parlamentar al PSD şi  
Deputat Szabó Ödön -  Grup parlamentar al 
UDMR 
 

Modificarea se impune 
deoarece garantarea 
toleran�ei este un principiu 
care ar trebui să privească atât 
grupurile sociale cât �i 
persoanele, pentru a nu se 
ajunge per a contrario la 
discriminări între persoanele 
apar�inând grupurilor sociale 
diferite sau între persoanele 
apar�inând aceluia�i grup  
social. 
Amendament adoptat, 
transmis împreună cu avizul 
Comisiei pentru învăţământ 
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12.  (2) Alineatul (1) nu e aplicabil în cazul 
acţiunilor care: 
a) contravin legii, ordinii publice şi bunelor 
moravuri; 
b) sprijină sau finanţează terorismul; 
c) subminează siguranţa naţională;  
d) urmăresc sau încurajează segregarea socială; 
e) pun în pericol caracterul unitar al statului 
român; 
f) pun în pericol sănătatea publică; 
g) încalcă drepturile şi libertăţile celorlalte 
persoane care nu aparţin grupului social. 
 
 

 (2) Se elimină. 
Autor: Deputat Andras Levente Mate,  
Grup parlamentar al UDMR 
 

 

13.  Promovarea demnităţii umane şi toleranţei 
prin activitatea didactică 
 
 

Nemodificat  

14.  Art.4.- Masterul didactic, organizat în baza 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru 
formarea iniţială în vederea ocupării funcţiilor 
didactice din învăţământul preuniversitar, va 
cuprinde cel puţin un curs obligatoriu privind 
principiile pentru promovarea demnităţii umane 
şi toleranţei faţă de diferenţele de grup prin 
activitatea educaţională şi regulile de 
soluţionare a cazurilor de discriminare. 
 
 

Art.4. - Se elimină. 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
Grup parlamentar al UDMR 

 
 
 

 
 

Planurile-cadru de 
învă�ământ sunt aprobate 
de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 
Amendament adoptat, 
transmis împreună cu avizul 
Comisiei pentru învăţământ 
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15.  Art.5.- În fişa de evaluare a cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar va exista cel 
puţin un criteriu de performanţă privind 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei în 
activitatea didactică. 
 

Art.4. - Nemodificat  

16.  Art.6.- Programa de examen pentru cadrele 
didactice titulare va include însuşirea 
cunoştinţelor despre legislaţia privind 
combaterea discriminării şi promovarea 
demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup. 
 

Art.5. - Nemodificat  

17.  Art.7.- Unităţile de învăţământ vor adopta un 
plan anual pentru implementarea acţiunilor 
privind combaterea discriminării şi promovarea 
demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup. 
 

Art.6. - Nemodificat  

18.  Art.8.- Manualele şcolare şi materialele 
didactice aprobate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice vor fi avizate în prealabil 
de Departamentul pentru Promovarea 
Demnităţii Umane şi Toleranţei, înfiinţat în 
baza prezentei legi. 
 

Art. 8. - Se elimină. 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
Grup parlamentar al UDMR  şi 
Deputat Ciprian Nicolae Nica   
Grupul parlamentar al PSD 

Nu va fi realizabil �i nu 
este normal. Este absurd să 
trimitem manualele de 
fizică, de chimie, de 
matematică etc. să fie 
avizate de Departamentul 
pentru Promovarea 
Demnităţii Umane şi 
Toleranţei 
Amendament adoptat, 
transmis împreună cu avizul 
Comisiei pentru învăţământ 
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19.  Art.9.- Inspectoratele şcolare judeţene şi 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
vor organiza anual, pentru cadrele didactice, cel 
puţin un curs în domeniul drepturilor omului şi 
promovării toleranţei faţă de diferenţele de 
grup. 
 

Art.7.- Casa corpului didactic jude�ean �i al 
Municipiului Bucureşti vor organiza anual, 
pentru cadrele didactice, cel puţin un curs în 
domeniul drepturilor omului şi promovării 
toleranţei faţă de diferenţele de grup. 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
Grup parlamentar al PSD şi 
Deputat Szabó Ödön  
Grup parlamentar al UDMR 
 

Punerea în acord cu 
observa�iile exprimate în 
Punctul de vedere al 
Guvernului. 

 
Amendament adoptat, 
transmis împreună cu avizul 
Comisiei pentru învăţământ 
 

20.  Promovarea toleranţei la nivelul 
administraţiei publice şi al funcţionarilor 
publici 
 

Nemodificat  

21.  Art.10.- Cel puţin o dată pe an, Guvernul 
României va prezenta o analiză a stadiului 
implementării măsurilor privind promovarea 
drepturilor omului, demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul 
administraţiei publice. 
 

Art.8. - Nemodificat  

22.  Art.11.-Concursurile pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante, organizate şi gestionate 
conform legii, vor include evaluarea însuşirii 
cunoştinţelor în domeniul legislaţiei privind 
demnitatea umană, combaterea discriminării, 
egalitatea de şanse şi promovarea toleranţei faţă 
de diferenţele de grup. 
 
 

Art.9. - Nemodificat  
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23.  Art.12.-Evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici, realizată 
în baza criteriilor generale de performanţă 
profesională, va conţine cel puţin un criteriu 
privind promovarea demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele de grup. 
 

Art.10. - Nemodificat  

24.  Art.13.-Tematica specifică programelor de 
perfecţionare pentru funcţionarii publici din 
administraţia publică centrală şi locală va 
conţine un capitol special privind promovarea 
demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup şi regulile de soluţionare a 
cazurilor de discriminare. 
 

Art.11. - Tematica specifică programelor de 
perfecţionare pentru funcţionarii publici din 
administraţia publică centrală şi locală vor 
conţine un capitol special privind promovarea 
demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele 
de grup şi regulile de soluţionare a cazurilor de 
discriminare. 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
Grup parlamentar al PSD 
 

Punerea în acord cu 
observa�ia Consiliului 
Legislativ 

 

25.  Art.14.- Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici va realiza, în fiecare an, un studiu 
privind respectarea drepturilor omului, 
combaterea discriminării şi promovarea 
demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup la nivelul administraţiei 
publice. 
 

Art.12. - Nemodificat  

26.  Art.15.- Consiliile judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti vor elabora, 
în fiecare an, un plan privind implementarea 
măsurilor privind respectarea drepturilor 
omului, combaterea discriminării şi promovarea 

Art.13. - Nemodificat  
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demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup la nivelul administraţiei 
publice locale. 
 

27.  Art.16.- Orice instituţie publică, indiferent de 
numărul de angajaţi, şi orice angajator cu cel 
puţin 50 de angajaţi vor include în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare un 
set de reguli privind respectarea drepturilor 
omului, combaterea discriminării şi promovarea 
demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup. 
 

Art.14. - Nemodificat  

28.  Promovarea demnităţii umane şi toleranţei 
prin mass-media 
 

Nemodificat  

29.  Art.17. - Societatea Română de Televiziune şi 
Societatea Română de Radiodifuziune vor 
include programe pentru promovarea toleranţei 
faţă de diferenţele de grup, ce vor reprezenta 
minimum 1% din totalul timpului de emisie 
al fiecărui post de televiziune sau de radio pe 
care îl au în administrare. 
 

Art.15. - Nemodificat  

30.  Departamentul pentru promovarea 
demnităţii umane şi toleranţei 

Nemodificat  

31.  Art.18.- (1) În cadrul Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării, organizat în 
baza Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

Art.16. - Nemodificat  
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formelor de discriminare, republicată, se 
înfiinţează Departamentul pentru Promovarea 
Demnităţii Umane şi Toleranţei, care va avea 
următoarele atribuţii: 
 

32.  a) elaborează şi gestionează programele pentru 
promovarea  
demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele 
de grup; 
 

Nemodificat  

33.  b) elaborează şi gestionează programele şi 
instructajele specifice în domeniul drepturilor 
omului şi toleranţei faţă de diferenţele de grup 
la nivelul personalului din administraţia publică, 
poliţie, armată şi structurile deconcentrate ale 
ministerelor; 
 

Nemodificat  

34.  c) elaborează şi actualizează anual Ghidul de 
bune practici pentru promovarea demnităţii 
umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, 
pentru funcţionarii publici şi instituţiile publice; 
 

Nemodificat  

35.  d) elaborează şi actualizează anual, după 
consultarea organizaţiilor profesionale 
reprezentative din mass-media, Ghidul de bune 
practici pentru promovarea demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele de grup în mass-
media; 
 
 

Nemodificat  
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36.  e) elaborează şi actualizează anual Ghidul de 
bune practici pentru promovarea demnităţii 
umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, 
pentru cadrele didactice; 
 

Nemodificat  

37.  f) monitorizează instituţiile publice care au 
atribuţii în promovarea demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele de grup, conform 
prezentei legi; 
 

Nemodificat  

38.  g) constată şi notifică instituţiile publice care nu 
îşi duc la îndeplinire obligaţiile stabilite prin 
prezenta lege, în ceea ce priveşte respectarea 
drepturilor omului, combaterea discriminării şi 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup; 
 

Nemodificat  

39.  h) colaborează cu Consiliul Naţional al 
Audiovizualului pentru promovarea principiilor 
toleranţei faţă de diferenţele de grup prin mass- 
media şi pentru monitorizarea instituţiilor de 
presă în acest domeniu; 
 

Nemodificat  

40.  i) selecţia şi acordarea de diplome, titluri sau 
distincţii anuale instituţiilor media care s-au 
remarcat prin promovarea demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele grup; 
 
 
 

Nemodificat  
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41.  j) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice, pentru elaborarea de 
programe educaţionale în domeniul 
promovării demnităţii umane şi toleranţei 
faţă de diferenţele de grup la nivelul 
învăţământului preuniversitar; 
 

j) Se elimină. 
Autor: Deputat Andras Levente Mate,  
Grup parlamentar al UDMR 
 

 

42.  k) colaborează cu Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, pentru elaborarea 
programelor de perfecţionare pentru 
funcţionarii publici din administraţia publică 
centrală şi locală, în sensul promovării 
demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup; 

j) - Nemodificat  

43.  l) acordă asistenţă de specialitate în domeniul 
promovării demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup; 
 

k) - Nemodificat  

44.  m) gestionează relaţiile internaţionale pentru 
cooperarea cu organismele similare în domeniul 
promovării demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup; 
 

l) - Nemodificat  

45.  n) redactează, în cadrul raportului anual de 
activitate al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, un capitol distinct 
privind implementarea bunelor practici pentru 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup la nivelul instituţiilor 
publice; 

m) - Nemodificat  
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46.  o) avizează planuri, proiecte şi politici publice 
propuse de alte autorităţi publice în domeniul 
promovării demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de grup. 
 

n) - Nemodificat  

47.  (2) Departamentul este condus de 
vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. 

 

(2) Departamentul se află în subordinea 
pre�edintelui Consiliului Na�ional pentru 
Combaterea Discriminării. 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
 

Punerea în acord cu 
observa�iile din  Punctul 
de vedere al Guvernului. 

 
 
 

48.  (3) Numărul maxim de posturi al 
Departamentului pentru Promovarea Demnităţii 
Umane şi Toleranţei este 10, exclusiv posturile 
aferente cabinetului vicepreşedintelui 
Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării. 

Nemodificat 
 

Punerea în acord cu 
observa�iile din  Punctul 
de vedere al Guvernului �i 
cu cele formulate de 
Consiliul Legislativ. 

 

49.  Contravenţii Se elimină 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
 
 

 

50.  Art.19.- (1) Defăimarea socială constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă vizează o 
persoană fizică, respectiv cu amendă de la 
2.000 lei la 60.000 lei, dacă discriminarea 
vizează un grup social. 
 

 Art.17. – Se elimină 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
 
 

Eliminarea tuturor 
prevederilor cu caracter 
sancţionatoriu din propunerea 
legislativă. 
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(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(l) se aplică 
persoanelor fizice sau persoanelor juridice, 
de către Departamentul pentru Promovarea 
Demnităţii Umane şi Toleranţei. 
(3) La cererea agenţilor constatatori, 
reprezentanţii legali ai autorităţilor şi 
instituţiilor publice şi ai agenţilor economici 
supuşi controlului, precum şi persoanele 
fizice au obligaţia, în condiţiile legii, să 
asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei 
desfăşurări a controlului şi să-şi dea 
concursul pentru clarificarea constatărilor. 
(4) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 
alin.(3) constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 
lei. 
 

51.  Art.20.- (1) Persoana care se consideră vizată 
de defăimarea socială poate formula, în faţa 
instanţei de judecată, o cerere pentru 
acordarea de despăgubiri şi restabilirea 
situaţiei anterioare defăimării sociale sau 
anularea situaţiei create prin discriminare, 
potrivit dreptului comun. Cererea este 
scutită de taxa judiciară de timbru şi nu este 
condiţionată de sesizarea Departamentului 
pentru Promovarea Demnităţii Umane şi 
Toleranţei sau a Consiliului Naţional pentru 

Art.20 – Se elimină 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
 

 

Eliminarea tuturor 
prevederilor cu caracter 
sancţionatoriu din propunerea 
legislativă. 
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Combaterea Discriminării.  
(2) Termenul pentru introducerea cererii 
este de 3 ani şi curge de la data săvârşirii 
faptei sau de la data la care persoana 
interesată putea să ia cunoştinţă de 
săvârşirea ei. 
(3) Judecarea cauzei are loc cu citarea 
obligatorie a Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. 
(4) Persoana interesată are obligaţia de a 
dovedi existenţa unor fapte care permit a se 
presupune existenţa unei defăimări sociale 
directe sau indirecte. În faţa instanţei se 
poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv 
înregistrări audio şi video sau date statistice. 
(5) Hotărârea pronunţată de instanţa de 
judecată se comunică Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării. 
 

 
 

52.  Dispoziţii tranzitorii şi finale Nemodificat 
 

 

53.  Art.21. - În termen de 60 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării se 
reorganizează în vederea constituirii 
Departamentului pentru Promovarea Demnităţii 
Umane şi Toleranţei, în baza dispoziţiilor 

Art.17.- În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării se 
reorganizează în vederea constituirii 
Departamentului pentru Promovarea Demnităţii 
Umane şi Toleranţei, în baza dispoziţiilor 
prezentei legi. 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 

Legea produce efecte juridice 
de la data intrării ei în 
vigoare. 

 18



 19

prezentei legi. imunităţi şi  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

54.  Art.22.- În anul şcolar ulterior publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, instituţiile din 
învăţământul superior care organizează 
maşterul didactic în vederea ocupării funcţiilor 
didactice din învăţământul preuniversitar vor 
introduce cel puţin un curs obligatoriu privind 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei prin 
activitatea didactică şi vor solicita reavizarea de 
către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 
 

Art.18.- În anul şcolar ulterior intrării în 
vigoare a prezentei legi, instituţiile din 
învăţământul superior care organizează 
maşterul didactic în vederea ocupării funcţiilor 
didactice din învăţământul preuniversitar vor 
introduce cel puţin un curs obligatoriu privind 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei prin 
activitatea didactică şi vor solicita reavizarea de 
către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 
 

Pentru rigoarea exprimării, se 
reformulează sintagma „în 
anul şcolar ulterior publicării 
prezentei legi în Monitorul 
Oficial”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.  Art.23.- (1) În termen de 3 luni de la emiterea 
actului de constituire, Departamentul pentru 
Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei va 
elabora un raport privind promovarea demnităţii 
umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup 
în manualele şcolare şi materialele didactice 
care au fost avizate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice până la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

Art.19.- (1) În termen de 3 luni de la emiterea 
actului de constituire, Departamentul pentru 
Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei va 
elabora un raport privind promovarea demnităţii 
umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup 
în manualele şcolare şi materialele didactice 
care au fost avizate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56.  (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
va duce la îndeplinire recomandările din 
raportul elaborat conform alin.(1). 
 

Nemodificat  

57.  Art.24.- În termen de 6 luni de la emiterea 
actului de constituire, Departamentul pentru 
Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, va elabora Ghidul de bune practici 
pentru promovarea demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele de grup, pentru 
cadrele didactice. 
 

Art.20. - Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58.  Art.25.- În termen de 6 luni de la emiterea 
actului de constituire, Departamentul pentru 
Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei va 
elabora Ghidul de bune practici pentru 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup în mass-media, după 
consultarea organizaţiilor profesionale 
reprezentative din mass-media. 

Art.21. - Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59.  Art.26.- În termen de 6 luni de la emiterea 
actului de constituire, Departamentul pentru 
Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, în 
colaborare cu Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici şi alte instituţii specifice, 
va elabora Ghidul de bune practici pentru 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup, pentru funcţionarii 
publici şi instituţiile publice. 

Art.22. - Nemodificat  
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60.  Art.27.- Pentru anul şcolar ulterior primirii 
înştiinţării din partea Departamentului pentru 
Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, cu 
privire la finalizarea Ghidului de bune practici 
pentru promovarea demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele de grup, pentru 
cadrele didactice, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice va introduce în fişa de 
evaluare a cadrelor didactice cel puţin un 
criteriu de performanţă privind promovarea 
toleranţei faţă de diferenţele de grup prin 
activitatea didactică. 
 

Art.23. - Nemodificat  
 
 
 

61.  Art.28.- În termen de 60 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici va introduce în curricula 
pentru concursurile organizate pentru ocuparea 
funcţiilor vacante legislaţia privind respectarea 
drepturilor omului, combaterea discriminării şi 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup. 

Art.24. - În termen de 60 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici va introduce în curricula 
pentru concursurile organizate pentru ocuparea 
funcţiilor vacante legislaţia privind respectarea 
drepturilor omului, combaterea discriminării şi 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup. 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 
 

 

62.  Art.29.- În termen de 60 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici va modifica criteriile de 
evaluare a performanţelor profesionale 

Art.25. - În termen de 60 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor Publici va modifica criteriile de 
evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici, în sensul 

 



individuale ale funcţionarilor publici, în sensul 
dispoziţiilor prezentei legi. 
 

dispoziţiilor prezentei legi. 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 
 

63.  Art.30.- În termen de 6 luni de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Societatea Română de 
Televiziune şi Societatea Română de 
Radiodifuziune vor modifica grilele posturilor 
de televiziune şi radio pe care le administrează, 
în sensul dispoziţiilor prezentei legi. 
 

Art.26. - În termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Societatea Română de 
Televiziune şi Societatea Română de 
Radiodifuziune vor modifica grilele posturilor 
de televiziune şi radio pe care le administrează, 
în sensul dispoziţiilor prezentei legi. 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 
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ANEXA 2 
Amendamente  respinse 

 
Nr.  
crt. 

Text Senat Amendamente Motivare 

1.  Art.1. - d) defăimare socială - fapta sau 
afirmaţia prin care o persoană este pusă în 
situaţie de inferioritate pe temeiul apartenenţei 
sale la un anumit grup social; 

 Art.1. - d) defăimare socială - Orice 
comportament activ ori pasiv care, prin 
efectele pe care le generează, favorizează sau 
defavorizează nejustificat ori supune unui 
tratament injust sau degradant o persoană, 
un grup de persoane sau o comunitate faţă de 
alte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi atrage răspunderea 
contravenţională conform prezentei 
ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii 
penale. 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
 Grup parlamentar al UDMR 
 

 

2.  e) incitarea la ură şi discriminare socială - 
incitarea publicului, prin orice mijloace, la 
ură sau discriminare împotriva unui grup 
social. 
 

e) incitarea la ură �i discriminare socială - 
incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură 
sau discriminare împotriva unui grup social ori 
acel comportament care are ca scop sau 
vizează atingerea demnită�ii ori crearea unei 
atmosfere de intimidare, ostile, degradante, 
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat 
împotriva unui grup social. 
Autor:  deputat Andras Levente Mate 
Grup parlamentar al UDMR 
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3.  Art.3. - (2) Alineatul (1) nu e aplicabil în 
cazul acţiunilor care: 
 
 
 

Art. 3. - (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică 
în cazul acţiunilor care: 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 

 

4.  Art.10.- Cel puţin o dată pe an, Guvernul 
României va prezenta o analiză a stadiului 
implementării măsurilor privind promovarea 
drepturilor omului, demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul 
administraţiei publice. 
 

Art. 10. -  Guvernul României va prezenta 
anual o analiză a stadiului implementării 
măsurilor privind promovarea drepturilor 
omului, demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup la nivelul administraţiei 
publice. 
Autor: Deputat Andras Levente Mate 
 Grup parlamentar al UDMR 
 

 

5.  Art.17. - Societatea Română de Televiziune şi 
Societatea Română de Radiodifuziune vor 
include programe pentru promovarea toleranţei 
faţă de diferenţele de grup, ce vor reprezenta 
minimum 1% din totalul timpului de emisie 
al fiecărui post de televiziune sau de radio pe 
care îl au în administrare. 
 

Art.17.- Societatea Română de Televiziune şi 
Societatea Română de Radiodifuziune vor 
include programe explicite pentru promovarea 
toleranţei �i a nediscriminării pe considerente 
de rasă, etnie, religie, na�ionalitate, credin�ă, 
handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală. 
Autori: Deputat Szabó Ödön şi Andras Levente  
Mate Grup parlamentar al UDMR 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.  Art.18.- (1) În cadrul Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării, organizat în 
baza Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, se 
înfiinţează Departamentul pentru Promovarea 

Art. 18. - Se elimină. 
Autor: Kereskényi Gábor 
Grup parlamentar al UDMR 

SAU 
Art.18. - (1) În cadrul Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării, organizat în 

 
 
 
 
 

 24

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=190&cam=2&leg=2012


Demnităţii Umane şi Toleranţei, care va avea 
următoarele atribuţii: 
 

baza Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, se 
înfiinţează Departamentul pentru Promovarea 
Demnităţii Umane şi Toleranţei. Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării 
va avea �i următoarele atribuţii:” 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
Grup parlamentar al UDMR 
 
 

7.  Art.18.- (1)  
b) elaborează şi gestionează programele şi 
instructajele specifice în domeniul drepturilor 
omului şi toleranţei faţă de diferenţele de grup 
la nivelul personalului din administraţia publică, 
poliţie, armată şi structurile deconcentrate ale 
ministerelor; 
 

Art.18.- (1)  
b) elaborează �i gestionează programele de 
formare �i instructajele specifice în domeniul 
drepturilor omului �i toleran�ei faţă de 
diferen�ele de grup la nivelul personalului din 
administra�ia publică, structurile de ordine 
publică, armată �i structurile deconcentrate ale 
ministerelor. 
Autori: Deputat Andras Levente  Mate Grup 
parlamentar al UDMR şi  
Deputat Remus Cernea, neafiliat 
 
 

 

8.  (2) Departamentul este condus de 
vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. 

 

Art. 18 - (2) Departamentul este în subordinea 
directă a pre�edintelui Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării. 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
Grup parlamentar al UDMR 
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9.  (3) Numărul maxim de posturi al 
Departamentului pentru Promovarea Demnităţii 
Umane şi Toleranţei este 10, exclusiv posturile 
aferente cabinetului vicepreşedintelui 
Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării. 

(3) - Se elimină. 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
 Grup parlamentar al UDMR 

SAU 
 (3) Numărul maxim de posturi al 
Departamentului pentru Promovarea Demnităţii 
Umane şi Toleranţei este 10. 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 

SAU 
(3) Numărul maxim de posturi al 
Departamentului pentru Promovarea 
Demnită�ii Umane �i Toleran�ei este de 14.  
Autor: Deputat Remus Cernea 
 

 
 

10.   După alineatul (3) al articolului 18 se introduce 
un alineat nou, alin.(4), cu următorul cuprins: 
(4) Structura de personal a Departamentului 
pentru Promovarea Demnită�ii Umane �i 
Toleran�ei va fi reglementată prin ordin al 
Pre�edintelui Consiliului. 
Autor: Deputat Remus Cernea - neafiliat 

 

11.  Art.19.- (1) Defăimarea socială constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei la 30.000 lei, dacă vizează o persoană 
fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 
60.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup 
social. 
 

Art.19. - (1) Defăimarea socială, incitarea la 
ură �i discriminarea socială constituie 
contraven�ii �i se sanc�ionează cu amendă de 
la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă vizează o 
persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 
lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un 
grup social. 
Autor: Deputat Kereskényi Gábor  
 Grup parlamentar al UDMR 

 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=190&cam=2&leg=2012


 
SAU 

 
 (1) Defăimarea socială constituie contravenţie 
şi se sancţionează conform Ordonan�ei 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Autor: Deputat Nicolae – Liviu Dragnea 
 Grup parlamentar al PSD 
şi 
Deputat Sorin Avram Iacoban - Grupul 
parlamentar al PSD,  
 

12.  (2) Sancţiunile prevăzute la alin.(l) se aplică 
persoanelor fizice sau persoanelor juridice, de 
către Departamentul pentru Promovarea 
Demnităţii Umane şi Toleranţei. 
 

(2) Sanc�iunile prevăzute la alin.(1) se aplică 
persoanelor fizice sau persoanelor juridice, 
conform prevederilor art. 20 �i 21 din 
Ordonan�a Guvernului nr.137/2000, 
republicată.  
Autor: Deputat Remus Cernea – neafiliat 

SAU 
 (2) Constatarea contraven�iei �i 
aplicarea sanc�iunii prevăzute la alin.(1) se 
aplică persoanelor fizice sau persoanelor 
juridice, de către persoanele anume 
împuternicite din cadrul Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării. 
Autor: Deputat Szabó Ödön -  Grup 
parlamentar al UDMR 
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 (3) La cererea agenţilor constatatori, 
reprezentanţii legali ai autorităţilor şi 
instituţiilor publice şi ai agenţilor economici 
supuşi controlului, precum şi persoanele 
fizice au obligaţia, în condiţiile legii, să 
asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei 
desfăşurări a controlului şi să-şi dea 
concursul pentru clarificarea constatărilor. 
 

(3) La cererea agenţilor constatatori, 
reprezentanţii legali ai autorităţilor şi 
instituţiilor publice şi ai operatorilor economici 
supuşi controlului, precum şi persoanele fizice 
au obligaţia, în condiţiile legii, să asigure 
sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări 
a controlului şi să-şi dea concursul pentru 
clarificarea constatărilor. 
Autor: deputat Sorin Avram Iacoban - Grupul 
parlamentar al PSD,  
Deputat Szabó Ödön -  Grup parlamentar al 
UDMR 
 

Amendament adoptat, 
transmis împreună cu avizul 
Comisiei pentru învăţământ 
 

13.  Art.20.- (1) Persoana care se consideră vizată 
de defăimarea socială poate formula, în faţa 
instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea 
de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare 
defăimării sociale sau anularea situaţiei create 
prin discriminare, potrivit dreptului comun. 
Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru 
şi nu este condiţionată de sesizarea 
Departamentului pentru Promovarea 
Demnităţii Umane şi Toleranţei sau a 
Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării. 
 

Art. 20 - Se elimină. 
Autor: deputat Sorin Avram Iacoban - Grupul 
parlamentar al PSD, Deputat Szabó Ödön -  
Grup parlamentar al UDMR 
 

SAU 
 
Art. 20 - (1) Persoana care se consideră vizată 
de defăimarea socială poate formula, în fa�a 
instan�ei de judecată, o cerere pentru acordarea 
de despăgubiri �i restabilirea situa�iei 
anterioare sau anularea situa�iei create prin 
defăimare socială, potrivit dreptului comun. 
Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru 
�i nu este condi�ionată de sesizarea 
Consiliului Na�ional pentru Combaterea 
Discriminării. 
Autor: Deputat Andras Levente Mate -  Grup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



parlamentar al UDMR 
14.   Art. 20 - (7) Organiza�iile neguvernamentale 

care au ca scop protec�ia drepturilor omului 
sau care au interes legitim în combaterea 
discriminării au calitate procesuală activă în 
cazurile în care defăimarea socială, incitarea 
la ură �i discriminarea socială se manifestă 
în domeniul lor de activitate �i aduce 
atingere unei comunită�i sau unui grup 
social. 
Autor: Deputat Remus Cernea - neafiliat 
 

 

15.  Art.22.- În anul şcolar ulterior publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, instituţiile din 
învăţământul superior care organizează 
maşterul didactic în vederea ocupării funcţiilor 
didactice din învăţământul preuniversitar vor 
introduce cel puţin un curs obligatoriu privind 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei prin 
activitatea didactică şi vor solicita reavizarea de 
către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 

Art.22 - Se elimină. 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
Grup parlamentar al UDMR 
 

 
 
 
 
 

16.  Art.23.- (1) În termen de 3 luni de la emiterea 
actului de constituire, Departamentul pentru 
Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei va 
elabora un raport privind promovarea demnităţii 
umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup 
în manualele şcolare şi materialele didactice 
care au fost avizate de Ministerul Educaţiei şi 

Art.23 - Se elimină. 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
Grup parlamentar al UDMR 
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Cercetării Ştiinţifice până la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

17.  Art.24.- În termen de 6 luni de la emiterea 
actului de constituire, Departamentul pentru 
Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, va elabora Ghidul de bune practici 
pentru promovarea demnităţii umane şi 
toleranţei faţă de diferenţele de grup, pentru 
cadrele didactice. 
 

Art. 24. - În termen de 9 luni de la emiterea 
actului de constituire, Consiliul Na�ional 
pentru Combaterea Discriminării, prin 
Departamentul pentru Promovarea Demnită�ii 
Umane �i Toleran�ei, în colaborare cu 
Ministerul Educa�iei �i Cercetării �tiin�ifice 
va elabora Ghidul de bune practici pentru 
promovarea demnită�ii umane �i toleran�ei 
fa�ă de diferen�ele de grup, pentru cadrele 
didactice. 
Autor: Deputat Remus Cernea – neafiliat 

SAU 
Art.24.- În termen de 6 luni de la aplicarea 
legii, Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, în colaborare cu 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, va 
elabora Ghidul de bune practici pentru 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup, pentru cadrele didactice. 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
Grup parlamentar al UDMR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  Art.25.- În termen de 6 luni de la emiterea 
actului de constituire, Departamentul pentru 
Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei va 
elabora Ghidul de bune practici pentru 
promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă 
de diferenţele de grup în mass-media, după 

Art.25. - În termen de 9 luni de la emiterea 
actului de constituire, Consiliul Na�ional 
pentru Combaterea Discriminării, prin 
Departamentul pentru Promovarea Demnită�ii 
Umane �i Toleran�ei va elabora Ghidul de 
bune practici pentru promovarea demnită�ii 
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consultarea organizaţiilor profesionale 
reprezentative din mass-media. 
 

umane �i toleran�ei fa�ă de diferen�ele de 
grup în mass-media, după consultarea 
organiza�iilor profesionale reprezentative din 
mass-media. 
Autor: Deputat Remus Cernea – neafiliat 
 

SAU 
 

Art.25.- În termen de 6 luni de la aplicarea 
legii, Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării va elabora Ghidul 
de bune practici pentru promovarea demnităţii 
umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup în 
mass-media, după consultarea organizaţiilor 
profesionale reprezentative din mass-media. 
Autor: Deputat Szabó Ödön  
Grup parlamentar al UDMR 
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