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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

  
 SENAT 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  
Nr.4c-11/353/01.03.2017 
Nr.4c-11/443/11.05.2017 
 

 Comisia juridică, de numiri,                
disciplină, imunităţi şi validări            
Nr. XIX/86/2017 
                                                                 

Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 
 Nr.4c/5/241/11.05.2017 
 

 Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi minorităţi  
Nr. XXVI/96/2017 

Comisia pentru egalitate de şanse 
pentru femei  şi bărbaţi 
Nr. 4c/17/1325/26.06.2017 

 Comisia pentru egalitate de şanse 
Nr. XXXIII/57/2017 

 

 
 

AVIZ COMUN 
 
 

Prin adresa nr.130 BP din data de 1 martie 2017,  Birourile permanente 
ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat scrisoarea preşedintelui 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin care solicită declanşarea 
procedurii de numire a unui nou membru în cadrul Colegiului director. 

În şedinţa comună din data de 14 martie 2017, Birourile permanente 
reunite au stabilit ca propunerile pentru ocuparea postului vacant de membru în 
Consiliul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării să fie 
înaintate Birourilor permanente reunite pentru ca ulterior să fie afişate pe paginile de 
internet ale celor două Camere în vederea prezentării de eventuale obiecţiuni. 

Cu adresa nr.762 BP, 763BP, 764BP, 765BP, 766BP, 767BP şi 768BP 
din data de 9 mai 2017 Birourile permanente ale celor două Camere ale 
Parlamentului, au transmis candidaturile depuse pentru postul vacant în Colegiul 
Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.  
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Birourile permanente reunite au decis să transmită aceste candidaturi la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale şi la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor pentru ca împreună cu Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi şi Comisia pentru egalitate de şanse din Senat să întocmească un aviz 
comun. 
 

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au 
înaintat următoarele candidaturi:  

 
1. MOISĂ Denis Eduard 
2. NIŢĂ Dragoş Tiberiu 
3. PRIBOI Florin Bogdănel 
4. SANDU Veronica Tatiana 
5. SZELMENCZI Adrian 
6. STOICA Sonia Andreea 
7. TUDOR Adrian Eugen 

 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi cu art.24 din Ordonanţa Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cele şase comisii s-au întrunit în şedinţă comună, în ziua de 26 iunie 
2017, în vederea dezbaterii şi întocmirii avizului comun pentru ocuparea postului 
vacant. 

La lucrările comune ale Comisiilor au asistat şi reprezentanţi ai unor 
organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului şi 
combaterii discriminării. 

Potrivit prevederilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, 
republicată, membrii celor şase comisii au analizat documentele prezentate pentru 
fiecare candidat propus. În acest sens au examinat următoarele documente: 
curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere a candidatului că nu a fost agent 
sau colaborator al poliţiei politice comuniste, declaraţia pe propria răspundere că nu a 
colaborat cu organele de securitate sau nu a aparţinut acestora, diploma de studii, 
precum şi cazierul judiciar. De asemenea, s-a constatat că, potrivit alin.(2) al art.24 
din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, republicat, candidaturile au fost publicate pe 
paginile de Internet ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Prin Notificarea depusă în data de 26 iunie 2017, domnul Moisă Denis 
Eduard, îşi retrage candidatura pentru calitatea de Membru în Colegiul Director din 
cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 
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În urma verificării dosarelor candidaţilor s-a constatat că toate 
candidaturile depuse întrunesc condiţiile prevăzute de prevederile art.23 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, republicată. Faţă de aceste considerente membrii 
Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi să acorde aviz favorabil pentru 
următorii candidaţi: 

1. NIŢĂ Dragoş Tiberiu 
2. PRIBOI Florin Bogdănel 
3. SANDU Veronica Tatiana 
4. SZELMENCZI Adrian 
5. STOICA Sonia Andreea 
6. TUDOR Adrian Eugen 
 

Anexăm, alăturat, documentele depuse pentru ocuparea postului vacant 
în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

 
 

 
 

        
PREŞEDINTE, 

Deputat Eugen NICOLICEA 
 
 
 

            PREŞEDINTE, 
Senator  Robert-Marius  CAZANCIUC

PREŞEDINTE, 
Deputat Iusein IBRAM  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Senator  Marius - Petre NICOARĂ

PREŞEDINTE, 
Deputat Oana - Mioara 

BÎZGAN-GAYRAL 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Adrian WIENER  
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