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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

   Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului, cu care Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și  Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx 648/2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice.  

 

     

               PREŞEDINTE,                                                                PREŞEDINTE,                  
 

                Iusein IBRAM                                                                Nicușor HALICI               
                                          

florica.manole
Conf cu originalul
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      În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 
Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului, transmis cu 
adresa PLx 648/2019 și înregistrat cu nr. 4c-6/779 din 5 decembrie 2019 și cu nr. 4c-13/1103 
din 5 decembrie 2019. 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru  

prevenirea şi combaterea antiţigănismului 
 
 

       Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 2 octombrie 2019, potrivit art.75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României 
republicată. 

          În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

         Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 863/09.10.2019, avizează favorabil proiectul 

https://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75�
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de lege, cu observaţii şi propuneri. 
         Consiliul Economic și Social , prin avizul nr. 4920/24.09.2019, a avizat 

nefavorabil inițiativa legislativă. 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  a avizat 

negativ proiectul de lege, potrivit avizului nr. 4c-15/749 din 4 februarie 2020. 
Guvernul, a transmis punct de vedere negative, conform adresei nr. 3746 din 28 

mai 2020. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea antiţigănismului. 
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cele două comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale  a 

dezbătut proiectul de lege în ședința din 18 februarie 2020. La lucrările ședinței Comisiei au 
fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 15 membrii.  

          În conformitate cu prevederile art.55 și 56 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, la lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Culturii, domnul secretar de stat Liviu Brătescu și domnul  consilier Mihai Firică, iar în 
calitate de inițiator, domnul deputat Daniel Vasile. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de 
Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului, în ședința 
desfășurată prin mijloace electronice, din 14 decembrie 2020. La lucrările comisiei au fost 
prezenți deputații, conform listei de prezență. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputațil or, adoptarea proiectului de 
Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului, în forma 
adoptată de Senat. 

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

 
                Iusein IBRAM                                                                Nicușor HALICI                
  
 
 
                          Întocmit, consilier parlamentar Onesia Babeș                                                                              Expert parlamentar, Alina Maria Drugan 


