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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
  

 SENAT 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  
Nr.4c-11/117/13.03.2018 

 Comisia juridică, de numiri,                
disciplină, imunităţi şi validări            
Nr. XIX/ 13/13.03. 2018  
 

Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 
 Nr.4c/5/68/13.03.2018 

 Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi minorităţi  
Nr. XXVI/69 bis/13.03.2018 
 

Comisia pentru egalitate de şanse 
pentru femei  şi bărbaţi 
Nr. 4c-17/99/13.03.2018 

 Comisia pentru egalitate de şanse 
 
Nr. XXXIII/32/13.03.2018 
 

 

 
 

AVIZ COMUN 
 
 

În şedinţa comună a Birourilor permanente ale celor două Camere ale 
Parlamentului, din data de 20 februarie 2018 au fost prezentate candidaturile depuse 
pentru un post de membru în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării.  

Cu adresa nr. 176 BP, 177 BP, 178 BP, 179, BP, 180 BP, 181 BP, 182 BP şi 183 
BP din data de 21.02.2018,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 şi la Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi şi Comisia pentru egalitate de şanse din Senat, pentru întocmirea unui aviz 
comun. 
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În conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul 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, cu modificările ulterioare, cele şase comisii s-au întrunit în şedinţă 
comună, în ziua de 13 martie 2018, în vederea dezbaterii şi întocmirii avizului 
comun pentru ocuparea unui mandat vacant. 

 
Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat 

următoarele candidaturi:  
 

1. BERTZI Teodora 
2. COVACI Lavrin-Ioan  
3. MOŢA Maria  
4. NEGRUŢ Clement 
5. NICOLAE Valeriu Ciolan 
6. NIŢĂ Dragoş-Tiberiu  
7. TĂNASĂ Dan  

 
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 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările ulterioare, 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 şi 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. 
 

Faţă de aceste considerente membrii celor şase Comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi să acorde aviz favorabil pentru următorii candidaţi: 

1. BERTZI Teodora 
2. COVACI Lavrin-Ioan  
3. MOŢA Maria  
4. NEGRUŢ Clement 
5. NICOLAE Valeriu Ciolan 
6. NIŢĂ Dragoş-Tiberiu  
7. TĂNASĂ Dan  
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Anexăm, alăturat, documentele depuse pentru ocuparea unui post 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 Cristina-Ionela IURIŞNIŢI

PREŞEDINTE, 
Senator Adrian WIENER  
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