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Către, 

      BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  
  

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.137/2000 privind  prevenirea 

şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, transmisă Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PLx. 501/2015  din 

22 iunie 2015. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 

 
 
 
 

  PREȘEDINTE,                                                                 PREȘEDINTE, 
  Nicușor HALICI                                                           Iusein IBRAM 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

florica.manole
Conf cu originalul



2 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

    
Comisia juridică de disciplină și 

imunități 
 
4c-13/868/2015/1 iulie 2020 

 
 

Comisia pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților 

naționale  
4c-5/494/2015/1 iulie 2020 

 
 
 

 
RAPORT  COMUN 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități  si Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele minoritatilor nationale au fost sesizate, spre dezbatere în 
fond, cu Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
nr.137/2000 privind  prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
transmisă  cu adresa nr. PLx. 223 din 29 aprilie 2020 și înregistrată la Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale cu nr. 4c-6/494 din 23 
iunie, respectiv 4c-13/868 din 23 iunie 2015. 

Senatulîn calitate de primăCameră sesizată, a respinspropunerea legislativă, în 
ședința din 16 iunie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicat ă, și ale art. 92 
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera decizională este 
Camera Deputaților. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conformavizului 
nr. 272/25.03.2015. 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil 
inițiativa legislativă, potrivit avizului nr.4c-17/540 din 2 septembrie 2015. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil propunerea  
legislativă, conform avizului nr.4c-7/518 din 1 septembrie 2015. 

Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.9308/DRP din 
22.10.2015, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Propunerea legislativăsupusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind  prevenirea 
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şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, în sensul reglementării 
discriminării prin asociere, precum şi a hărţuirii psihologice în acord cu 
jurisprudenţa europeană. De asemenea, sunt propuse modificări în ceea ce priveşte 
alegerea membrilor Colegiului Director şi statutul personalului CNCD. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au examinat propunerea 
legislativăîn ședințeseparate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 27.09.2016 în temeiul dispozițiilor art.61 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea propunerea legislativăconform listei de 
prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 129 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au examinat propunerea legislativă în şedinţa 
online din data de 1 iulie 2020, fiind prezenți 15 deputa ţi din totalul de 15 membri ai 
Comisiei. 
În urma examinării propunerea legislativă şi a opiniilor exprimate  membrii celor 
două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi ( două abțineri),să propunăplenului 
Camerei Deputaților un raport de respingere a Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei nr.137/2000 privind  prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Plx. 501/2015). 

 
În raport de obiectul și conținutul s ău, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 

PREȘEDINTEPREȘEDINTE, 
Nicușor HALICIIusein IBRAM 

 
 
SECRETAR, SECRETAR,  
Aida-Cristina CĂRUCERUSERGIU-COSMIN VLAD 

 
 

 
 
 
consilier parlamentar, Alina Grigorescuconsilier parlamentar Onesia Babeș 

 
 
 
 

 
 


