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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati 

XXVI/666/04.02.2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative privind modificarea §i completarea Ordonantei 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea §i sanctionarea tuturor formelor de

discriminare

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican Comisia 
pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati, prin adresa nr. L602 din 
data de 02.12.2019, a fost sesizata de catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind modificarea §i 
completarea Ordonantei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea §i sanctionarea 
tuturor formelor de discriminare, initiata de Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy - deputat UDMR.

Initiativa legislativa a fost adoptata de Camera Deputatilor ca urmare a depasirii 
termenului constitutional pentru dezbatere si vot (45 de zile), potrivit art.75 alin.[2) teza a Ill-a 
din Constitutia Romaniei, republicata.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea 
Ordonantei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea §i sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in scopul asigurarii 
celeritatii, in sensul:

• hotararile CNCD sa fie adoptate in cel mult 90 de zile de la data sesizarii faptei de 
discriminare,

• stabilirea competentei controlului judecatoresc aplicat hotararilor CNCD exclusiv in 
favoarea Curtii de apel Bucure§ti

• fixarea caracterului definitiv §i irevocabil al sentintelor civile ale acestei instante de 
fond.

In cadrul §edintei din data de 04.02.2020, membrii comisiei au analizat propunerea 
legislativa, avizul favorabil al Consiliului Legislativ , avizul nefavorabil al Consiliului 
Economic si Social, punctele de vedere negative primite de la Govern, avizul negativ al 
Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati $i validari cat si observatiile formulate 
de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii §i au hotarat sa adopte, cu 
majoritate de voturi a membrilor prezenti, un raport de respingere intrucat:

- termenul de solutionare a petitiilor §i de adoptare a hotararilor CNCD, in cadrul unor 
proceduri administrativ-jurisdictionale, este unul de recomandare, fiind vorba despre



analiza de legalitate pe care o efectaieaza instanta de contencios si unde sunt aplicabile in 
completare dispozitiile Legii nr. 554/2004,

- stabilirea competentei controlului judecatoresc aplicat hotararilor CNCD exclusiv m 
favoarea Curtii de apel Bucure§ti, iar pe de alta parte fixarea caracterului definitiv §i 
irevocabil al sentintelor civile ale acestei instante de fond, mcalca, practic, normele 
imperative §i principiile de drept (de genul principiului dublului grad de jurisdictie) 
reglementate prin actul normativ special incident materiei contenciosului administrativ.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati supune spre 
dezbatere §i adoptare Plenului Senatului raportul de respingere, §i propunerea legislative.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislative face parte din categoria legilor 
organice. Raportul de respingere urmeaze se fi supuse votului plenului Senatului, m 
conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei.

Potrivit art.75 alin. (1) si alin.(3) din Constitutia Romaniei, republicate, §i ale art.92 
alin.(8] pct.2 din Regulamentul Senatului, republican Senatul este Camera decizionala.
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