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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCESUL VERBAL
al şedinţelor comisiei din datele de 4, 5 şi 6 noiembrie 2013
Pe data de 4 noiembrie a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi a Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi pentru întocmirea unui raport comun
suplimentar asupra Proiectului de Lege privind înființarea Fundației "Proiect Ferentari" (PL-x nr. 238/2013).
La şedinţele Comisiei din datele de 4, 5 şi 6 noiembrie au fost
prezenţi, un număr de 10 deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au fost
prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Dorel-Gheorghe Căprar, Ion
Cristinel Marian, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea
Lubanovici,

Remus-Florinel

Cernea,

Markó

Attila-Gabor,

Tudor

Ciuhodaru, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi:
dl deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al PNL, precum
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şi domnii deputaţi Radu Stroe şi Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul
parlamentar al PNL - care sunt membri ai Guvernului.
Dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind înființarea Fundației
"Pro-iect Ferentari" (PL-x nr. 238/2013) a fost amânată prin votul unanim
al membrilor celor 2 Comisii reunite.
Pe data de 5 noiembrie a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, a Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi şi a Comisiei pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi barbaţi din Camera Deputaţilor şi a Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi minorităţi, a Comisiei juridice, de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări şi a Comisiei pentru egalitate de şanse din
Senat pentru dezbatere şi întocmirea unui raport comun asupra
Rapoartelor de activitate ale Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării pentru anul 2011 şi 2012. Acestea au fost susţinute de
domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele C.N.C.D..
Din concluziile Raportului CNCD pe 2011, se desprinde faptul că
instituţia a manifestat un grad ridicat de independenţă în desfăşurarea
atribuţiilor şi competenţelor. În acest sens, în anul 2011, C.N.C.D. a
înregistrat cele mai multe constatări de săvârşire a unor fapte de
discriminare (94) şi a aplicat, pentru prima dată de la înfiinţarea instituţiei,
sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantumul limitei superioare.
În anul 2011, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a
înregistrat 465 de petiţii, un total care este foarte apropiat de cel din anul
2010 unde s-au înregistrat 478 de petiţii. Cele mai multe dintre acestea se
referă la problematici în relaţie cu criteriul categoriei sociale (175 de
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petiţii). S-a constatat o tendinţă de creştere pentru petiţiile în relaţie cu
criteriile dizabilitate, vârstă, categorie defavorizată şi orientare sexuală si
o diminuare a petiţiilor conexe cu criteriile apartenenţei la o naţionalitate,
gen, religie, convingeri, limbă şi altele. De asemenea, domeniile în care sau constituit cele mai multe dosare sunt cele care prezintă spre soluţionare
situaţii în relaţie cu accesul la angajare şi profesie, acces la serviciile
publice şi fapte ce lezează demnitatea personală.
În anul 2012, s-a constatat o creştere a numărului de hotărâri
elaborate de Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării. Soluţiile din cadrul hotărârilor emise în anul 2012 sunt
repartizate astfel: 364 nediscriminare, 228 necompetenţă şi 113 de
discriminare. În situaţia celor 113 soluţii în care s-a admis existenţa
faptelor de discriminare, pe lângă constatarea acestora, Colegiul director
al C.N.C.D. a impus 35 de amenzi, a elaborat 55 de recomandări, 58 de
avertismente şi a monitorizat 3 cazuri. În anul 2012, cuantumul amenzilor
a fost de 114 000 lei.
În 2012, CNCD a înregistrat 548 de petiţii, cele mai multe petiţii
(38%) fiind primite în legătură cu domeniul accesului la angajare şi
profesie, tendinţă ce s-a păstrat în decursul ultimilor ani. Alte criterii
reprezentative au fost legate de categorii defavorizate, etnie, naţionalitate,
handicap şi limbă. În 2012, 26,64% dintre petiţiile înregistrate la
C.N.C.D. au fost de la femei , 51,82% de la bărbaţi (284), 4,19% grupuri
de persoane (23) şi 17,33% persoane juridice (95). Analizând mediul de
provenienţă a petiţiilor, 93,24% provin din mediul urban (511) şi 6,20%
din mediul rural (34).
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De asemenea, în anul 2012, CNCD a acordat asistenţă de specialitate
unui număr de aproximativ 2860 de persoane care au semnalat potenţiale
fapte de discriminare. Astfel, s-a constatat o creştere a numărului de
persoane şi implicit a interesului acestora de a se adresa în mod direct, la
sediul birourilor teritoriale ale C.N.C.D., fie exclusiv pentru acordare de
asistenţă de specialitate şi consiliere, fie în scopul depunerii de sesizări.
Potrivit „Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de
prevenire şi combatere a discriminării 2007 - 2013” CNCD prin Direcţia
Programe şi Relaţii Internaţionale (D.P.R.I.) a derulat programe şi
proiecte pentru promovarea egalităţii de şanse şi pentru conştientizarea
drepturilor pe care le are fiecare categorie socială din România.
Membrii celor şase Comisii au analizat şi dezbătut Rapoartele anuale
pe 2011 şi 2012 şi au formulat recomandări, apreciind că - prin activitatea
desfăşurată - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a reuşit
să îşi ducă, în mare parte, la îndeplinire atribuţiile stabilite prin Ordonanţa
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare.
Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiilor au hotărât, în
conformitate cu prevederile art.22 alin (2) din Ordonanţa Guvernului
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările ulterioare, să supună spre
dezbatere şi aprobare plenului Camerelor reunite ale Parlamentului,
Rapoartele de activitate ale Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării pentru anii 2011 şi 2012, în formele prezentate de acesta.
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Pe data de 6 noiembrie şedinţa Comisiei a avut pe ordinea de zi,
aprobată cu unanimitate de voturi, următoarele iniţiative legislative:
1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului
Poporului (PLx 370/2013).
2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România (PLx 409/2013).
3. Scrisori şi petiţii sosite la Comisie.
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
Comisiei.
La dezbaterea punctului 2 al ordinii de zi, au participat - din partea
Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - dl George Băeşu, în
calitate de preşedinte al Agenţiei, dl Alexandru Niculae, în calitate de
vicepreşedinte al Agenţiei, precum şi două directoare din cadrul Agenţiei,
dna Claudita Selavardeanu şi dna Ileana-Alexandrina Bordeianu.
La punctul 1 al dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu
unanimitatea voturilor celor prezenţi, acordarea unui aviz negativ,
considerând că s-ar crea un paralelism legislativ cu legislaţia în vigoare.
La punctul 2, deputaţii prezenţi au decis - cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege.
În continuarea şedinţei, la punctul 3 al ordinii de zi, deputaţilor le-au
fost prezentate, de către staff-ul Comisiei, cele mai importante cazuri ale
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petenţilor care s-au adresat Comisiei, membrii Comisiei recomandând
soluţionarea acestora potrivit legii şi atribuţiilor comisiilor parlamentare.
4. Diverse.
La punctul 4 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei, dl Nicolae Păun,
a supus votului membrilor Comisiei propunerea Grupului parlamentar al
PP-DD, conformă algoritmului politic, ca dl deputat Tudor Ciuhodaru să
ocupe funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, în locul dlui deputat Marian
Ion Cristinel - care a devenit neafiliat, părăsind PP-DD-ul.
Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost aprobată.

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu
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