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   Către 
   Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Raportului de activitate al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru anul 2011, trimis pentru 
examinare Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi, precum şi comisiilor similare de la Senat, cu adresa Birourilor permanente reunite ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului R3 din 5 martie 2013. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,   PREŞEDINTE, 

  
          Nicolae PĂUN            Liviu Bogdan CIUCĂ    Liliana MINCĂ 
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RAPORT COMUN 
 

 
Birourile permanente reunite în şedinţa comună  din 5 martie 2013 au luat cunoştinţă de Raportul de activitate 

al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru anul 2011 şi au hotărât sesizarea, spre dezbatere şi 
întocmire a unui raport comun, 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. 

În conformitate cu prevederile art.11, 12 şi 13 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului, republicat, precum şi cele ale art.22 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi 
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sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cele şase Comisii s-au întrunit în şedinţă comună, în ziua 
de 05 noiembrie 2013, la sala Mihai Viteazul a Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi întocmirii raportului 
comun. 

Raportul de activitate pe anul 2011 al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a fost 
susţinut de domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele Consiliului. 

Raportul de activitate pe anul 2011 al  Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prezintă  
activităţile specifice domeniului prevenirii şi combaterii discriminării, precum şi cele ce decurg din reprezentarea 
României la nivel internaţional în domeniul drepturilor omului. CNCD a continuat îndeplinirea atribuţiilor şi 
competenţelor prin prisma provocărilor legate de soluţionarea petiţiilor, redactarea punctelor de vedere solicitate de 
instanţele de judecată în cazurile de discriminare aflate pe rol, dar si să îşi  consolideze poziţia în reţeaua 
instituţională românească şi să îşi afirme rolul social, ca autoritate în domeniul combaterii discriminării prin 
desfăşurarea programelor şi proiectelor în concordanţă cu „Strategia naţională de implementare a măsurilor de 
prevenire şi combatere a discriminării (2007-2013)”. 

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 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 s-au 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. 
CRITActivitatea desfăşurată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la nivel teritorial se deduce din  
creşterea numărului de persoane care au solicitat asistenţă de specialitate ceea ce presupune creşterea interesului 
persoanelor de a se adresa birourilor teritoriale ale instituţiei, realizându-se astfel o comunicare mai eficientă şi 
directă între petenţii şi sediul central. Astfel, aproximativ 2575 de persoane au beneficiat de asistenţă de specialitate. 

 Pentru stabilirea unor linii directoare de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, a fost 
adoptată „Strategia naţională de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării”, pentru 
perioada 2007- 2013 şi, în acest fel, departamentul specializat, D.P.R.I., a pus în practică programe de informare, de 
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protecţie, de prevenire, de educare şi formare, în toate domeniile. S-au desfăşurat cursuri, seminarii, manifestări 
culturale sau campanii de informare. 
 
 

În colaborare cu organisme similare din străinătate, CNCD a organizat întâlniri în vederea schimburilor de 
experienţă, cât şi pentru promovarea activităţii şi imaginii insituţiei, fiind prezentată şi o monitorizare a apariţiilor 
CNCD în presa scrisă. 

Din concluziile Raportului CNCD 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. 

Având în vedere bugetul alocat insuficient în raport cu nevoile instituţiei, de anvergura şi specificitatea 
domeniului precum şi numărul mic al  personalului instituţiei activitatea de prevenire şi combatere a discriminării s-a 
desfăşurat la un nivel rezonabil. 

Membrii celor şase Comisii au analizat şi dezbătut Raportul anual 2011  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, Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru anul 2011, 
în forma prezentată de acesta. 
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                                         PREŞEDINTE,                                                  PREŞEDINTE, 
 
                                    Senator Biro Rozalia                                         Deputat Păun Nicolae 
 
 
 
 
                                          PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE,                                                 
 
                                  Senator Chiuariu Tudor                               Deputat Ciucă Liviu Bogdan                        
  
 
 
 
                                          PREŞEDINTE,                                                  PRESEDINTE, 
 
                                  Senator Vasiliev Marian                                     Deputat Mincă Liliana                                                         

 
 

 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier Gheorghe Steluţa 
Consilier Onesia Babeş 


