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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 

Adresată: Domnului Csaba Ferenc ASZTALOS, președinte al Consiliului 
Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 14/10/2020 

Obiectul întrebării: Hotărârile Colegiului director al CNCD anulate integral sau 
în parte de către instanțele judecătorești. 

 
Stimate domnule președinte, 
 
Potrivit mai multor informații din presa națională, există un șir de hotărâri ale 
Colegiului director al CNCD care au fost anulate integral sau în parte de către 
instanțele de judecată din România. Astfel, aceste hotărâri și-au pierdut integral 
sau parțial valabilitatea și nu au mai fost puse deloc sau pe deplin în aplicare. 
 
Având în vedere aceste aspecte, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. O listă completă a hotărârilor Colegiului director al CNCD adoptate din 
momentul înființării CNCD până în prezent și care au fost anulate integral sau 
în parte de instanțele de judecată din România. Rugăm să indicați pentru 
fiecare caz aparte descrierea pe scurt a hotărârii, numărul și data adoptării, 
tipul și mărimea sancțiunii/sancțiunilor care s-a/s-au aplicat prin hotărârea 
Colegiului director al CNCD, domeniul și criteriul de discriminare, numărul de 
voturi cu care a fost adoptată hotărârea, data anulării integrale sau parțiale, 
instanța care a decis anularea.  

2. Ce procent reprezintă hotărârile Colegiului director al CNCD care au fost 
anulate integral sau în parte de către instanțele de judecată din România în 
raport cu numărul total de hotărâri adoptate de Colegiul director al CNCD. 
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         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

 

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

Cu respect, 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 

 

 




