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HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
pentru aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 42 ∫i al art. 60 alin. (1) ∫i (3) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
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culte ∫i problemele minorit„˛ilor na˛ionale ∫i al Comisiei
pentru regulament;
— domnul deputat Sorin Marian Paveliu, f„r„
apartenen˛„ la un grup parlamentar, se elibereaz„ din
calitatea de membru al Comisiei pentru s„n„tate ∫i familie;
— domnul deputat Viorel Oancea, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de
membru al Comisiei pentru ap„rare, ordine public„ ∫i
siguran˛„ na˛ional„;
— domnul deputat Marian Hoinaru, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de
membru al Comisiei pentru agricultur„, silvicultur„, industrie
alimentar„ ∫i servicii specifice;
— domnul deputat Romic„ Andreica, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de
membru al Comisiei pentru agricultur„, silvicultur„, industrie
alimentar„ ∫i servicii specifice;
— domnul deputat Dumitru Pard„u, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de
membru al Comisiei pentru agricultur„, silvicultur„, industrie
alimentar„ ∫i servicii specifice;
— domnul deputat Sandu Gabriel, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de
membru al Comisiei pentru politic„ economic„, reform„ ∫i
privatizare;
— domnul deputat Hora˛iu Dan Buzatu, f„r„ apartenen˛„
la un grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de
membru al Comisiei pentru industrii ∫i servicii;
— domnul deputat Cristian Alexandru Boureanu, f„r„
apartenen˛„ la un grup parlamentar, se elibereaz„ din
calitatea de membru al Comisiei pentru industrii ∫i servicii;
— domnul deputat Cornel ™tirbe˛, f„r„ apartenen˛„ la un
grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de membru al
Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i;
— domnul deputat Petre Ungureanu, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de
membru al Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i;
— domnul deputat Drago∫ Ujeniuc, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de
membru al Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i;
— domnul deputat Florin Aurelian Popescu, f„r„
apartenen˛„ la un grup parlamentar, se elibereaz„ din
calitatea de membru al Comisiei pentru administra˛ie
public„, amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic;
— doamna deputat Raluca Turcan, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, se elibereaz„ din calitatea de
membru al Comisiei pentru cultur„, arte, mijloace de
informare Ón mas„;
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Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor
nr. 42/2004 pentru aprobarea componen˛ei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.258 din
27 decembrie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— domnul deputat Bogdan Olteanu, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de la
Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru
peti˛ii la Comisia pentru ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„, Ón calitate de membru;
— domnul deputat Dan ™tefan Motreanu, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de
la Comisia pentru administra˛ie public„, amenajarea
teritoriului ∫i echilibru ecologic la Comisia pentru agricultur„,
silvicultur„, industrie alimentar„ ∫i servicii specifice, Ón
calitate de membru;
— doamna deputat Adina Ioana V„lean, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de
la Comisia pentru munc„ ∫i protec˛ie social„ la Comisia
pentru industrii ∫i servicii, Ón calitate de membru;
— domnul deputat Tiberiu B„rbule˛iu, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de
la Comisia pentru drepturile omului, culte ∫i problemele
minorit„˛ilor na˛ionale la Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i
imunit„˛i, Ón calitate de membru;
— domnul deputat Emil Strung„, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de la
Comisia pentru politic„ extern„ la Comisia pentru
administra˛ie public„, amenajarea teritoriului ∫i echilibru
ecologic, Ón calitate de membru;
— domnul deputat Cristian Mihai Adomni˛ei, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de
la Comisia pentru Ónv„˛„m‚nt, ∫tiin˛„, tineret ∫i sport la
Comisia pentru administra˛ie public„, amenajarea teritoriului
∫i echilibru ecologic, Ón calitate de membru;
— domnul deputat George Crin Lauren˛iu Antonescu,
apar˛in‚nd Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional
Liberal, trece de la Comisia pentru politic„ extern„ la
Comisia pentru cultur„, arte, mijloace de informare Ón
mas„, Ón calitate de membru;
— domnul deputat Miron Tudor Mitrea, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, trece
de la Comisia pentru s„n„tate ∫i familie la Comisia pentru
politic„ extern„, Ón calitate de membru;
— domnul deputat Mircea Teodor Iustian, f„r„
apartenen˛„ la un grup parlamentar, se elibereaz„ din
calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului,
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— doamna deputat Monica Octavia Musc„, f„r„
apartenen˛„ la un grup parlamentar, se elibereaz„ din
calitatea de membru al Comisiei pentru cultur„, arte,
mijloace de informare Ón mas„;
— domnul deputat Valentin Samuel Bo∫neag, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, este
desemnat Ón calitate de membru al Comisiei pentru munc„
∫i protec˛ie social„;
— domnul deputat Ovidiu Ioan Silaghi, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, este
desemnat Ón calitate de membru al Comisiei pentru industrii
∫i servicii;

— domnul deputat Valeriu Gheorghe, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, este
desemnat Ón calitate de membru al Comisiei pentru
agricultur„, silvicultur„, industrie alimentar„ ∫i servicii
specifice;
— domnul deputat Ion Preda, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, este desemnat Ón
calitate de membru al Comisiei pentru regulament;
— domnul deputat Ioan Ghi∫e, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, este desemnat Ón
calitate de membru al Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i
imunit„˛i.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 6 februarie 2007, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,
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Bucure∫ti, 6 februarie 2007.
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DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militar„
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Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale
art. 9 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile
ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Ón semn de apreciere a Ónaltului profesionalism ∫i a spiritului de cooperare dovedite pe timpul execut„rii misiunilor
comune cu deta∫amentele rom‚ne∫ti Ón teatrele de opera˛iuni din Afganistan, fosta Iugoslavie ∫i Irak,
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Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de
Mare Ofi˛er, pentru militari, cu Ónsemn de r„zboi:
— domnului general-locotenent Mauro del Vecchio;
— domnului general-maior Gian Marco Chiarini;

— domnului general de brigad„ Roberto Ranucci.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de
Comandor, pentru militari, cu Ónsemn de r„zboi, domnului
colonel Paolo Maria Ortolani.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 6 februarie 2007.
Nr. 80.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 20
din 11 ianuarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 26 alin. (3)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
Curtea de Apel Timi∫oara — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia este nefondat„, Óntruc‚t, pe de o parte, legiuitorul
are competen˛a de a stabili limitele Ón care titularii Ó∫i pot
exercita drepturile subiective, iar, pe de alt„ parte, dreptul
ter˛ilor de a interveni Ón procedurile bazate pe Legea
nr. 10/2001 este limitat numai la acest cadru legal.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, a∫a cum a statuat ∫i Curtea
Ón jurispruden˛a sa. Pe de alt„ parte, arat„ c„ invocarea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a fost determinat„ de
modul de interpretare ∫i aplicare a legii, ceea ce
excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 26 alin. (3) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie
1989, excep˛ie ridicat„ de Viorica Bumbar ∫i Iliu˛„ Bumbar
Ón Dosarul nr. 1.955/2006 al Cur˛ii de Apel Timi∫oara —
Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent arat„ c„ autorii excep˛iei au depus
la dosar o cerere prin care solicit„ admiterea acesteia ∫i
judecarea cauzei Ón lipsa lor.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu
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C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 iunie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 1.955/2006, Curtea de Apel Timi∫oara — Sec˛ia civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Viorica Bumbar ∫i Iliu˛„
Bumbar Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea apelului
declarat de autorii excep˛iei Ómpotriva unei sentin˛e civile a
Tribunalului Timi∫ prin care li s-a respins contesta˛ia
Ómpotriva unei dispozi˛ii de restituire Ón natur„ a unui teren
din jude˛ul Timi∫, Óntruc‚t nu au avut calitate procesual„
activ„ pentru a formula o asemenea contesta˛ie.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ interpretarea limitativ„ dat„ de instan˛ele
de judecat„ dispozi˛iilor de lege criticate Óncalc„ principiul
egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii, Óntruc‚t se recunoa∫te
dreptul de a formula contesta˛ie la tribunal numai titularului
notific„rii, nu ∫i celorlalte persoane interesate.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1
alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 26 alin. (3) din Legea nr.10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din
2 septembrie 2005, av‚nd urm„torul con˛inut:
— Art. 26 alin. (3): — îDecizia sau, dup„ caz, dispozi˛ia
motivat„ de respingere a notific„rii sau a cererii de restituire Ón
natur„ poate fi atacat„ de persoana care se pretinde
Óndrept„˛it„ la sec˛ia civil„ a tribunalului Ón a c„rui circumscrip˛ie
se afl„ sediul unit„˛ii de˛in„toare sau, dup„ caz, al entit„˛ii
Ónvestite cu solu˛ionarea notific„rii, Ón termen de 30 de zile de
la comunicare.“
Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare
dispozi˛iilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 16 alin. (1)
privind egalitatea Ón drepturi ∫i Ón art. 21 alin. (1) referitor
la accesul liber la justi˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate invocat„,
Curtea observ„ c„ ac˛iunea introdus„ de autorii excep˛iei
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are ca obiect o contesta˛ie Ómpotriva dispozi˛iei prin care
s-a admis cererea de restituire c„tre proprietar, Ón temeiul
Legii nr. 10/2001, a terenului pe care ace∫tia Ól folosesc Ón
baza unui contract de concesiune Óncheiat cu statul.
Prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 se
refer„ Óns„ la decizia sau, dup„ caz, dispozi˛ia motivat„ de
respingere a notific„rii sau a cererii de restituire Ón natur„,
a∫a Ónc‚t textul de lege criticat nu are leg„tur„ cu
solu˛ionarea cauzei.

5

Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Curtea Constitu˛ional„ decide asupra excep˛iilor ridicate Ón
fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau de arbitraj comercial
privind neconstitu˛ionalitatea unei legi sau ordonan˛e ori a
unei dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o ordonan˛„ Ón vigoare,
care are leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei Ón orice faz„ a
litigiului ∫i oricare ar fi obiectul acestuia.
A∫a fiind, Ón temeiul art. 29 alin. (6) din Legea
nr. 47/1992, excep˛ia urmeaz„ a fi respins„ ca inadmisibil„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art.147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

an

el

or

fiz
i

ce

Respinge, ca inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie
ridicat„ de Viorica Bumbar ∫i Iliu˛„ Bumbar Ón Dosarul nr. 1.955/2006 al Cur˛ii de Apel Timi∫oara — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 ianuarie 2007.
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o

PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
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prof. univ. dr. IOAN VIDA

GUVERNUL ROM¬NIEI

at

ex

cl
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iv

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

D

es

tin

HOT√R¬RE
privind stabilirea datei de referin˛„
pentru alegerea membrilor din Rom‚nia
Ón Parlamentul European, din anul 2007

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8
alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor
pentru Parlamentul European,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se stabile∫te ziua de duminic„, 13 mai 2007, ca dat„
de referin˛„ pentru organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European, din anul 2007.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 24 ianuarie 2007.
Nr. 76.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modelul listei de aleg„tori ce sus˛in partidele politice, organiza˛iile cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ele politice sau alian˛ele electorale,
precum ∫i cel al listei de aleg„tori ce sus˛in candidatul independent
la alegerile pentru membri din Rom‚nia Ón Parlamentul European
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
ce sus˛in candidatul independent la alegerile pentru
Parlamentul European din anul 2007, potrivit anexelor
nr. 1 ∫i 2 care fac parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

ce

Articol unic. — Se aprob„ modelul listei de aleg„tori
ce sus˛in partidele politice, organiza˛iile cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ele politice sau
alian˛ele electorale, precum ∫i cel al listei de aleg„tori

fiz
i

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

an

el

or

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

pe

rs
o

Bucure∫ti, 24 ianuarie 2007.
Nr. 77.

ANEXA Nr. 1

a

...................................................................................

rm
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ra
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ite

(denumirea partidului politic, organiza˛iei cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ei politice sau alian˛ei electorale)

in

fo

(semnul electoral al partidului politic, organiza˛iei cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ei politice sau alian˛ei electorale)

iv

LISTA ALEG√TORILOR

us

ce sus˛in candida˛ii ...................................................................................................

ex

cl

(denumirea partidului politic, organiza˛iei cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ei politice sau alian˛ei electorale)

es

Semn„tura

Numele

Prenumele

D

Nr.
crt.

tin

at

la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
Data
na∫terii

Denumirea
actului de
identitate

Seria
actului
de identitate

Num„rul
actului
de identitate

Domiciliul/Re∫edin˛a
(str., nr., bl., comuna/
ora∫ul/municipiul, sectorul/jude˛ul)

D E C L A R A ﬁ I E*)

Subsemnatul ..................................., domiciliat Ón ..........................................., n„scut la data de ................................
(prenumele ∫i numele)

Ón comuna/ora∫ul/municipiul ........................................., jude˛ul ............................................, posesor al C.I. (B.I.) seria .......
nr. .................., declar pe propria r„spundere c„ toate datele ∫i semn„turile cuprinse Ón prezenta list„, care are un num„r
de ......... pozi˛ii, corespund realit„˛ii.
Data
..............

Localitatea
.......................

Semn„tura
...................

*) Lista este act public ∫i se afl„ sub inciden˛a Codului penal. Un aleg„tor poate sus˛ine o singur„ list„ de candida˛i ai partidului politic,
organiza˛iei cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ei politice, alian˛ei electorale sau un singur candidat independent. Declara˛ia va fi
completat„ de persoanele care sunt desemnate s„ adune semn„turile sus˛in„torilor, pe fiecare fil„ a listei de sus˛in„tori.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 2

(semnul electoral al candidatului independent)
LISTA ALEG√TORILOR

ce sus˛in candidatul independent ...................................................................................................
(prenumele ∫i numele candidatului independent)

la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
Semn„tura

Numele

Denumirea
actului de
identitate

Data
na∫terii

Prenumele

Seria
actului
de identitate

Num„rul
actului
de identitate

Domiciliul/Re∫edin˛a
(str., nr., bl., comuna/
ora∫ul/municipiul, sectorul/jude˛ul)

or

fiz
i

ce

Nr.
crt.

el

D E C L A R A ﬁ I E*)

an

Subsemnatul ................................., domiciliat Ón ............................................, n„scut la data de ................................

rs
o

(prenumele ∫i numele)

ite

a

pe

Ón comuna/ora∫ul/municipiul ........................................., jude˛ul ............................................, posesor al C.I. (B.I.) seria .......
nr. .................., declar pe propria r„spundere c„ toate datele ∫i semn„turile cuprinse Ón prezenta list„, care are un num„r
de ......... pozi˛ii, corespund realit„˛ii.
Localitatea
.......................

Semn„tura
...................

ii
g
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tu

Data
..............

in

fo

rm

ăr

*) Lista este act public ∫i se afl„ sub inciden˛a Codului penal. Un aleg„tor poate sus˛ine o singur„ list„ de candida˛i ai partidului politic,
organiza˛iei cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ei politice, alian˛ei electorale sau un singur candidat independent. Declara˛ia va fi
completat„ de persoanele care sunt desemnate s„ adune semn„turile sus˛in„torilor, pe fiecare fil„ a listei de sus˛in„tori.

cl
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GUVERNUL ROM¬NIEI

es
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at

ex

HOT√R¬RE
privind stabilirea num„rului maxim de posturi
pentru Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie

D

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 134
alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie func˛ioneaz„ cu un num„r
maxim de 482 de posturi.
Art. 2. — Finan˛area posturilor prev„zute la art. 1 se asigur„ Ón limita
bugetului aprobat Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie prin legile bugetare
anuale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Ion Codescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 103.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind constatarea Óncet„rii de drept a raportului de serviciu
al unui subprefect al jude˛ului Covasna
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 84 1 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se constat„ Óncetarea de drept a raportului de serviciu
al domnului CÓrl„nescu Nicolae, subprefect al jude˛ului Covasna, ca urmare
a decesului.
PRIM-MINISTRU

fiz
i

ce

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

ăr
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Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 110.

in

fo

rm

GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor

D

es
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at

ex

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 374/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
de 120.000 euro, pentru efectuarea tratamentului chirurgical
Ón str„in„tate, pacientului L„ncr„njan Nicolas, Ón v‚rst„ de
5 ani, din municipiul Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 10,
bl. 26, ap. 17, jude˛ul Alba.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii Publice va aloca suma de
50.000 euro;
— Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va
aloca suma de 70.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin Autoritatea de

S„n„tate Public„ a Jude˛ului Alba, c‚t ∫i din bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin
Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Alba, la cursul de schimb valutar al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Alba c„tre Autoritatea de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Alba, la solicitarea acesteia.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea

Autoritatea de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Alba, care va

celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical Ón

efectua plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile

str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin

prezentate de furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 111.

ii
g

ra

tu

ite

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ex
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ORDIN
privind modificarea art. 6 alin. (10) din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare
a re˛elei de drumuri na˛ionale din Rom‚nia, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.230/2005

D
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at

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 1 alin. (9) din Ordonan˛a Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de
utilizare a re˛elei de drumuri na˛ionale din Rom‚nia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Literele a2) de la literele A ∫i B ale alineatului (10)
al articolului 6 din Normele metodologice pentru aplicarea
tarifului de utilizare a re˛elei de drumuri na˛ionale din
Rom‚nia, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.230/2005, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 706 din

4 august 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
abrog„.
Art. II. — Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri
Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. 155.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE

ALE

COLEGIULUI

DENTI™TI

DIN

MEDICILOR

ROM¬NIA

COLEGIUL MEDICILOR DENTI™TI DIN ROM¬NIA

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei Consiliului na˛ional al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia
nr. 12/2006 privind aprobarea calendarului ∫i Regulamentului electoral
al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia
Œn temeiul art. 516 ∫i 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

tu

ite

a

pe
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or

fiz
i

organelor na˛ionale de conducere ale Colegiului Medicilor
Denti∫ti din Rom‚nia.“
Art. II. — Articolul 47 din anexa la Decizia Consiliului
na˛ional al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia
nr. 12/2006 privind aprobarea calendarului ∫i Regulamentului
electoral al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 47. — (1) Locul desf„∫ur„rii alegerilor locale ∫i a
celor na˛ionale se va stabili de comisia electoral„ ∫i de
conducerea colegiului teritorial, respectiv de Comisia
Electoral„ Central„ ∫i Biroul executiv al Consiliului na˛ional
al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia.
(2) Consiliile colegiilor teritoriale pot aproba ca adun„rile
generale pentru prezentarea ∫i aprobarea execu˛iei
bugetare pe anul 2006 ∫i pentru prezentarea raportului de
activitate s„ aib„ loc Ón aceea∫i zi cu data organiz„rii
alegerilor. ™edin˛a Adun„rii generale na˛ionale din data de
17 martie 2007 va fi dedicat„ exclusiv alegerii organelor
na˛ionale de conducere ale Colegiului Medicilor Denti∫ti din
Rom‚nia.
(3) Data, locul ∫i programul de desf„∫urare a alegerilor
vor fi comunicate prin mass-media ∫i prin alte modalit„˛i
stabilite de comisia electoral„, cu cel pu˛in 7 zile Ónaintea
vot„rii.
(4) Œn caz de for˛„ major„, a∫a cum este aceasta
definit„ de lege, pre∫edintele comisiei electorale jude˛ene,
respectiv al Comisiei Electorale Centrale, poate fi Ónlocuit
de secretar.“
Art. III. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. I. — Decizia Consiliului na˛ional al Colegiului
Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia nr. 12/2006 privind
aprobarea calendarului ∫i Regulamentului electoral al
Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 804 din
25 septembrie 2006, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. La articolul 2 punctul II, literele d) ∫i e) vor avea
urm„torul cuprins:
îd) validarea alegerilor rezultate ca urmare a desf„∫ur„rii
turului al doilea: 4—5 martie 2007;
e) depunerea candidaturilor pentru organele de
conducere de la nivel central: 6—8 martie 2007.
Candidaturile pentru o func˛ie din cadrul organelor na˛ionale
de conducere ale Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia
pot fi trimise ∫i prin fax sau po∫t„.“
2. La articolul 2 punctul II, dup„ litera e) se introduce o
nou„ liter„, litera e1), cu urm„torul cuprins:
îe 1) validarea candidaturilor depuse pentru organele
na˛ionale de conducere ale Colegiului Medicilor Denti∫ti din
Rom‚nia: 9—10 martie 2007.“
3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Alegerile la nivelul colegiilor teritoriale vor
Óncepe la ora 9,00 ∫i se vor Óncheia la ora 19,00. Turul al
doilea, acolo unde este cazul, se va desf„∫ura Ón data de
3 martie 2007, dup„ acela∫i orar.
(2) Colegiile teritoriale pot, dac„ doresc, s„-∫i
organizeze ∫i Adunarea general„ de dare de seam„ Ón
aceea∫i ∫edin˛„ cu adunarea de alegeri, acest aspect
nefiind Óns„ obligatoriu, ci op˛ional.
(3) ™edin˛a Adun„rii generale na˛ionale din data de
17 martie 2007 va avea pe ordinea de zi exclusiv alegerea

d e c i d e:

ce

Consiliul na˛ional al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia

Pre∫edintele Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia,
Mihai Augustin

Bucure∫ti, 27 ianuarie 2007.
Nr. 2.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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REPUBLIC√RI
O R D O N A N ﬁ A G U V E R N U L U I Nr. 137/2000
privind prevenirea ∫i sanc˛ionarea tuturor formelor de discriminare*)
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Art. 1. — (1) Œn Rom‚nia, stat de drept, democratic ∫i
social, demnitatea omului, drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor,
libera dezvoltare a personalit„˛ii umane reprezint„ valori
supreme ∫i sunt garantate de lege.
(2) Principiul egalit„˛ii Óntre cet„˛eni, al excluderii
privilegiilor ∫i discrimin„rii sunt garantate Ón special Ón
exercitarea urm„toarelor drepturi:
a) dreptul la un tratament egal Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i a oric„rui alt organ jurisdic˛ional;
b) dreptul la securitatea persoanei ∫i la ob˛inerea
protec˛iei statului Ómpotriva violen˛elor sau maltrat„rilor din
partea oric„rui individ, grup sau institu˛ie;
c) drepturile politice, ∫i anume drepturile electorale,
dreptul de a participa la via˛a public„ ∫i de a avea acces
la func˛ii ∫i demnit„˛i publice;
d) drepturile civile, Ón special:
(i) dreptul la libera circula˛ie ∫i la alegerea
re∫edin˛ei;
(ii) dreptul de a p„r„si ˛ara ∫i de a se Óntoarce Ón
˛ar„;
(iii) dreptul de a ob˛ine ∫i de a renun˛a la cet„˛enia
rom‚n„;
(iv) dreptul de a se c„s„tori ∫i de a-∫i alege
partenerul;
(v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul la mo∫tenire;
(vii) dreptul la libertatea de g‚ndire, con∫tiin˛„ ∫i
religie;
(viii) dreptul la libertatea de opinie ∫i de exprimare;
(ix) dreptul la libertatea de Óntrunire ∫i de asociere;
(x) dreptul de peti˛ionare;
e) drepturile economice, sociale ∫i culturale, Ón special:
(i) dreptul la munc„, la libera alegere a ocupa˛iei, la
condi˛ii de munc„ echitabile ∫i satisf„c„toare, la
protec˛ia Ómpotriva ∫omajului, la un salariu egal
pentru munc„ egal„, la o remunera˛ie echitabil„
∫i satisf„c„toare;
(ii) dreptul de a Ónfiin˛a sindicate ∫i de a se afilia
unor sindicate;
(iii) dreptul la locuin˛„;
(iv) dreptul la s„n„tate, la Óngrijire medical„, la
securitate social„ ∫i la servicii sociale;
(v) dreptul la educa˛ie ∫i la preg„tire profesional„;
(vi) dreptul de a lua parte, Ón condi˛ii de egalitate, la
activit„˛i culturale ∫i sportive;

f) dreptul de acces la toate locurile ∫i serviciile destinate
folosin˛ei publice.
(3) Exercitarea drepturilor enun˛ate Ón cuprinsul
prezentului articol prive∫te persoanele aflate Ón situa˛ii
comparabile.
(4) Orice persoan„ fizic„ sau juridic„ are obliga˛ia s„
respecte principiile enun˛ate la alin. (2).
Art. 2. — (1) Potrivit prezentei ordonan˛e, prin
discriminare se Ón˛elege orice deosebire, excludere,
restric˛ie sau preferin˛„, pe baz„ de ras„, na˛ionalitate,
etnie, limb„, religie, categorie social„, convingeri, sex,
orientare sexual„, v‚rst„, handicap, boal„ cronic„
necontagioas„, infectare HIV, apartenen˛„ la o categorie
defavorizat„, precum ∫i orice alt criteriu care are ca scop
sau efect restr‚ngerea, Ónl„turarea recunoa∫terii, folosin˛ei
sau exercit„rii, Ón condi˛ii de egalitate, a drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute
de lege, Ón domeniul politic, economic, social ∫i cultural sau
Ón orice alte domenii ale vie˛ii publice.
(2) Dispozi˛ia de a discrimina persoanele pe oricare
dintre temeiurile prev„zute la alin. (1) este considerat„
discriminare Ón Ón˛elesul prezentei ordonan˛e.
(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonan˛e,
prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care
dezavantajeaz„ anumite persoane, pe baza criteriilor
prev„zute la alin. (1), fa˛„ de alte persoane, Ón afara
cazului Ón care aceste prevederi, criterii sau practici sunt
justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de
atingere a acelui scop sunt adecvate ∫i necesare.
(4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin
efectele pe care le genereaz„, favorizeaz„ sau
defavorizeaz„ nejustificat ori supune unui tratament injust
sau degradant o persoan„, un grup de persoane sau o
comunitate fa˛„ de alte persoane, grupuri de persoane sau
comunit„˛i atrage r„spunderea contraven˛ional„ conform
prezentei ordonan˛e, dac„ nu intr„ sub inciden˛a legii
penale.
(5) Constituie h„r˛uire ∫i se sanc˛ioneaz„ contraven˛ional
orice comportament pe criteriu de ras„, na˛ionalitate, etnie,
limb„, religie, categorie social„, convingeri, gen, orientare
sexual„, apartenen˛„ la o categorie defavorizat„, v‚rst„,
handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu
care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant
ori ofensiv.
(6) Orice deosebire, excludere, restric˛ie sau preferin˛„
bazat„ pe dou„ sau mai multe criterii prev„zute la alin. (1)
constituie circumstan˛„ agravant„ la stabilirea r„spunderii
contraven˛ionale dac„ una sau mai multe dintre
componentele acesteia nu intr„ sub inciden˛a legii penale.
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CAPITOLUL I
Principii ∫i defini˛ii

*) Republicat„ Ón temeiul art. IV din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea ∫i sanc˛ionarea tuturor formelor de discriminare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, d‚ndu-se
textelor o nou„ numerotare.
Ordonan˛a Guvernului nr. 137/2000 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000 ∫i a fost
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 48/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2002.
Ulterior adopt„rii ∫i aprob„rii prin lege, Ordonan˛a Guvernului nr. 137/2000 a mai fost modificat„ ∫i completat„ prin:
— Ordonan˛a Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ∫i sanc˛ionarea
tuturor formelor de discriminare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 27/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 216 din 11 martie 2004;
— Legea nr. 324/2003 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ∫i sanc˛ionarea tuturor
formelor de discriminare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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convingerile, de sexul sau orientarea sexual„, de v‚rsta
sau de apartenen˛a sa la o categorie defavorizat„.
Art. 6. — Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, discriminarea unei persoane pentru motivul c„
apar˛ine unei anumite rase, na˛ionalit„˛i, etnii, religii,
categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv
din cauza convingerilor, v‚rstei, sexului sau orient„rii
sexuale a acesteia, Óntr-un raport de munc„ ∫i protec˛ie
social„, cu excep˛ia cazurilor prev„zute de lege,
manifestat„ Ón urm„toarele domenii:
a) Óncheierea, suspendarea, modificarea sau Óncetarea
raportului de munc„;
b) stabilirea ∫i modificarea atribu˛iilor de serviciu, locului
de munc„ sau a salariului;
c) acordarea altor drepturi sociale dec‚t cele
reprezent‚nd salariul;
d) formarea, perfec˛ionarea, reconversia ∫i promovarea
profesional„;
e) aplicarea m„surilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat ∫i accesul la facilit„˛ile
acordate de acesta;
g) orice alte condi˛ii de prestare a muncii, potrivit
legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 7. — (1) Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a
angaja Ón munc„ o persoan„ pentru motivul c„ aceasta
apar˛ine unei anumite rase, na˛ionalit„˛i, etnii, religii,
categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din
cauza convingerilor, v‚rstei, sexului sau orient„rii sexuale a
acesteia, cu excep˛ia cazurilor prev„zute de lege.
(2) Constituie contraven˛ie, conform prezentei ordonan˛e,
condi˛ionarea ocup„rii unui post prin anun˛ sau concurs,
lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de
apartenen˛a la o anumit„ ras„, na˛ionalitate, etnie, religie,
categorie social„ sau la o categorie defavorizat„, de
v‚rsta, de sexul sau orientarea sexual„, respectiv de
convingerile candida˛ilor, cu excep˛ia situa˛iei prev„zute la
art. 2 alin. (9).
(3) Persoanele fizice ∫i juridice cu atribu˛ii Ón medierea
∫i repartizarea Ón munc„ vor aplica un tratament egal
tuturor celor afla˛i Ón c„utarea unui loc de munc„, vor
asigura tuturor persoanelor aflate Ón c„utarea unui loc de
munc„ accesul liber ∫i egal la consultarea cererii ∫i ofertei
de pe pia˛a muncii, la consultan˛a cu privire la posibilit„˛ile
de ocupare a unui loc de munc„ ∫i de ob˛inere a unei
calific„ri ∫i vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale
angaja˛ilor. Angajatorii vor asigura confiden˛ialitatea datelor
privitoare la rasa, na˛ionalitatea, etnia, religia, sexul,
orientarea sexual„ sau a altor date cu caracter privat care
privesc persoanele aflate Ón c„utarea unui loc de munc„.
Art. 8. — Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, discriminarea angaja˛ilor de c„tre angajatori, Ón
raport cu presta˛iile sociale acordate, din cauza
apartenen˛ei angaja˛ilor la o anumit„ ras„, na˛ionalitate,
origine etnic„, religie, categorie social„ sau la o categorie
defavorizat„ ori pe baza v‚rstei, sexului, orient„rii sexuale
sau convingerilor promovate de ei.
Art. 9. — Prevederile art. 5—8 nu pot fi interpretate Ón
sensul restr‚ngerii dreptului angajatorului de a refuza
angajarea unei persoane care nu corespunde cerin˛elor
ocupa˛ionale Ón domeniul respectiv, at‚t timp c‚t refuzul nu
constituie un act de discriminare Ón sensul prezentei
ordonan˛e, iar aceste m„suri sunt justificate obiectiv de un
scop legitim ∫i metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate ∫i necesare.
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(7) Constituie victimizare ∫i se sanc˛ioneaz„
contraven˛ional conform prezentei ordonan˛e orice tratament
advers, venit ca reac˛ie la o pl‚ngere sau ac˛iune Ón
justi˛ie cu privire la Ónc„lcarea principiului tratamentului egal
∫i al nediscrimin„rii.
(8) Prevederile prezentei ordonan˛e nu pot fi interpretate
Ón sensul restr‚ngerii dreptului la libera exprimare, a
dreptului la opinie ∫i a dreptului la informa˛ie.
(9) M„surile luate de autorit„˛ile publice sau de
persoanele juridice de drept privat Ón favoarea unei
persoane, unui grup de persoane sau a unei comunit„˛i,
viz‚nd asigurarea dezvolt„rii lor fire∫ti ∫i realizarea efectiv„
a egalit„˛ii de ∫anse a acestora Ón raport cu celelalte
persoane, grupuri de persoane sau comunit„˛i, precum ∫i
m„surile pozitive ce vizeaz„ protec˛ia grupurilor
defavorizate nu constituie discriminare Ón sensul prezentei
ordonan˛e.
(10) Œn Ón˛elesul prezentei ordonan˛e, eliminarea tuturor
formelor de discriminare se realizeaz„ prin:
a) prevenirea oric„ror fapte de discriminare, prin
instituirea unor m„suri speciale, inclusiv a unor ac˛iuni
afirmative, Ón vederea protec˛iei persoanelor defavorizate
care nu se bucur„ de egalitatea ∫anselor;
b) mediere prin solu˛ionarea pe cale amiabil„ a
conflictelor ap„rute Ón urma s„v‚r∫irii unor acte/fapte de
discriminare;
c) sanc˛ionarea comportamentului discriminatoriu
prev„zut Ón dispozi˛iile alin. (1)—(7).
(11) Comportamentul discriminatoriu prev„zut la
alin. (1)—(7) atrage r„spunderea civil„, contraven˛ional„
sau penal„, dup„ caz, Ón condi˛iile legii.
Art. 3. — Dispozi˛iile prezentei ordonan˛e se aplic„
tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private,
precum ∫i institu˛iilor publice cu atribu˛ii Ón ceea ce
prive∫te:
a) condi˛iile de Óncadrare Ón munc„, criteriile ∫i condi˛iile
de recrutare, selectare ∫i promovare, accesul la toate
formele ∫i nivelurile de orientare, formare ∫i perfec˛ionare
profesional„;
b) protec˛ia ∫i securitatea social„;
c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri
∫i facilit„˛i;
d) sistemul educa˛ional;
e) asigurarea libert„˛ii de circula˛ie;
f) asigurarea lini∫tii ∫i ordinii publice;
g) alte domenii ale vie˛ii sociale.
Art. 4. — Œn Ón˛elesul prezentei ordonan˛e, categorie
defavorizat„ este acea categorie de persoane care fie se
afl„ pe o pozi˛ie de inegalitate Ón raport cu majoritatea
cet„˛enilor datorit„ diferen˛elor identitare fa˛„ de majoritate,
fie se confrunt„ cu un comportament de respingere ∫i
marginalizare.
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CAPITOLUL II
Dispozi˛ii speciale
SECﬁIUNEA I
Egalitatea Ón activitatea economic„ ∫i Ón materie de angajare
∫i profesie

Art. 5. — Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, condi˛ionarea particip„rii la o activitate
economic„ a unei persoane ori a alegerii sau exercit„rii
libere a unei profesii de apartenen˛a sa la o anumit„ ras„,
na˛ionalitate, etnie, religie, categorie social„, respectiv de
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Art. 10. — Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, dac„ fapta nu intr„ sub inciden˛a legii penale,
discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de
persoane din cauza apartenen˛ei acestora ori a persoanelor
care administreaz„ persoana juridic„ la o anumit„ ras„,
na˛ionalitate, etnie, religie, categorie social„ sau la o
categorie defavorizat„, respectiv din cauza convingerilor,
v‚rstei, sexului sau orient„rii sexuale a persoanelor Ón
cauz„ prin:
a) refuzarea acord„rii serviciilor publice administrative ∫i
juridice;
b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile de s„n„tate public„ — alegerea
medicului de familie, asisten˛„ medical„, asigur„rile de
s„n„tate, serviciile de urgen˛„ sau alte servicii de s„n„tate;
c) refuzul de a vinde sau de a Ónchiria un teren sau
imobil cu destina˛ie de locuin˛„, cu excep˛ia situa˛iei Ón
care aceast„ restr‚ngere este justificat„ obiectiv de un
scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate ∫i necesare;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a
Óncheia orice alt tip de contract, cu excep˛ia situa˛iei Ón
care aceast„ restr‚ngere este justificat„ obiectiv de un
scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate ∫i necesare;
e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe,
biblioteci, muzee ∫i expozi˛ii, cu excep˛ia situa˛iei Ón care
aceast„ restr‚ngere este justificat„ obiectiv de un scop
legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate ∫i necesare;
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri,
restaurante, baruri, discoteci sau de orice al˛i prestatori de
servicii, indiferent dac„ sunt Ón proprietate privat„ ori
public„, cu excep˛ia situa˛iei Ón care aceast„ restr‚ngere
este justificat„ obiectiv de un scop legitim, iar metodele de
atingere a acelui scop sunt adecvate ∫i necesare;
g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile oferite de companiile de transport Ón
comun — prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz,
troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace —, cu
excep˛ia situa˛iei Ón care aceast„ restr‚ngere este justificat„
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a
acelui scop sunt adecvate ∫i necesare;
h) refuzarea acord„rii pentru o persoan„ sau un grup
de persoane a unor drepturi sau facilit„˛i.

ite

Accesul la serviciile publice administrative ∫i juridice,
de s„n„tate, la alte servicii, bunuri ∫i facilit„˛i

(3) Constituie contraven˛ie, conform prezentei ordonan˛e,
solicitarea unor declara˛ii doveditoare ale apartenen˛ei
acelei persoane sau acelui grup la o anumit„ etnie, care
s„ condi˛ioneze accesul unei persoane sau unui grup de
persoane la educa˛ie Ón limba matern„. Excep˛ie face
situa˛ia Ón care Ón Ónv„˛„m‚ntul liceal ∫i universitar
candida˛ii concureaz„ pe locuri special acordate pentru o
anumit„ minoritate ∫i se impune dovedirea, printr-un act din
partea unei organiza˛ii legal constituite a minorit„˛ii
respective, a apartenen˛ei la aceast„ minoritate.
(4) Prevederile alin. (1)—(3) nu pot fi interpretate Ón
sensul restr‚ngerii dreptului unit„˛ii ori institu˛iei de
Ónv„˛„m‚nt de a refuza Ónscrierea sau admiterea unei
persoane ale c„rei cuno∫tin˛e ori rezultate anterioare nu
corespund standardelor sau condi˛iilor de Ónscriere cerute
pentru accesul Ón institu˛ia respectiv„, at‚t timp c‚t refuzul
nu este determinat de apartenen˛a persoanei Ón cauz„ la o
anumit„ ras„, na˛ionalitate, etnie, religie, categorie social„
sau la o categorie defavorizat„, respectiv din cauza
convingerilor, v‚rstei, sexului sau orient„rii sexuale a
acesteia.
(5) Prevederile alin. (1) ∫i (2) nu pot fi interpretate Ón
sensul restr‚ngerii dreptului unit„˛ii ori institu˛iei de
Ónv„˛„m‚nt pentru preg„tirea personalului de cult de a
refuza Ónscrierea unei persoane al c„rei statut confesional
nu corespunde condi˛iilor stabilite pentru accesul Ón
institu˛ia respectiv„.
(6) Constituie contraven˛ie, conform prezentei ordonan˛e,
orice Óngr„diri pe criterii de apartenen˛„ la o anumit„ ras„,
na˛ionalitate, etnie, religie, categorie social„ sau la o
categorie defavorizat„ Ón procesul de Ónfiin˛are ∫i de
acreditare a institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt Ónfiin˛ate Ón cadrul
legislativ Ón vigoare.
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SECﬁIUNEA a II-a
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SECﬁIUNEA a III-a
Accesul la educa˛ie

Art. 11. — (1) Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, refuzarea accesului unei persoane sau unui
grup de persoane la sistemul de educa˛ie de stat sau
privat, la orice form„, grad ∫i nivel, din cauza apartenen˛ei
acestora la o anumit„ ras„, na˛ionalitate, etnie, religie,
categorie social„ sau la o categorie defavorizat„, respectiv
din cauza convingerilor, v‚rstei, sexului sau orient„rii
sexuale a persoanelor Ón cauz„.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ tuturor fazelor sau
etapelor din sistemul educa˛ional, inclusiv la admiterea sau
la Ónscrierea Ón unit„˛ile ori institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt ∫i la
evaluarea ori examinarea cuno∫tin˛elor.

SECﬁIUNEA a IV-a
Libertatea de circula˛ie, dreptul la libera alegere a domiciliului
∫i accesul Ón locurile publice

Art. 12. — (1) Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, orice ac˛iuni const‚nd Ón amenin˛„ri,
constr‚ngeri, folosirea for˛ei sau orice alte mijloace de
asimilare, str„mutare sau colonizare de persoane, Ón scopul
modific„rii compozi˛iei etnice, rasiale sau sociale a unei
zone a ˛„rii sau a unei localit„˛i.
(2) Constituie contraven˛ie, conform prezentei ordonan˛e,
orice comportament const‚nd Ón determinarea p„r„sirii
domiciliului, Ón deportare sau Ón Óngreunarea condi˛iilor de
via˛„ ∫i de trai cu scopul de a se ajunge la renun˛area la
domiciliul tradi˛ional al unei persoane sau al unui grup de
persoane apar˛in‚nd unei anumite rase, na˛ionalit„˛i, etnii
sau religii, respectiv al unei comunit„˛i, f„r„ acordul
acestora. Constituie o Ónc„lcare a prevederilor prezentei
ordonan˛e at‚t obligarea unui grup de persoane aflate Ón
minoritate de a p„r„si localitatea, aria sau zonele Ón care
locuie∫te, c‚t ∫i obligarea unui grup de persoane
apar˛in‚nd majorit„˛ii de a se stabili Ón localit„˛i, arii sau
zone locuite de o popula˛ie apar˛in‚nd minorit„˛ilor
na˛ionale.
Art. 13. — (1) Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, orice comportament care are ca scop mutarea
sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane
dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenen˛ei
acestuia la o anumit„ ras„, na˛ionalitate, etnie, religie,
categorie social„ sau la o categorie defavorizat„, respectiv
din cauza convingerilor, v‚rstei, sexului sau orient„rii
sexuale a persoanelor Ón cauz„.
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(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretat„ Ón
sensul restr‚ngerii dreptului autorit„˛ilor de punere Ón
aplicare a planurilor de sistematizare ∫i amenajare a
teritoriului, at‚t timp c‚t mutarea se face Ón condi˛iile legii,
iar m„sura luat„ nu este determinat„ de apartenen˛a
persoanei sau a grupului de persoane Ón cauz„ la o
anumit„ ras„, na˛ionalitate, etnie, religie, categorie social„
sau la o categorie defavorizat„, respectiv din cauza
convingerilor, v‚rstei, sexului sau orient„rii sexuale a
acestora.
Art. 14. — Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, interzicerea accesului unei persoane sau al unui
grup de persoane Ón locurile publice din cauza apartenen˛ei
acestora la o anumit„ ras„, na˛ionalitate, etnie, religie,
categorie social„ sau la oricare alt„ categorie defavorizat„,
respectiv din cauza convingerilor, v‚rstei, sexului sau
orient„rii sexuale a persoanelor Ón cauz„.
SECﬁIUNEA a V-a
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Art. 15. — Constituie contraven˛ie, conform prezentei
ordonan˛e, dac„ fapta nu intr„ sub inciden˛a legii penale,
orice comportament manifestat Ón public, av‚nd caracter de
propagand„ na˛ionalist-∫ovin„, de instigare la ur„ rasial„
sau na˛ional„, ori acel comportament care are ca scop sau
vizeaz„ atingerea demnit„˛ii ori crearea unei atmosfere de
intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare,
Óndreptat Ómpotriva unei persoane, unui grup de persoane
sau unei comunit„˛i ∫i legat de apartenen˛a acestora la o
anumit„ ras„, na˛ionalitate, etnie, religie, categorie social„
sau la o categorie defavorizat„ ori de convingerile, sexul
sau orientarea sexual„ a acestuia.

fiz
i

ce

Dreptul la demnitatea personal„

d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asisten˛„ de specialitate victimelor
discrimin„rii.
(2) Consiliul Ó∫i exercit„ competen˛ele la sesizarea unei
persoane fizice sau juridice ori din oficiu.
Art. 20. — (1) Persoana care se consider„ discriminat„
poate sesiza Consiliul Ón termen de un an de la data
s„v‚r∫irii faptei sau de la data la care putea s„ ia
cuno∫tin˛„ de s„v‚r∫irea ei.
(2) Consiliul solu˛ioneaz„ sesizarea prin hot„r‚re a
Colegiului director prev„zut la art. 23 alin. (1).
(3) Prin cererea introdus„ potrivit alin. (1), persoana
care se consider„ discriminat„ are dreptul s„ solicite
Ónl„turarea consecin˛elor faptelor discriminatorii ∫i
restabilirea situa˛iei anterioare discrimin„rii.
(4) Colegiul director al Consiliului dispune m„surile
specifice constat„rii existen˛ei discrimin„rii, cu citarea
obligatorie a p„r˛ilor. Citarea se poate face prin orice mijloc
care asigur„ confirmarea primirii. Neprezentarea p„r˛ilor nu
Ómpiedic„ solu˛ionarea sesiz„rii.
(5) Ac˛iunea de investigare Óntreprins„ de Colegiul
director se desf„∫oar„ la sediul institu˛iei sau Ón alt loc
stabilit de acesta.
(6) Persoana interesat„ are obliga˛ia de a dovedi
existen˛a unor fapte care permit a se presupune existen˛a
unei discrimin„ri directe sau indirecte, iar persoanei
Ómpotriva c„reia s-a formulat sesizarea Ói revine sarcina de
a dovedi c„ faptele nu constituie discriminare. Œn fa˛a
Colegiului director se poate invoca orice mijloc de prob„,
inclusiv Ónregistr„ri audio ∫i video sau date statistice.
(7) Hot„r‚rea Colegiului director de solu˛ionare a unei
sesiz„ri se adopt„ Ón termen de 90 de zile de la data
sesiz„rii ∫i cuprinde: numele membrilor Colegiului director
care au emis hot„r‚rea, numele, domiciliul sau re∫edin˛a
p„r˛ilor, obiectul sesiz„rii ∫i sus˛inerile p„r˛ilor, descrierea
faptei de discriminare, motivele de fapt ∫i de drept care au
stat la baza hot„r‚rii Colegiului director, modalitatea de
plat„ a amenzii, dac„ este cazul, calea de atac ∫i termenul
Ón care aceasta se poate exercita.
(8) Hot„r‚rea se comunic„ p„r˛ilor Ón termen de 15 zile
de la adoptare ∫i produce efecte de la data comunic„rii.
(9) Hot„r‚rea Colegiului director poate fi atacat„ la
instan˛a de contencios administrativ, potrivit legii.
(10) Hot„r‚rile emise potrivit prevederilor alin. (2) ∫i
care nu sunt atacate Ón termenul de 15 zile constituie de
drept titlu executoriu.
Art. 21. — Prevederile art. 20 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor Ón cazul Ón care Consiliul investigheaz„ din
oficiu fapte sau acte de discriminare.
Art. 22. — (1) Consiliul este condus de un pre∫edinte
cu rang de secretar de stat, ales de membrii Colegiului
director din r‚ndul acestora, pentru un mandat de 5 ani.
Pre∫edintele este ordonator principal de credite.
Pre∫edintele este ajutat Ón activitatea sa de un
vicepre∫edinte, ales de Colegiul director dintre membrii
acestuia, pentru un mandat de 2 ani ∫i jum„tate.
(2) Raportul anual de activitate al Consiliului se dezbate
∫i se aprob„ de Parlament. Raportul de activitate se
depune la birourile permanente ale Camerei Deputa˛ilor ∫i
Senatului p‚n„ la data de 15 aprilie a anului urm„tor.
Art. 23. — (1) Colegiul director al Consiliului este organ
colegial, deliberativ ∫i decizional, responsabil pentru
Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute de lege.
(2) Colegiul director este compus din 9 membri cu rang
de secretar de stat, propu∫i ∫i numi˛i, Ón ∫edin˛„ comun„,
de cele dou„ Camere ale Parlamentului.
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Consiliul Na˛ional pentru Combaterea Discrimin„rii

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

Art. 16. — Consiliul Na˛ional pentru Combaterea
Discrimin„rii, denumit Ón continuare Consiliul, este
autoritatea de stat Ón domeniul discrimin„rii, autonom„, cu
personalitate juridic„, aflat„ sub control parlamentar ∫i
totodat„ garant al respect„rii ∫i aplic„rii principiului
nediscrimin„rii, Ón conformitate cu legisla˛ia intern„ Ón
vigoare ∫i cu documentele interna˛ionale la care Rom‚nia
este parte.
Art. 17. — Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Consiliul Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón mod independent, f„r„ ca aceasta
s„ fie Óngr„dit„ sau influen˛at„ de c„tre alte institu˛ii ori
autorit„˛i publice.
Art. 18. — (1) Consiliul este responsabil cu aplicarea ∫i
controlul respect„rii prevederilor prezentei legi Ón domeniul
s„u de activitate, precum ∫i Ón ceea ce prive∫te
armonizarea dispozi˛iilor din cuprinsul actelor normative sau
administrative care contravin principiului nediscrimin„rii.
(2) Consiliul elaboreaz„ ∫i aplic„ politici publice Ón
materia nediscrimin„rii. Œn acest sens, Consiliul va consulta
autorit„˛ile publice, organiza˛iile neguvernamentale,
sindicatele ∫i alte entit„˛i legale care urm„resc protec˛ia
drepturilor omului sau care au un interes legitim Ón
combaterea discrimin„rii.
Art. 19. — (1) Œn vederea combaterii faptelor de
discriminare, Consiliul Ó∫i exercit„ atribu˛iile Ón urm„toarele
domenii:
a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea ∫i sanc˛ionarea faptelor de
discriminare;
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o alt„ persoan„ numit„, conform procedurii reglementate de
prezenta ordonan˛„, pentru restul de mandat r„mas vacant.
(4) Activitatea depus„ de membrii Colegiului director pe
perioada exercit„rii mandatului se consider„ vechime Ón
specialitate.
(5) Œn solu˛ionarea cazurilor de discriminare, membrii
Colegiului director au calitatea de agent constatator care
aplic„ sanc˛iunile pentru contraven˛iile stabilite prin prezenta
ordonan˛„. Ace∫tia Ó∫i pot delega calitatea de agent
constatator persoanelor din aparatul de lucru al Consiliului.
(6) La solicitarea pre∫edintelui, membrii Colegiului
director licen˛ia˛i Ón ∫tiin˛e juridice pot reprezenta Consiliul
Ón instan˛ele de judecat„ Ón cauzele ce privesc fapte de
discriminare.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii procedurale ∫i sanc˛iuni
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Art. 26. — (1) Contraven˛iile prev„zute la art. 2 alin. (5)
∫i (7), art. 5—8, art. 10, art. 11 alin. (1), (3) ∫i (6), art. 12,
art. 13 alin. (1), art. 14 ∫i 15 se sanc˛ioneaz„ cu amend„
de la 400 lei la 4.000 lei, dac„ discriminarea vizeaz„ o
persoan„ fizic„, respectiv cu amend„ de la 600 lei la
8.000 lei, dac„ discriminarea vizeaz„ un grup de persoane
sau o comunitate.
(2) Sanc˛iunile se aplic„ ∫i persoanelor juridice.
(3) La cererea agen˛ilor constatatori, reprezentan˛ii legali
ai autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice ∫i ai agen˛ilor economici
supu∫i controlului, precum ∫i persoanele fizice au obliga˛ia,
Ón condi˛iile legii:
a) s„ pun„ la dispozi˛ie orice act care ar putea ajuta la
clarificarea obiectivului controlului;
b) s„ dea informa˛ii ∫i explica˛ii verbale ∫i Ón scris, dup„
caz, Ón leg„tur„ cu problemele care formeaz„ obiectul
controlului;
c) s„ elibereze copiile documentelor solicitate;
d) s„ asigure sprijinul ∫i condi˛iile necesare bunei
desf„∫ur„ri a controlului ∫i s„-∫i dea concursul pentru
clarificarea constat„rilor.
(4) Nerespectarea obliga˛iilor prev„zute la alin. (3)
constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
200 lei la 1.000 lei.
Art. 27. — (1) Persoana care se consider„ discriminat„
poate formula, Ón fa˛a instan˛ei de judecat„, o cerere
pentru acordarea de desp„gubiri ∫i restabilirea situa˛iei
anterioare discrimin„rii sau anularea situa˛iei create prin
discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutit„
de tax„ judiciar„ de timbru ∫i nu este condi˛ionat„ de
sesizarea Consiliului.
(2) Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani ∫i
curge de la data s„v‚r∫irii faptei sau de la data la care
persoana interesat„ putea s„ ia cuno∫tin˛„ de s„v‚r∫irea ei.
(3) Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a
Consiliului.
(4) Persoana interesat„ are obliga˛ia de a dovedi
existen˛a unor fapte care permit a se presupune existen˛a
unei discrimin„ri directe sau indirecte, iar persoanei
Ómpotriva c„reia s-a formulat sesizarea Ói revine sarcina de
a dovedi c„ faptele nu constituie discriminare. Œn fa˛a
instan˛ei se poate invoca orice mijloc de prob„, inclusiv
Ónregistr„ri audio ∫i video sau date statistice.
(5) La cerere, instan˛a poate dispune retragerea sau
suspendarea de c„tre autorit„˛ile emitente a autoriza˛iei de
func˛ionare a persoanelor juridice care, printr-o ac˛iune
discriminatorie, cauzeaz„ un prejudiciu semnificativ sau
care, de∫i cauzeaz„ un prejudiciu redus, Óncalc„ Ón mod
repetat prevederile prezentei ordonan˛e.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

(3) Poate fi numit membru al Colegiului director orice
cet„˛ean rom‚n care Óndepline∫te cumulativ urm„toarele
condi˛ii:
a) are capacitate deplin„ de exerci˛iu;
b) are studii superioare absolvite cu diplom„ de licen˛„;
c) nu are antecedente penale ∫i se bucur„ de o bun„
reputa˛ie;
d) are o activitate recunoscut„ Ón domeniul ap„r„rii
drepturilor omului ∫i combaterii discrimin„rii;
e) nu a fost agent sau colaborator al poli˛iei politice
comuniste;
f) nu a colaborat cu organele de securitate ∫i nu a
apar˛inut acestora.
(4) La numirea membrilor Colegiului director se va
urm„ri ca minimum dou„ treimi dintre ace∫tia s„ fie
licen˛ia˛i Ón ∫tiin˛e juridice.
(5) Membrii Colegiului director pot fi revoca˛i sau
elibera˛i din func˛ie numai Ón urm„toarele cazuri:
a) demisie;
b) expirarea duratei mandatului;
c) incapacitate de munc„, potrivit legii;
d) dac„ au fost condamna˛i definitiv pentru o fapt„
prev„zut„ de legea penal„;
e) dac„ nu mai Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la
alin. (3);
f) la propunerea fundamental„ a cel pu˛in dou„ treimi
din num„rul acestora.
(6) Œn situa˛ia Ón care Ómpotriva unui membru al
Colegiului director se pune Ón mi∫care ac˛iunea penal„,
acesta se consider„ suspendat de drept din func˛ie p‚n„
la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti. Dac„ prin
hot„r‚re se constat„ nevinov„˛ia persoanei Ón cauz„,
suspendarea ei din func˛ie Ónceteaz„, este repus„ Ón toate
drepturile avute anterior suspend„rii ∫i i se achit„ drepturile
b„ne∫ti de care a fost lipsit„.
(7) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (5) lit. d) calitatea de
membru al Colegiului director Ónceteaz„ de drept la data
r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii de condamnare.
Art. 24. — (1) Propunerile nominale pentru Colegiul
director se Ónainteaz„ birourilor permanente ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului Ón cel mult 30 de zile de la data la
care mandatele au devenit vacante. Propunerile vor fi
Ónso˛ite de: curriculum vitae, cazier judiciar ∫i declara˛ii pe
propria r„spundere ale candida˛ilor, din care s„ reias„ c„
nu se Óncadreaz„ Ón prevederile art. 23 alin. (3) lit. e) ∫i f).
(2) Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale
Parlamentului public„ pe paginile lor de internet
candidaturile depuse ∫i Ónainteaz„ propunerile comisiilor
permanente de specialitate, Ón vederea audierii candida˛ilor
Ón ∫edin˛„ comun„. Œn termen de 15 zile de la publicarea
candidaturilor se pot depune la comisiile permanente de
specialitate obiec˛iuni Ón scris, argumentate, cu privire la
candidaturile depuse.
(3) Œn urma audierii candida˛ilor, comisiile permanente
de specialitate Óntocmesc un aviz comun pe care Ól
prezint„ Ón ∫edin˛„ comun„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i
Senatului.
(4) Candidaturile se aprob„ cu votul majorit„˛ii
deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i.
Art. 25. — (1) Membrii Colegiului director al Consiliului
sunt garan˛i ai interesului public.
(2) Durata mandatului membrilor Colegiului director este
de 5 ani, iar numirea acestora se face e∫alonat, Ón func˛ie
de expirarea mandatelor.
(3) Œn cazul Ón care un loc Ón Colegiul director devine
vacant Ónaintea expir„rii mandatului, acesta va fi ocupat de

15

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 99/8.II.2007

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Reproducem mai jos prevederile art. II ∫i III, precum ∫i
men˛iunea referitoare la transpunerea normelor comunitare
Ón dreptul intern din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea ∫i sanc˛ionarea tuturor formelor de discriminare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 626
din 20 iulie 2006:
îArt. II. — Colegiul director se completeaz„ potrivit
procedurii prev„zute Ón prezenta lege. Pre∫edintele
Consiliului r„m‚ne Ón func˛ie p‚n„ la Óncheierea mandatului.
Art. III. — (1) Œn termen de 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, Consiliul va elabora Procedura
intern„ de solu˛ionare a peti˛iilor ∫i sesiz„rilor.
(2) Œn termen de 3 luni de la intrarea Ón vigoare a
prezentei legi, Consiliul va elabora Strategia na˛ional„ de
implementare a m„surilor de prevenire ∫i combatere a
discrimin„rii.
(3) Documentele prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se adopt„
de Colegiul director, se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui
Consiliului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.“

îPrezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului
2000/43/CE privind aplicarea principiului egalit„˛ii de tratament
Óntre persoane, f„r„ deosebire de origine rasial„ sau etnic„,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE)
nr. L180 din 19 iulie 2000, ∫i prevederile Directivei Consiliului
2000/78/CE de creare a unui cadru general Ón favoarea
egalit„˛ii de tratament, Ón ceea ce prive∫te Óncadrarea Ón munc„
∫i ocuparea for˛ei de munc„, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie
2000.“
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Art. 29. — (1) Structura organizatoric„ ∫i celelalte
atribu˛ii de func˛ionare ale Consiliului ∫i ale Colegiului
director vor fi reglementate prin ordin al pre∫edintelui
Consiliului.
(2) Œn vederea exercit„rii atribu˛iilor sale, Consiliul Ó∫i
constituie structuri teritoriale de control ∫i de monitorizare.
Art. 30. — (1) Bugetul Consiliului face parte integrant„
din bugetul de stat. Proiectul de buget se Óntocme∫te de
Consiliu, cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice.
(2) Salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a personalului
Óncadrat cu contract individual de munc„ din cadrul
Consiliului se face la nivelul corespunz„tor celorlalte
autorit„˛i publice autonome aflate sub controlul
Parlamentului, potrivit anexei nr. I la Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale ∫i a
altor drepturi ale func˛ionarilor publici pentru anul 2006,
respectiv anexei nr. I la Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul
bugetar, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Pentru p„strarea confiden˛ialit„˛ii Ón leg„tur„ cu
faptele, informa˛iile sau documentele de care ia cuno∫tin˛„
Ón exercitarea func˛iei, personalul din aparatul Consiliului
prime∫te lunar un spor de confiden˛ialitate de 15%, calculat
la salariul de baz„ brut. Categoriile de personal care
beneficiaz„ de acest spor se stabilesc prin ordin al
pre∫edintelui Consiliului.

N O T √:
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CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale

Art. 31. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare Ón
termen de 60 de zile de la data public„rii ei Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 32. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.

ite

(6) Hot„r‚rea pronun˛at„ de instan˛a de judecat„ se
comunic„ Consiliului.
Art. 28. — (1) Organiza˛iile neguvernamentale care au
ca scop protec˛ia drepturilor omului sau care au interes
legitim Ón combaterea discrimin„rii au calitate procesual„
activ„ Ón cazul Ón care discriminarea se manifest„ Ón
domeniul lor de activitate ∫i aduce atingere unei comunit„˛i
sau unui grup de persoane.
(2) Organiza˛iile prev„zute la alin. (1) au calitate
procesual„ activ„ ∫i Ón cazul Ón care discriminarea aduce
atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urm„.
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