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AVIZ COMUN 
 

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
şi ale art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera 
Deputaţilor, împreună cu Comisiile similare ale Senatului au fost sesizate de către Birourile permanente ale celor 
două Camere cu audierea unor candidaţi propuşi pentru ocuparea a două funcţii de membru al Colegiului director al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru câte un mandat de 5 ani şi ocuparea unei funcţii pentru 
restul de mandat rămas vacant în urma unei demisii. 
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Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat  din Camera Deputaţilor şi Senat, conform prevederilor 
legale, au desemnat-o pe doamna Maria Lazăr, iar Grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat au desemnat-o pe doamna Theodora Bertzi. De asemenea, şi-au mai depus candidatura 
următorii: Istvan Haller, propus de Coaliţia Antidiscriminare, dl Dragoş Tiberiu Niţă şi dl Priboi Florin-Bogdănel. 

Potrivit art. 10 şi 12 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cele şase 
Comisii s-au întrunit în şedinţă comună, în data de 18 iunie 2012, la sediul Camerei Deputaţilor, Sala Mihai 
Viteazul, în vederea audierii candidaţilor propuşi şi întocmirii avizului comun. La lucrările comune ale Comisiilor au 
asistat şi reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului şi 
combaterii discriminării. 

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, membrii celor 
şase comisii au analizat documentele prezentate pentru fiecare candidat propus. În acest sens au examinat 
următoarele documente: curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere a candidatului că nu a fost agent sau 
colaborator al poliţiei politice comuniste, declaraţia pe propria răspundere că nu a colaborat cu organele de securitate 
sau nu a aparţinut acestora, diploma de studii, precum şi cazierul judiciar. De asemenea, s-a constatat că, potrivit 
alin. (2) al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicat, candidaturile au fost publicate pe paginile de 
Internet ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Candidaţii propuşi şi-au susţinut candidaturile şi în urma opiniilor exprimate de către membrii Comisiilor, s-a 
trecut la procedura de vot secret pe bază de buletine de vot. 

Urmare a numărării voturilor, s-au constatat următoarele:  
- Dna Maria Lazăr  a întrunit 32 de voturi; 
- Dl Istvan Haller a întrunit 33 de voturi; 
- Dl Dragoş Tiberiu Niţă a întrunit 4 voturi; 
- Dl Priboi Florin-Bogdănel a întrunit 4 voturi; 
- Dna Theodora Bertzi a întrunit 32 de voturi. 
Faţă de aceste considerente, membrii Comisiilor au hotărât să acorde aviz favorabil pentru dl Istvan Haller. 
Pentru candidatele Maria Lazăr şi Theodora Bertzi, care au obţinut câte 32 de voturi, au hotărât să acorde aviz 

favorabil, urmând ca plenul reunit să decidă acordarea mandatului întreg şi a restului de mandat vacant.  
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    PREŞEDINTE                                           PREŞEDINTE 
    Deputat                   Senator    
    Nicolae Păun                     Gyorgy Frunda 
 
    PREŞEDINTE                                                                                                           PREŞEDINTE 
    Deputat                                                                                                                      Senator 
    Daniel Buda            Toni Greblă 
 
    PREŞEDINTE                                                                                                            PREŞEDINTE 
    Deputat                                                                                                                       Senator 
    Cristina Ancuţa Pocora         Lia Olguţa Vasilescu 

 


