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  BIROULUI PERMANENT  
 

AL CAMEREI DEPUTATILOR 
 

             
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Propunerii legislative 

pentru abrogarea Legii nr.48/2002, trimisă spre dezbatere în fond, Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. Pl-x  366/2016. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

VICEPREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE, 

         Ciprian Nicolae NICA                                             Iusein IBRAM 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 
 
 

Nr. 4c-11/ 1131 /2016 

 COMISIA PENTRU 
DREPTURILE OMULUI, CULTE 

ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR 

 
Nr. 4c-5/827/2016 

                                                                                  Bucureşti, 1 noiembrie 2016  

                                                                                                           Plx. 366/2016 

RAPORT COMUN 

asupra 

Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.48/2002 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările  şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru 

abrogarea Legii nr.48/2002, trimisă cu adresa nr. Pl-x 366 din 17 octombrie 2016, 

înregistrată cu nr. 4c-11/1131 din 18 octombrie 2016 la Comisia juridică şi, respectiv, 

cu nr. 4c-5/827 din 18 octombrie 2016, la Comisia pentru drepturile omului.  

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 

75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Legii 

nr.48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea 

şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, în scopul desfiinţării Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

Consiliul Legislativ, conform adresei cu nr.665 din 6 iulie 2016, a avizat 

negativ iniţiativa legislativă.  
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Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la această 

propunere legislativă. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, cu majoritate 

de voturi a avizat nefavorabil iniţiativa legislativă, în şedinţa din 25 octombrie 2016, 

conform adresei cu nr.4c-17/1031/2016. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au 

dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate.  
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din ziua de 25 octombrie 2016. 

La şedinţa Comisiei, deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 1 noiembrie 2016. 

La şedinţa Comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

Deşi invitaţi, nici iniţiatorul propunerii legislative, domnul deputat Bogdan 

Diaconu, nici reprezentanţii Consiliului Naţional pentru Combatera Discriminării, nu 

au fost prezenţi la dezbatere. 

 În urma examinării propunerii legislative, a punctelor de vedere exprimate şi a 

dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

propună Plenului Camerei Deputaţilor, respingerea Propunerii legislative pentru 

abrogarea Legii nr.48/2002. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 VICEPREŞEDINTE,                                                     PREŞEDINTE, 

      Ciprian Nicolae NICA                                                              Iusein IBRAM 

 

        SECRETAR,                                                                          SECRETAR, 

      Vasile VARGA                                                                    Ioan-Sorin ROMAN    

 

 

 

Cons. parlamentar, Rodica Penescu                                                  Cons. parlamentar, Onesia Babeş   


