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BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia 

internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la 
Convenţia, la New York la 15 ianuarie 1992, trimis spre dezbatere în fond Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 401/2020 din 29 iunie 2020, înregistrat cu nr. 4c-6/380  din 30 iunie 
2020. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iusein IBRAM 

                                                                                                                                                                                          

elena.zorila
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale 

 

 
 
Bucureşti, 18 august  2020                                                                                                                     PL-x 401/2020    
Nr. 4c-6/380                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                    

     RAPORT  
 

asupra proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 
1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţia, la New York la 15 ianuarie 1992 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată, cu adresa nr. PL-x 401/2020 din 29 iunie 2020, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia internaţională privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţia, la New York la 15 
ianuarie 1992, înregistrat cu nr. 4c-6/380 din 30 iunie 2020. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 559 din 10.06.2020. 
Comisia pentru egalitatea de  șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 

4c-20/388 din 9 iulie 2020. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare acceptarea Amendamentului la Convenţia 

internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a 
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Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la 
Convenţie, la New York la 15 ianuarie 1992. Amendamentul este destinat să contribuie la asigurarea finanţării activităţii 
Comitetului din bugetul regulat al ONU. Astfel, personalul şi locaţia necesare pentru exercitarea efectivă a funcţiilor 
Comitetului vor fi furnizate de către Secretarul General al ONU, iar membrii Comitetului vor primi indemnizaţii din 
bugetul ONU, în termenii şi condiţiile stabilite de Adunarea Generală a ONU. Deşi acceptarea amendamentului nu 
implică modificarea sau completarea vreunui act normativ intern în vigoare, ea rămâne relevantă, întrucât în acest 
moment, finanţarea activităţii Comitetului se face printr-o formulă provizorie dispusă de Adunarea Generală ONU. 
Intrarea în vigoare a amendamentului va permite existenţa unei formule predictibile pentru finanţarea activităţii 
Comitetului pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat proiectul de lege în şedinţa 
online din data de 18 august 2020, fiind prezenți 15 deputaţi din totalul de 15 membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la dezbaterile online a participat doamna 
Oana-Raluca Gherghe, director Direcția Monitorizare și Suport Consular din cadrul Departamentului Consular al 
Ministerului Afacerilor Externe.  

În urma examinării proiectului de lege, a Notei Departamentului legislativ nr.4a/117 din 15.07.2020, precum  şi a 
opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi  problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 
unanimitate voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea 
Amendamentului la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de 
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune 
a statelor părţi la Convenţia, la New York la 15 ianuarie 1992, cu amendamente admise, prezentate în Anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
                       PREŞEDINTE,                                                                                                SECRETAR, 
                             

                Deputat Iusein IBRAM                                                                           Deputat Sergiu-Cosmin VLAD 

 
 
Întocmit, consilier parlamentar Onesia Babeş 
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 Amendamente admise   PL-x 401/2020 
                                                                                                                                                                                                                  

Nr 
crt Text proiect de lege Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentului  

1. 

LEGE 
pentru acceptarea Amendamentului la 
Convenţia internaţională privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare rasială, 
adoptată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 
decembrie 1965, adoptat la cea de-a 
paisprezecea reuniune a statelor părţi la 
Convenţia, la New York la 15 ianuarie 
1992 

LEGE 
pentru acceptarea Amendamentului la articolul 
8 din Convenţia internaţională privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială, adoptată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 
1965, la care România a aderat prin Decretul 
nr.345/1970, adoptat la New York la 15 
ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea 
reuniune a statelor părţi la Convenţie  
 

Autor: Comisia pentru drepturile omului

Amendament de 
tehnică legislativă. 
 

2. 

Articol unic. - Se acceptă Amendamentul 
la Convenţia internaţională privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială, adoptată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 
decembrie 1965, la care România a aderat 
prin Decretul nr.345/1970, adoptat la cea 
de-a paisprezecea reuniune a statelor 
părţi la Convenţia, la New York la 15 
ianuarie 1992 
 
  

 Articol unic. - Se  acceptă Amendamentul la 
articolul 8 din Convenţia internaţională privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială, adoptată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 
1965, la care România a aderat prin Decretul 
nr.345/1970, publicat în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România, Partea I, 
nr.92 din 14 iulie 1970, adoptat la New York 
la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea 
reuniune a statelor părţi la Convenţie.  
 
Autori: Comisia pentru drepturile omului

Amendament de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


