HOTARÂRE Nr. 1279 din 4 noiembrie 2003
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind
organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 14 noiembrie 2003
În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
ARTICOL UNIC
Hotarârea Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 792 din 12 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Literele a), i) si j) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
"a) propune instituirea, în conditiile legii, a unor actiuni afirmative sau masuri speciale
pentru protectia persoanelor care fie se afla pe o pozitie de inegalitate în raport cu
majoritatea cetatenilor datorita diferentelor identitare fata de majoritate, fie se confrunta cu
un comportament de respingere si marginalizare;
...........................................................................
i) efectueaza studii, sondaje, cercetari si analize privind respectarea principiului
egalitatii si nediscriminarii, pe care le prezinta Guvernului si le da publicitatii;
j) elaboreaza, tipareste si difuzeaza în tara si în strainatate publicatii, rapoarte si
materiale de informare în materia nediscriminarii;"
2. La alineatul (1) al articolului 2, dupa litera l) se introduc literele m), n), o), p), q) si r)
cu urmatorul cuprins:
"m) asigura participarea personalului propriu la actiuni cu caracter stiintific si cultural,
la reuniuni si expozitii internationale, precum si la alte actiuni având ca scop asigurarea
egalitatii si combaterea discriminarii;
n) initiaza si organizeaza seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de
pregatire, mese rotunde si alte actiuni pe tema combaterii discriminarii;
o) organizeaza vizite de informare si schimburi de experienta cu persoane din tara si din
strainatate, în scopul cunoasterii experientei altor sisteme de combatere a discriminarii;
p) asigura pregatirea profesionala a personalului propriu si participarea acestuia la
actiuni internationale care au ca tema asigurarea combaterii discriminarii;
q) dezvolta programe de parteneriat cu institutii financiare internationale;
r) primeste sprijin financiar din partea unor organizatii din tara si strainatate în vederea
organizarii si desfasurarii unor seminarii, dezbateri, mese rotunde si campanii de
informare, în domeniu."
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