HOTARÂRE Nr. 1514 din 18 decembrie 2002
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. 963 din 28 decembrie 2002
În temeiul art. 107 din Constitutie,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
ART. 1
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, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
"(4) Consiliul raspunde de aplicarea politicii Guvernului în materia nediscriminarii.
(5) În conditiile legii, Consiliul vegheaza la aplicarea unui tratament nediscriminatoriu
fata de categoriile de persoane care nu au calitatea de cetatean al României."
2. La alineatul (1) al articolului 2, dupa litera h) se introduc literele h^1) si h^2) cu
urmatorul cuprins:
"h^1) elaboreaza si instituie politici afirmative care au ca scop prevenirea faptelor de
discriminare;
h^2) deruleaza programe si campanii nationale în scopul realizarii atributiilor sale."
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 3
(1) Consiliul este condus de presedinte.
(2) În domeniul constatarii si sanctionarii faptelor de discriminare, presedintele
Consiliului este ajutat de Colegiul director, organ deliberativ în acest domeniu."
4. Alineatul (8) al articolului 5 va avea urmatori cuprins:
"(8) Membrii Colegiului director analizeaza petitiile si sesizarile primite pe adresa
Consiliului si aplica sanctiunile contraventionale prevazute la art. 20 alin. (1) din
Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2002. Membrii Colegiului director
exercita si alte atributii delegate de catre presedintele Consiliului."
5. Alineatul (1) al articolului 6 se completeaza cu litera f) cu urmatorul cuprins:
"f) la propunerea fundamentata a presedintelui Consiliului."
6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Membrii Colegiului director adopta hotarâri, instructiuni si regulamente în
domeniul constatarii si sanctionarii faptelor de discriminare."
7. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele Consiliului emite ordine cu caracter
individual."
8. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 8
(1) Structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare si statul de
functii se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului."
9. Alineatul (4) al articolului 8 se abroga.

10. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Membrii Colegiului director pot delega personalului de specialitate al Consiliului
calitatea de agent constatator si de organ care aplica sanctiunile pentru contraventiile
stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, având competentele prevazute de
Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor."
11. Anexa se abroga.
ART. 2
În tot cuprinsul Hotarârii Guvernului nr. 1.194/2001 sintagma "presedintele Colegiului
director" se înlocuieste cu sintagma "presedintele Consiliului".
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Presedintele Colegiului director
al Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii,
Cristian Jura
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sârbu
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