LEGE nr. 61 din 21 martie 2013 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 20, alineatele (6) şi (8) vor avea următorul cuprins:
"(6) Persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi prezumată existenţa unei discriminări directe
sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o
încălcare a principiului egalităţii de tratament. În faţa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă,
respectând regimul constituţional al drepturilor fundamentale, inclusiv înregistrări audio şi video sau date
statistice.
............................................
(8) Hotărârea se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la adoptare şi produce efecte de la data
comunicării."
2.La articolul 24, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Propunerile nominale pentru Colegiul director se înaintează birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului, cu 60 de zile înainte de data la care mandatele vor deveni vacante. Propunerile vor fi însoţite de:
curriculum vitae, cazier judiciar şi declaraţii pe propria răspundere ale candidaţilor din care să reiasă că nu se
încadrează în prevederile art. 23 alin. (3) lit. e) şi f).
(2) Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului publică pe paginile de internet ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului candidaturile depuse şi înaintează propunerile comisiilor permanente de specialitate, în
vederea audierii candidaţilor în şedinţă comună. În termen de 10 zile de la publicarea candidaturilor se pot depune
la comisiile permanente de specialitate, în scris, obiecţiuni argumentate cu privire la candidaturile depuse.
(3) În urma audierii candidaţilor, comisiile permanente de specialitate întocmesc un aviz comun, pe care îl prezintă
în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, până la data la care expiră mandatele."
3.La articolul 27, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi prezumată existenţa unei discriminări directe
sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o
încălcare a principiului egalităţii de tratament. În faţa instanţei se poate invoca orice mijloc de probă, respectând
regimul constituţional al drepturilor fundamentale, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice."
-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2)
din Constituţia României, republicată.
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