
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 

PROCES  VERBAL 
al lucrărilor comisiei din data de 5 aprilie 2000 

 
 

  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, care s-au desfăşurat în ziua de 5 aprilie 
2000, au participat 11 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Ioan Pintea 
(independent), domnul deputat Viorel Hrebenciuc (PDSR),  domnul deputat 
Tănase Tăvală (PNŢCD), aflat într-o delegaţie parlamentară în străinătate şi 
domnul deputat Valeriu Stoica (PNL) – care este membru al Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul 
ordinii de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului 
Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe 
cale amiabilă – Finalizarea dezbaterilor 
  2. Proiectul   de   Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului – Continuarea 
dezbaterilor. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  La lucrări au participat, pentru susţinerea proiectului de lege de 
la punctul 1 al ordinii de zi, doamna Cristina Tarcea, Director al Direcţiei 
pentru Agentul Guvernamental, Integrare Europeană şi Drepturile Omului, 
din cadrul Ministerului Justiţiei, iar pentru susţinerea proiectului de lege de la 
punctul 2 al ordinii de zi doamna Teodora Bertzi, în calitate de vicepreşedinte 
al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.  
  S-a trecut la continuarea dezbaterilor pe marginea punctului 1 de 
pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii 
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Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului 
Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe 
cale amiabilă. Discuţiile s-au purtat în jurul art. 12, celelalte articole ale 
proiectului de lege fiind discutate în şedinţele din 23 februarie şi 1 martie a.c. 
Cu prilejul discutării în celelalte două şedinţe mai sus menţionate au fost 
formulate o serie de amendamente la art. 5 – care se referă la desemnarea 
candidaţilor în numele României pentru funcţia de judecător al Curţii 
Europene pentru Drepturile Omului – şi a art. 7 - care se referă la termenele 
de efectuare a expertizelor judiciare constituite drept mijloc de probă. 
  La art. 12 discuţiile s-au purtat pe marginea oportunităţii 
instituirii răspunderii civile a magistraţilor, conţinute în alin. (3). 
  Doamna Cristina Tarcea, reprezentant al Ministerului Justiţiei, în 
luarea sa de cuvânt a susţinut, ca şi în şedinţele precedente, poziţia 
ministerului, în sensul sprijinirii textului în forma propusă de Guvern, 
aducând noi argumente în legătură cu precedente similare de dată recentă în 
legislaţia unor ţări ca: San Marino, Polonia, Marea Britanie etc. Statele 
participante la elaborarea “Cărţii europene cu privire la statutul judecătorului” 
au introdus în dreptul intern recomandările cuprinse în acest instrument de 
lucru al Consiliului Europei, conform căruia magistraţii pot fi făcuţi 
responsabili din punct de vedere material, potrivit art. 5 (2) “printr-o acţiune 
jurisdicţională în cazul necunoaşterii grosoloane şi inexcuzabile de către 
judecători a regulilor în cadrul cărora se desfăşoară activitatea acestuia”. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner menţionând că punctul 
de vedere al Ministerului Justiţiei i se pare nu numai corect, ci chiar demn de 
reţinut, domnia sa a propus acordarea unui aviz favorabil  textului alin. (3) al 
art. 12  în forma prezentată în textul ordonanţei.  
  Domnul deputat Tokay György, motivând că dispoziţiile alin. (3) 
a art. 12, aşa cum sunt formulate în textul ordonanţei, reprezintă o încălcare a 
principiilor   teoretice    ale   ştiinţei juridice, precum şi o violare a art. 123 
alin. (2) din Constituţie, a criticat vehement, ca şi în cadrul dezbaterilor 
generale, prevederile acestui alineat, evidenţiind că prin adoptarea acestei legi 
se va aduce atingere independenţei puterii judecătoreşti, legiferându-se 
presiuni de nedorit asupra judecătorilor în condiţiile în care, potrivit reformei 
justiţiei, aceştia sunt suprasolicitaţi de numărul mare de cauze aflate pe rol. 

Domnul deputat Marţian Dan a atras însă atenţia asupra faptului 
că instituirea răspunderii civile a magistraţilor trebuie bine circumstanţiată în 
textul Ordonanţei, motiv pentru care nu i se pare potrivită trimiterea pe care 
acesta o face la modificarea ce trebuie adusă Legii organizării judecătoreşti 
nr. 92/1992, prejudecând astfel acum, în acest text, o problemă ce priveşte o 
altă lege în vigoare. 

Supusă la vot, propunerea de eliminare a alin. (3) a art. 12, 
formulată de domnul deputat Tokay György, a fost respinsă  deoarece nu a 
întrunit majoritate de voturi – 4 voturi pentru, 5 voturi contra şi 1 abţinere. 

Alin. (3) al art. 12, în forma propusă de Guvern, a întrunit 
majoritate de voturi – 3 abţineri. 
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Propunerea de adoptare a textului ordonanţei iniţiată de Guvern, 
cu amendamentele formulate în şedinţele precedente, a întrunit majoritate de 
voturi  - 2 abţineri, restul pentru. 

La dezbaterile punctului 2 al ordinii de zi, proiectul   de   Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 192/1999 privind înfiinţarea 
Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor 
de protecţie a copilului, doamna Teodora Bertzi, vicepreşedinte al Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, a prezentat pe scurt 
activitatea agenţiei, precum şi intenţiile de viitor, printre care se numără 
elaborarea unui “Cod al copilului”, care face parte din Codul familiei şi care 
urmează a fi integrat în Codul de procedură civilă. 

Doamna deputat Mitzura Arghezi, în luarea sa de cuvânt, a 
formulat o serie de consideraţii critice la adresa rezolvării problemelor 
copiilor instituţionalizaţi, subliniind faptul că proiectul de lege conţine o serie 
de imperfecţiuni care ar trebui amplu analizate, procedându-se la amendarea 
textului. 

Domnul deputat Marţian Dan a fost de părere că poate ar fi mai 
bine ca discuţiile să fie amânate până când membrii comisiei vor putea fi 
informaţi asupra discuţiilor purtate în cadrul Parlamentului European, care s-a 
întrunit pe data de 4 aprilie a anului 2000, cu atât mai mult cu cât un membru 
al comisiei – domnul deputat Tănase Tăvală – făcând parte din delegaţie ar 
putea furniza o serie de informaţii suplimentare. 

Domnul Ioan Oancea, repezentantul Instiitului Român pentru 
Drepturile Omului, susţinând propunerea domnului deputat Marţian Dan, a 
fost de părere că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/1999 
reprezintă un regres faţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1997 şi 
aceasta în contextul în care România a cerut unor structuri din cadrul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite să amâne termenele până la care trebuiau 
depuse rapoartele ce i-au fost cerute şi în care trebuiau menţionate precizări 
asupra modului în care au fost implementate de către ţara noastră a 
prevederilor conţinute în Convenţia privind drepturile copilului adoptată de 
Adunarea Generală a ONU în noiembrie 1989 şi ratificată de România. 

Propunerea de amânare a fost acceptată de către membrii 
comisiei cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan a 
declarat închise lucrările şedinţei. 

 
 

SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 


