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  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. 
  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, 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. 
  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.  
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  Deputaţii au reluat discutarea articolului 12 din textul proiectului 
de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, în condiţiile în care – la dezbaterile din 
şedinţele comisiei ce au avut loc în datele de 23 februarie şi 1 martie a.c. – au 
fost discutate şi adoptate celelalte articole din proiect, unele dintre ele, cum 
sunt art. 5 – referitor la desemnarea candidaţilor, în numele României, pentru 
funcţia de judecător al Curţii Europene pentru Drepturile Omului – şi art. 7 – 
referitor la termenele de efectuare a expertizelor judiciare constituite drept 
mijloc de probă – suferind amendamente importante.  
  Discuţiile din această şedinţă s-au purtat pe marginea dispoziţiei 
alin. (3) al art. 12 din Ordonanţă, care instituie răspunderea civilă a 
magistraţilor în cazurile în care aceştia, prin vinovăţie, dau sentinţe vădit 
eronate şi care, ajunse apoi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
determină condamnarea statului român şi, prin urmare, obligarea lui la plata 
unor despăgubiri în folosul unor cetăţeni ai săi  ale căror drepturi au fost 
încălcate prin sentinţe ale justiţiei române. În legătură cu această problemă s-
au pronunţat atât reprezentanta Ministerului Justiţiei, cât şi unii deputaţi. 
Doamna Cristina Tarcea, în calitate de reprezentant al Ministerului Justiţiei, a 
reiterat poziţia acestuia de sprijinire a adoptării textului în forma propusă de 
Guvern şi a prezentat unele argumente noi privind precedente similare recente 
în legislaţia unor ţări ca Marea Britanie, Polonia etc. Acestea, împreună cu 
cele 13  state care au participat la elaborarea Cartei Europene cu privire la 
statutul judecătorului au introdus în în dreptul lor intern recomandările 
cuprinse în acest instrument de lucru al Consiliului Europei, prin care 
magistraţii pot fi făcuţi responsabili material potrivit art.  5.2 – “printr-o 
acţiune jurisdicţională în cazul necunoaşterii grosolane şi inexcuzabile de 
către judecător a regulilor în cadrul cărora se desfăşoară activitatea acestuia”. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a pronunţat în 
favoarea acceptării punctului de vedere al Ministerului Justiţiei şi avizării 
favorabile a textului alin. (3) din art. 12 în forma iniţială.În favoarea ideii 
instituirii răspunderii civile a magistraţilor pentru sentinţe pronunţate  vădit 
împotriva dispoziţiilor legale în vigoare şi a evidenţei probelor administrate în 
proces s-a pronunţat, în principiu, şi domnul deputat Marţian Dan. Domnia sa 
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. 
  Domnul deputat Tokay György a criticat vehement, ca şi la 
dezbaterile generale ale proiectului de lege, dispoziţiile alin. (3) din art. 12, 
reamintind că acesta ar reprezenta atât o încălcare a principiilor teoretice ale 
ştiinţei juridice, cât şi o violare a art. 123 alin. (2) din Constituţie, motiv 
pentru care a reiterat propunerea făcută în cadrul dezbaterilor generale de 
eliminare a alin. (3)  din art. 12, în totalitatea sa. Domnia sa a mai evidenţiat 
că, în cazul adoptării acestei legi, s-ar aduce atingere independenţei puterii 
judecătoreşti şi s-ar legifera presiuni de nedorit asupra judecătorilor, în 
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condiţiile în care, potrivit reformei justiţiei, aceştia sunt suprasolicitaţi de 
numărul mare de cauze aflate pe rol.  
  Supunându-se   la   vot propunerea de eliminare a alin. (3) din 
art. 12,   venită din partea domnului deputat Tokay György, aceasta a întrunit 
4 voturi pentru, 5 voturi contra şi 1 abţinere, nefiind adoptată, în consecinţă. 
  În schimb, propunerea de adoptare a textului în forma iniţială a 
întrunit majoritatea voturilor membrilor comisiei, ca şi art. 12 în ansamblu. În 
final proiectul de lege, cu amendamentele adoptate în cursul examinării 
acestuia în Comisie, prezentate în şedinţele anterioare, a fost avizat favorabil 
cu majoritate de voturi, urmând a fi înaintat spre examinare şi adoptare 
plenului Camerei Deputaţilor. 
  La dezbaterea punctului 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au 
reluat o serie de consideraţii critice la adresa rezolvării situaţiei grave a 
copiilor instituţionalizaţi din România, evidenţiind imperfecţiunile proiectului 
de lege, ca şi la dezbaterile generale ce au avut loc în şedinţa comisiei din data 
de 26 ianuarie 2000.  
  În final, însă dezbaterea pe articole a proiectului de lege de la 
punctul 2 al ordinii de zi a fost amânată prin consensul membrilor comisiei – 
până la obţinerea unei informări exhaustive din partea reprezentanţilor 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului – asupra audierilor 
organizate, la 4 aprilie 2000, de Parlamentul European asupra respectării 
drepturilor copilului în România. În contextul acestor discuţii, reprezentantul 
Institutului Român pentru Drepturile Omului, domnul Ioan Oancea, a 
evidenţiat că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/1999 
reprezintă un regres faţă de anumite prevederi ale  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/1997. În plus, a atras atenţia asupra faptului că, din cauza 
deficienţelor mari şi a unor incoerenţe ce s-au manifestat în activitatea de 
ocrotire a copiilor aflaţi în dificultate, România a fost nevoită să ceară unor 
structuri din cadrul ONU - care se ocupă de drepturile copilului - amânări ale 
termenelor până la care trebuia să depună rapoartele ce i s-au cerut în privinţa 
implementării de către ţara noastră a Convenţiei privind drepturile copilului 
adoptată de Adunarea Generală ONU la 20 noiembrie 1989 şi ratificată de 
ţara noastră.    
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


