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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                            Bucureşti, 11 iunie 2014 
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                                             PL-X 265/2014                      
 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia 
privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 
24 iunie 2013 şi semnat de România  la  24  iunie  2013,  trimis  spre  dezbatere  în  fond  Comisiei pentru drepturile  omului,  culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-X 265/2 iunie 2014. 
             În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
            Nicolae PĂUN 

 
 
 

elena.zorila
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte               Bucureşti, 11 iunie 2014 
şi problemele minorităţilor naţionale           PL-X 265/2014   
 

R A P O R T 
asupra  

proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România  la  24  
iunie  2013 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 
la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, 
încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România  la  24  iunie  2013, trimis cu adresa nr. PL-X 265 din 02 iunie 2014 şi 
înregistrat cu nr. 4c-5/381 din 02 iunie 2014. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu nr.254 din 13.03.2014; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă, cu nr. 4c-13/25 din 11 iunie 2014;  
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu nr.4c-11/615 din  11 iunie 2014. 

 Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 - amendată de Protocoalele nr. 11 din 11 noiembrie 1998 şi nr.14 
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din 1 iunie 2010, însoţită de Protocolul adiţional şi de Protocoalele nr.4, 6, 7, 12 şi 13 -, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi 
semnat de România la 24 iunie 2013. 

 Schimbările propuse vizează:  
- includerea în finalul Preambulului Convenţiei şi a unei referiri la principiul subsidiarităţii şi a marjei de apreciere, cu scopul 

consolidării transparenţei şi accesibilităţii acestor caracterisitici ale sistemului Convenţiei; 
- scăderea vârstei candidaţilor la funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului de la 70 la 65 ani, pentru a le 

permite acestora să îşi exercite funcţia pe întreaga durată a mandatului de 9 ani; 
- modificarea art.30 din Convenţie astfel încât părţile să nu mai aibă posibilitatea de a se opune desesizării unei Camere în 

favoarea Marii Camere, urmărindu-se, în acest fel, asigurarea unui caracter coerent jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului; 

 - reducerea termenului în care poate fi introdusă o cerere în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de la 6 la 4 luni de la 
rămânerea definitivă a deciziei interne. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 11 iunie 2014. 

Din totalul de 13 membri ai comisiei,  la dezbateri au fost prezenţi 10 deputaţi. 
La lucrări au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Afacerilor Externe, dl Bogdan Aurescu - secretar de stat, 

dna Catrinel Brumar - Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi dna prof.univ.dr.Irina Moroianu 
Zlătescu - directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului. 
 În urma examinării proiectului de lege şi ca urmare a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la 
Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la 
Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România  la  24  iunie  2013, cu două amendamente admise, prezentate în anexa la prezentul 
raport.  
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 PREŞEDINTE,            SECRETAR, 
 

            Nicolae PĂUN               Ioan Sorin ROMAN 
 
 
Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş 
                expert parlamentar Elena Zorilă  
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text propus de comisie 
 şi autorul amendamentului 

Motivare 

1.        Titlul legii 
 
     Lege pentru ratificarea Protocolului nr.15 la 
Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 
noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 
2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013 

1. Titlul Legii se modifică şi va avea următorul 
cuprins:    

   „Lege pentru ratificarea Protocolului nr.15 la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 
noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 
şi semnat de România la 24 iunie 2013” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 
 

Pentru concordanţă cu titlul 
Convenţiei. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Articol unic – Se ratifică Protocolul nr.15 la 
Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 
noiembrie 1950, ratificată prin Legea nr.30/1994, 
încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat 
de România la 24 iunie 2013 

  2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul 
cuprins 
 
„Articol unic – Se ratifică Protocolul nr.15 la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 
noiembrie 1950, ratificată prin Legea nr.30/1994, 
încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de 
România la 24 iunie 2013” 
 

    

 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale  

Pentru concordanţă cu titlul 
Convenţiei. 

 


