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RAPORT 
              asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  

a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea 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 exercitarea dreptului de regres al statului în urma 

hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru 
modificarea şi completarea 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 exercitarea dreptului de regres al 
statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, trimis cu 
adresa  PL-x 436 din 23 iunie 2008, înregistrată sub nr. 31/675 din 24 iunie 2008.     

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 17 iunie 2008. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de 
urgenţă, cu  unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 475 din 18 aprilie 
2008. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 25/302 din       
11 septembrie 2008. 

 



Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea 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 exercitarea dreptului de regres al 
statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
Propunerile vizate în iniţiativa legislativă urmăresc îmbunătăţirea cadrului normativ 
privind funcţionarea Agentului guvernamental în soluţionarea cauzelor prin 
declaraţia unilaterală a Guvernului şi precizarea atribuţiilor Ministerului Economiei 
şi Finanţelor în efectuarea calculului penalităţilor datorate pentru plata cu întârziere a 
sumelor acordate de CEDO cu titlu de satisfacţie echitabilă, precum şi evitarea unor 
cheltuieli inutile de la bugetul de stat.  

  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 17 septembrie 2008. La lucrările 
Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul 
Theodor Cătălin Nicolescu – secretar de stat. 

  În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de 
către membrii Comisiei şi de către invitat, s-a hotărât, cu majoritate de voturi          
(3 voturi împotrivă), să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea 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 exercitarea dreptului 
de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale 
amiabilă, în forma adoptată de Senat. 

Din numărul total de 29 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 17 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
 
 
                   VICEPREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                    Florin IORDACHE                                     George BĂEŞU 
 
 
 
 
      Consilier, 
Nicoleta Grecu 
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