
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

                                                                                                                                                             
Bucureşti, 09.12.2014 
Nr.  PL.x  401/2014                   

                                                                                                                                                              
Către 

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR                                                                                         

                                                                                                                        
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra propunerii legislative 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, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.87/2001, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale  şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. Plx. 401/2014. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

                 PREŞEDINTE,                                                                   PREŞEDINTE, 
 
                 Nicolae PĂUN                                                                                          Bogdan Liviu CIUCĂ 

 

COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, 
CULTE ŞI  PROBLEMELE MINORITĂŢILOR 

NAŢIONALE 
Nr. 4c-5/537/2014 

 COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

   Nr. 4c-11/884/2014 

elena.zorila
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            Bucureşti, 09.12.2014 
                                                                                                                                                            Nr.  PL.x  401/2014                      

 
 

RAPORT  COMUN SUPLIMENTAR   
 

asupra propunerii legislative 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi 
completări, în şedinţa din 24 noiembrie 2014, Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea propunerii legislative 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, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.87/2001 Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi, în vederea unei noi examinări şi  depunerii unui nou raport. 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi 
completări, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
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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 şi completări prin Legea nr.87/2001, 
trimisă cu adresa nr.Plx.401/2014 din 8 septembrie 2014. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 2 septembrie 2014. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 192 din 24 februarie 2014. 
Guvernul a transmit Parlamentului, prin adresa nr.830/30.04.2014, punctul său de vedere prin care nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Propunerea legislativă 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 şi completări prin Legea nr.87/2001, în sensul introducerii unui nou 
alineat la art.14, potrivit căruia, se instituie obligaţia ca Agentul Guvernamental să prezinte anual Parlamentului, un raport 
de activitate care să cuprindă şi situaţia cauzelor aflate pe rolul CEDO. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
şi completări, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate (16 septembrie, respectiv 30 
septembrie 2014). 

Membrii celor două Comisii au fost prezenţi la lucrările comisiilor conform listelor de prezenţă. 
În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 

şi completări, la dezbaterea propunerii legislative au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor 
Externe şi iniţiatori ai propunerii legislative. 

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, precum şi 
a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să propună votului plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001, cu amendamente. 
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În şedinţa din 24 noiembrie 2014, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea  la comisiile sesizate în fond a 
propunerii legislative 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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
şi completări, cele două comisii au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat proiectul de 
lege în şedinţa din data de 3 decembrie 2014.  

Deputaţii, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la lucrările Comisiei 
juridice conform listelor de prezenţă.  

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
şi completări, la dezbaterea propunerii legislative au participat în calitate de invitaţi, domnul Radu Podgorean, secretar de 
stat, şi doamna Catrinel Brumar, director general - Ministerul Afacerilor Externe, precum şi iniţiatori ai propunerii 
legislative.  

La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat 
în data de 9 decembrie 2014, membrii Comisiei au fost prezenţi la lucrări conform listei de prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
şi completări, la dezbaterea propunerii legislative au participat în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Finanţelor 
Publice: domnul secretar de stat György Attila, doamna Mihaela Dana Stan - director general adjunct al Direcţiei generale 
juridice şi doamna Diaconescu Lucica, şef serviciu.  

În urma reexaminării, membrii celor două Comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii legislative 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001, cu amendamentele admise 
cuprinse în anexa la prezentul raport comun suplimentar. 

Propunerea legislativă se înscrie în sfera de aplicare a art. 111  din Constituţia României şi, prin conţinutul 
său, urmează modelele consacrate în multe dintre statele membre ale Consiliului Europei. De asemenea, iniţiativa 
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legislativă subscrie Recomandării 1764(2006) şi Rezoluţiei 1516(2006) ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 
precum şi documentelor specifice ulterioare, care recomandă statelor membre ale Consiliului Europei „să creeze 
mecanismele şi procedurile interne - atât la nivelul guvernelor cât şi al parlamentelor — care să permită garantarea 
aplicării hotărârilor Curţii, în mod rapid şi eficient, graţie acţiunii concertate a tuturor actorilor naţionali implicaţi şi cu 
susţinerea necesară de la cel mai înalt nivel politic". 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

             
                     
                 PREŞEDINTE,                                                                     PREŞEDINTE, 
 
                 Nicolae PĂUN                                                                                                  Bogdan Liviu CIUCĂ 
 
                                           
                                   

SECRETAR,                     SECRETAR, 
 

     Ioan Sorin ROMAN                                                                                              Gabriel ANDRONACHE                         
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, consilier parlamentar   Onesia Babeş                                                                                                                                                  Întocmit,  Consilier parlamentar, Alina Grigorescu  
  
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                             Avizat şef serviciu, Ciprian BUCUR            
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ANEXĂ 
Amendamente  

la propunerea legislativă 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001 

 
(Plx. 401/2014)  

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendament propus 
(autor amendament) 

Motivaţii/ 
precizări 

1. Titlu: 
"Lege 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, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 87/2001" 

Titlu: 
"Lege pentru 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" 
(Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi) 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
 
(propunerea 
legislativă vizează 
numai intervenţii 
legislative de 
natura 
completărilor) 

2. Articol unic - Ordonanţa 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 şi completări prin Legea 
nr. 87/2001, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 14 din 
Ordonanţa 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 
31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 87/2001, cu modificările şi completările 

- pentru 
respectarea 
rigorilor de 
tehnică legislativă 



 7

ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 
(Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi) 

3. 1. La articolul 14 se introduce alineatul (2) şi 
va avea următorul cuprins: 

     - se elimină această sintagmă, ca urmare a 
reformulării părţii dispozitive în sensul de 
mai sus 
(Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi) 

- pentru 
respectarea 
rigorilor de 
tehnică legislativă 

4. (2) Agentul guvernamental prezintă anual 
Parlamentului un raport asupra activităţii sale,
care va cuprinde şi situaţia cauzelor în care 
România este parte aflate pe rolul Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. 

(2) Guvernul transmite anual Parlamentului 
în atenţia Comisiilor Juridice şi pentru 
Drepturile Omului, un raport asupra 
activităţii Agentului Guvernamental - care va 
cuprinde situaţia cauzelor în care România 
este parte, aflate pe rolul Curţii Europene a 
Drepturilor Omului şi situaţia cauzelor
soluţionate de către Curte sau aflate în 
procedurile execuţionale în faţa Comitetului 
Miniştrilor -, precum şi asupra situaţiei
acţiunilor în regres, iniţiate ca urmare a 
deciziilor şi hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 
Acest raport este analizat de către comisiile 
de specialitate sus-menţionate şi prezentat,
de către acestea, spre informare,  plenului
Parlamentului. 
 (Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi) 

-  pentru   o 
reglementare     
clară şi precisă 

 


