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  La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, absentând 
domnii: Viorel Hrebenciuc, Grupul parlamentar al PDSR, Iacob Elena, 
Grupul parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist, şi Valeriu Stoica, Grupul 
parlamentar al PNL, care este membru al Guvernului. 
  În deschidere domnul preşedinte Marţian Dan a propus spre 
aprobare proiectul ordinei de zi, pe care sunt 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  
  2. Proiectul  de   Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 5/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de 
solidaritate  
  3. Proiectul   de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii  
  4. Propunerea legislativă pentru abrogarea legii nr. 3/1974 
privind Legea presei din Republica Socialistă România. 
  Proiectul ordinei de zi a fost însuşit de membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi. 
  Şedinţa    a   fost  condusă  de  domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang, vicepreşedinte al comisiei. 
  La dezbaterile comisiei au participat doamna Tarcea Cristina, 
reprezentanta Ministerului Justiţiei, şi doamna Irina Moroianu-Zlătescu, 
director al Institutului Român pentru Drepturile Omului. 
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  S-a trecut la dezbaterea punctului 1 înscris pe ordinea de zi, 
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.  
  Domnul deputat Tokay György şi domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner şi-au însuşit propunerea de modificare a titlului proiectului 
de lege, propus de doamna Tarcea, propunere care se referă la modificarea  
titlului proiectului de lege şi care constă din introducerea sintagmei 
“exercitarea dreptului de”, înaintea cuvântului “regres”. Propunerea de 
amendare a fost acceptată cu unanimitate de voturi, ca şi articolele de la 1 la 4. 
  La art. 5 s-au propus o serie de amendamente: 
- domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea avizului comisiilor 

deoarece, oricum, actuala putere nu ţine cont de ele, lucru pe care l-a 
demonstrat în repetate rânduri şi atunci când a fost vorba de investirea unei 
serii de ambasadori care nu primiseră girul acestora; 

- domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus ca avizul pentru numirea 
judecătorilor titulari să nu aibă un caracter consultativ şi să fie dat, pe 
lângă Comisiile juridice din cele două Camere, şi de Comisiile pentru 
drepturile omului ale Parlamentului; 

- domnul deputat Marţian Dan a propus, de asemenea, ca desemnarea 
acestora să se facă la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, 
deoarece acesta este organul cel mai competent în a lua decizii asupra 
criteriile profesionale, morale şi etice ale persoanelor propuse, iar avizul să 
fie deliberativ, nu consultativ. Domnia sa a accentuat asupra faptului că la 
baza desemnării pentru această funcţie ar trebui să se afle criteriul 
competenţei şi nu cel politic, dacă vrem să avem o justiţie care să opereze 
cu obiectivitate şi moralitate; 

- domnul deputat Tănase Tăvală a propus ca avizul să fie dat de către 
Ministerul de Justiţie, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii; 

- doamna Tarcea Cristina a apreciat că menirea judecătorului la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului de către Consiliul Superior al 
Magistraturii este puţin exagerată, depăşind prevederile constituţionale; 
motivând că respectarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a 
protocoalelor adiţionale angajează răspunderea Guvernului, se impune ca 
propunerea să vină tot din partea unui reprezentant al acestuia. 

- atât domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, cât şi domnul deputat 
Marţian Dan au propus atât pentru simplificarea procedurilor, cât şi pentru 
scurtarea perioadei elaborării avizului, ca cele patru comisii să se 
întrunească în şedinţă reunită. 

Doamna Irina Moroianu-Zlătescu, menţionând că nu vrea să intre 
în polemică cu reprezentantul Ministerului Justiţiei,  a fost de părere că 
includerea prevederii care vizează propunerea judecătorului Curţii de către 
Consiliul Superior al Magistraturii, nu poate fi decât benefică, deoarece 
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ministrul justiţiei s-ar putea să nu-l cunoască aşa de bine sub toate aspectele 
impuse de funcţie. 

Includerea avizului comisiilor parlamentare, consideră domnia 
sa, este obligatoriu pentru că acest lucru va deschide calea democratică, 
comisiile reprezentând întregul spectru politic. 

După formularea amendamentelor s-a trecut la votarea lor. 
Propunerea domnului Petre Ţurlea de eliminare a avizului 

comisiilor a fost respinsă, cu 1 vot pentru şi restul împotrivă. 
Propunerea domnului Liviu Alexandru Mera de eliminare a 

cuvântului “consultativ” a fost aprobată cu majoritate de voturi – 6 voturi 
pentru şi 5 împotrivă. 

Propunerea domnului Marţian Dan de introducere a sintagmei “la 
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii” a fost acceptată cu 
majoritate de voturi – 6 voturi pentru şi 5 împotrivă. 

Propunerea domnilor deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi 
Marţian Dan de elaborare a unui aviz deliberativ a celor patru comisii 
întrunite în şedinţă comună a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Formularea alin. (1) al art. 5 urmează să se facă astfel: 
“Desemnarea candidaţilor – în numele României – pentru funcţia de judecător 
al Curţii se face de către Guvern la propunerea Consiliului Superior al 
Magistraturii cu avizul deliberativ al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaţilor  şi al Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări, precum şi al Comisiei de drepturile 
omului ale Senatului, reunite în şedinţă comună”. 

Articolul în întregime a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 
Articolul 5 alin. (1) a fost votat cu 6 voturi pentru şi 5 împotrivă, 

în timp ce alin. (2) a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 
La art. 6, domnul deputat Marţian Dan a propus introducerea 

vocabulei “a” după sintagma “activităţi jurisdicţionale sau executare”. 
Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Art. 6 a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 
La art. 7, domnul deputat Tănase Tăvală a propus, la alin. (2) şi 

(3), prelungirea termenului de la 3 zile la 5 zile. Amendamentul a fost 
acceptat cu majoritate de voturi – 5 pentru şi 4 abţineri. 

La alin. (3) al aceluiaşi articol, domnul Liviu Alexandru Mera a 
propus înlocuirea termenului de 24 de ore cu cel de 48 de ore. Amendamentul 
a fost acceptat cu majoritate de voturi – 7 pentru şi 2 abţineri. 

Art. 8, 9, 10 şi 11 au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 
La art. 12, domnul Tokay György a propus eliminarea alin. (3), 

nefiind de acord cu răspundera civilă a magistraţilor, argumentând că pentru 
deciziile eronate judecătorii pot fi sancţionaţi disciplinar, deoarece aceste 
decizii pot fi corectate ulterior prin intermediul căilor de atac prevăzute de 
justiţie. 
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Doamna Tarcea Cristina a argumentat prezenţa acestui alineat în 
textul legii datorită recomandărilor Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei, cuprinse în Carta Europeană a Magistraturii, în care se prevede că 
judecătorii pot răspunde material pentru deciziile eronate. 

Deoarece România a semnat această Cartă se impune alinierea 
legislaţiei la cerinţele europene. 

Domnul deputat Marţian Dan, în cuvântul domniei sale, a 
subliniat faptul că, după ce a ascultat şi punctul de vedere al reprezentantului 
Ministerului Justiţiei, consideră că problema trebuie formulată în sensul 
găsirii unei soluţii care să nu excludă din textul legii prevederile europene în 
materie, dar că trebuie formulat în aşa fel încât să excludă presiunile politice 
la adresa puterii judecătoreşti prin instituirea răspunderii civile în cazul luării 
de decizii greşite.  

Domnul deputat Tokay György a propus amânarea discutării 
acestui articol până la proxima şedinţă a comisiei, răstimp necesar pentru  a 
reflecta asupra găsirii unei formulări de tip european în textul acestui articol, 
dar care, în acelaşi timp, să nu ştirbească autoritatea puterii judecătoreşti. 
Acestei propuneri i s-au raliat şi domnii deputaţi Varga Attila, Tănase Tăvală 
şi Şerban Rădulescu-Zoner.  

Domnul deputat Petre Ţurlea, formulând un punct de vedere 
diferit de al antevorbitorilor, a fost de părere că eliminarea acestui alineat ar fi 
o greşeală şi o încălcare grosolană a prevederii din Constituţie, conform căreia 
în faţa legii toţi cetăţenii sunt egali bucurându-se de aceleaşi drepturi şi având 
aceleaşi obligaţii. Nu înţelege de ce toţi cetăţenii atunci când comit greşeli 
trebuie să plătească pentru ele, în timp ce pentru greşelile comise de 
judecători aceştia nu trebuie să aibă nici un fel de răspundere materială. De ce 
statul trebuie să răspundă pentru greşelile acestora, şi nu propria persoană? 
Este de acord ca textul să fie reformulat în funcţie de reglementările europene 
dar, în nici un caz, nu este de acord cu eliminarea acestui alineat.  

Supusă votului, propunerea de eliminare a discutării acestui 
articol (12), a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Articolele 13, 14, 15, 17 au fost votate în forma propusă de 
iniţiator cu unanimitate de voturi. 

S-a trecut la dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, 
proiectul  de   Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 5/2000 
pentru   modificarea    şi    completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate. 

Asupra acestui proiect de lege s-au reliefat două puncte de 
vedere divergente. Unul a aparţinut domnilor deputaţi Petre Ţurlea, Şerban 
Rădulescu-Zoner şi Tănase Tăvală, care au propus acordarea unui aviz 
favorabil, deoarece prevederile conţinute sunt benefice, având în vedere că 
aplicarea ei ar duce la mărirea resurselor bugetare, urmând ca aceste sume să 
fie direcţionate în sectorul umanitar. 
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Un alt punct de vedere a aparţinut domnului deputat Liviu 
Alexandru Mera, care şi-a sprijinit opinia pe faptul că jocurile de noroc au 
fost deja impozitate în repetate rânduri.  

Domnul deputat Marţian Dan a relevat, la rândul său, că tendinţa 
de a supra, supraimpozita aceste jocuri de noroc va avea un efect descurajant, 
iar acest lucru nu este de dorit.  

Supusă votului, propunerea de respingere, aparţinând domnului 
deputat Liviu Alexandru Mera, nu a întrunit majoritatea – 3 voturi pentru, 
restul împotrivă. 

Propunerea de acordare a unui aviz favorabil acestui proiect de 
lege,   în forma prezentată de Guvern, a întrunit majoritatea – 5 voturi pentru, 
3 împotrivă şi 1 abţinere. 

Punctul 3 înscris pe ordinea de zi, proiectul   de  Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, a fost amânat, deoarece membrii comisiei au decis, prin consens, că 
acest text necesită o aprofundare deosebită datorită atât importanţei, cât şi 
complexităţii subiectului. 

S-a trecut la dezbaterea punctului 4 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă pentru abrogarea legii nr. 3/1974 privind Legea presei 
din   Republica   Socialistă  România, unde domnii deputaţi Şerban 
Rădulescu-Zoner, Varga Attila şi Tănase Tăvală au propus un aviz favorabil, 
în care să fie înscrisă recomandarea făcută comisiei sesizată în fond ca la 
întocmirea raportului să ia în considerare recomandările formulate în avizul 
Consiliului Legislativ. 

Domnul deputat Petre Ţurlea a fost de părere că la mijloc este o 
problemă foarte delicată pentru că dacă se va da un aviz favorabil înseamnă 
că se renunţă la lege, iar dacă aceasta va fi abrogată nu se va pune nimic în 
locul ei. Pe de altă parte, dacă dăm un aviz negativ vom fi acuzaţi că suntem 
comunişti şi ceauşişti. Domnia sa întreabă cum va mai putea activa o breaslă 
care neavând un statut nu va mai putea avea nici un cod deontologic. 

De   aceeaşi   părere  au  fost  şi domnii deputaţi Wittstock 
Eberhard-Wolfgang şi Marţian Dan, în sensul că abrogarea legii ar creea un 
vid legislativ într-un domeniu şi aşa destul de sensibil în ceea ce priveşte viaţa 
socială a ţării.  

Pe lângă această problemă, domnul deputat Marţian Dan a 
subliniat că în textul legii sunt stipulate o serie de prevederi în favoarea 
ziariştilor şi a protecţiei dreptului constituţional la informare.  

Domnul deputat Petre Ţurlea a propus ca în numele comisiei să 
se înainteze o solicitare Consiliului Legislativ, prin care să se ceară acestuia 
elaborarea unei formei actualizate a legii, urmând ca pe baza acestui material 
comisia să iniţieze o propunere legislativă. 

Propunerea domnului Petre Ţurlea a fost respinsă cu majoritate 
de voturi – 2 voturi pentru şi restul împotrivă. 

Domnul deputat Marţian Dan a propus un aviz favorabil cu 
abrogarea parţială a acelor dispoziţii depăşite din punct de vedere politic şi 
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păstrarea celor care  încă sunt valabile sub aspect modern şi constituţional. 
Propunerea a fost susţinută de majoritatea participanţilor. 

Supusă votului, aceasta a întrunit majoritate de voturi – 1 vot 
împotrivă, 1 abţinere şi restul pentru. 

Ordinea   de   zi    fiind    epuizată,    domnul  Wittstock 
Eberhard-Wolfgang a declarat închise lucrările comisiei. 

 
 

 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena  
 

 
 

 
 


