
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 23 februarie 2000 

 

  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale din data de 23 februarie 2000 au participat 

11 deputaţi, fiind absent domnul deputat Viorel Hrebenciuc (PDSR), domnul 

deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, aflat în delegaţie peste hotare, domnul 

deputat Şerban Rădulescu-Zoner (PNL), aflat în grevă parlamentară.  

  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Proiectul   de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în 

operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul  

  2. 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 

  3. Propunerea   legislativă privind modificări propuse la Legea 

nr. 145/1997 şi la Contractul-cadru. 
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Proiectul   de   Lege   pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în 

operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul a primit aviz favorabil, în 

urma operării unor modificări asupra textului iniţial vizând – în special –  o 

mai corectă şi precisă redactare a acestuia. Totuşi, în cursul dezbaterilor s-a 

revenit, în unele intervenţii, la observaţia de fond formulată de Consiliul 

Legislativ care arată că, potrivit textului ordonanţei, “întreg procesul de 

muncă în acest domeniu se desfăşoară sub presiunea sancţiunilor 

contravenţionale”. Or, din cele 63 de încălcări ale unor sarcini sau atribuţii 

de serviciu ale personalului salariat de la căile ferate şi de la metrou, 

prevăzute în cuprinsul art. 2 al ordonanţei, numai primele 6 fapte enumerate 

ar putea forma obiectul răspunderii contravenţionale. Drept urmare, ar fi fost 

mai oportună cuprinderea celorlalte sancţiuni în regulamentele interne decât 

elaborarea unei legi care să instituie 63 de sancţiuni contravenţionale pentru 

neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. Alţi vorbitori au insistat mult asupra 

indisciplinei, dezordinii, indiferenţei şi murdăriei generalizate ce se constată 

în transportul pe calea ferată şi cu metroul, situaţii ce trebuie sancţionate dacă 

vrem ca starea de lucruri din aceste sectoare să se îmbunătăţească.  

Trecându-se la discutarea punctului 2 al ordinii de zi s-a relevat 

importanţa acestei legi în contextul semnării şi ratificării de către România a 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a celor 11 Protocoale adiţionale, 

precum şi a punerii în aplicare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului care implică răspunderea statului român. La examinarea lui au 

participat doamna Cristina Tarcea, din partea   Ministerului   Justiţiei,   şi   

doamna   prof. univ. dr. Irina Moroianu-Zlătescu, directorul Institutului 

Român pentru Drepturile Omului.  

Reprezentanta Ministerului Justiţiei, în calitate de director al 

Direcţiei pentru Agentul Guvernamental, Integrare Europeană şi Drepturile 

Omului din cadrul acestuia, a evidenţiat faptul că promovarea acestui proiect 

de lege are ca scop conferirea de prerogative reale - în raport cu autorităţile 
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centrale şi locale - agentului guvernamental, care reprezintă statul român în 

cadrul procedurilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prerogative 

prin care să se înlesnească punerea în executare a hotărârilor acesteia. 

În cadrul dezbaterilor generale, domnul deputat Tokay György a 

criticat instituirea – prin dispoziţiile articolului 12 (alin. 3) din proiect – a 

răspunderii materiale a judecătorilor în cazurile în care aceştia dau sentinţe 

greşite ce aduc atingere drepturilor omului în cauzele pe care le judecă. 

Această prevedere este absurdă, revoltătoare şi în contradicţie cu dispoziţiile 

art. 123 alin. (2) din Constituţie, motiv pentru care propune eliminarea ei. 

Intervenind în dezbaterea problemei ridicate de domnul deputat Tokay 

György, doamna Irina Moroianu-Zlătescu a arătat că instituirea răspunderii 

materiale a magistraţilor prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 ar 

reprezenta o încălcare a unor prevederi din convenţii şi acorduri internaţionale 

la care România este parte, care nu conţin decât dispoziţii referitoare la 

răspunderea disciplinară a magistraţilor şi a propus eliminarea alineatului 

respectiv din proiectul de lege. Menţionata dispoziţie din ordonanţă i-ar 

traumatiza pur şi simplu pe magistraţi şi i-ar supune unor presiuni de nedorit 

într-un domeniu atât de sensibil şi dificil cum este căutarea şi stabilirea 

adevărului. În altă ordine de idei, vorbitoarea s-a referit la evitarea oricăror 

influenţe sau presiuni politice ce pot să apară  în operaţiuinea de desemnare a 

candidaţilor României pentru funcţia de judecători la Curtea Supremă a 

Drepturilor Omului. Pentru a se evita  asemenea situaţii ar fi oportun ca 

desemnarea candidaţilor, la care se referă dispoziţiile alin. (1) şi alin. (2) din 

cuprinsul ordonanţei, să se facă şi cu participarea Comisiilor pentru drepturile 

omului din Parlament şi, mai mult decât atât, avizul comisiilor parlamentare 

să nu aibă doar caracter consultativ. 

O opinie contrară a exprimat dl. deputat Ţurlea, care  a 

considerat   just   ca    şi    judecătorii   să  fie  făcuţi responsabili pentru 

greşelile   profesionale,   tratament    ce   se    aplică    şi   altor categorii 

socio-profesionale prevăzute de Constituţie. 
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 În cursul dezbaterilor, unii vorbitori, printre care domnii Tănase 

Tăvală şi Marţian Dan, pornind de la necesitatea ca textul unor dispoziţii să 

fie concomitent corect din punct de vedere al conceptelor de drept cu care 

operează şi, de asemenea, pe cât posibil, cât mai accesibil înţelegerii 

justiţiabilului care s-ar adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru un 

litigiu cu statul român au pus problema de redactare a câtorva pasaje din 

textul ordonanţei. Concret, este vorba dacă nu este cazul să se opereze o 

anumită intervenţie redacţională în segmentul de text “şi regresul statului în 

urma hotărârilor ...”, care se regăseşte în titlul ordonanţei şi în dispoziţia alin. 

(1) al art. 12, pentru ca acesta să fie mai conform cu spiritul limbii române de 

astăzi, fără a i se altera însă cu nimic semnificaţia pe care i-a consacrat-o, în 

timp, limbajul juridic.  

Întrucât reprezentanta Ministerului Justiţiei a arătat că, în unele 

probleme, cum ar fi, de exemplu, eliminarea din textul ordonanţei a 

dispoziţiei referitoare la instituirea răspunderii materiale a magistraţilor nu 

poate rosti o poziţie tranşantă fără a avea o consultare cu conducerea 

Ministerului, Comisia a decis să se dea răgaz de timp pentru consultările 

necesare. În consecinţă, s-a stabilit ca discutarea pe articole a textului 

ordonanţei şi a amendamentelor să aibă loc în cadrul viitoarei şedinţe a 

acesteia. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi nu a primit 

aviz favorabil, membrii comisiei considerând juste observaţiile Consiliului 

Legislativ şi evidenţiind că – în forma prezentată – redactarea acestuia nu 

corespunde rigorilor în care trebuie să fie redactat un proiect de lege. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marţian Dan 


