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  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.  
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul 
ordinii  de zi, pe care au fost 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 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în 
operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul  
  3. Propunerea   legislativă privind modificări propuse la Legea 
nr. 145/1997 şi la Contractul-cadru. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea 
de zi, domnul deputat Petre Ţurlea a adresat membrilor comisiei o critică în 
sensul că, dacă aceştia ar fi ascultat sfatul domniei sale şi ar fi fost mai 
operativi, proiectul Legii cultelor religioase s-ar fi finalizat în luna decembrie 
şi nu s-ar mai fi ajuns la situaţia ca el să fie retras de către Guvern, dată fiind 
importanţa sa. 
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  La discutarea punctului 1 înscris pe ordinea de zi a fost invitată 
doamna Tarcea Cristina, reprezentantă a Ministerului de Justiţie, în calitatea 
sa de director a Direcţiei pentru Agentul Guvernamental, Integrare Europeană 
şi Drepturile Omului a acestui minister. Deoarece domnia sa a întrâziat, s-a 
trecut la dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi. 
  La discuţii a mai participat doamna Irina Moroianu-Zlătescu, 
director a Institutului Român pentru Drepturile Omului. 
  În deschiderea dezbaterilor, domnul deputat Liviu Alexandru 
Mera a salutat această iniţiativă legislativă, datorită precarităţii în care se află 
atât transportul feroviar, cât şi cel cu metroul, şi a propus acordarea unui aviz 
favorabil. 
  De aceeaşi părere a fost şi domnul deputat Petre Ţurlea, 
subliniind că această stare de lucruri s-a înregistrat şi “cu sprijinul şi aportul” 
actualului Ministru al Transporturilor, dl. Traian Băsescu. 
  Doamna Irina Moroianu-Zlătescu a subliniat că prin prisma 
respectării drepturilor omului Guvernul a fost nevoit să apeleze la acest 
proiect de lege pentru că dacă luăm în calcul dorinţa de integrare în Uniunea 
Europeană, trebuie să ţinem cont şi de libera circulaţie a persoanelor, a 
mărfurilor şi a capitalului. Actualmente, călătorii nu sunt în siguranţă. Acest 
lucru nu este specific României, ca dovadă că în unele ţări europene, datorită 
lipsei de siguranţă, unele călătorii pe timp de noapte au fost suspendate. 
Explicaţia oficială a fost că acest lucru se datorează unei anumite recesiuni 
economice dar, se pare, că lipsa siguranţei a fost un factor preponderent şi 
care ar trebui să nu fie ignorat. 
  Domnia sa consideră că este normal să existe nişte norme mai 
restrictive care au ca scop atât respectarea, cât şi impunerea unei corectitudini 
a angajaţilor celor două regii. Tocmai pentru că condiţiile de lucru sunt mai 
dificile, salariaţii acestor instituţii sunt mai bine retribuiţi. În virtutea acestui 
lucru, se prevede că dacă aceştia comit o serie de abateri este foarte normal ca 
ei să fie sancţionaţi mai aspru. Poate că ar fi bine ca această lege să se 
constituie într-o lege-cadru, iar o serie din prevederile conţinute să fie 
stipulate în regulamentele de ordine interioară, ca şi în contractele încheiate 
cu angajaţii.  
  Domnul deputat Tănase Tăvală consideră că, din punct de vedere 
al drepturilor omului, această lege este binevenită dar că, în ceea ce priveşte 
problemele de ordin tehnic, ar fi bine să lăsăm comisia de specialitate să 
opereze unele modificări care, probabil, se impun. 
  Una dintre aceste probleme este aceea a amenzilor care se vor 
aplica şi asupra cărora noi nu putem interveni, neavând o documentaţie 
comparativă. 
  Domnul deputat Marţian Dan consideră că proiectul de lege este 
mult prea restrictiv. Regimul sancţiunilor este deosebit de dur, motiv pentru 
care angajaţii îşi vor desfăşura activitatea într-un regim de teroare. Desigur, că 
există anumite raţiuni pentru a crea nişte constrângeri dar, personal, consideră 
că cele propuse în acest proiect de lege sunt exagerate.  
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  Încheindu-se discuţiile de ordin general, domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera a făcut o serie de propuneri de amendare a textului 
proiectului de lege. 
  - La art. 2 alin. (3), (4), (5), (7) şi, respectiv, ori de câte ori va fi 
nevoie în textul legii, înlocuirea termenului de “îndrumare” cu sintagma 
“punerea în circulaţie”. Propunerea a fost însuşită cu unanimitate de voturi. 
  - La art. 2 alin. (6) adăugarea, în încheierea alineatului, a 
următorului text: “inclusiv funcţionarea scărilor rulante”. Propunerea a fost 
însuşită cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
  - La art. 2 introducerea, la începutul alin. (18), a expresiei 
“absenţa ori”. Propunerea a fost însuşită cu unanimitate de voturi. 
  Domnul deputat Marţian Dan a propus înscrierea în aviz a 
sugestiei ca să se ţină seama de observaţiile cuprinse în avizul Consiliului 
Legislativ de către comisia sesizată în fond, atunci când va redacta raportul 
asupra acestui proiect de lege. 
  Şi această propunere a întrunit unanimitate de voturi, ca şi 
proiectul de lege, în întregul său. 
  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. 
  În cadrul dezbaterilor, doamna Cristina Tarcea a evidenţiat faptul 
că promovarea acestui proiect de lege are drept scop conferirea unor 
prerogative reale agentului guvernamental, atât în raport cu autorităţile 
centrale, cât şi cu cele locale, deoarece acesta reprezintă statul român în 
cadrul procedurilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
Prerogativele conferite acestuia înlesnesc punerea în executare  a hotărârilor 
Curţii Europene.  
  Domnul deputat Tokay György a propus eliminarea alin. (3) al 
art. 12, deoarece prevederile cuprinse reprezintă atât o încălcare a alin. (2) al 
art. 123 din Constituţie, cât şi a unor prevederi conţinute într-o serie de 
convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte. 
  Personal, domnia sa nu este de acord cu răspunderea materială a 
judecătorilor care dau sentinţe ce aduc atingere drepturilor omului în cauzele 
pe care le judecă. Aceste răspunderi, aplicate magistraţilor, trebuie, conform 
normelor în vigoare, să fie numai de natură disciplinară. 
  O altă observaţie a aparţinut doamnei Irina Moroianu-Zlătescu, 
care a sugerat, pentru evitarea oricăror ingerinţe de ordin politic, candidaţii 
desemnaţi pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului, din partea României, să primească şi avizul celor două Comisii de 
drepturile omului din Camera Deputaţilor şi din Senat, iar acest aviz să nu 
aibă numai un caracter consultativ. Domnia sa  a recomandat comisiei, în 
acest sens, să propună o modificare a art. 5 alin. (1) şi (2).  
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  Domnul deputat Petre Ţurlea, în opoziţie cu punctul de vedere 
exprimat de domnul deputat Tokay György, a considerat normal ca 
judecătorii să aibă responsabilitate deplină asupra hotărârilor pronunţate, iar 
pentru greşelile comise, din punct de vedere profesional, să fie sancţionaţi în 
virtutea unui tratament egal cu al celorlalte categorii sociale, reglementate în 
Constituţie. 
  Domnii deputaţi Tănase Tăvală şi Marţian Dan au formulat o 
serie de modificări care se referă la redactarea textului, având menirea să facă 
textul mai accesibil persoanelor care s-ar adresa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului pentru un litigiu cu statul român. În acest sens, domniile lor au propus 
revizuirea sintagmei “regres al statului”, prevăzută atât în titlul ordonanţei cât 
şi la alin. (1) al art. 12. 
  S-a propus amânarea discuţiilor pentru a se da posibilitatea 
aprofundării problemelor discutate, urmând ca reprezentanta Ministerului 
Justiţiei să se consulte cu domnul ministru Stoica în ceea ce priveşte 
obiecţiunile ridicate, urmând ca în şedinţa viitoare a comisiei să se dea o 
formă finală amendamentelor formulate, precum şi adoptarea unei decizii 
finale în ceea ce priveşte proiectul de lege. 
  Propunerea legislativă înscrisă la punctul 3 pe ordinea de zi, 
propunerea   legislativă privind modificări propuse la Legea nr. 145/1997 şi la 
Contractul-cadru, nu a primit aviz favorabil deoarece membrii comisiei au 
considerat că aceasta are lacune serioase în ceea ce priveşte forma 
redacţională, considerând juste observaţiile conţinute în avizul Consiliului 
Legislativ. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan a 
declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 


