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Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Propunerii 

legislative pentru ratificarea Protocolului Adiţional la plângerile 
colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială 
Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 1961 
trimisă spre dezbatere în fond cu adresa nr. Plx. 81/2015 din 16 martie 2015. 

 
In raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
 

             Vicepreşedinte,                    Vicepreşedinte, 
 
 
           Natalia INTOTERO                Ciprian Nicolae NICA 
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru ratificarea Protocolului Adiţional la 
plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta 

Socială Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 1961 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică externă şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate pentru dezbatere pe fond, 
în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru ratificarea Protocolului 
Adiţional la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la 
Carta Socială Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 1961, 
trimisă cu adresa nr. Plx 81 din 16 martie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-13/6 din data de 
17 martie 2015, respectiv 4c-11/393 din 17 martie 2015. 

Potrivit prevederilor art.75 alin. (2) din Constituţia României, republicată, precum 
şi ale art. 92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată. 

Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă, conform avizului 
nr.196 din 9 martie a.c.  

Consiliul Economic şi Social avizează pozitiv propunerea legislativă, conform 
avizului nr.2/1253 din 5 martie 2015.  

Guvernul, până la data dezbaterii iniţiativei legislative, nu a transmis un punct de 
vedere. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului 
adiţional referitor la plângerile colective, încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 
la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 1961.
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România a semnat Carta Socială Europeană Revizuită a Consiliului Europei la 1 

iulie 1991, fiind printre primele state care au ratificat Carta. Prin legea de ratificare, 
România a acceptat 65 de paragrafe din totalul de 98. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru politică externă şi ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat proiectul de lege şi avizele accesorii, în şedinţele separate din data 
de 31.03.2015. La lucrările Comisiei pentru politică externă au participat 21 de membri. 
La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea propunerii 
legislative a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Afacerilor 
Externe, domnul Radu Podgorean, secretar de stat. 

Protocolul Adiţional adoptat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 are aceeaşi forţă 
juridică şi urmează aceleaşi rigori procedurale ca actul de bază, Carta Socială 
Europeană. Prin semnarea şi ratificarea Cartei România se angajează pe plan 
internaţional, asumându-şi drepturi şi obligaţii. Prin urmare, potrivit art. 91 alin. 1 din 
Constituţia României, prerogativa încheierii actelor internaţionale în numele României 
aparţine exclusiv Preşedintelui României, care le supune spre ratificare Parlamentului, 
prin Decret.  

Asumarea Protocolului Adiţional în numele României, prin semnarea acestuia de 
către Preşedinte, este obligatoriu premergătoare procedurii de supunere spre ratificare 
în Parlament. 
 În consecinţă, membrii celor două Comisii au constatat că nu sunt îndeplinite 
condiţiile constituţionale pentru ratificarea unui act internaţional şi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative, din considerente procedurale. 
 
 
             Vicepreşedinte,                    Vicepreşedinte, 
 
 
           Natalia INTOTERO                Ciprian Nicolae NICA 
 
 
 
               Secretar,                                                             Secretar, 
 
 
        Dan Laurenţiu TOCUŢ                                       Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
       Consilier parlamentar,                                               Consilier parlamentar, 
                 Elena POP                                                       Alina GRIGORESCU 
 
                                                                                                         
                                                                                          Avizat Şef serviciu, 
                                                                                             Ciprian BUCUR 


