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RAPORT 
asupra 

Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 
24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 
adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități  au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege 

pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, 

semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 

noiembrie 1950, transmis cu adresa nr. PLx. 131/2021 din 24 martie 2021.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art. 91 

alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera  Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și 

propuneri, conform avizului nr. 84/2.03.2021. 



Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea 

Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de România la 

Strasbourg, la 14 octombrie 2014. Principalul element de noutate se referă la 

posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicții ale părților contractante de a solicita un aviz 

consultativ, atunci când apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă 

gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenției sau a protocoalelor sale. 

Instrumentul convențional reglementează conținutul unei cereri de aviz consultativ, 

procedura de examinare a admisibilității acestei cereri și procedura de emitere a avizului 

consultativ de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.  

Protocolul nr.16 prevede posibilitatea pentru Comisarul pentru drepturile omului al 

Consiliului Europei și pentru Înalta parte Contractantă căreia îi aparține instanța care a 

formulat cererea, de a prezenta observații scrise și de a lua parte la audieri, stipulează 

obligativitatea motivării avizelor consultative care se publică și se comunică instanței care 

a formulat cererea și Înaltei părți Contractante căreia îi aparține instanța respectivă și 

caracterul lor obligatoriu. În ceea ce privește lista celor mai înalte jurisdicții române care 

pot formula o solicitare de aviz consultativ, proiectul de act normativ conferă legitimare 

procesuală activă doar Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). 

Aceasta din urmă va putea solicita un aviz consultativ și în cadrul procedurii sesizării în 

vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, cu 

consecința recunoașterii legitimării procesuale active mediate și instanțelor îndreptățite 

(complet de judecată al ÎCCJ, al curții de apel sau al tribunalului, învestit cu soluționarea 

cauzei în ultimă instanță) să adreseze ÎCCJ o astfel de sesizare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele două Comisii au 

dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale au examinat proiectul de lege în ședința organizată în sistem 

mixt (fizic și online) din data de 5 mai 2021. 



Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de 

lege în ședința desfășurată în sistem hibrid (fizic/online), în data de 13 mai 2021. 

Deputații celor două comisii au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege 

conform listelor de prezență. 

În temeiul art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, la lucrările comisiilor a participat din partea 

Ministerului Justiției,  domnul Mircea Ursuța - Secretar de Stat. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 

nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 

14 octombrie 2014, la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu amendamente 

admise, prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

Notă: Inițiatorul a procedat la completarea dosarului proiectului de lege depus inițial, 

transmițând celor două comisii sesizate în fond, prin Ministerul Afacerilor Externe, copia 

certificată a protocolului internațional supus ratificării în versiunea sa originală 

(încheiat în limbile franceză și engleză), anexată în original la prezentul raport comun. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

  PREȘEDINTE,                                                                           PREȘEDINTE, 

               Iusein Ibram                                                                 Mihai Alexandru Badea                                                                     

 

 

Consilier parlamentar, Onesia Babeș                                 Consilier parlamentar, Alina Grigorescu 

                                                                                                                                Șef serviciu 

Consilier parlamentar, Elena Zorilă                                                                 

        



ANEXA 

PLx 131/2021 

Amendamente admise         

 

Nr. 
Crt. 

Text Inițial Text 
propus de comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. LEGE 

pentru ratificarea Protocolului nr. 16 adoptat la 
Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la 
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 
1950 

 

LEGE 

pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 
2013 și semnat de România la Strasbourg, la 14 
octombrie 2014 

Autor amendament: membrii comisiilor sesizate în fond  

Tehnică 
legislativă 

2. Art.1. - Se ratifică Protocolul nr. 16 adoptat la 
Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la 
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 
1950. 

 

Art.1. - Se ratifică Protocolul nr. 16 la Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.135 din 31 mai 1994, adoptat la Strasbourg, la 2 
octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg, 
la 14 octombrie 2014. 

Autor amendament: membrii comisiilor sesizate în fond 

 

Tehnică 
legislativă 



5 

 

3. Art.2. - (1) Cu ocazia depunerii instrumentului de 
ratificare, în conformitate cu art. 10 din Protocolul 
nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale, România declară 
că, pentru scopul art. 1 par. 1 din Protocolul nr. 16, 
se desemnează următoarele instanţe naţionale: 

a)       Curtea Constituţională; 

b) Înalta Curte de Casaţie și Justiție. 

 

Art.2. - (1) Cu ocazia depunerii instrumentului de 
ratificare, în conformitate cu art. 10 din Protocolul nr. 
16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, România declară că, pentru 
scopul art. 1 par. 1 din Protocolul nr. 16, sunt 
desemnate următoarele instanțe naționale: 

a)       Curtea Constituțională; 

b) Înalta Curte de Casație și Justiție. 

 

 Autor amendament: Andi Grosaru – Grupul 
parlamentar al minorităților naționale 

Tehnică 
legislativă 

4. (2) Prezenta declaraţie înlocuieşte declaraţia 
formulată de România cu ocazia semnării 
Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi se 
va depune la Secretarul General al Consiliului 
Europei, în conformitate cu art. 10 din Protocol. 

Nemodificat  

 

 


