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RAPORT  COMUN 

asupra   
propunerii legislative privind protejarea şi susţinerea apărătorilor drepturilor 

omului 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
protejarea şi susţinerea apărătorilor drepturilor omului, trimisă Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu adresa nr.Pl.x.277 din 9 mai 2011, înregistrată cu nr. 31/432 
din 12 mai 2011 şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale cu adresa nr.Pl.x.277 din 12 mai 2011, înregistrată cu nr.25/214 din 12 mai 
2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 4 mai 2011. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului 
nr.1555 din 15 decembrie 2010. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea legislativă, 
cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 24 mai 2011, conform adresei cu nr.22/206 din 
25 mai 2011. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  
instituirea unor măsuri pentru protejarea şi susţinerea apărătorilor drepturilor omului. 
Proiectul de act normativ a avut în vedere Rezoluţia 53/144 a Adunării Generale a 
Naţiunilor Unite referitoare la Declaraţia privind dreptul şi răspunderea persoanelor, a 
grupurilor şi a organismelor societăţii pentru promovarea şi protejarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale universal recunoscute. 
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Propunerea implică modificarea dispoziţiilor bugetului de stat, astfel încât devin 
aplicabile prevederile art.111 alin.(1) teza a doua din Constituţie şi dispoziţiile art.15 
alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, întrucât se acordă anumite facilităţi fiscale organizaţiilor guvernamentale de 
utilitate publică având ca obiectiv promovarea şi protejarea drepturilor omului. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 7 iunie 2011. Din numărul total de 13 membri ai 
Comisiei drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au participat la 
şedinţă 12 deputaţi.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat în şedinţa din 
7 iunie 2011 propunerea legislativă, expunerea de motive, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului României, transmis cu 
adresa nr.372 din 17 februarie 2011, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. Din numărul total de 23 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la şedinţă  20 deputaţi.  

Membrii celor două comisii au constatat faptul că soluţiile legislative propuse 
contravin prevederilor art.1 alin.(4) şi art.21 şi art.138 alin.(5) din Constituţia României, 
republicată, încalcă principiile promovate prin Codul fiscal privind crearea unui regim 
preferenţial nejustificat în favoarea unor persoane, grupuri sau organizaţii 
neguvernamentale, neutralizând măsurile fiscale în raport cu diferite categorii de 
contribuabili. Scutirile de taxe vamale sunt reglementate la nivel comunitar, prin 
Regulamentul CEE nr.1150/2000, Regulamentul CEE nr.2913/92 şi Regulamentul CEE 
nr.1186/2009, România asumându-şi obligaţia respectării acestor prevederi comunitare 
încă de la data aderării sale la Uniunea Europeană, astfel că propunerile din proiectul de 
act normativ care nu respectă reglementările Regulamentelor invocate nu pot fi adoptate 
în legislaţia românească. 

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 
unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor Raportul de 
respingere a propunerii legislative privind protejarea şi susţinerea apărătorilor 
drepturilor omului. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

      PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE,                       
 Daniel BUDA                                         Nicolae PĂUN 

 
 
 

 SECRETAR,                    SECRETAR, 
 Gabriel ANDRONACHE     Sergiu ANDON 

 
 
 
 
Consilier parlamentar,        Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu         Onesia Babeş 
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