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Perioada istoricã ce începe cu ocupaþia sovieticã a rãsturnat toate valorile societãþii româneºti
ºi a stricat sufletul unui popor1. Elita intelectualã ºi politicã a României a fost fie suprimatã în
închisori, fie obligatã sã se exileze. S-a instaurat o teroare pe care cei ce n-au trãit-o nu sunt în
stare sã ºi-o închipuie, drepturile fundamentale ale omului au fost limitate ori chiar suprimate,
minciuna a fost ridicatã la rangul de metodã de guvernare, delaþiunea a fost consideratã virtute, iar
furtul, nu numai din bunul statului, dar ºi din cel al vecinului, a apãrut legitim, din cauza privaþiunilor
permanente.
Regimul comunist a lãsat urme profunde în mentalitãþi ºi comportamente, atât la nivel
individual, cât ºi generalizat, în relaþia dintre autoritãþi ºi indivizi.
Aceste urme par a fi piedica majorã în integrarea românilor într-o lume nouã, caracterizatã
prin cultul cinstei, al respectului pentru cuvântul dat ºi pentru semeni, prin formarea unei elite
responsabile.
România a devenit membru al Consiliului Europei la data de 7 octombrie 1993, odatã cu
depunerea instrumentului de aderare la statutul organizaþiei. În prealabil, Parlamentul României
dobândise statutul de invitat special la Adunarea Parlamentarã (1 februarie 1991), un statut similar
fiind obþinut ºi de Guvernul României, ca urmare a aderãrii la Convenþia culturalã europeanã (19
decembrie 1991).
România a ratificat Convenþia europeanã pentru aparãrea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, precum ºi Protocoalele adiþionale prin Legea nr. 30/1994, intratã în vigoare la 20
iunie 2004.
Acest act politic reprezintã un mare pas înainte, în recuperarea unei societãþi democratice, a
statului de drept ºi a respectului drepturilor fundamentale ale omului.
În materia raportului dintre dreptul intern ºi cel internaþional public, regula rezultã din prevederile
art. 11 din Constituþia României, care precizeazã cã, în general, tratatele ratificate de Parlament,
potrivit legii, fac parte din dreptul intern, adicã încorporarea le face interpretabile ºi aplicabile dupã
aceleaºi reguli ca ºi toate celelalte norme care provin de la puterea de stat.
Ca o excepþie, art. 20 din Constituþie stabileºte cã tratatele internaþionale care reglementeazã
în materia drepturilor omului trebuie interpretate ºi aplicate în dreptul intern în deplinã armonie cu
prevederile constituþionale ºi legale, iar, în caz de contrarietate sau simple neconcordanþe, prioritate
de aplicare vor avea actele internaþionale, în detrimentul reglementãrilor interne, în mãsura în care
primele cuprind prevederi mai favorabile.
Convenþia europeanã pentru aparãrea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale impune
standarde minime.
Întrucât rãdãcinile societãþii totalitare au fost prea adânc înfipte în mentalitatea unui popor,
soluþiile jurisprudenþiale ale Curþii Europene a Drepturilor Omului nu puteau avea un alt sens decât
acela de a confirma, de cele mai multe ori, decãderea societãþii româneºti, în planul respectãrii
drepturilor fundamentale ale omului.
România a suportat, în intervalul 1998-2009 un numãr de 584 de condamnãri2, dintr-un numãr
de 648 de hotãrâri, fiind unul dintre principalii actori în rol negativ în cadrul procedurilor desfãºurate
pe rolul Curþii Europene a Drepturilor Omului3. La sfârºitul anului 2009, statul român se afla pe

1 A se vedea Neagu Djuvara, O scurtã istorie a românilor povestitã celor tineri, Ed. Humanitas,
Bucureºti, 2010, p. 229 ºi urm.
2 A se vedea http://www.echr.coe.int/50/fr/#infos-pays ºi http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/
B2CA3212-F801-4123-BD03-0990C698B309/0/Roumanie.pdf
3 18 hotãrâri constatã neîncãlcarea articolelor din Convenþie sau protocoalele adiþionale invocate de
petenþi.

Copyright Editura Universitară
Jurisclasor CEDO

Hotãrârile CEDO în cauzele împotriva României din perioada 19942009

1720

do

.ro

primele locuri, dupã numãrul de plângeri introduse împotriva sa, alãturi de Federaþia Rusã, Turcia
ºi Ucraina. În jur de 90% dintre acestea sunt însã declarate inadmisibile, tocmai pentru cã nu se
cunosc bine condiþiile în care o cerere individualã poate fi examinatã de instanþa europeanã pe
fond4. În România, conºtiinþa socialã este într-un proces interminabil de formare5, iar încrederea
cetãþeanului în justiþie este mai mult simbolicã6.
Pânã la 31 decembrie 2009, România a fost obligatã la plata sumei totale de 44.644.066 de
euro, din care aproximativ 2.433.685 de euro în urma înþelegerilor amiabile încheiate, respectiv
42.210.381 de euro în urma unor hotãrâri de condamnare ale Curþii. Suma este compusã din
obligarea statului român la plata unor daune materiale în valoare totalã de 39.751.141 de euro, a
unor daune morale în valoare totalã de 1.983.680 de euro, precum ºi a unor costuri ºi cheltuieli de
judecatã în sumã totalã de 475.561 de euro. În tabelele urmãtoare se pot observa costurile complete,
în funcþie de materii ºi de natura despãgubirilor.7

ic
e

TOTAL
costuri în materie civilã ºi penalã
Daune morale

Cheltuieli de judecatã

Total

Costuri EUR

39.751.141

1.983.680

475.561

42.210.381
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260.000
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180.755
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475.561
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Daune materiale

142.900

2.450
Cheltuieli de judecata

260.000

42.100
Daune morale
75.000
146.205
Daune
materiale
477.900
180.755
Total
Total

Costuri FRF
Costuri USD

Daune materiale
Daune morale
Cheltuieli de judecatã

4

A se vedea Corneliu Bîrsan, interviu publicat în volumul Despre justiþie ºi judecãtori. Interviuri,
Revista Forumul judecãtorilor, Editura Universitarã, Bucureºti, 2010, p. 223 ºi urm.
5 A se vedea Camelia Toader, interviu publicat în volumul Despre justiþie ºi judecãtori. Interviuri,
Revista Forumul judecãtorilor, Editura Universitarã, Bucureºti, 2010, p. 261 ºi urm.
6 A se vedea Valeriu Stoica, interviu publicat în volumul Despre justiþie ºi judecãtori. Interviuri, Revista
Forumul judecãtorilor, Editura Universitarã, Bucureºti, 2010, p. 245 ºi urm.
7 Calculele aparþin autorilor studiului de faþã ºi au la bazã hotãrârile analizate în culegere. Pentru
controlul hotãrârilor CEDO, a se vedea site-ul Comitetului de Miniºtri din cadrul Consiliului Europei http://
www.coe.int/t/cm/humanRights_fr.asp
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Cheltuieli de judecatã
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Costuri EUR

38.382.695

1472580

278793,58

40.134.068

Costuri USD

136.205
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2450

180.755
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109450
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Daune materiale
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Cheltuieli de judecata
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Cheltuieli de judecatã
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511.100

196.767
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15.000
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În urma numeroaselor condamnãri ale României, în opinia publicã s-a transmis cu o siguranþã
specificã, de cãtre oamenii politici, presã, uneori de cãtre autoritãþile publice (chiar miniºtri) ideea
cã judecãtorii poartã vina exclusivã a acestor condamnãri, fiind, desigur, în planul cauzalitãþii,
ultima verigã înainte de trimiterea unei cauze pe rolul Curþii Europene a Drepturilor Omului.
Afirmãm, fãrã putinþã de tãgadã, cã o astfel de opinie se bazeazã pe argumente speculative,
iar nu pe o cercetare ºtiinþificã amãnunþitã.
Scopul acestui studiu ºi metodologia aleasã au plecat tocmai de la o analizã foarte atentã a
situaþiei de fapt, a motivãrii fiecãrei hotãrâri pronunþate de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
pe fond, pentru a identifica mecanismul care a condus în final la încãlcarea dreptului fundamental
respectiv.
Astfel, avem la dispoziþie, într-un demers ºtiinþific ºi nepãrtinitor o serie de concluzii ºi
date concrete privind condamnãrile României la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului.
Paleta acestor condamnãri este atât de variatã, constatându-se, astfel, încãlcarea, de Statul
Român, a majoritãþii drepturilor ºi libertãþilor prevãzute de Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului
ºi de Protocoalele adiþionale: nerespectarea dreptului de a nu fi supus la torturã ori la tratamente
inumane sau degradante, nerespectarea dreptului la libertate ºi la siguranþã, nerespectarea dreptului
la un proces echitabil (sub aspectele accesului la instanþã, neexecutãrii hotãrârilor judecãtoreºti
definitive, lipsa unei motivãri adecvate a hotãrârilor judecãtoreºti, nerespectarea principiului
securitãþii raporturilor juridice ca urmare a recursului în anulare promovat de Procurorul General
sau a jurisprudenþei contradictorii a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, durata procedurii, lipsa
audierii în recurs, nerespectarea, de cãtre instanþã, a prezumþiei de nevinovãþie, judecarea unor
civili de cãtre instanþele militare, posibilitatea procurorului de a dispune internarea medicalã
psihiatricã a unei persoane, existenþa regulii unanimitãþii, ce impune ca o acþiune în revendicare sã
poatã fi introdusã doar de toþi coproprietarii unui bun, indiferent de situaþia de fapt, judecarea unui
litigiu în absenþa pãrþilor, refuzul unei instanþe de a audia martorii unei fapte penale, lipsa de
independenþã ºi imparþialitate), atingeri aduse dreptului la respectarea vieþii private ºi de familie, a
domiciliului ºi a corespondenþei, nerespectarea libertãþii de exprimare, nerespectarea libertãþii de
asociere, nerespectarea dreptului la un recurs efectiv, nerespectarea interdicþiei discriminãrii,
încãlcarea dreptului la respectarea bunurilor, nerespectarea libertãþii de circulaþie, ºi lista poate
continua.
Existã un numãr de 145 de decizii de radiere a cauzei de pe rolul Curþii, ca urmare a înþelegerii
amiabile intervenite între reclamanþi ºi Statul Român, a constatãrii faptului cã reclamanþii nu mai
doreau menþinerea cererii sau cã nu se mai impunea continuarea examinãrii cererii, ºi 18.917
decizii prin care cererea reclamanþilor a fost declaratã inadmisibilã.
Vom expune, în continuare, în mod sintetic, tipurile de hotãrâri de condamnare.

w

w

A. Analiza sinteticã a hotãrârilor în materie civilã
În materie civilã, din totalul de 584 de hotãrâri de condamnare, în majoritatea s-a constatat
încãlcarea dreptului la un proces echitabil ºi a dreptului de proprietate, prevãzute de articolele 6
din Convenþie ºi 1 din Protocol nr. 1 adiþional la Convenþie.
1. De unsprezece ani, România suportã hotãrâri de condamnare pentru ineficienþa procedurii
instituite prin legile succesive adoptate privind mãsurile reparatorii pentru imobilele preluate
de stat în mod abuziv în perioada comunistã (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr.
10/2001, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 1/2009) ºi a refuzului statului de a-ºi asuma consecinþele
înstrãinãrii unor imobile al cãror proprietar nu era.
Ca regulã, statele nu sunt obligate sã adopte mãsuri reparatorii pentru bunurile preluate
abuziv de stat, înainte de ratificarea Convenþiei, dar dacã adoptã asemenea mãsuri, acestea trebuie
sã respecte ºi sã punã în aplicare în timp util ºi cu maximã coerenþã garanþiile Convenþiei.
România a eºuat în a adopta o legislaþie care sã rezolve prompt ºi eficient problema
retrocedãrilor. Începând cu anul 2008, s-au pronunþat mai multe hotãrâri care au fãcut referire la
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art. 46, iar, în motivare, drept temei al mãsurilor generale, s-a constat cã existã probleme sistemice
ºi a fost invitat statul sã adopte mãsuri generale (cauzele Viaºu, referitoare la neexecutarea deciziilor
administrative ºi a hotãrârilor judecãtoreºti în aplicarea Legii fondului funciar, Faimblat, privind
interpretarea art. 26 alin. 3 Legea nr. 10/2001 ºi admisibilitatea acþiunii în justiþie fãrã parcurgerea
procedurii administrative8, Katz, referitoare la vânzarea de cãtre stat a imobilelor preluate în mod
abuziv ºi pãstrarea titlului dobânditorului subsecvent, Deneº, referitoare la mecanismul de acordare
a despãgubirilor, stabilit de Legea nr. 10/2001 ºi de Legea nr. 247/2005, Czaran ºi Grofcsik, privind
dreptul de proprietate recunoscut implicit în motivarea hotãrârii prin care s-a respins acþiunea
reclamanþilor în constatarea nevalabilitãþii titlului statului)9.
În februarie 2010, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a luat în discuþie aplicarea procedurii
pilot în douã cauze, cu privire la imobilele naþionalizate confiscate în mod abuziv de regimul comunist
din România în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Hotãrârile pilot adoptate de Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului, care relevã o tendinþã de constitiuþionalizare a activitãþii Curþii, au
menirea de a identifica acele probleme juridice controversate cu care se confruntã în mod constant
un numãr mare de justiþiabili care se adreseazã Curþii de la Strasbourg.
În aceastã procedurã, Curtea se pronunþã asupra unei situaþii care a generat un val de cereri
ºi care relevã o problemã structuralã a sistemului de drept, indicând mãsurile generale ce trebuie
luate pentru a elimina inadvertenþele sistemice ºi structurale care determinã numãrul foarte mare
de cereri10.
Odatã cu declanºarea procedurii, toate cauzele aflate pe rolul Curþii Europene a Drepturilor
Omului, având acest obiect, au fost suspendate pânã când autoritãþile statului român vor adopta
mãsurile legislative, administrative ºi bugetare care vor fi impuse.
În cauzele Atanasiu ºi Poenaru ºi, respectiv, Solon, Curtea a invocat cele peste 1.000 de
cauze având ca obiect restituirea imobilelor naþionalizate de statul român ºi cauzele în care România
este frecvent condamnatã pentru diversele încãlcãri ale Primului Protocolul adiþional la Convenþia
europeanã pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Curtea a atras atenþia cã, în ciuda zecilor de hotãrâri prin care s-a pronunþat asupra ineficienþei
mecanismului de acordare a compensaþiilor pentru imobilele naþionalizate de statul român, nu
s-au realizat progrese semnificative în privinþa reformãrii ºi consolidãrii cadrului legislativ în materie.
Care ar putea fi autoritatea responsabilã pentru acest val de hotãrâri?
Am reþinut, în cadrul studiului, puterea legislativã, având în vedere nereglementarea unei
proceduri clare, eficiente, urgente pentru rezolvarea situaþiei persoanelor cãrora, în perioada
1945-1989, li s-au preluat bunurile cu titlu sau fãrã titlu. La crearea acestei situaþii a contribuit în
mod semnificativ ºi lipsa unei coerenþe legislative între diversele acte normative, care succesiv au
stabilit criteriile preluãrii valabile sau nelegale a unui bun în patrimoniul statului, precum ºi absenþa
unor definiþii legale a noþiunilor esenþiale cu care instanþele au operat în aceste litigii, mai ales sub
8

w

w

Acþiunea în revendicare, în sistemul de drept românesc este cel mai potrivit mijloc de apãrare a
proprietãþii imobiliare, efectul fiind restituirea bunului în naturã, iar dacã aceasta nu este posibilã, prin
echivalent.
Dupã cum statul poseda cu sau fãrã titlu existau douã situaþii: (1) situaþia în care statul poseda titlu de
proprietate, cadrul normativ era stabilit de Legea nr. 112/1995, aplicabil imobilelor care au intrat în posesia
statului cu titlu valabil. În baza art. 9 din lege, vânzarea bunurilor cãtre chiriaºi era posibilã doar dupã ce a
expirat termenul în care foºtii proprietari puteau solicita restituirea bunului; (2) pentru imobilele care au intrat
în posesia statului fãrã titlu, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, situaþia era reglementatã de
dreptul comun. Dupã intrarea în vigoare a legii, nu exista nici o bazã legalã pentru stat de a vinde imobile
pentru care nu a avut titlu, dar statul continua vânzarea imobilelor cãtre chiriaºi.
9 A se vedea Attila Kis, România la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (2005-2008), Editura
Wolters Kluwer, Bucureºti 2010, p. 224 ºi urm.
10 A se vedea Antoine Buyse, The Pilot Judgment Procedure at the European Court of Human
Rights: Possibilities and Challenges, Nomiko Vima (Greek Law Journal), noiembrie 2009.
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aspectul acordãrii unei anumite relevanþe bunei-credinþe la dobândirea imobilelor sub imperiul Legii
nr. 112/1995. La fel, se remarcã absenþa unui mecanism legislativ eficient de acordare a
despãgubirilor pentru privarea de proprietate.
Totodatã, puterea executivã, pentru cã autoritãþile administrative au procedat la înstrãinarea
imobilului fãrã o verificare prealabilã ºi corectã a regimului juridic al bunului, fãrã a þine seama de
existenþa, pe rolul instanþelor, a unor procese având ca obiect revendicarea bunurilor respective;
în plus, pentru nepunerea în practicã a sistemului de despãgubiri prevãzut de Legea nr. 10/2001.
Nu în ultimul rând, însãºi puterea judecãtoreascã, pentru modul în care instanþele au acordat
relevanþã bunei-credinþe a foºtilor chiriaºi la dobândirea unui imobil despre care aceleaºi instanþe
au constatat cã nu a intrat cu titlu în patrimoniului statului ºi care, astfel, nu ar fi putut face obiectul
unei vânzãri în baza Legii nr. 112/1995, care autoriza doar înstrãinarea imobilelor pentru care
statul avea un titlu valabil.
Prin hotãrârea Faimblat împotriva României din 13 ianuarie 2009, Curtea apreciazã cã statul
ar trebui, înainte de toate, sã ia mãsurile legislative necesare pentru a se asigura cã cererile de
restituire primesc un rãspuns definitiv din partea autoritãþilor administrative, în termene rezonabile.
De asemenea, statul trebuie sã vegheze ºi la înlãturarea obstacolelor juridice care împiedicã
executarea cu celeritate a deciziilor definitive pronunþate de autoritãþile administrative sau de
instanþele judecãtoreºti cu privire la imobilele naþionalizate, pentru ca foºtii proprietari sã obþinã fie
restituirea bunurilor lor, fie o despãgubire rapidã ºi adecvatã pentru prejudiciul suferit, în special
prin adoptarea unor mãsuri legislative, administrative ºi bugetare capabile sã garanteze o astfel de
soluþionare. Mãsurile arãtate în paragrafele precedente ar trebui luate în cel mai scurt timp (par.
53, 54).
Modificãrile legislative ºi vânzarea de cãtre stat a imobilelor naþionalizate cãtre chiriaºi sunt,
de altfel, de naturã sã determine încãlcãri ale drepturilor fundamentale, indiferent de soluþia
pronunþatã de instanþele interne.
Plonjând deja în istorie, prin Legea nr. 247/2005, s-a prevãzut înfiinþarea Fondului Proprietatea,
iar beneficiarii legilor reparatorii care nu aveau posibilitatea obþinerii bunului în naturã, puteau
primi titluri de valoare la Fondul Proprietatea11, titluri care vor fi transformate în acþiuni odatã cu
listarea Fondului la Bursã. În cauzele ulterioare creãrii Fondului Proprietatea, Curtea a constatat
cã aceasta nu este de naturã sã ofere o compensaþie efectivã într-un timp real.
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 81/2007, care urmãreºte îmbunãtãþirea ºi accelerarea
prelucrãrii cererilor pentru restituirea bunurilor confiscate în mod nelegal, prevede cã titlurile de
platã sunt certificate emise de Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea Proprietãþilor, în numele ºi
pe seama statului român, care încorporeazã drepturile de creanþã ale deþinãtorilor asupra statului
român, de a primi, în numerar o sumã de maxim 500.000 de lei. Sumele aferente despãgubirilor în
numerar se plãtesc în douã tranºe, pe parcursul a doi ani, calculaþi cu începere de la data emiterii
titlului de platã, pânã la concurenþa sumei de 500.000 de lei, chiar dacã valoarea titlurilor de
despãgubire depãºeºte aceastã sumã. Sumele aferente despãgubirilor în numerar în cuantum de
maxim 250.000 de lei se vor plãti într-o singurã tranºã. Despãgubirile în numerar mai mari de
250.000 de lei dar pânã în 500.000 de lei se vor plãti astfel: prima tranºã a despãgubirilor în
numerar va fi în cuantum de 250.000 de lei, cea de-a doua tranºã a despãgubirilor va fi reprezentatã
de diferenþa între cuantumul total al despãgubirilor în numerar ºi suma de 250.000 de lei. Suma de
pânã la 500.000 de lei urmeazã a se acorda pentru fiecare dosar de despãgubire, cu menþiunea cã
în ipoteza în care obiectul cererilor de restituire, deºi identic, a fost disjuns, pretenþiile de restituire
fiind soluþionate de entitãþi diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur
dosar de despãgubire.
Prin Legea nr. 1/2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945  22 decembrie 1989
11
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legiuitorul a adus o nouã modificare cadrului general, schimbând practic direcþia de orientare a
Legii nr. 10/2001. Se prevede o protecþie legislativã pentru chiriaºii care au dobândit între timp
bunul naþionalizat, în consecinþã, restituirea în naturã în marea parte a cazurilor fiind practic exclusã.
La 1 februarie 2008, au fost înregistrate 2.440 de cereri de despãgubiri, din care 855 au fost
finalizate (suma totalã care trebuie plãtitã este în valoare de 72 milioane lei).
În plus, în 2007, s-a adoptat Hotãrârea Guvernului nr. 1581/2007 pentru modificarea ºi
completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1481/2005 privind Fondul Proprietatea. În temeiul art. 9 alin.
4 din acest act normativ, acþionarii pot sã-ºi cesioneze acþiunile între ei sau cãtre terþi.
Începând cu data de 1 noiembrie 2007, Fondul Proprietatea a început distribuirea dividendelor
anului 2006 cãtre acþionarii înregistraþi în Registrul acþionarilor.
În iunie 2008, 2.447 de acþionari, printre care Ministerul Finanþelor ºi Economiei, au fost în
mãsurã sã primeascã dividende pentru 2006, care se ridicã la un total de 2.705.352 lei12.
În ceea ce priveºte anul fiscal 2007, 1.971 de acþionari au dreptul de a primi dividende în
sumã totalã de 89.997.678 de lei.
Fondul încã nu a fost listat pe Bursã, iar cea mai mare realizare a acestuia a fost de a se afla
în centrul unor scandaluri mediatice.
Legea nr. 10/2001, modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 209/2005 pentru
modificarea ºi completarea unor acte normative din domeniul proprietãþii (aprobatã prin Legea nr.
263/2006), prevede un mecanism de monitorizare a executãrii deciziilor de restituire. Astfel, un
organism special poate exercita un control administrativ ºi aplica sancþiuni.
Potrivit statisticilor Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor, preluate ºi de Comitetul
de Miniºtri, între 16.10.2006 ºi 24.04.2008, un numãr total de 35.068 de cereri au fost depuse la
Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor, în vederea restabilirii drepturilor de proprietate
asupra terenurilor în 38 de judeþe. Începând din mai 2008, 2.128 de decizii de acordare a unei
indemnizaþii au fost emise ºi atribuite proprietarilor legitimi, pentru o sumã totalã de 413.865.364 lei.
Faþã de alte state, care au reuºit rezolvarea problemei printr-un singur act normativ sau,
eventual, prin câteva acte normative, aplicate unitar ºi prompt, domeniul restituirilor din România
nu s-a rezolvat nici pânã în prezent. În primul rând, din diferite motive, în special de ordin politic13,
retrocedarea a fost fãcutã în mai multe etape.
Incertitudinea legislativã ori aplicarea divergentã a legilor existente de cãtre instanþe au condus
la situaþia în care doar câteva mii de persoane vizate au beneficiat întocmai de prevederile legilor
de restituire, în timp ce altele se judecã în continuare în instanþe.
Reformarea cadrului legislativ în materia proprietãþii trebuie sã asimileze în mod concret
recomandãrile Curþii Europene a Drepturilor Omului privind eficientizarea ºi accelerarea procesului
de despãgubire, prin instituirea unor termene pentru fiecare etapã de soluþionare a notificãrilor ºi
adoptarea unor sancþiuni în cazul nerespectãrii acestora.
Autoritatea Naþionalã pentru Restituirea Proprietãþilor ar trebui sã comunice constant ºi direct
cu instituþiile locale ºi centrale implicate în procesul de retrocedare.
12

w

A se vedea ºi http://www.fondulproprietatea.ro/index.php/pages/ro/13/Cifre-si-fapte.html
Gabriel Andreescu afirma, într-un interviu recent, cã Încãlcarea dreptului la proprietate este legatã
de un sport naþional care se numeºte corupþie. Proprietatea incitã interese. Aici sunt interesele proprietarilor,
dar ºi ceilalþi care vor sã profite de ei. În situaþia procesului de returnare a proprietãþilor, practic, motivaþiile
fizice generale, personale ºi istorice se amestecã. În cazul proprietãþilor, justiþia are o importanþã considerabilã.
Factorul politic a jucat un rol decisiv în anii 1990 din acest punct de vedere. Ion Iliescu a cerut direct s-au
indirect sã nu se mai dea înapoi proprietãþile celor de la care fuseserã luate. El a rãsturnat ceea ce trebuia
fãcut. A se vedea http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Gabriel_Andreescu_-fondator_APADOR__CH-_Romania_este_o_sursa_curenta_de_cazuri_CEDO_privind_incalcarea_dreptului_la_proprietate_0_
281972327.html
13
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Sistemul despãgubirilor trebuie reformat ºi îmbunãtãþit, astfel încât persoanele sã beneficieze
de despãgubire ºi/sau sã primeascã acþiuni la Fondul Proprietatea, în funcþie de opþiunea lor, în
termen rezonabil.
Chiar dacã, din anul 2005, despãgubirile se acordã în bani sau în acþiuni ale Fondului
Proprietatea, Curtea a atras atenþia asupra faptului cã acþiunile nu au valoare de piaþã, întrucât
Fondul Proprietatea nu este cotat la bursã.
Legea nr. 142/2010 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 81/2007 pentru
accelerarea procedurii de acordare a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv14,
prevede cã Fondul Proprietatea va fi admis la tranzacþionare pe piaþa reglementatã la vedere,
administratã de S.C. Bursa de Valori Bucureºti S.A. ºi fãrã promovarea unei oferte publice. Admiterea
la tranzacþionare pe piaþa reglementatã la vedere administratã de S.C. Bursa de Valori Bucureºti
S.A. se realizeazã în baza prospectului menþionat la art. 7 alin. 2 lit. j, actualizat, dupã caz, în
conformitate cu prevederile alin. 41.
Aceastã dispoziþie ar putea fi greu de aplicat, în prezent preþul acþiunilor Fondului Proprietatea
ajungând la 25% din valoarea nominalã, iar dupã listarea la bursã, statul ar fi nevoit sã dea de
patru ori mai multe acþiuni pentru despãgubiri, iar, în urmãtorii ani, nu va avea resursele necesare
sã îi despãgubeascã pe beneficiarii legii15.
În aceste circumstanþe, prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 62/2010 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnãrile cu caracter politic ºi mãsurile
administrative asimilate acestora, pronunþate în perioada 6 martie 1945  22 decembrie 1989 ºi
pentru suspendarea aplicãrii unor dispoziþii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietãþii ºi justiþiei, precum ºi unele mãsuri adiacente16 s-a suspendat pentru o perioadã
de doi ani emiterea titlurilor de platã, valorificarea titlurilor de despãgubire emise de Comisia Centralã
pentru Stabilirea Despãgubirilor urmând a se realiza doar prin conversia în acþiuni la Fondul
Proprietatea, corespunzãtor opþiunii formulate.
Potrivit Notei de fundamentare a actului normativ indicat mai sus, aceastã mãsurã este
dispusã avându-se în vedere cã valorificarea titlurilor de despãgubire prin preschimbarea lor contra
titlurilor de platã a fost o mãsurã necesarã, întrucât S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu era o societate
pe deplin funcþionalã, iar valorificarea titlurilor de despãgubire prin conversia lor în acþiuni emise
de aceastã societate ar fi necesitat un timp de aºteptare pânã când persoanele îndreptãþite sã
poatã beneficia de despãgubirea cuvenitã. Sursa de finanþare a despãgubirilor acordate în baza
titlurilor de platã este asiguratã din dividendele acordate de S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru
acþiunile deþinute de statul român ºi, în completare de la bugetul de stat. Întrucât la acest moment
cadrul legal incident a fost îmbunãtãþit, adoptându-se actele normative ºi încheindu-se actele
administrative necesare pentru asigurarea funcþionalitãþii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ºi având în
vedere actualul context economic, caracterizat de constrângerile bugetare, se impune ca acordarea
despãgubirilor prevãzute de Legea nr. 247/2005 sã se realizeze exclusiv prin acordarea de acþiuni
la S.C. Fondul Proprietatea S.A..
Prin urmare, problema cea mai spinoasã pentru România, legatã de aplicarea ori
îmbunãtãþirea legislaþiei în materia restituirii proprietãþilor, nu va putea fi soluþionatã prea
14

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010
A se vedea http://www.financiarul.ro/2009/11/17/statul-nu-va-lista-la-bursa-fondul-proprietatea-inurmatorii-3-4-ani/. Preºedintele Asociaþiei Brokerilor a arãtat cã listarea la Bursã este vehiculatã de ani de
zile ºi a devenit un fel de Fata Morgana pentru actorii pieþei de capital autohtone. Brokerii au propus
tranzacþionarea acþiunilor Fondului Proprietatea pe platforma Romanian Over-The-Counter (ROTC), despre
care susþin cã ar fi un mecanism simplu ºi corect, iar statul ar putea câºtiga din impozitul de pe urma
tranzacþiilor.
16 Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010.
15
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curând, valoarea dividendelor oferite acþionarilor urmând a atinge un cuantum just al
despãgubirilor pentru imobilele naþionalizate fãrã drept de statul român, în zeci de ani.
Majoritatea proprietarilor au încetat din viaþã, iar cei încã în viaþã au doar ºansa atingerii
unor vârste matusalemice.
În cauza Pãduraru împotriva României, hotãrârea din 1 decembrie 200517, Curtea a observat
cã numeroase proceduri judiciare, fie în revendicare, fie în anulare a contractelor de
vânzare-cumpãrare, îºi au originea în incertitudinea juridicã generalã generatã de lipsa de claritate
ºi de coerenþã a legislaþiei, iar instanþele au fost chemate sã soluþioneze astfel de litigii, în condiþiile
arãtate18.
Prin decizia nr. XXXIII/200819 privind examinarea recursului în interesul legii, cu privire la
admisibilitatea acþiunii în revendicare, întemeiatã pe dispoziþiile dreptului comun, având ca obiect
revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
formulatã dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, în Secþii
Unite, a constatat cu mândrie cã specialia generalibus derogant, iar concursul dintre legea specialã
ºi legea generalã se rezolvã în favoarea legii speciale, producând ºi mai multã confuzie în practica
instanþelor judecãtoreºti20, în locul asigurãrii interpretãrii ºi aplicãrii unitare a legii de cãtre celelalte
instanþe judecãtoreºti, potrivit obligaþiei sale fixate de art. 18 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciarã.

17
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2. Un alt tip de cauze repetitive de pe rolul Curþii (Brumãrescu), sunt cele în care s-a constatat
încãlcarea art. 6 din Convenþie prin admiterea recursului în anulare promovat de Procurorul
General al României, cu încãlcarea principiului securitãþii raporturilor juridice ºi a prezumþiei de
validitate de care se bucurã o hotãrâre judecãtoreascã irevocabilã ºi intratã în autoritatea de lucrul
judecat ºi prin excluderea din competenþa instanþelor judecãtoreºti a analizãrii modului de aplicare
a dispoziþiilor unei legi, lato sensu, respectiv încãlcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 prin desfiinþarea
unei hotãrâri irevocabile, prin ruperea justului echilibru care trebuie sã existe între interesul general
ale comunitãþii ºi imperativul apãrãrii drepturilor fundamentale ale individului, ce nu trebuie sã
suporte o sarcinã specialã ºi exorbitantã.
Autoritãþile potenþial responsabile sunt puterea legislativã, care permitea Procurorului General
al României, care nu era parte în proces, sã determine, prin simpla sa apreciere, oricând, o
reexaminare pe fond a unei hotãrâri judecãtoreºti irevocabile, încãlcând principiul securitãþii
raporturilor juridice, respectiv puterea judecãtoreascã, care a exclus, contrar jurisprudenþei
constante de pânã la data de 1 martie 1995 a instanteþelor naþionale, din competenþa generalã a
acestora, posibilitatea analizãrii modului de preluare în patrimoniul statului a imobilelor naþionalizate,

w

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 iunie 2006.
Erau posibile multiple interpretãri juridice ale noþiunii de titlu al statului ºi, pe de altã parte, cã
noþiunile de bunã-credinþã a cumpãrãtorului, de aparenþã în drept, precum ºi legãturile acestora cu acþiunea
în revendicare nu erau clar reglementate, ceea ce a condus la diferite concluzii juridice asupra aceleiaºi
chestiuni de drept prezentate în faþa diferitelor instanþe naþionale. În ceea ce priveºte acþiunea în revendicare,
dupã intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, excepþiile par sã fi devenit regulã, iar Curtea Supremã de
Justiþie a respins acþiunile în revendicare, fie reþinând doar buna-credinþã a dobânditorilor, fie considerând
cã legiuitorul se prevalase de buna-credinþã a cumpãrãtorului prin Legea nr. 10/2001, fie apreciind ca aplicabilã
aparenþa în drept interpretatã într-un sens larg, fãrã a face o distincþie clarã între eroarea comunã ºi invincibilã
ºi buna-credinþã. În plus, în mai multe rânduri Curtea Supremã de Justiþie a refuzat sã procedeze la compararea
titlurilor, considerând cã o confirmare pe cale juridicã a valabilitãþii vânzãrii bunului altuia ar fi consolidat ipso
jure transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului în patrimoniul cumpãrãtorului, efect care nu ar
putea fi anulat de compararea titlurilor.
19 Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 23 februarie 2009.
20
În faþa acestor neconcordanþe, instanþele judecãtoreºti sunt chemate sã aplice direct ºi prioritar
Convenþia ºi jurisprudenþa CEDO în materia respectãrii dreptului de proprietate.

w

w
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apreciind cã revine exclusiv puterii legiuitoare sã se pronunþe printr-o lege ulterioarã de reparaþie
asupra acestui aspect.
Am socotit, nuanþând, cã puterea judecãtoreascã ºi Ministerul Public nu pot fi învinovãþite
pentru cã nu au aplicat/utilizat direct jurisprudenþa Curþii, pânã la pronunþarea ºi publicarea hotãrârii
Curþii în cauza Brumãrescu c. României.
Rãspunderea revine autoritãþilor care aveau obligaþia de a asigura pregãtirea profesionalã
continuã a magistraþilor, la acea datã, în special Ministerului Justiþiei.
Abia în anul 1999, Institutul Naþional al Magistraturii a introdus, în curricula iniþialã, studiul
jurisprudenþei Curþii Europene a Drepturilor Omului21, iar primele volume de analizã complexã a
acesteia s-au publicat abia în anul 200522; ca atare, în anii 1990 nu existau alte materiale
jurisprudenþiale în biblioteci ºi librãrii, nu exista sursa de informaþii reprezentatã de Internet, motive
care nu pot fi ignorate.
Dupã pronunþarea ºi publicarea hotãrârii Curþii în cauza Brumãrescu c. României, am reþinut,
drept culpabile, puterea legislativã, care permitea Procurorului General al României, care nu era
parte în proces, sã determine, prin simpla sa apreciere, oricând, o reexaminare pe fond a unei
hotãrâri judecãtoreºti irevocabile, încãlcând principiul securitãþii raporturilor juridice; pentru
nemodificarea prevederilor relevante din Codul de procedurã civilã, deºi CEDO se pronunþase din
anul 1999 în cauza Brumãrescu asupra neconformitãþii cãii de atac cu dispoziþiile convenþionale;
puterea judecãtoreascã, instanþa supremã care nu a fãcut în cauzã aplicarea directã a
jurisprudenþei CEDO anterioare, deºi avea aceastã obligaþie în temeiul art. 20 din Constituþie;
Ministerul Public prin Procurorul General, pentru exercitarea unei cãi extraordinare de atac
contrare prevederilor Convenþiei.
Calea de atac a recursului în anulare a fost eliminatã din Codul de procedurã civilã prin
Ordonanþa de urgenþã nr. 58/2003 aprobatã prin Legea nr. 219/2005, iar legiuitorul român a
recunoscut cã modificarea Codului de procedura civilã se impunea din cauza condamnãrii României
de cãtre Curtea europeanã a drepturilor omului ºi pentru cã reglementarea recursului în anulare
prezintã inconvenientul cã poate declanºa din nou procedura jurisdicþionalã, prelungind starea de
incertitudine din viaþa juridicã, cu prejudicii materiale ºi morale aduse celor interesaþi.
Totuºi, trebuie menþionat faptul cã, anterior acestei abrogãri, legiuitorul a reacþionat doar
pe jumãtate ºi neconvingãtor, limitând condiþiile de exercitare a recursului în anulare, doar sub
aspectul termenului de promovare a acestei cãi, modalitate insuficientã de modificare a legii interne,
sancþionatã de CEDO în cauza S.C. Maºinimportexport Industrial Grup S.A. c. României din 1
martie 2006.
Dreptul la un proces echitabil, citit în corelaþie cu principiul securitãþii raporturilor juridice,
implicã imperativul conform cãruia nicio parte la un proces nu ar trebui sã solicite ºi sã obþinã
reexaminarea unei hotãrâri având autoritate de lucru judecat, iar, în unele situaþii de fapt, deja
pusã în executare, pentru singurul scop de a obþine o reexaminare a fondului.
În cauza Androne împotriva României, hotãrârea din 22 decembrie 200423, s-a reþinut
încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, ca urmare a admiterii de instanþã a unei cereri de revizuire
tardive, formulatã de Procurorul General, redeschizând o procedurã încheiatã cu o hotãrâre definitivã
ºi irevocabilã, care a avut drept consecinþã anularea hotãrârii irevocabile favorabile reclamanþilor
ºi ignorarea principiului securitãþii raporturilor juridice.
O astfel de soluþie a fost determinatã ºi de maniera în care Codul de procedurã civilã defineºte
regimul juridic al termenului de o lunã, în care se poate exercita calea extraordinarã de atac a
21
A se vedea, Dragoº Bogdan, Supranational rights litigation, implementation and the domestic
impact of Strasbourg Court jurisprudence: A case study of Romania, publicat la adresa http://
www.juristras.eliamep.gr/?p=164
22
Corneliu Bîrsan, Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului. Comentarii pe articole, All Beck,
Bucureºti, mai 2005 ; Dragoº Bogdan, Mihai Selegean, Drepturi ºi libertãþi fundamentale în jurisprudenþa
C.E.D.O., All Beck, Bucureºti, martie 2005.
23
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 29 septembrie 2005
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revizuirii. Noul Cod de procedurã civilã limiteazã posibilitatea formulãrii cãii de atac de cãtre procuror,
doar pentru hotãrârile din cauzele la judecata cãrora a participat (art. 90 din Legea nr. 134/2010).
Astfel, procurorul poate porni orice acþiune civilã, ori de câte ori este necesar pentru apãrarea
drepturilor ºi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicþie ºi ale dispãruþilor,
precum ºi în alte cazuri expres prevãzute de lege. Procurorul poate sã exercite cãile de atac
împotriva hotãrârilor pronunþate în cazurile prevãzute anterior, chiar dacã nu a pornit acþiunea
civilã, precum ºi atunci când a participat la judecatã, în condiþiile legii.
În cauza Stanca Popescu împotriva României, hotãrârea din 7 iulie 2009, s-a constatat
încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie vizând dreptul la un proces echitabil, prin admiterea unei
revizuiri formulate împotriva unei hotãrâri irevocabile, prin aplicarea textului art. 322 pct. 4 din
Codul de procedurã civilã, de naturã a înfrânge principiul securitãþii raporturilor juridice, pe temeiul
existenþei unor opinii contrarii între experþi.
Curtea a notat cã, în temeiul art. 322 pct. 4 din Codul de procedurã civilã, o decizie judiciarã
definitivã ºi irevocabilã poate face obiectul unei revizuiri în cazul în care expertul care a participat
la procedurã a comis o infracþiune vizând cauza.
Admiterea cererii de revizuire a produs drept consecinþã respingerea acþiunii în revendicare
a reclamantei, ºi aceasta la cinci ani dupã data la care sentinþa devenise irevocabilã.
Soluþia a fost motivatã de faptul cã expertul a comis infracþiunea de mãrturie mincinoasã, în
mãsura în care nu a þinut cont de dimensiunile terenului. Vecinii reclamantei au avut posibilitatea
de a formula obiecþiuni împotriva raportului de expertizã ºi, deºi P.A. a formulat apel împotriva
sentinþei din 28 octombrie 1996, nu a formulat recurs.
Motivele avansate pe parcursul procedurii de revizuire ºi acceptate de judecãtorie au vizat
maniera în care expertul a realizat expertiza. Or, o eventualã eroare a acestuia în delimitarea
terenurilor putea fi reparatã doar la nivelul cãilor ordinare de atac, evitând punerea în discuþie a
unei decizii judiciare (Sergey Petrov c. Rusiei, 10 mai 2007, par. 28). În viziunea Curþii, doar erorile
de fapt care nu au fost vizibile pânã la finalul procedurii pot justifica o derogare de la principiul
securitãþii raporturilor juridice, pe motiv cã acestea nu pot fi corijate prin cãile de atac ordinare
(Pchenitchny c. Rusiei, 14 februarie 2008, par. 26). Or, în speþã, prin absenþa recursului vecinilor
reclamantei împotriva deciziei din 26 mai 1997, care confirma sentinþa din 28 octombrie 1996,
aceasta a devenit definitivã.
În lumina celor ce precedã, Curtea a estimat cã revizuirea nu a constituit, în circumstanþele
particulare ale speþei, decât o modalitate deghizatã pentru a provoca redeschiderea procedurii
irevocabil tranºate, ºi aceasta asupra unor chestiuni pe care vecinii reclamantei avuseserã
posibilitatea de a le supune procedurii.
Am reþinut puterea legislativã ca fiind responsabilã, având în vedere dispoziþiile legale ale
art. 322 pct. 5 din Codul de procedurã civilã, care permit o aplicare a acestora de naturã a provoca
o reexaminare pe fond a unei hotãrâri judecãtoreºti irevocabile, din cauza opiniilor contrarii ale
unor experþi, cu încãlcarea principiului securitãþii raporturilor juridice.
Puterea judecãtoreascã este, la rândul sãu, responsabilã, având în vedere cã s-a fãcut o
greºitã aplicare în cauzã a dispoziþiilor legale care permit revizuirea unei sentinþe irevocabile,
aplicare care a permis repunerea în discuþie a unei sentinþe irevocabile, deºi motivul pentru care a
fost admisã repunerea în discuþie nu viza un temei substanþial sau imperativ care sã justifice
încãlcarea principiului securitãþii raporturilor juridice, ce impune a nu fi repusã în discuþie o sentinþã
sau decizie irevocabilã.
Cauza este importantã, pentru cã pune în discuþie cãile extraordinare de atac, care, indiferent
cã sunt introduse de procuror sau de parte, nu pot fi admise decât în cazul existenþei unor defecte
fundamentale ale hotãrârii24.
24

Pentru o analizã detaliatã cu privire la principiile stabilite ºi aplicate de Curte în asemenea situaþii,
a se vedea Dragoº Bogdan, Procesul civil echitabil în jurisprudenþa CEDO. Vol. I. Accesul la justiþie, Ed.
Hamangiu, Bucureºti, 2009.
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Se accentueazã condiþia ca defectul sã fi devenit cunoscut numai dupã terminarea procesului;
în situaþia în care acesta este/devine cunoscut în cursul procesului, atunci pãrþile au la îndemânã
cãile ordinare. În principiu, simpla divergenþã de pãreri, chiar ºi între doi experþi, nu va reprezenta
un asemenea defect fundamental, chiar ºi atunci când, printr-o interpretare extensivã, instanþele
naþionale atribuie unor defecte ale primei expertize o hainã penalã sub forma infracþiunii de marturie
mincinoasã25.
Noul Cod de procedurã civilã poate genera o nouã situaþie similarã (art. 503 alin. 1 pct. 3 din
Legea nr. 134/2010).
În cauza Mitrea împotriva României, hotãrârea din 29 iulie 2008, Curtea a constatat încãlcarea
art. 6 par. 1 din Convenþie, ce garanteazã dreptul la un proces echitabil, din cauza admiterii unei
cãi extraordinare de atac - contestaþie în anulare -, exercitate de un particular, ce a permis instanþei
reexaminarea probelor administrate în procedura ordinarã ºi anularea unei hotãrâri irevocabile.
Inexistenþa unor circumstanþe extraordinare care sã justifice redeschiderea procedurii.
Puterea judecãtoreascã este responsabilã în cauzã, prin admiterea contestaþiei în anulare
speciale împotriva unei decizii definitive ºi irevocabile, în aplicarea art. 318 din Codul de procedurã
civilã, instanþa reþinând, în mod nelegal, existenþa unei erori materiale, în sensul acestui articol,
pentru neanalizarea în mod corect a materialului probator administrat în cauzã. Or, contestaþia în
anulare nu poate fi transformatã într-un apel deghizat, fiind admisibilã, în mod excepþional, pentru
erori materiale evidente de procedurã, iar nu de interpretare a probelor.
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3. Cauzele de tip Sabin Popescu împotriva României26 au ca autoritãþi culpabile, în primul
rând, puterea executivã, prin autoritãþile administrative. Cauza priveºte eºecul autoritãþilor de a
pune în executare deciziile judecãtoreºti cu privire la restituirea în naturã a terenurilor
confiscate în timpul regimului comunist. Totodatã, pentru lipsa verificãrii situaþiei terenurilor,
înainte de emiterea deciziilor în favoarea altor persoane decât celor îndreptãþite, pentru a fi
preîntâmpinate situaþiile de imposibilitate a executãrii cãtre acestea.
Puterea legislativã este responsabilã pentru nereglementarea coerentã, eficientã ºi previzibilã
a procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate. Astfel cum Curtea indicã în cauza Viaºu
împotriva României din 9 decembrie 2008, fãcând aplicarea art. 46 din Convenþie, statul pârât
trebuie sã garanteze prin mãsuri legale ºi administrative corespunzãtoare punerea în aplicare
efectivã ºi rapidã a reconstituirii dreptului de proprietate, indiferent dacã este vorba de o restituire
în naturã sau de acordarea unei despãgubiri, în conformitate cu principiul supremaþiei dreptului ºi
cu principiul legalitãþii protecþiei drepturilor patrimoniale enunþate la articolul 1 din Protocolul nr. 1,
þinând seama de principiile enunþate de jurisprudenþa Curþii în materie de despãgubiri. Aceste
obiective ar putea fi atinse, de exemplu, prin modificarea mecanismului de restituire actual, cu
privire la care Curtea a subliniat anumite deficienþe, ºi stabilirea de urgenþã a unor proceduri
simplificate ºi eficace, întemeiate pe mãsuri legislative ºi de reglementare coerente, care sã poatã
menþine un echilibru just între diferitele interese în cauzã (par. 83).
Respectarea ºi punerea în aplicare a hotãrârilor judecãtoreºti, crearea unui cadru adecvat
pentru executarea silitã a hotãrârilor judecãtoreºti, luarea de cãtre autoritãþile naþionale a tuturor
mãsurilor rezonabile care s-ar fi putut aºtepta din partea lor pentru a pune în executare hotãrârile
judecãtoreºti irevocabile sunt esenþiale într-un stat de drept.
Prin Legea nr. 247/2005 din 19 iulie 2005 a fost modificatã Legea nr. 18/1991. Potrivit
informaþiilor furnizate de Guvern, aceastã lege a condus la îmbunãtãþirea ºi accelerarea procedurilor
de restituire. Legea nr. 247/2005 a prevãzut, totodatã, sancþiuni aplicabile autoritãþilor administrative
locale care nu îi respectã prevederile.

25
A se vedea, Dragoº Bogdan, Mihai Selegean, Revizuire introdusã de parte. Lipsa unui defect
fundamental. Încãlcarea art. 6 CEDO, Revista de Note si Studii Juridice (RNSJ) din 23 octombrie 2009.
26
Hotãrârea a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 24 august 2005.
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Rapoartele statistice din martie ºi august 2006 furnizate de autoritãþile româneºti au indicat
în ce priveºte aplicarea Legii nr. 247/2005 o creºtere semnificativã a cazurilor rezolvate la nivelul
comisiilor locale, fie prin admiterea, fie prin respingerea cererilor de reconstituire sau de constituire
a dreptului de proprietate asupra terenurilor.
De altfel, comisiile judeþene au acceptat un numãr în creºtere de propuneri ale comisiilor
locale. Este, de asemenea, de subliniat cã existã preferinþã pentru restituirea terenurilor. În final,
reforma realizatã prin Legea nr. 247/2005 a prevãzut verificarea validitãþii titlurilor de proprietate.
În continuare, în vederea asigurãrii respectãrii dispoziþiilor legale, un corp de control a fost
creat în cadrul Departamentului pentru coordonarea ºi controlul aplicãrii legislaþiei în domeniul
restituirii terenurilor în proprietate. În primele opt luni ale anului 2006, acest corp de control a
efectuat peste 300 de controale ºi a sancþionat aproximativ 6% din primarii în funcþie din România.
Valoarea totalã a amenzilor aplicate a însumat 380.000 de euro.
În 21 ºi 22 iunie 2007 o masã rotundã la un înalt nivel a fost organizatã de Departamentul
pentru executarea deciziilor Curþii Europene a Drepturilor Omului, între reprezentanþii Consiliului
Europei ºi autoritãþile diferitelor state, pentru a fi discutate problemele structurale ale lipsei de
coerciþie a deciziilor instanþelor naþionale. În acest context, ºi reprezentanþii României au împãrtãºit
experienþa lor cu privire la mãsurile luate pentru a se preveni încãlcãri asemãnãtoare ºi a examina
posibilitatea unor apropiate reforme în vederea adoptãrii.
În ciuda unor hotãrâri repetate de condamnare din cauza refuzului unor comisii administrative
de fond funciar de a se supune unor hotãrâri judecãtoreºti irevocabile, nu s-au fãcut publice mãsuri
de sancþionare, penalã ori disciplinarã, a membrilor comisiei.
În cauza Vidu ºi alþii împotriva României, hotãrârea din 21 februarie 2008, Curtea a constatat
cã, deºi reclamantele au obþinut o hotãrâre definitivã care obliga autoritatea administrativã
competentã pentru punerea în aplicare a Legii nr. 18/1991 sã le punã în posesie cu mai multe
terenuri identificate pe suprafeþe ºi amplasamente, aceasta nu a fost executatã în totalitate, deºi
nu a fost anulatã sau modificatã, dupã exercitarea cãilor de atac prevãzute de lege.
În plus, motivele invocate de administraþie pentru a justifica imposibilitatea obiectivã de
executare nu au fost niciodatã cunoscute de cãtre reclamante prin intermediul unei hotãrâri
judecãtoreºti sau al unor proceduri administrative.
Prin art. III din Legea nr.169/199727, s-au introdus noi cauze de nulitate absolutã a actelor
de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în situaþia în care acestea sunt emise
în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptãþite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau
constituiri sau sunt eliberate pe terenurile revendicate de foºtii proprietari.
Pentru a se evita astfel de condamnãri, ar fi necesarã eficientizarea procedurii de punere în
executare a hotãrârilor judecãtoreºti prin care autoritãþile administrative sunt obligate sã restituie
imobile, prin identificarea acestora în mod efectiv (cu ajutorul mãsurãtorilor, iar nu pe hârtie), prin
crearea unei baze de date care sã permitã accesarea informaþiilor legate de imobilele revendicate,
locul amplasãrii acestora, pentru a se evita reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra
unor imobile aparþinând altor persoane.

w

4. În ce priveºte neexecutarea hotãrârilor judecãtoreºti în diverse alte materii, am reþinut
responsabilitatea puterii executive, cu indicarea eventualã a rolului executorului judecãtoresc,
respectiv a puterii legislative, pentru neasigurarea unui cadru legal adecvat pentru executarea
promptã ºi eficientã a hotãrârilor judecãtoreºti definitive, completat sub presiunea instanþei de la
Strasbourg, dupã cum se va vedea mai jos.
În hotãrârea pronunþatã în cauza Elena Negulescu împotriva României, la 1 iulie 2008, Curtea
a observat cã doar din 2005 ºi 2006, la câþiva ani dupã fapte, Guvernul a adoptat mãsuri vizând
garantarea unui acces efectiv al creditorilor lipsiþi de resurse suficiente pentru procedurile de
executare silitã.
27

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997.
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Legea nr. 459/2006 pentru modificarea ºi completarea Codului de procedurã civilã a introdus
articolul 1081 alin. 1 pct. 2 lit. c1, sancþionând cu amendã judiciarã nerespectarea de cãtre agenþii
forþei publice a obligaþiei de acordare a concursului la îndeplinirea efectivã a executarii silite, potrivit
art. 3732 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
Totodatã, la articolul 404, s-a introdus alineatul 11, care prevede cã, în cazul în care constatã
nejustificat refuzul executorului de a începe executarea silitã sau de a îndeplini un act de executare
silitã, dacã fapta nu constituie infracþiune, potrivit legii penale, instanþa de executare, sesizatã
potrivit art. 399 alin. 1, va putea obliga executorul la plata unei amenzi de la 500 de lei la 2.500 de
lei, precum ºi, la cererea pãrþii interesate, la plata de despãgubiri pentru paguba astfel cauzatã.
Cauza Hirschhorn împotriva României a generat, probabil, modificarea cadrului desfãºurãrii
activitãþii executorilor judecãtoreºti, prin Legea nr. 188/2000.
Hotãrârea pronunþatã în cauza Dan Cristian Ionescu împotriva României, la 4 aprilie 2009,
reþine cã, în anul 2001, s-a modificat Codul de procedurã civilã, în sensul cã executorii judecãtoreºti
pot proceda la reactualizarea creanþelor supuse executãrii, fapt care a înlãturat incertitudinea privind
necompetenþa acestora de a reactualiza creanþele în cadrul procedurii de executare silitã.
Cauza Strungariu împotriva României, hotãrârea din 29 septembrie 200528, genereazã alte
mecanisme, deoarece, în baza art. 78 din Codul muncii, în vigoare din 1 martie 2003, în cazul în
care concedierea a fost efectuatã în mod netemeinic sau nelegal, instanþa va dispune anularea ei
ºi va obliga angajatorul la plata unei despãgubiri egale cu salariile indexate, majorate ºi reactualizate
ºi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului, instanþa care a
dispus anularea concedierii va repune pãrþile în situaþia anterioarã emiterii actului de concediere.
Totodatã, în temeiul art. 5803 din Codul de procedurã civilã, dacã obligaþia de a face nu
poate fi îndeplinitã prin altã persoana decât debitorul, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei,
prin aplicarea unei amenzi civile. Instanþa sesizatã de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere
irevocabilã, datã cu citarea pãrþilor, sã plãteascã, în favoarea statului, o amendã civilã de la 20 lei
la 50 de lei, stabilitã pe zi de întârziere pânã la executarea obligaþiei prevãzute în titlul executoriu.
Dacã, în termen de 6 luni, debitorul nu va executa obligaþia prevãzutã în titlul executoriu, la cererea
creditorului, instanþa care a dispus obligarea debitorului la plata unei amenzi civile pe zi de întârziere,
în favoarea statului, va fixa suma datoratã statului cu acest titlu, prin încheiere irevocabilã, datã cu
citarea pãrþilor, iar, pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligaþiei, creditorul
poate cere obligarea debitorului la daune-interese.
În materia dreptului muncii, în temeiul art. 78 alin. 2 din Codul muncii, reintegrarea în funcþie
nu reprezintã o consecinþã implicitã a anulãrii concedierii, ci trebuie solicitatã expres de salariat, în
cadrul contestaþiei sale împotriva deciziei de concediere.
Codul muncii nu prevede termenul în care trebuie executatã o hotãrâre judecãtoreascã de
reintegrare în muncã29. Singura dispoziþie cu incidenþã în materie, conform cãreia hotãrârile
pronunþate în fond sunt definitive ºi executorii de drept (art. 289 din Codul muncii), este generalã
ºi insuficientã. Nu se stabileºte ce se întâmplã atunci când postul din care a fost concediat cel în
cauzã nu mai existã, fiind desfiinþat.
Potrivit art. 278 din Codul muncii, neexecutarea unei hotãrâri judecãtoreºti definitive privind
reintegrarea în muncã a unui salariat constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoarea de la 6
luni la un an sau cu amendã. Nu se cunoaºte în ce termen trebuie executatã o asemenea hotãrâre,
în caz contrar sãvârºindu-se acea infracþiune, nu se individualizeazã persoana fizicã responsabilã
în cadrul angajatorului - persoanã juridicã - vinovatã de comiterea infracþiunii, nu sunt menþionate
limitele amenzii în situaþia celor douã categorii de angajatori (persoane juridice ºi fizice).
28

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 3 iunie 2008
A se vedea Alexandru Þiclea, Reintegrarea în muncã - efect al anulãrii concedierii - potrivit
jurisprudenþei Curþii Europene a Drepturilor Omului, în Revista Românã de Dreptul Muncii nr. 6/2008.
29
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5. Practica judecãtoreascã neunitarã a instanþelor judecãtoreºti30, sancþionatã frecvent
de Curte, reprezintã, fãrã îndoialã, o problemã de sistem. În acest tip de cauze, am reþinut culpa
puterii judecãtoreºti (în cauzele de tip Driha împotriva României, pentru încãlcarea unor prevederi
legale interne exprese, care dispuneau scutirea de plata impozitului, pentru faptul cã reclamantul
a dobândit o speranþã legitimã de a obþine recunoaºterea creanþei sale, în situaþia contrarã
încalcându-se art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional combinat cu art. 14 din Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului, în raport de soluþiile irevocabile primite de alþi reclamanþi), a puterii legislative,
având în vedere lipsa mecanismelor procedurale adecvate pentru asigurarea unei practici judiciare
unitare, a puterii executive, pentru nerespectarea dispoziþiilor legale clare ºi precise relative la
neimpozitarea acestor venituri.
Începând cu cauza Beian împotriva României, Curtea a relevat inexistenþa unei practici
judecãtoreºti unitare, iniþial la nivelul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, iar ulterior în ce priveºte
hotãrâri judecãtoreºti pronunþate de instanþe teritoriale diferite asupra aceluiaºi gen de speþã sau
chiar de completuri diferite ale aceleiaºi instanþe (Driha c. României; Gavriº c. României, Onofrei
c. României; Poppov c. României; Ranete c. României; Zaharia c. României etc.)
În cauza Tudor Tudor împotriva României, hotãrârea din 24 martie 200931, instanþa europeanã
a constatat cã, în materia restituirii bunurilor naþionalizate, absenþa corenþei legislative ºi divergenþele
de jurisprudenþã asupra interpretãrii unor aspecte esenþiale din legile reparatorii au creat un climat
general de insecuritate juridicã (par. 27). Curtea nu a contestat posibilitatea pentru instanþele
naþionale de a-ºi schimba practica, dar a apreciat cã, în contextul legilor reparatorii din România,
curentul aparent favorabil foºtilor chiriaºi s-ar putea dovedi a fi doar o schimbare temporarã în
abordarea instanþelor (par. 30). În absenþa unui mecanism de unificare a practicii în cadrul instanþelor
de judecatã, divergenþele de jurisprudenþã profunde ºi persistente în timp într-o materie de o
importanþã considerabilã pentru societate antreneazã o stare de incertitudine continuã, ceea ce
afecteazã dreptul reclamantului la un proces echitabil.
Prof univ. dr. Corneliu Bîrsan, judecãtorul român la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului,
într-un interviu recent32, arãta cu determinare cã: Am auzit ori am citit destul de des afirmaþii ale
unor conducãtori succesivi ai Consiliului Superior al Magistraturii în sensul cã de vinã pentru
condamnãrile României la CEDO este legislaþia naþionalã, adeseori contradictorie ºi confuzã, ceea
ce-i, cred, în bunã mãsurã, perfect adevãrat, observaþie fãcutã ºi de instanþa europeanã - a se
vedea, bunãoarã, par. 99 din hotãrârea pronunþatã la 1 decembrie 2005 în cauza Pãduraru; numai
cã, în acelaºi paragraf, Curtea a mai spus ceva: nu numai lipsa de coerenþã pe plan legislativ, ci ºi
divergenþele de jurisprudenþã din domeniul naþionalizãrii imobilelor au fost de naturã sã creeze
un climat general de incertitudine ºi de nesiguranþã juridicã. Cine a creat oare aceastã jurisprudenþã
divergentã în materie? Sau, spre a lua în discuþie o altã situaþie, amintitã mai înainte: la aceastã
orã, sunt pe rolul Curþii câteva sute de dosare ce au ca obiect divergenþe de jurisprudenþã, la
nivelul curþilor de apel, unde hotãrârile în materie rãmân definitive ºi irevocabile, privitoare la
interpretarea unor dispoziþii referitoare la acordarea de drepturi salariale funcþionarilor publici ori
altor categorii de angajaþi. De ce s-a creat o asemenea jurisprudenþã? Pentru cã avem ( ) o
instanþã supremã care, în aceastã ipotezã, nu-ºi poate îndeplini rolul constituþional amintit.
În acest context, este evident eºecul mãsurilor administrative luate de Consiliul Superior al
Magistraturii ºi Înalta Curte de Casaþie si Justiþie (ºedinþe de practicã neunitarã, minute, grupuri de
lucru), eºec care a condus la imposibilitatea asumãrii responsabilitãþii sociale a asigurãrii
previzibilitãþii si coerenþei justiþiei, coroborat cu lipsa de voinþã a tuturor decidenþilor (Ministerul
30

Problema practicii judecãtoreºti neunitare a fost reþinutã întotdeauna de Rapoartele intermediare al
Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare ºi verificare.
31
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.778 din 13 noiembrie 2009.
32 Publicat în volumul Despre justiþie ºi judecãtori. Interviuri, Revista Forumul judecãtorilor, Editura
Universitarã, Bucureºti, 2010, p. 223 ºi urm.
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Justiþiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaþie si Justiþie, Senatul ºi Camera
Deputaþilor) de a gãsi rapid o soluþie pentru a evita astfel de situaþii.
În practicã, se remarcã ºi solutiile de respingere a unor recursuri în interesul legii, pronunþate
frecvent în ultima perioadã de Secþiile Unite ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
În motivare, se reþine, aproape invariabil, cã textele de lege sunt redactate clar ºi precis,
neprezentând dificultãþi de interpretare, drept pentru care recursurile sunt respinse33.
Se ridicã problema de a stabili dacã aceste considerente ale instanþei supreme sunt sau nu
obligatorii ºi dacã ne aflam sau nu în situaþia art. 329 din Codul de procedurã civilã, adicã se
dezleagã sau nu, de cãtre Secþiile Unite, în considerente, o problemã de drept, chiar atât de evidentã,
dar soluþionatã neunitar de instanþe. Reprezintã sau nu aceastã motivare un fel de decizie de
îndrumare, cu efect obligatoriu pentru judecãtor/instanþe?
Noul Cod de procedurã civilã34 vizeazã, totodatã, ºi gãsirea unor remedii pentru eliminarea
unei alte deficienþe majore a sistemului judiciar român, ºi anume existenþa unei practici
neunitare, determinatã, între altele, ºi de incoerenþa ºi instabilitatea legislativã.
Cât priveºte mecanismele procedurale pentru asigurarea unei practici judiciare unitare,
prin Titlul III, Capitolul I din Noul Cod de procedurã civilã se propune modificarea substanþialã a
reglementãrii recursului în interesul legii prin: lãrgirea categoriei de persoane care pot sesiza Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (spre exemplu, dobândesc calitate procesualã activã colegiul de
conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi Avocatul Poporului); instituirea unor
reglementãri care detaliazã procedura de soluþionare, cum ar fi desemnarea judecãtorilor raportori
ºi obligativitatea consultãrii jurisprudenþei ºi a doctrinei (a se vedea art. 508 ºi urm.).
Totodatã, prin art. 512 ºi urm. din Noul Cod de procedurã civilã se creeazã un nou mecanism
pentru unificarea practicii judiciare care sã contribuie, alãturi de recursul în interesul legii, la
transformarea jurisprudenþei româneºti într-una predictibilã, care sã rãspundã aºteptãrilor rezonabile
ale justiþiabililor ºi, totodatã, sã conducã la scurtarea procesului, prevenind parcurgerea tuturor
cãilor de atac.
Aceastã procedurã presupune, în linii generale, sesizarea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
în vederea pronunþãrii unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept. Dacã, în
cursul judecãþii, un complet de judecatã al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, al curþii de apel sau al
tribunalului, învestit cu soluþionarea cauzei în ultimã instanþã, constatând cã o problemã de drept,
de care depinde soluþionarea cauzei respective, nu a fost dezlegatã unitar în practica instanþelor,
va putea solicita secþiei corespunzãtoare a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie sã pronunþe o hotãrâre
prin care sã se dea o rezolvare de principiu problemei de drept cu care a fost sesizatã.
Asupra sesizãrii, secþia sau, dupã caz, secþiile se pronunþã prin decizie, numai cu privire la
problema de drept supusã dezlegãrii. Dezlegarea datã problemelor de drept este obligatorie pentru
instanþe, inclusiv în cauza în legãturã cu care s-a ridicat problema de drept, de la data publicãrii
deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

w

w

6. Pentru durata procedurilor judiciare, culpa principalã revine puterii judecãtoreºti,
particularizatã în funcþie de datele speþei, dar ºi puterii legislative, având în vedere normele de
procedurã civilã inflexibile, de naturã sã prelungeascã soluþionarea litigiilor, fie prin mecanismul
casãrilor succesive cu trimitere spre rejudecare, fie prin soluþiile de amânare/suspendare a judecãþii
impuse de necesitatea respectãrii normelor de procedurã. Totodatã, a fost reþinutã în unele cauze
ºi puterea executivã, pentru lipsa unui corp de experþi judiciari independenþi, bine pregãtiþi, sufiecient
de numeroºi ºi specializaþi.
33

http://www.scj.ro/Decizii%20SU/Respinse/decizie%20nr.33%202009%20r.htm
http://www.scj.ro/Decizii%20SU/Respinse/decizie%20nr.13%202009%20r.htm
http://www.scj.ro/Decizii%20SU/Respinse/decizie%20nr.30%202009%20r.htm
http://www.scj.ro/Decizii%20SU/Respinse/decizie%20nr.14%202009%20r.htm
34
Legea nr.134/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010.
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Statele pãrþi ale Convenþiei au obligaþia pozitivã a de a asigura celeritatea procedurilor
jurisdicþionale, iar unele dintre acestea au prevãzut, cel puþin legislativ, o formã de remediu care sã
previnã posibilitatea prelungirii nejustificate a procesului sau sã asigure un remediu eficient35.
Chiar dacã instanþa europeanã a decis, prin hotãrârea Kudla împotriva Poloniei, cã statele
au obligaþia de a adopta o procedurã internã prin care sã se poatã sancþiona la nivel intern depãºirea
duratei rezonabile a procedurilor, România nu a adoptat încã o astfel de lege.
În materie civilã, hotãrârea din cauza Strãin ºi alþii împotriva României, din 21 iulie 2005, a
constatat încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, în ce priveºte caracterul rezonabil al procedurii.
Au trecut 5 ani pânã când Ministerul Justiþiei a propus un proiect de lege vizând posibilitatea
obþinerii de despãgubiri în caz de constatare a nerespectãrii termenului rezonabil în soluþionarea
proceselor36. Proiectul de lege, deºi se doreºte a fi un mijloc pentru a asigura termenul rezonabil
de judecare a cauzelor, nu este însoþit de celelalte mãsuri absolut necesare pentru a ajuta judecãtorii
în soluþionarea proceselor: organizarea sistemului judiciar de o manierã astfel încât sã facã faþã
numãrului crescând de cauze, respectiv reorganizarea în teritoriu a instanþelor, mãrirea schemelor
de personal la instanþele cu un volum crescut de activitate, cu luarea în considerare a studiilor
efectuate de Consiliul Superior al Magistraturii privind volumul de muncã acceptabil pe judecãtor,
adoptarea noilor coduri de procedurã.
România este printre puþinele state din Europa fãra un astfel de cadru legislativ, aºa cum
reiese din studiul Comisiei de la Veneþia pentru democraþie prin drept37.
Reglementãrile referitoare la accelerarea soluþionãrii cauzelor sunt, în parte, promovate prin
Noul Cod de procedurã civilã38.
Cartea a II-a, Titlul IV, art. 515 ºi urm. reglementeazã contestaþia privind tergiversarea
procesului.
Astfel, oricare dintre pãrþile unui litigiu, precum ºi procurorul care participã la judecatã, pot
face contestaþie prin care, invocând încãlcarea dreptului la soluþionarea procesului într-un termen
optim ºi previzibil, sã solicite luarea mãsurilor legale pentru ca aceastã situaþie sã fie înlãturatã.
Contestaþia se poate face în urmãtoarele cazuri: 1. când legea stabileºte un termen de
finalizare a unei proceduri, de pronunþare ori de motivare a unei hotãrâri, însã acest termen s-a
împlinit fãrã rezultat; 2. când instanþa a stabilit un termen în care un participant la proces trebuia sã
îndeplineascã un act de procedurã, iar acest termen s-a împlinit, însã instanþa nu a luat, faþã de cel
care nu ºi-a îndeplinit obligaþia, mãsurile prevãzute de lege; 3. când o persoanã ori o autoritate
care nu are calitatea de parte a fost obligatã sã comunice instanþei, într-un anumit termen, un
înscris sau date ori alte informaþii rezultate din evidenþele ei ºi care erau necesare soluþionãrii
procesului, iar acest termen s-a împlinit, însã instanþa nu a luat faþã de cel care nu ºi-a îndeplinit
obligaþia, mãsurile prevãzute de lege; 4. când instanþa ºi-a nesocotit obligaþia de a soluþiona cauza
într-un termen optim si previzibil prin neluarea mãsurilor stabilite de lege sau prin neîndeplinirea
din oficiu, atunci când legea o impune, a unui act de procedurã necesar soluþionãrii cauzei, desi
timpul scurs de la ultimul sãu act de procedurã ar fi fost suficient pentru luarea mãsurii sau
îndeplinirea actului.
Instanþa va soluþiona plângerea în termen de 10 zile de la primirea dosarului, în complet
format din 3 judecãtori. Judecata se face fãrã citarea pãrþilor, printr-o hotãrâre care nu este supusã
niciunei cãi de atac, ce trebuie motivatã în termen de 5 zile de la pronunþare. Dacã instanþa gãseste
35

CEDO a considerat efectiv remediul polonez care permite justiþiabilului sã adreseze o plângere
privind durata nerezonabilã a procedurii cãtre instanþa ierarhic superioarã, competentã sã impunã instanþei
pe rolul cãreia se aflã cauza sã ia anumite mãsuri în interiorul unui anumit termen (Michalak c. Poloniei, 1
februarie 2005).
36
A se vedea www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=TgjTn5n0vpQ%3D&tabid=1464
37 A se vedea http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N_Opinion_ef.asp?L=E&OID=316
38
Legea nr. 134/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010.
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plângerea întemeiatã, va dispune ca instanþa care judecã procesul sã îndeplineascã actul de
procedurã sau sã ia mãsurile legale necesare, arãtând care sunt acestea si stabilind, când este
cazul, un termen pentru îndeplinirea lor.
Noul Cod de procedurã civilã menþine, limitat la o singurã datã, posibilitatea trimiterii spre
rejudecare, de cãtre instanþa de apel, însã pãstreazã formularea actualã a textului de lege, în
definirea situaþiilor ce permit trimiterea, deºi acest text a fost criticat pentru formularea sa largã, ce
permite interpretãri prea extensive din partea instanþelor (art. 474 din Legea nr.134/2010). În cazul
recursului, proiectul nu mai limiteazã numãrul casãrilor cu trimitere spre rejudecare (art. 492 din
Legea nr.134/2010).
Deºi, în cauza Cârjan împotriva României, hotãrârea din 25 ianuarie 2007, s-a constatat
încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, sub aspectul termenului rezonabil, întrucât, pe rolul instanþelor
române, cererea a rãmas nesoluþionatã în jur de patru ani în primã instanþã, din pricina conflictului
negativ de competenþã, a lipsei de sârguinþã din partea experþilor ºi autoritãþilor administrative în a
oferi documentele solicitate de instanþã, nu existã vreun progres în crearea unui corp de experþi în
numãr suficient39 ºi cu pregãtire de calitate.
În cauza Ciovicã împotriva României, hotãrârea din 31 martie 2009, s-a reþinut cã, dupã
reluarea judecãþii, procedura principalã s-a prelungit de patru ori, pentru aproximativ doi ani (din 3
iunie1999 pânã în 13 aprilie 2000 ºi din 19 octombrie 2000 pânã la 21 iunie 2001), ca urmare a
citãrii pãrþilor nelegal îndeplinite.
În plus, Curtea Supremã de Justiþie a fixat termenele de judecatã la intervale foarte lungi de
timp, de la patru la ºapte luni, pronunþând decizia la aproape trei ani de la data sesizãrii, iar Guvernul
nu a furnizat nicio explicaþie pentru aceastã întârziere, care apare în mod vãdit excesivã.
Curtea Europeanã a reþinut douã aspecte esenþiale pentru reforma sistemului judiciar din
România în cauza Ciovicã împotriva României, din 31 martie 2009.
În ceea ce priveºte suspendarea judecãþii40, Curtea a reiterat cã, în timp ce art. 6 din Convenþie
presupune celeritatea procedurilor judiciare, tot acesta consacrã ºi principiul, mai general, al bunei
administrãri a justiþiei (Boddaert c. Belgiei, par. 39).
Curtea a respins argumentul Guvernului cu privire la volumul imens de muncã din cea mai
înaltã jurisdicþie românã, de care nu au fost afectaþi decât foarte puþini judecãtori. Chiar presupunând
cã a fost o situaþie de lipsã de personal în aceastã instanþã, Curtea a amintit cã art. 6 din Convenþie
obligã statele contractante sã organizeze instanþele, astfel încât sã le permitã sã rãspundã cerinþelor
din aceastã dispoziþie (Süßmann c. Germaniei, 16 septembrie 1996, par. 55).
Nici în prezent nu existã, la nivelul tuturor instanþelor, posibilitatea constituirii dosarelor în
forma electronicã. De asemenea, lipsa de personal ºi condiþiile necorespunzãtoare de arhivare a
dosarelor sunt probleme întâlnite în cea mai mare parte a instanþelor judecãtoreºti interne.
În cauza Parohia Greco-Catolicã Sfântul Vasile Polonã împotriva României, hotãrârea
din 7 aprilie 2009, Curtea a constatat încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie privind termenul rezonabil
de soluþionare a cauzelor. Repetatele casãri cu trimitere sunt determinate, în general, de erori
comise de instanþele inferioare ºi denotã o deficienþã în funcþionarea sistemului judiciar. Reclamanta
nu dispunea de un recurs efectiv, în sensul art. 13 din Convenþie, care i-ar fi permis introducerea
unei plângeri bazate pe durata procedurii.
39

w

Pentru o situaþie concretã, http://www.ziuaveche.ro/lumea-justitiei/singurul-expert-pe-voce-si-vorbiredin-romania-si-a-dat-demisia-din-inec
40
Textul art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale
prevedea cã pe perioada soluþionãrii excepþiei de neconstitutionalitate judecarea cauzei se suspendã.
Acest text a determinat, în practicã, invocarea abuzivã a excepþiei de neconstituþionalitate, tocmai pentru a
se tergiversa judecarea anumitor litigii, fiind un artificiu legislativ ce putea influenþa, deseori decisiv, respectarea
unui termen rezonabil de soluþionare a cauzelor. Alineatul 5 al articolului 29 a fost abrogat, potrivit Legii nr.
177/2010 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, a Codului de procedurã civilã ºi a Codului de procedurã penalã al României, publicatã în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010.
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În cauzã, puterea judecãtoreascã este responsabilã, întrucât cauzele au rãmas nesoluþionate
de-a lungul a 12 ani (cererea în evacuare), respectiv ºase ani ºi zece luni (cererea în revendicare),
pentru trei niveluri de jurisdicþie (inclusiv Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie), atitudine direct imputabilã
judecãtorilor cauzei.
Curtea a constatat cã întârzierea procedurii a fost cauzatã de casãrile ºi trimiterile succesive
ale cauzei spre rejudecare. Astfel, cauza a fost trimisã de cinci ori în faþa judecãtoriei, a tribunalului
sau a Curþii de Apel Bucureºti, din mai multe motive: omiterea examinãrii unui capãt de cerere,
lipsa motivãrii, constatãri incorecte în ceea ce priveºte calitatea de a sta în justiþie a reclamantei
sau competenþa instanþelor de a se pronunþa cu privire la acþiunea reclamantei. În afarã de aceasta,
trimiterea cauzei putea continua la infinit, întrucât nicio dispoziþie legalã nu putea sã îi punã capãt.
În aceastã privinþã, Curtea a reamintit cã, deºi nu are competenþa de a analiza modalitatea în care
instanþele naþionale au interpretat ºi aplicat dreptul intern, ea a considerat, totuºi, cã respectivele
casãri cu trimitere sunt determinate, în general, de unele erori comise de instanþele inferioare
(Wierciszewska c. Poloniei, 25 noiembrie 2003, par. 46), ºi cã repetarea acestor casãri denotã o
deficienþã în funcþionarea sistemului judiciar (Cârstea ºi Grecu c. României, 15 iunie 2006,
par. 42).
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a fixat termenele de judecatã la intervale foarte lungi de
timp, a încuviinþat ºapte amânãri ale cauzei la cererea pãrþilor, iar Curtea europeanã a subliniat cã,
în decursul a peste ºase ani, niciodatã instanþele nu au examinat fondul cauzei, ci s-au limitat sã
respingã acþiunea, ca inadmisibilã, din diverse motive. De asemenea au fost soluþionate de-a
lungul unor perioade lungi de timp excepþii de necompetenþã.
Puterea executivã ºi legislativã sunt responsabile pentru lipsa remediilor privind nerespectarea
duratei rezonabile a proceselor. Totodatã, pentru a se justifica existenþa acestor remedii, este
necesar a fi reorganizat sistemul judiciar, de o manierã care sã permitã aplicarea acestor remedii.
Adoptarea unei legi care sã prevadã acþiuni în accelerarea procedurilor ºi acordarea de despãgubiri,
fãrã reoganizarea sistemului judiciar, va avea drept consecinþã unicã, încãrcarea sistemului judiciar
cu astfel de cereri ºi lipsa de eficienþã a unor astfel de remedii.
În cauza Parohia Greco-Catolicã Sfântul Vasile Polonã împotriva României, hotãrârea
din 7 aprilie 2009, în ceea ce priveºte cel de-al doilea argument indicat de Guvern, Curtea a
evidenþiat cã, într-adevãr, Convenþia este direct aplicabilã în România ºi prevaleazã asupra
dispoziþiilor de drept naþional care sunt contrare acesteia. Cu toate acestea, Curtea a observat cã,
în prezenta cauzã, Guvernul nu a oferit niciun exemplu în care o persoanã s-ar fi servit cu succes
de Convenþie, în faþa unei autoritãþi naþionale, pentru obþinerea accelerãrii examinãrii cauzei sale
civile sau a acordãrii de daune-interese pentru o întârziere deja survenitã. Aceastã absenþã a
jurisprudenþei indicã lipsa de certitudine, în practicã, a acestui recurs teoretic. În plus, s-a reþinut cã
existã în continuare neclaritãþi cu privire la autoritatea care trebuie sesizatã, procedura care trebuie
urmatã ºi rezultatul unei asemenea proceduri. Prin urmare, Curtea a apreciat cã o cerere întemeiatã
pe aplicabilitatea directã a Convenþiei în dreptul român nu poate avea gradul de certitudine juridicã
prevãzut pentru a putea constitui un recurs efectiv în sensul art. 13 din Convenþie.
În concordanþã cu jurisprudenþa CEDO, chiar înainte de data pronunþãrii hotarârii Curþii din 7
aprilie 2009, unele instanþele române au pronunþat hotãrâri prin care au stabilit cã, deºi Codul de
procedurã penalã nu conþine o dispoziþie legalã expresã prin care sã reglementeze posibilitatea
petentului nemulþumit de durata nerezonabilã a soluþionãrii unei cauze, de a se adresa instanþei cu
o plângere de tergiversare, prin care sã invoce în faþa instanþei încãlcarea dreptului la judecarea
cauzei într-un termen rezonabil, garantat de art. 6 par. 1 din Convenþie, o astfel de plângere este
admisibilã, în baza art. 13 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor ºi a libertãþilor fundamentale
ale omului.
Spre exemplu, sentinþa penalã nr. 207/24.03.2008 a Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureºti,
definitivã prin decizia nr. 790/R din 20.06.2008 a Tribunalului Bucureºti, Secþia a II-a penalã, prin
care s-a reþinut cã, deºi o astfel de plângere nu poate fi întemeiatã în drept pe dispoziþiile art. 2781
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din Codul de procedurã penalã, în condiþiile în care obiect al unei asemenea proceduri este doar
soluþia de netrimitere în judecatã dispusã de procuror, pânã la adoptarea ºi de cãtre legiuitorul
naþional a unei dispoziþii legale, prin intermediul cãreia orice persoanã al cãrei drept la o duratã
rezonabilã a procedurii a fost încãlcat sã poatã obþine accelerarea procedurii, dacã aceasta este
încã pendinte, ºi/sau repararea prejudiciului produs, instanþa învestitã cu o plângere de tergiversare
trebuie sã o soluþioneze pe fond, în baza art. 13 din Convenþie41.
7. Îngrãdirea liberului acces la justiþie prin taxe judiciare de timbru ºi cauþiuni judiciare,
precum ºi sub alte forme, a determinat pronunþarea de cãtre instanþa de la Strasbourg a mai
multor hotãrâri de condamnare.
Am reþinut culpa puterii legislative, având în vedere legislaþia deficitarã a taxelor judiciare
de timbru, care prevedea un mecanism automat de calcul, de cele mai multe ori, în funcþie de
valoarea obiectului cererii, fãrã luarea în considerare a situaþiei particulare a reclamantului, precum
ºi din pricina nereglementãrii, în cauzele mai vechi, a unei cãi de atac, prin interemediul cãreia sã
se supunã cenzurii instanþelor decizia organului administrativ cu privire la soluþia asupra cererii de
scutire a taxelor judiciare de timbru.
Puterea judecãtoreascã îºi are propria vinã, pentru neaprecierea faptului cã imposibilitatea
plãþii taxei judiciare de timbru în cazul particular al reclamanþilor constituie un obstacol de fapt în
exercitarea dreptului de acces la instanþã (Airey c. Irlandei).
Art. 1 coroborat cu art. 2 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, republicatã,
prevãd cã acþiunile în justiþie, al cãror obiect este susceptibil de a fi evaluat pecuniar, sunt supuse
unei taxe judiciare, în funcþie de valoarea obiectului cererii, iar valoarea taxei este stabilitã la o
sumã fixã pânã la un anumit nivel, iar, peste acela, cu o valoare procentualã fixã din suma totalã a
obiectului cererii.
În reglementarea iniþialã, legea prevedea posibilitatea solicitãrii exonerãrii de obligaþia de
platã a taxelor de timbru (sau a reducerii), printr-o cerere adresatã Ministerului Finanþelor Publice,
cu o procedurã administrativã. Ulterior, cererea de scutire sau de reducere a cuantumului taxei de
timbru a fost atribuitã în competenþa instanþelor judecãtoreºti, ca urmare a dispoziþiilor din Legea
nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea
ºi completarea Codului de procedurã civilã.
În temeiul art. 18 din Legea nr. 195/2004, împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de
timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaºi instanþã, în termen de 3 zile de la data la
care s-a stabilit taxa sau de la data comunicãrii sumei datorate. Cererea se soluþioneazã în camera
de consiliu de un alt complet, fãrã citarea pãrþilor, prin încheiere irevocabilã. În cazul admiterii
integrale sau parþiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, dupã caz,
proporþional cu reducerea sumei contestate.
Astfel, mecanismul legal existã, el trebuie doar utilizat în mod corespunzãtor.
8. În cauza Lupaº ºi alþii împotriva României, hotãrârea din 14 decembrie 2006, Curtea a
indicat reglementarea expresã a regulilor acþiunii în revendicare în caz de coparticipare
procesualã.
Art. 643 din Noul Cod civil42 prevede cã fiecare coproprietar poate sta singur în justiþie,
indiferent de calitatea procesualã, în orice acþiune privitoare la coproprietate, inclusiv în cazul
acþiunii în revendicare. Hotãrârile judecãtoreºti pronunþate în folosul coproprietãþii profitã tuturor
coproprietarilor. Hotãrârile judecãtoreºti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalþi
coproprietari. Când acþiunea nu este introdusã de toþi coproprietarii, pârâtul poate cere instanþei de
judecatã introducerea în cauzã a celorlalþi coproprietari, în calitate de reclamanþi, în termenul ºi
condiþiile prevãzute în Codul de procedurã civilã pentru chemarea în judecatã a altor persoane.
41

A se vedea Amalia AndoneBontaº, Plângerea împotriva actelor ºi mãsurilor procurorului, Ed.
Hamangiu, Bucureºti, 2009, p. 68  71.
42
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511
din 24 iulie 2009.
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9. În cauza Albina împotriva României, hotãrârea din 28 aprilie 200543, Curtea a constatat
omisiunea instanþei de recurs de a rãspunde argumentelor invocate de reclamant în recurs,
dar ºi faptul cã nici nu s-a indicat în considerente cã instanþa de control judiciar ºi-ar fi însuºit
motivele prezentate de cãtre instanþele inferioare.
Pentru toate aceste tipuri de condamnãri, autoritatea potenþial responsabilã este puterea
judecãtoreascã, deoarece dreptul reclamantului la un proces echitabil în faþa unei instanþe nu
este efectiv, câtã vreme apãrãrile ºi observaþiile pe care le-a invocat în susþinerea dreptului sãu
dedus judecãþii nu au fost analizate de completul de judecatã.
Motivarea este necesarã pentru ca hotãrârea sã fie înþeleasã de pãrþi ºi pentru a permite
instanþelor superioare, în cazul în care hotãrârea este susceptibilã de a fi supusã cãilor de atac, sã
cenzureze eventualele contradicþii. Instanþele judecãtoreºti chemate sã tranºeze un litigiu trebuie
sã motiveze soluþia adoptatã, care se bucurã de prezumþia cã reprezintã adevãrul.
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10. Atingerile aduse art. 8 din Convenþie. Pentru acest tip de condamnãri, rãspunderea
revine, concurent, puterii judecãtoreºti (de regulã, pentru greºita aplicare a dispoziþiilor Convenþiei
de la Haga) ºi puterii executive, prin intermediul Ministerului Justiþiei, ca autoritate centralã de
aplicare a Convenþiei de la Haga.
În cauza Codarcea împotriva României, hotãrârea din 2 iunie 2009, Curtea a observat cã
instanþele naþionale au refuzat sã angajeze rãspunderea spitalului ca parte responsabilã civilmente,
pe motiv cã nu intra sub incidenþa art.1000 alin. 3 din Codul civil, care reglementa rãspunderea
autorului pentru actele prepusului sãu. Astfel, acestea au privat-o pe reclamantã de o protecþie
juridicã eficientã a integritãþii sale fizice. În aceastã privinþã, Curtea a luat act de faptul cã mare
parte din jurisprudenþa celor mai înalte instanþe ale þãrii ºi din doctrinã erau favorabile aplicãrii
rãspunderii pentru faptele comise de alþii în cazul spitalelor, pentru faptele comise de medicii pe
care îi angajau.
Curtea a constatat cu regret cã, pânã la data pronunþãrii hotãrârii, reclamanta nu a primit
suma care i-a fost acordatã cu titlu de prejudiciu moral. În aceastã privinþã, la câteva zile de la
obligarea la despãgubiri în favoarea reclamantei, medicul a pierdut proprietatea bunurilor, devenind
astfel insolvabil, ceea ce i-a permis sã nu îºi îndeplineascã obligaþiile faþã de reclamantã. De altfel,
faptul cã procedura a durat aproape zece ani, din cauza pasivitãþii autoritãþilor judiciare, nu putea
decât sã descurajeze reclamanta sã întreprindã noi demersuri pentru a se împotrivi acestei situaþii.
Curtea a luat act de faptul cã, pentru reclamantã, consecinþele insolvabilitãþii medicului au
fost agravate de absenþa, în dreptul român ºi la momentul faptelor, a unui mecanism de asigurare
de rãspundere profesionalã a medicilor. Cu privire la acest aspect, Curtea a luat act de faptul cã
dreptul intern relevant a evoluat de atunci, impunându-le medicilor obligaþia de a încheia o asigurare
de rãspundere civilã profesionalã. Totuºi, aceste modificãri nu se aplicau retroactiv situaþiei
reclamantei.
În cauza Amãnãlãchioai împotriva României, hotãrârea din 26 mai 2009, sunt responsabile,
în primul rând, autoritãþile judiciare, care erau obligate sã ia sau sã determine luarea tuturor
mãsurilor provizorii, inclusiv cele extrajudiciare, prin executorul judecãtoresc, care ar fi putut
ajuta la prevenirea de noi pericole pentru copil sau de pagube pentru pãrþile interesate. Cu toate
acestea, autoritãþile nu au luat nicio astfel de mãsurã. Autoritãþile nu ºi-au respectat toate obligaþiile
ce le reveneau în temeiul art. 8 din Convenþie. Ordonanþa preºedinþialã nu a fost executatã, deºi a
avut loc o tentativã de executare a ordonanþei de cãtre executorul judecãtoresc. Acesta nu ºi-a
îndeplinit ulterior obligaþia de a lua toate mãsurile pentru executare, limitându-se sã constate refuzul
bunicilor de a înapoia minora, pe motiv cã au sesizat tribunalul cu o acþiune în încredinþare.
Autoritãþilor locale din localitatea bunicilor le revine o parte din rãspundere, pentru cã nu ºi-au
îndeplinit obligaþiile a sprijini executarea sentinþei judecãtoreºti, ºi acþionând dimpotrivã, în contra
43

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049 din 25 noiembrie 2005.
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drepturilor pãrinteºti ale tatãlui prin depunerea la dosarul având ca obiect acþiunea de înapoiere a
minorei pe fond, în faþa tribunalului, a unei anchete sociale în sprijinul bunicilor fãrã ca aceasta sã
fi fost ordonatã de instanþã.
Curtea a notat cã tentativele reclamantului pentru a-i constrânge pe bunici la executarea
ordonanþei preºedinþiale cu ajutorul executorului judecãtoresc ºi pe calea penalã au fost în van,
cauza principalã fiind atitudinea puþin activã a autoritãþilor competente. Autoritãþile penale au emis
decizia lor definitivã la doi ani ºi jumãtate dupã depunerea plângerii de cãtre reclamant.
În plus, autoritãþile specializate în protecþia drepturilor copilului nu au reuºit sã coopereze în
mod eficient. Prin urmare, Curtea a estimat cã autoritãþile naþionale nu au acþionat diligent, astfel
cã au favorizat prin comportamentul lor integrarea minorei în noul mediu, ºi, astfel, au contribuit
decisiv la consolidarea unei situaþii de fapt contrare dreptului reclamantului protejat prin art. 8 din
Convenþie.
Puterea legislativã îºi are propria culpã, deoarece, deºi a adoptat Legea nr. 272/2004 privind
protecþia drepturilor copilului, nu a asigurat acelaºi nivel de protecþie pânã la momentul anului
2004.
Mai mult, Curtea a notat cã art. 103 din Codul familiei conferã instanþelor naþionale o marjã
de apreciere fãrã a fi indicate cu suficientã precizie ºi claritate cazurile ºi limitele de exercitare,
þinând cont de scopul legitim al mãsurii. Dacã este incontestabil cã noþiunea de interes superior al
copilului este foarte complexã, nu este mai puþin adevãrat cã, în conþinutul sãu, acest articol nu
prevede, atunci când se ia o astfel de mãsurã, garanþii pentru a proteja drepturile principale ale
pãrþilor din cauzã, ale pãrinþilor ºi copilului contra arbitrariului. Aceste garanþii au fost prevãzute
prin Legea nr. 272/2004, sarcina asigurãrii unei protecþii efective a drepturilor copilului revenind
actualmente în sarcina instanþelor ºi a autoritãþilor executive.
În plan central, în aceastã cauzã, puterea judecãtoreascã este puterea responsabilã. Curtea
a observat cã decizia judecãtoreascã din 20 iunie 2003 a Curþii Supreme era întemeiatã, în drept,
pe dispoziþiile art. 103 din Codul familiei, conform cãruia instanþa poate sã nu ordone înapoierea
minorului persoanelor care exercitã drepturile pãrinteºti, pentru a da prioritate interesului superior
al copilului.
Curtea Supremã, prin decizia sa, a prelungit perioada în care reclamantul era lipsit de o
relaþie efectivã cu fiica sa, fapt de naturã sã prejudicieze ºi mai grav situaþia acestuia, prin trecerea
timpului.
Sunt totodatã responsabile instanþele judecãtoreºti, deoarece au luat decizii contradictorii,
pronunþându-se diferit asupra aceluiaºi aspect, anume dacã reclamantul consimþise sã lase minora
definitiv la bunici sau numai pe perioada vacanþelor.
Curtea a amintit, de asemenea, cã în cauzele privind înapoierea minorilor, caracterul adecvat
al unei mãsuri se judecã dupã rapiditatea cu care este pusã în aplicare (Ignaccolo-Zenide c.
României, par. 102). Asupra acestui aspect, s-a reþinut cã, deºi reclamantul a formulat cererea de
ordonanþã preºedinþialã la 7 ianuarie 2001, ea nu a fost examinatã de instanþe decât la 1 martie ºi
20 aprilie 2001, la 10 sãptãmâni dupã refuzul bunicilor de înapoiere a copilului ºi depunerea cererii
de cãtre reclamant.
Refuzul unor instanþe, pe de o parte, de a permite înapoierea minorului, ºi aprecierea de
cãtre alte instanþe, pe de altã parte, cã afecþiunea existentã între copil ºi bunici nu era suficientã
prin ea însãºi cã justifice separarea unui pãrinte de copilul sãu, a cauzat o practicã a instanþelor
care a afectat previzibilitatea acþiunii reclamantului care viza înapoierea copilului. Prin urmare,
instanþele nu au respectat principiul esenþial al soluþionãrii cu maximã rapiditate a acestei cauze ºi
au luat decizii contradictorii asupra aceluiaºi aspect.
În cazul în care instanþele ar fi asigurat prioritatea drepturilor pãrinteºti ale tatãlui în mod
constant pe parcursul procedurilor judiciare, nu ar mai fi contribuit la prelungirea perioadei în care
tatãl a stat despãrþit de fiica sa.
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Totodatã, Curtea a constatat, cã în nicio etapã a procedurii, instanþele nu au considerat
necesar a solicita un raport specializat asupra stãrii psihologice a tatãlui ºi copilului, asupra
raporturilor existente între aceºtia sau, þinând cont de vârsta micã a copilului, asupra influenþelor
pe care mediul în mijlocul cãruia trãieºte minora ar putea exercita asupra acesteia.
Instanþele naþionale nu au examinat niciun moment posibilitatea pentru reclamant de a exercita
de o manierã efectivã drepturile sale pãrinteºti din care nu fusese decãzut. Reclamantul nu a avut
câºtig de cauzã în încercarea sa de a obþine înapoierea copilului, în ciuda faptului cã exercita, fãrã
a fi considerat de o nedemnitate excepþionalã, drepturile pãrinteºti.
Se reþine cã imposibilitatea de a o înapoia pe minorã tatãlui sãu, la nivelul anului 2003 ºi,
ulterior, la nivelul anului 2006, se datoreazã constatãrii cã o astfel de mãsurã ar provoca ruptura
minorei de mediul în care se adaptase, însã aceastã situaþie este tocmai rezultatul acþiunii/inacþiunii
autoritãþilor statului.
În cauza Lafargue împotriva României, hotãrârea din 13 iulie 2006, autoritãþi potenþial
responsabile sunt: puterea executivã, prin aceea cã o mãsurã adecvatã nu a fost luatã de cãtre
autoritãþi pentru a crea condiþiile necesare executãrii deciziei pronunþate de instanþã privind dreptul
reclamantului de a-ºi vizita copilul - de exemplu, mãsuri pregãtitoare pentru exercitarea dreptului
de vizitã, dar ºi puterea executivã, prin intermediul Ministerului Justiþiei, ca autoritate centralã de
aplicare a Convenþiei de la Haga.
Parlamentul a adoptat Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenþiei asupra aspectelor
civile ale rãpirii internaþionale de copii, adoptatã la Haga, la 25 octombrie 1980, prin care Ministerul
Justiþiei este desemnat autoritatea centralã din România pentru aducerea la îndeplinire a obligaþiilor
stabilite prin Convenþie. În cazul în care demersurile de soluþionare amiabilã a cererii nu dau rezultat,
autoritatea centralã românã are obligaþia de a lua mãsurile necesare în vederea punerii în executare
silitã a dreptului de vizitare, la cererea expresã a titularului dreptului. În cazul în care copilul la care
se referã cererea privind exercitarea dreptului de vizitare refuzã constant contactul cu unul dintre
pãrinþi sau manifestã sentimente de aversiune faþã de acesta, instanþa poate dispune, în funcþie de
vârsta copilului, ca acesta sã urmeze un tratament de consiliere psihologicã, pe o duratã ce nu
poate depãºi trei luni. Cererea poate fi formulatã oricând dupã sesizarea autoritãþii centrale române
cu o cerere privind exercitarea dreptului de vizitare, de cãtre oricare dintre pãrinþi, de cãtre persoana
cãreia îi este încredinþat copilul sau de cãtre autoritatea centralã românã.
În cauza Iosub Caras împotriva României, hotãrârea din 27 iulie 2006, puterea executivã
poartã rãspunderea, prin comportamentul deficitar al Ministerului Justiþiei, ca Autoritate Centralã
de aplicare a Convenþiei de la Haga. Prin omisiunea de a informa instanþele de divorþ despre
existenþa procesului bazat pe Convenþia de la Haga, autoritãþile, ºi mai ales Ministerul Justiþiei, au
lipsit Convenþia de la Haga de însuºi scopul acesteia, adicã acela de a preveni luarea unei decizii
în statul unde este reþinut copilul cu privire la fondul drepturilor legate de încredinþarea acestuia.
Abia dupã aceste condamnãri, studierea Convenþiei de la Haga a fost introdusã în programa
formãrii iniþiale a auditorilor de justiþie din cadrul Institutului Naþional al Magistraturii.
În cauza Dinu împotriva României ºi Franþei, hotãrârea din 4 noiembrie 2008, responsabilitatea
aparþine exclusiv puterii executive, deoarece au existat întârzieri în transmiterea corespondenþei,
imputabile Ministerului Justiþiei, care nu a depus eforturile necesare pentru executarea deciziilor
judiciare favorabile reclamantei într-un stat strãin, conform Convenþiei de la New York.
În cauza Tãtar împotriva României, hotãrârea din 27 ianuarie 2009, s-a reþinut încãlcarea
obligaþiilor pozitive impuse de art. 8 din Convenþie pentru respectarea dreptului la un mediu
sãnãtos prin neefectuarea în prealabil a unor studii ºi analize referitoare la riscul pe care activiatatea
industrialã de exploatare a minereurilor prin utilizarea cianurilor de sodiu le-ar putea avea asupra
mediului ºi sãnãtãþii reclamanþilor; pentru neorganizarea unor dezbateri publice ºi neinformarea
persoanelor interesate asupra acestor riscuri; pentru neîndeplinirea, dupã procedurea accidentului
ecologic din ianuarie 2000 de la Baia Mare, a obligaþiilor de a lua toate mãsurile necesare de
prevenire pe viitor a unor astfel de evenimente, pentru menþinerea reclamanþilor într-o stare de
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angoasã, în absenþa furnizãrii informaþiilor relevante cu privire la riscurile accidentului ecologic
asupra mediului ºi a stãrii lor de sãnãtate.
Responsabilã este puterea executivã, având în vedere neîndeplinirea obligaþiei de a evalua
în prealabil ºi în mod satisfãcãtor riscurile eventuale ale activitãþii industriale în cauzã asupra
mediului, de a lua mãsurile corespunzãtoare care sã protejeze dreptul la un mediu sãnãtos44.
Astfel, statul, prin reprezentanþii sãi, a acordat autorizaþia de mediu ºi de funcþionare a exploatãrii
miniere în absenþa unor studii certe care sã indice cu precizie cã tehnologia utilizatã nu aduce
atingere mediului ºi sãnãtãþii oamenilor; pentru autorizarea planurilor de construcþie inadecvate ºi
neadaptate la condiþiile climatice specifice ale regiunii ºi pentru o monitorizare defectuoasã a
amenajãrii iazurilor, a funcþionãrii tehnologiei folosite; pentru neinformarea locuitorilor din Baia
Mare despre impactul probabil negativ al acestei activitãþi de exploatare asupra calitãþii vieþii lor ºi
a faunei ºi florei înconjurãtoare, în ciuda concluziilor din raportul de mediu realizat în 1993, pentru
neorganizarea unor dezbateri publice în care sã fie implicatã întreaga comunitate locale potenþial
afectatã de activitatea economicã în cauzã; pentru neluarea tuturor mãsurilor de precauþie pentru
a preveni accidentul ecologic din ianuarie 2000, mai ales cã s-a dovedit ulterior faptul cã activitatea
de exploatare din 1999 a fost una intensã, cu depãºirea capacitãþii de producþie a societãþii Aurul
S.A.; autorizarea în continuare a activitãþii industriale vãtãmãtoare dupã producerea accidentului
ecologic din ianuarie 2000, cu neluarea în considerare a concluziilor rapoartelor efectuate pe aceastã
temã ºi pentru neinformarea publicului cu privire la consecinþele negative pe care evenimentul din
ianuarie 2000 le-a avut asupra stãrii de sãnãtate a reclamanþilor.
Curtea aratã cã, atât cadrul legislativ intern, cât ºi cel internaþional la care România era
parte, s-au dovedit insuficiente pentru a preveni o situaþie cu consecinþe grave asupra mediului ºi
populaþiei, iar statul pârât nu ºi-a îndeplinit obligaþia de a evalua în prealabil ºi în mod satisfãcãtor
riscurile eventuale ale activitãþii în cauzã ºi de a lua mãsurile corespunzãtoare care sã protejeze
dreptul reclamanþilor la un mediu sãnãtos.
În acelaºi context al importanþei dreptului de acces la informaþii în materie de mediu, Curtea
a subliniat ºi documentele internaþionale la care România era parte, respectiv Convenþia de la
Aarhus din 25 iunie 1998 ºi Rezoluþia nr. 1430/2005 a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei
privind riscurile industriale, care consolideazã, printre altele, obligaþia statelor de a îmbunãtãþi
difuzarea informaþiilor în acest domeniu.
Analiza Curþii a avut în vedere comportamentul autoritãþilor ºi dupã producerea accidentului
ecologic din ianuarie 2000, în contextul în care activitatea industrialã în cauzã nu a fost opritã de
cãtre autoritãþi. Pasivitatea autoritãþilor competente, care nu au oferit populaþiei interesate informaþii
suficiente cu privire la consecinþele trecute, prezente ºi viitoare ale accidentului ecologic asupra
sãnãtãþii lor ºi asupra mediului, cu privire la mãsurile de prevenire pe viitor a unor astfel de
evenimente, a accentuat starea de angoasã ºi de incertitudine în care locuitorii oraºului Baia Mare
trãiau. Mai mult, primul reclamant a efectuat, fãrã succes, numeroase demersuri de naturã
administrativã ºi penalã pentru a cunoaste riscurile potenþiale ca urmare a accidentului ecologic
din ianuarie 2000, la care erau expuºi el ºi familia sa, ºi pentru a fi sancþionaþi cei rãspunzãtori de
acest incident.

w

11. Alte condamnãri
În cauza Burghelea împotriva României, hotãrârea din 27 ianuarie 200945, s-a constatat
încãlcarea art. 1 din Primul Protocol Adiþional la Convenþie. Exproprierea formalã a terenului
reclamantei pentru construirea unei hidrocentrale, nerespectarea prevederilor Legii nr. 33/1994 ºi
neacordarea unei juste ºi prealabile despãgubiri nu este o situaþie previzibilã în sensul Convenþiei.
44

A se vedea Dinah L. Shelton, Human rights - environmental harm - precautionary principle 
causation - just satisfaction, The American Journal of International Law, vol. 104, p. 248 ºi urm.
45
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 29 octombrie 2009.
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Autoritatea potenþial responsabilã este puterea executivã, în subordinea cãreia, la momentul
faptelor se afla societatea H., pentru cã a ocupat, defriºat ºi inundat terenul reclamantei în vederea
construirii unei hidrocentrale, fãrã a recurge la procedura exproprierii prevãzutã de Legea nr. 33/
1994 ºi pentru neacordarea unei juste ºi prealabile despãgubiri reclamantei.
Exproprierea de fapt este destul de greu compatibilã cu dispoziþiile convenþionale care
protejeazã dreptul de proprietate46. Situaþiile care pot fi calificate ca o formã de expropriere de fapt
sunt ignorate în legislaþia româneascã, iar unicul remediu, în aceste condiþii, rãmâne o modificare
a legislaþiei cu privire la exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, astfel încât aceasta sã
permitã o procedurã prin care o persoanã care se aflã în faþa unei exproprieri de fapt sã poatã sã
obþinã obligarea autoritãþilor de a declanºa procedura de expropriere ºi de a cumpãra bunul ce
este folosit în folosul comunitãþii.
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B. Analiza sinteticã a hotãrârilor în materie penalã
În materie penalã, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a constatat încãlcarea unui spectru
extrem de generos de drepturi ºi libertãþi fundamentale consacrate de Convenþia europeanã,
pronunþând, în perioada 1994-2009, condamnarea României într-un numãr de 100 de cauze, dintre
cele 114 aduse în faþa instanþei de la Strasbourg.
Cele mai frecvente condamnãri s-au axat pe încãlcarea art. 3, art. 5, art. 6, art. 8 ºi art. 10 din
Convenþie. Acestea nu sunt însã singurele, fiind aduse spre analiza Curþii, cu consecinþa constatãrii
atingerii aduse ºi altor drepturi ºi libertãþi, dintre cele conferite de: art. 2; art. 7; art. 13, singur sau
coroborat cu art. 8 ºi cu art. 3; art. 14 combinat cu art. 3, art. 6, art. 8 ºi art. 13; art. 34 din Convenþie;
art. 1 ºi 2 din Protocolul nr. 7; art. 2 din Protocolul nr. 4 ºi art. 3 din Protocolul nr. 1 adiþional la
Convenþie.
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1. În dimensiunea materialã a art. 3 din Convenþie47, Curtea a constatat încãlcarea acestui
articol, în majoritatea situaþiilor, din cauza nerespectãrii obligaþiei negative, prin supunerea
persoanelor aflate în stare de detenþie la tratamente incompatibile cu acest articol din partea agenþilor
statului (cauzele Barbu Anghelescu, Bursuc, Cobzaru, Stoica, Georgescu, Lupaºcu, Niþã, Rupa,
Toma, Olteanu, Damian Burueanã ºi Damian, Tãnase), dar ºi încãlcarea obligaþiei pozitive de
protejare a integritãþii fizice ºi morale a acestor persoane, în acest ultim caz prin lipsa de acþiune a
agenþilor de poliþie în faþa agresiunilor exercitate de particulari ori cazarea reclamanþilor cu o sãnãtate
fizicã ºi psihicã precarã într-o celulã cu persoane deosebit de periculoase (cauzele Iambor,
Alexandru Marius Radu ºi Pantea), sau cazarea lor în condiþii de suprapopulare ºi insalubre (cauzele
Bragadireanu, Petrea, Brânduºe, Mãciucã, Artimenco, Viorel Burzo, Marian Stoicescu ºi Eugen
Gabriel Radu). O interpretare ineditã a obligaþiei negative a autoritãþilor naþionale este oferitã de
Curte în cauza Moldovan ºi alþii împotriva României, odatã cu afirmarea încãlcãrii art. 3 din Convenþie
în partea sa materialã, din cauza discriminãrii etnice pe care au trebuit sã o suporte în mod public
reclamanþii, pornind de la modul de soluþionare a petiþiilor acestora de cãtre autoritãþi, precum ºi
din cauza condiþiilor locative pe care le-au îndurat.
46

w

A se vedea Radu Chiriþã, Exproprierea de fapt. Un comentariu al hotãrârii CEDO în cauza
Burghelea c. România, Studia Universitatis Babeº Bolyai nr. 2/2010, p. 73.
47 Art. 3 din Convenþie protejeazã drepturile legate nemijlocit de integritatea persoanei ºi de demnitatea
umanã, inclusiv a acuzatului. Dreptul instituit de art. 3 este unul absolut, întrucât nu nu este susceptibil de
restricþii ºi derogãri, nici chiar în situaþiile prevãzute de art. 15. În acest sens, necesitãþile unei investigaþii ºi
dificultãþile inerente luptei contra infracþionalitãþii nu pot justifica limitarea protecþiei care trebuie acordatã
persoanelor, din perspectiva integritãþii lor fizice ºi psihice. Art. 3 impune statelor douã categorii de obligaþii:
o obligaþie substanþialã, atât negativã  de a nu aplica tratamentele prohibite de art. 3 persoanelor aflate sub
jurisdicþia lor, cât ºi pozitivã - de a proteja integritatea fizicã ºi psihicã a persoanelor lipsite de libertate; o
obligaþie de procedurã în baza cãreia, ori de câte ori o persoanã pretinde în mod rezonabil cã a fost victima
unui tratament contrar art. 3, autoritãþile naþionale sunt þinute sã efectueze o anchetã aprofundatã ºi efectivã,
menitã sã ducã la identificarea ºi sancþionarea celor vinovaþi.
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Potenþiala responsabiliate pentru aceastã stare de fapt aparþine puterii executive, prin agenþii
de poliþie, care nu au luat mãsuri de protecþie a integritãþii corporale a reclamanþilor aflaþi în custodia
lor; dimpotrivã, în multe cauze, au recurs ei înºiºi la acte de violenþã fizicã sau verbalã împotriva
acestora.
Totodatã, pentru cã au fost oferite persoanelor private de libertate condiþii de detenþie care
contravin demnitãþii umane, responsabilitatea aparþine în egalã mãsurã puterii legislative ºi celei
executive, care nu au adoptat mãsuri legislative ºi administrative menite sã evite ºi sã stopeze
mai ales suprapopularea penitenciarelor. În acest sens, este surprinzãtor cum un act normativ,
precum Legea nr. 23/1969, a fost menþinut pânã în anul 2006, cu mici ajustãri aduse în 2003, deºi
aceastã lege nu prevedea, nici la modul declarativ, care sunt principiile care guverneazã executarea
pedepselor ºi a mãsurilor privative de libertate. În acelaºi timp, executivul, deºi cunoºtea aceste
exigenþe ºi era pus în faþa rapoartelor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii ºi a
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), nu a gândit ºi nu a alocat fonduri
suficiente cel puþin pentru construirea unor stabilimente penitenciare moderne. În orice caz, nici în
prezent aceastã problemã nu este pe deplin rezolvatã, împãrþirea regimurilor de detenþie ºi adoptarea
de cãtre Ministerul Justiþiei a recentului Ordin nr. 433/C/2010 pentru aprobarea Normelor minime
obligatorii privind condiþiile de cazare a persoanelor private de libertate48 au rezolvat doar parþial
problema supraaglomerãrii penitenciarelor, dar nu au înlãturat-o definitiv, pentru acest deziderat
fiind necesarã construcþia unor locaþii moderne care sã corespundã cerinþelor fixate de CPT.49.
În partea sa de procedurã, în esenþã, douã sunt cauzele care au generat atingerea adusã din
partea autoritãþilor române art. 3 din Convenþie: lipsa independenþei persoanelor competente sã
desfãºoare ancheta faþã de persoanele implicate în evenimente (Barbu Anghelescu, Bursuc, Melinte
ºi Niþã) ºi tratarea cu superficialitate a afirmaþiilor reclamanþilor care au susþinut în mod rezonabil
cã au fost supuºi unor rele tratamente (Filip, Dumitru Popescu nr. 1, Macovei ºi alþii, Cobzaru,
Hussain, Stoica, Georgescu, Lupaºcu, Niþã, Rupa, L.Z., Toma, Olteanu, Damian Burueanã ºi
Damian, Bolovan).
Puterii legislative îi aparþine responsabilitatea pentru absenþa unui cadru legal adecvat care
sã reformeze statului cadrelor de poliþie ºi, dupã caz, a cadrelor penitenciare, astfel încât sã
garanteze independenþa funcþionalã a procurorilor care instrumenteazã eventualele plângeri penale
împotriva acestora.
De asemenea, Ministerul Public a fost identificat ca fiind autoritatea potenþial rãspunzãtoare
pentru încãlcarea art. 3 în dimensiunea sa proceduralã, întrucât procurorii, sesizaþi cu plângeri
formulate de cãtre persoane care s-au considerat victime ale relelor tratamente aplicate de agenþii
statului, deºi aveau obligaþia potrivit legii sã strângã toate probele necesare aflãrii adevãrului, nu
au efectuat anchete aprofundate ºi efective apte sã ducã la identificarea ºi condamnarea
responsabililor.

w

2. Pentru nesocotirea art. 5 par. 1 din Convenþie50 în toate aceste cauze, în cuprinsul
studiului am identificat responsabilitatea, dupã caz, a Ministerului Public ºi a instanþelor de
48

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 15 februarie 2010.
În literatura de specialitate, se arãta cã nu existã o strategie la nivel naþional privind integrarea
condamnaþilor la pedeapsa detenþiunii pe viaþã sau la pedepse cu închisoarea de lungã duratã, potrivit
Recomandãrii (2003) 23 a Comitetului Miniºtrilor al Consiliului Europei cu privire la managementul de cãtre
administraþia penitenciarã a condamnaþilor pe viaþã ºi celor pe termen lung. A se vedea Mihail Udroiu,
Ovidiu Predescu, Protecþia europeanã a drepturilor omului ºi procesul penal român. Tratat, Ed. All Beck,
Bucureºti, 2008, p. 380.
50 Art. 5 din Convenþie consacrã dreptul la libertate ºi siguranþã ºi are ca scop protejarea libertãþii
fizice a individului împotriva oricãrei arestãri sau detenþii arbitrare. Deºi are un caracter fundamental ºi
inalienabil, dreptul la libertate ºi siguranþã nu este unul absolut, el poate fi supus limitãrilor ºi de la acesta se
poate deroga în cazurile prevãzute de art. 15. Art. 5 par. 1 enunþã regula libertãþii persoanei, privarea de
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judecatã, care au dispus asupra privãrii de libertate a reclamanþilor cu nesocotirea dreptului intern
în materie, iar pentru insuficienta claritate a normelor naþionale care reglementau procedura
menþinerii mãsurii arestãrii preventive în cursul judecãþii, rãspunderea aparþine ºi legislativului,
care nu a adaptat legea, decât foarte târziu, abia în 2003, textului Constituþiei ºi interpretãrilor
aduse de Curtea Constituþionalã încã din 1997. Prin aceastã întârziere a determinat practici, pe de
o parte, neunitare, întrucât a obligat instanþele la gãsirea diverselor remedii procesuale, neprevãzute
in dreptul pozitiv, iar, pe de altã parte, de multe ori, contrare dreptului prescris de art. 5 par. 1 din
Convenþia europeanã (cauzele Konolos ºi Varga).
Încãlcarea art. 5 par. 1 din Convenþie a fost constatatã ºi atunci când dreptul intern contravenea
reglementãrilor internaþionale ori nu oferea garanþiile impuse de acestea din urmã (cauzele Hussain
ºi Galliani). Responsabilitatea în aceste situaþii este a puterii legislative, care nu a prevãzut un
cadru legislativ adecvat care sã asigure persoanelor supuse unei mãsuri de îndepãrtare de pe
teritoriul þãrii garanþiile minime împotriva arbitrariului autoritãþilor.
Asemenea garanþii nu au fost instituite previzibil nici odatã cu intrarea în vigoare a Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, ceea ce a atras noi
condamnãri ale statului român în faþa judecãtorilor de la Strasbourg, de aceastã datã pe tãrâmul
art. 1 din Protocolul nr. 7 adiþional la Convenþie (cauzele Lupºa ºi Kaya). Abia prin Legea nr. 56/
2007, regimul îndepãrtãrii strãinilor din România a primit în sfârºit o reglementare conformã cu
imperativele Convenþiei.
În par. 2-5, art. 5 conþine o serie de garanþii lãsate la îndemâna celui privat de libertate, prin
intermediul cãrora acesta poate sã se apere în faþa unei arestãri sau detenþii arbitrare ºi sã-ºi
redobândeascã libertatea51.
Se impune ca temeiurile arestãrii sã fie menþionate expres ºi analizate în concret, în mod
amãnunþit, în funcþie de specificul fiecãrei cauze, pentru a garanta în acest fel dreptul învinuitului
sau inculpatului sã le cunoacã ºi sã le combatã. Temeiurile arestãrii preventive nu pot sub nicio
formã sã fie prezumate ºi nu se pot fundamenta pe simplele bãnuieli, presupuneri ale autoritãþii
judiciare, ci trebuie sã aibã la bazã un suport informaþional adecvat, la care sã facã referire organul
judiciar competent în actul de arestare preventivã ºi pe care sã-l examineze detaliat, pentru a da
posibilitatea acuzatului sã se apere.
În ceea ce priveºte temeiul arestãrii preventive justificat de pericolul pentru ordinea publicã,
întotdeauna controlul trebuie sã aibã loc periodic, sistematic, pentru cã, în fiecare cauzã în care
este þinutã în stare de arest preventiv o persoanã, trebuie pericolul sã fie actual. Dacã la un moment
dat nu mai este actual, judecãtorul trebuie sã ordone punerea în libertate a acuzatului.
Informarea asupra temeiurilor trebuie sã se facã de îndatã, respectiv în chiar momentul
arestãrii. Informarea este o garanþie a respectãrii dreptului la apãrare, de regulã informarea
fãcându-se în prezenþa unui apãrãtor ºi întotdeauna ea se consemneazã într-un proces-verbal.

w

w

libertate având un caracter excepþional, iar excepþiile sunt expres ºi limitativ menþionate în acest text. În
acest fel, orice detenþie autorizatã de Convenþie trebuie sã fie conformã normelor dreptului intern material ºi
formal, care, la rândul lor, trebuie sã fie compatibile cu exigenþele Convenþiei. În cazul în care o persoanã a
fost privatã de libertate în alte forme ºi dupã o altã procedurã decât cele prevãzute de regulile dreptului
naþional, are loc o încãlcare a art. 5 par. 1 din Convenþie ºi, în cazul României, aceasta a fost constatatã în
cauzele Pantea, Filip, Konolos, Varga, Calmanovici, Rupa, Rãducu ºi Irinel Popa ºi alþii.
51
Astfel, art. 5 par. 2 din Convenþie prevede dreptul oricãrei persoane de a fi informatã, în cel mai
scurt timp, în mod detaliat ºi într-o limbã pe care o înþelege cu privire la motivele arestãrii ºi acuzaþiile ce i se
aduc. În realitate, de regulã, acuzaþia penalã nu este formulatã în acest moment, de aceea informarea
poartã doar în ceea ce priveºte motivele de fapt ºi de drept ale arestãrii. Motive de fapt sunt faptele,
împrejurãrile de fapt care au atras luarea acestei mãsuri (temeiurile arestãrii). Este necesar ca autoritatea
judiciarã competentã sã indice probele sau informaþiile din care rezultã bãnuiala cu privire la sãvârºirea unei
infracþiuni, motivele de drept - încadrarea juridicã a faptei ºi textele de procedurã pe care se întemeiazã
arestarea.
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Informarea nu priveºte ºi arestarea în baza unei hotãrâri de condamnare, întrucât în aceastã ipotezã
cel condamnat a luat cunoºtinþã de motivele arestãrii cu ocazia judecãþii.
Deºi nemotivarea dispoziþiilor privind arestarea preventivã a unei persoane se analizeazã cu
prioritate prin raportare la art.5 par. 2, în cazul României, absenþa motivãrii, ori motivarea insuficientã
a dus la constatarea încãlcãrii art. 5 par. 1 sau 3 din Convenþie.
În lumina art. 5 par. 3, cel arestat trebuie sã fie prezentat imediat în faþa unui judecãtor sau a
altui magistrat abilitat sã exercite atribuþii judiciare ºi are dreptul de a fi judecat într-un termen
rezonabil sau eliberat în cursul procedurii. Autoritatea judiciarã competentã poate supune punerea
în libertate unor garanþii procesuale pentru a împiedica sustragerea de la urmãrire, judecatã sau
executarea pedepsei52.
În viziunea Curþii Europene, noþiunile de judecãtor ºi magistrat abilitat sã exercite atribuþii
judiciare sunt reglementate în termeni similari, fiind menþionate în aceeaºi frazã. Curtea Europeanã
a recunoscut existenþa unei analogii între judecãtor ºi magistrat abilitat sã exercite atribuþii judiciare,
fãrã de care prezenþa cuvântului alt nu s-ar mai justifica. De aceea, din practica recentã a Curþii
rezultã cã pentru a fi în prezenþa unui magistrat abilitat în sensul art. 5 par. 3, trebuie întrunite
cumulativ urmãtoarele condiþii: magistratul sã exercite atribuþii judiciare; atribuþiile exercitate sã fie
în conformitate cu legea; magistratul sã fie independent ºi imparþial. Prima ºi a treia condiþie sunt
discutabile pentru procurorul român, deoarece Curtea Europeanã a decis cã atribuþiile judiciare
trebuie sã permitã magistratului sã hotãrascã punerea în libertate a unei persoane arestate, atunci
când nu sunt întrunite condiþiile detenþiei, fãrã acordul vreunui organ ierarhic superior. Totodatã
luarea mãsurii arestãrii preventive impune organului judiciar obligativitatea ascultãrii persoanei
acuzate în prezenþa unui apãrãtor pentru a da posibilitatea acestuia ºi apãrãtorului sã-ºi expunã
argumentele în combaterea luãrii mãsurii detenþiei sau a menþinerea ei. Ca atare, aceasta presupune
o procedurã cu caracter jurisdicþional, improprie procurorului.
Ministerul Public nu poate fi considerat independent, pentru cã, în România, procurorul îºi
exercitã atribuþiile sub autoritatea ministrului justiþiei.
Procurorul român nu poate fi considerat independent nici în raporturile cu pãrþile procesului
penal, pentru cã procurorul, dupã începerea procesului penal, efectueazã urmãrire penalã proprie
sau supravegheazã urmãrirea penalã, pune în miºcare acþiunea penalã ºi dispune trimiterea în
judecatã a inculpatului. În faza de judecatã, intervine în calitate de reprezentant al acuzãrii ºi
susþine funcþia procesualã a acuzãrii. Este indiferent, dupã cum rezultã din jurisprudenþa Curþii
Europene, cã, potrivit legii, procurorul este obligat sã acþioneze cu imparþialitate, cã, în activitatea
de urmãrire penalã, are obligaþia sã adune probe atât în favoarea, cât ºi în defavoarea învinuitului
sau inculpatului. De asemenea, este indiferentã calificarea datã de legea naþionalã procurorului,
de a fi sau nu parte în procesul penal, dreptul penal european operând cu concepte autonome,
considerând astfel organul de acuzare ca fiind una din pãrþile procesului penal. În acest sens, a
statuat Curtea Europeanã pentru prima datã în cazul României în Vasilescu (hotãrârea din 22 mai
1998).
Absenþa pânã în 2003, în dreptul pozitiv, a unei dispoziþii care sã impunã procurorului aducerea
de îndatã a celui arestat preventiv în faþa unui judecãtor a atras pânã în 2009 condamnarea statului
român în cauzele Pantea, Nãstase-Silivestru, Samoilã ºi Cionca, Lãpuºan, Rupa, Toma, Tiron,
Viorel Burzo, Stoican ºi Irinel Popa ºi alþii.
52

Art. 5 par. 3 din Convenþie are în vedere situaþia în care mãsura arestãrii este dispusã de un poliþist
sau de un alt organ administrativ, deoarece atunci când arestarea este dispusã de un judecãtor sau de un alt
magistrat abilitat sã exercite funcþii judiciare, se prezumã cã a avut loc un control al legalitãþii chiar cu ocazia
luãrii mãsurii, controlul fiind astfel încorporat, nu mai este necesar unul separat, din oficiu.
Textul instituie un control automat ºi obligatoriu al autoritãþilor judiciare competente, având o naturã
jurisdicþionalã, asupra legalitãþii mãsurii arestãrii preventive. Acest control are loc de regulã în toate cazurile,
chiar dacã cel arestat s-ar opune.
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Pentru aceste condamnãri, puterea legislativã este responsabilã întrucât nu a luat, decât
cu mare întârziere, mãsurile legislative adecvate care sã impunã procurorului aducerea de îndatã
în faþa unui judecãtor a persoanelor arestate preventiv.
În orice caz, pronunþarea Curþii Europene în cauza Pantea a atras o schimbare radicalã a
legislaþiei naþionale în materia procedurii arestãrii preventive. Astfel, prin Legea nr. 281/2003, au
fost modificate dispoziþiile Codului de procedurã penalã relative la luarea mãsurii arestãrii preventive,
iniþial arestarea provizorie putând fi dispusã de procuror, cu obligativitatea prezentãrii celui arestat
în maxim 3 zile în faþa unui judecãtor care sã dispunã asupra arestãrii preventive. Ulterior ºi aceste
prevederi au suferit modificãri, fiind definitiv luatã din competenþa procurorului posibilitatea de a
dispune asupra luãrii mãsurii privative de libertate, care cade în atribuþiile exclusive ale judecãtorului,
cãruia procurorul trebuie sã se adreseze cu propunere motivatã de luare a mãsurii arestãrii
preventive a învinuitului sau inculpatului, dacã sunt îndeplinite condiþiile prevãzute de art. 143
C.pr.pen. ºi existã probe din care sã rezulte incidenþa în cauzã a vreunuia din cazurile prev. de art.
148 C.pr.pen. ºi numai dupã ascultarea persoanei vizate.
Revenind la conþinutul art. 5 par. 3 din Convenþie, controlul asupra legalitãþii arestãrii preventive
trebuie însoþit de verificarea periodicã a raþiunilor care au argumentat luarea mãsurii arestãrii
preventive, precum ºi de dreptul acuzatului de a fi judecat într-un termen rezonabil sau de a fi
liberat în cursul procedurii53.
Luarea ºi menþinerea unei persoane în arest preventiv doar apelând la o motivare stereotip,
fãrã ca procurorul sau, dupã caz, instanþele de judecatã sã ofere argumente convingãtoare ale
acestei mãsuri ºi, în anumite cazuri, fãrã sã analizeze în mod individual situaþia ºi apãrãrile
reclamanþilor, au atras constatarea încãlcãrii art. 5 par. 3 din Convenþie când în discuþie a fost
prelungirea sau menþinerea stãrii de arest preventiv (cauzele Tarãu, Mihuþã, Tiron, Tãnase, Stoican
ºi Irinel Popa ºi alþii), dar ºi a art. 5 par. 1 din Convenþie, dacã omisiunea motivãrii a vizat luarea
mãsurii arestãrii preventive (cauzele Pantea, Tase, Calmanovici ºi Irinel Popa ºi alþii).
Responsabilitatea acestor condamanãri aparþine Ministerului Public sau instanþelor de judecatã,
chemate la vremea faptelor sã dispunã asupra mãsurii arestãrii preventive a învinuiþilor sau
inculpaþilor.
În temeiul art. 5 par. 4, orice persoanã arestatã are dreptul de a declara recurs în faþa unui
tribunal independent ºi imparþial care va statua în cel mai scurt timp, având posibilitatea de a
dispune punerea în libertate a celui arestat, dacã arestarea este ilegalã.
Recursul nu este o cale de atac, ci o plângere împotriva actului de arestare sub aspectul
legalitãþii, respectiv al condiþiilor de formã ºi de fond prevãzute de dreptul internaþional ºi cel intern,
procedurã (habeas corpus) care are originea în dreptul englez; de aceea, cu ocazia examinãrii
legalitãþii, trebuie observate ºi respectate toate cerinþele de echitate din art. 6 par. 1 al Convenþiei.
Întârzierile nejustificate ale instanþelor de judecatã în examinarea plângerilor reclamanþilor
vizând legalitatea mãsurii arestãrii preventive ori, dupã caz, a internãrii medicale, omisiunea cercetãrii
acestor plângeri sau cercetarea lor într-o procedurã strãinã echitãþii, precum ºi absenþa din dreptul
pozitiv a unei cãi de atac efective împotriva dispoziþiilor privind menþinerea mãsurii arestãrii
preventive în cursul judecãþii au determinat condamnarea României pentru încãlcarea art. 5 par. 4
din Convenþie în cauzele Pantea, Samoilã ºi Cionca, Lãpuºan, Toma, Tarãu, Rãducu, Irinel Popa
ºi alþii, Filip ºi Mihuþã. Pentru aceastã stare de lucruri este responsabilã, pe de o parte, puterea
judecãtoreascã, iar, pe de altã parte, puterea legislativã, care abia în 2003 a introdus recursul

53
Art. 5 par. 3 din Convenþie nu poate fi interpretat în sensul cã ar autoriza o arestare preventivã în
mod necondiþionat, cât timp nu depãºeºte o anumitã duratã. Orice menþinere sub arest preventiv a unui
acuzat, chiar ºi pentru o scurtã duratã, trebuie sã fie justificatã într-un mod pertinent ºi convingãtor de cãtre
autoritãþi. Numai precizând motivele pe care se întemeiazã o hotãrâre este posibil un control public al
administrãrii justiþiei; în plus, argumentele pro ºi contra punerii în libertate nu trebuie sã fie generale ºi
abstracte.
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împotriva încheierii prin care instanþa de judecatã a examinat legalitatea ºi oportunitatea arestãrii
preventive.
Art. 5 par. 5 din Convenþie prevede o garanþie specificã oferitã persoanelor arestate sau
deþinute în condiþii contrare art. 5: este vorba de un drept al acestora la reparaþie, iar statele
semnatare sunt þinute sã adopte mãsurile legislative necesare asigurarii efectivitãþii acestui drept,
prin instituirea unor proceduri, termene ºi condiþii certe ºi previzibile pentru ca persoanele arestate
sau deþinute în contra dispoziþiilor legale sã obþinã o reparaþie adecvatã.
Inexistenþa unei cãi legale certe care sã garanteze o reparaþie efectivã pentru deþinerea
ilegalã a reclamanþilor a dus la condamnarea României în cauzele Pantea, Tase ºi Rupa, iar
pentru lipsa unui asemenea cadru legal responsabilitatea cade asupra puterii legislative.
Pronunþarea Curþii de la Strasbourg în cauza Pantea a dus la modificarea art. 504 ºi urm.
C.pr.pen. ºi adaptarea acestor texte exigenþelor desprinse din art. 5 par. 5 al Convenþiei.
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3. Art. 6 din Convenþie consacrã dreptul la un proces echitabil. In cadrul noþiunii mai largi de
proces echitabil, în materie penalã, intrã mai multe garanþii de procedurã impuse de par. 1-3 ale
art. 6:
a) accesul la o instanþã instituitã prin lege, care impune trei categorii de obligaþii care cad
deopotrivã în sarcina legislativului ºi a puterii judecãtoreºti: crearea de instanþe având o competenþã
deplinã de jurisdicþie, care sã dezlege problemele de fapt ºi de drept ale litigiului; acordarea în
favoarea cetãþenilor a tuturor facilitãþilor pentru a se adresa în instanþã ºi, cel puþin în cazul pricinilor
penale, oferirea dublului grad de jurisdicþie, aceastã ultimã obligaþie rezultând din art. 2 din Protocolul
nr. 7 la Convenþie.
Intrucât o perioadã îndelungatã de timp dupã cauza Vasilescu, în care s-a tranºat statutul
procurorului român, împotriva dispoziþiilor procurorului de neurmãrire sau de netrimitere în judecatã
legiuitorul român nu a prevãzut o cale prin care cel vãtãmat printr-o asemenea dispoziþie sã se
adreseze instanþei de judecatã, Curtea Europeanã a constat încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie
în cauza Grecu împotriva României, întrucât instanþa care a soluþionat plângerea reclamantului
împotriva ordonanþei procurorului de scoatere de sub urmãrire penalã nu a beneficiat de jurisdicþie
deplinã, nu a fost stabilitã prin lege ºi, astfel, nu a oferit garanþiile de procedurã cerute în materie
penalã. În acelaºi timp, având în vedere cã împotriva ordonanþei procurorului de netrimitere în
judecatã, reclamantului nu i-a fost deschisã o cale de atac în faþa unei instanþe instituite prin lege,
fiind astfel lipsit de dreptul de a i se examina cauza în douã grade de jurisdicþie, în aceeaºi cauzã
s-a constatat încãlcarea art. 2 din Protocolul nr. 7 adiþional la Convenþie.
b) independenþa ºi imparþialitatea instanþei
În cauza Maszni împotriva României, hotãrârea din 21 septembrie 2006, Curtea a constatat
încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, reþinând cã reclamantul nu a fost judecat de o instanþã
independentã ºi imparþialã, cerutã de exigenþele dreptului la un proces echitabil.
Statutul judecãtorilor militari asigurã anumite garanþii de independenþã ºi imparþialitate. Astfel,
judecãtorii militari urmeazã aceeaºi formare profesionalã ca ºi omologii lor civili ºi se bucurã de
garanþii constituþionale identice cu cele de care beneficiazã judecãtorii civili, în mãsura în care sunt
numiþi de Preºedintele Republicii la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, sunt inamovibili
ºi se bucurã de stabilitate. În schimb, alte caracteristici ale statutului judecãtorilor militari pot aduce
o umbrã de îndoialã asupra independenþei ºi imparþialitãþii lor. Art. 29 ºi 30 din Legea nr. 54/1993
prevãd cã judecãtorii militari sunt ofiþeri de carierã, cã sunt remuneraþi de cãtre Ministerul Apãrãrii,
cã se supun disciplinei militare ºi cã promovarea lor este guvernatã de reglementãrile interne ale
armatei.
Curtea a reþinut cã pentru a stabili dacã un tribunal poate fi considerat independent în
sensul articolului 6 par. 1, trebuie luat în calcul, în special, modul de desemnare ºi durata mandatului
membrilor sãi, existenþa unei protecþii împotriva presiunilor din afarã ºi faptul de a ºti dacã existã
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sau nu aparenþa de independenþã. A apreciat cã îndoielile nutrite de reclamantul civil, în privinþa
independenþei ºi imparþialitãþii instanþelor militare pot fi considerate justificate din punct de vedere
obiectiv, atâta timp cât existã caracteristici ale statutului judecãtorilor militari care pot arunca o
urmã de îndoialã asupra independenþei ºi imparþialitãþii lor, judecãrorii militari fiind ofiþeri de carierã,
plãtiþi de Ministerul Apãrãrii Naþionale, supuºi disciplinei militare ºi promovarea lor fiind reglementatã
de dispoziþiile interne ale armatei. A constatat cã puterea justiþiei penale militare nu ar trebui sã se
extindã la civili, decât dacã existã motive imperioase care justificã o asemenea situaþie ºi asta
sprijinindu-se pe o bazã legalã clarã ºi previzibilã. Existenþa acestor motive trebuie sã fie demonstratã
pentru fiecare caz, in concreto.
Judecarea de cãtre instanþele militare a cauzelor în care sunt acuzaþi militarii nu este, in
abstracto, incompatibilã cu exigenþele art. 6 par. 1. Faþã de caracterul pregnant pe care ierarhia
gradelor militare îl are în cadrul jurisdicþiilor militare, acuzatul poate avea îndoieli legitime cu privire
la independenþa ºi imparþialitatea judecãtorului, aflat în relaþie de subordonare ierarhicã, pe linie
militarã, faþã de procurorul militar, existând aparenþa cã acesta se aflã în subordinea acuzãrii ºi în
cadrul procesului penal. La fel, dependenþa financiarã a judecãtorilor militari de structura executivã
a Ministerului Apãrãrii Naþionale, în cadrul cãreia se aflã în raporturi de subordonare ierarhicã ºi
din care face parte ºi reprezentantul acuzãrii, creeazã aparenþa lipsei de independenþã ºi
imparþialitate a judecãtorului militar54.
c) stabilitatea raporturilor juridice consfiinþite prin hotãrâri judecãtoreºti definitive, despre
care, deºi nu este enunþatã expres în art. 6 par. 1 din Convenþie, Curtea a stabilit cã este o
componentã hotãrâtoare a dreptului la un proces echitabil, care derivã din preeminenþa dreptului
enunþatã în chiar preambului Convenþiei55.
Deºi aceste reguli generale au fost enunþate de Curte în materie civilã în cazul României
odatã cu cauza Brumãrescu (hotãrârea din 28 octombrie 1999) ºi ele erau valabile ºi în cadrul
proceselor penale, legiuitorul român nu s-a preocupat sã aducã normele interne în concordanþã cu
imperativele echitãþii procedurii ºi a menþinut recursul în anulare în domeniul penal pânã în 2004,
când a fost abrogat prin Legea nr. 576/2004. În plus, deºi dupã Brumãrescu, România a fost
condamnatã într-un numãr impresionant de cauze pentru nerespectarea stabilitãþii hotãrârilor civile
irevocabile, Procurorul General a continuat sã promoveze recursuri în anulare, iar instanþa supremã
a continuat sã le admitã, pânã la excluderea din legislaþia internã a acestei cãi extraordinare de
atac. În aceastã situaþie, statul român a fost condamnat în cauzele Bota, Popescu Sergiu ºi Precup,
din cauza atingerii aduse securitãþii raporturilor juridice stabilite prin hotãrâri penale definitive,
odatã cu promovarea de cãtre Procurorul General a unor recursuri în anulare pentru motive care
puteau ºi trebuiau invocate în ciclul ordinar al procesului.
d) egalitatea armelor nu este prevãzutã nici ea expres în art. 6, însã este un principiu de
echitate de care trebuie sã se þinã seama într-un proces penal. În conformitate cu acest principiu,
în modalitatea în care este reglementat în art. 6 par. 1 din Convenþia europeanã ºi dezvoltat prin
jurisprudenþa Curþii europene, fiecare parte din proces trebuie sã aibã ºanse egale de a-ºi prezenta

w

54 A se vedea, Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protecþia europeanã a drepturilor omului ºi procesul
penal român. Tratat, Ed. All Beck, Bucureºti, 2008, p. 586-591.
55 Principiul securitãþii raporturilor juridice înseamnã, între altele, cã o soluþie definitivã a oricãrui litigiu
nu trebuie rediscutatã. În virtutea acestui principiu, nicio parte nu e abilitatã sã solicite desfiinþarea unei
decizii definitive ºi executorii, cu singurul scop de a obþine o reexaminare a cauzei ºi o nouã hotãrâre în
propriul interes. Instanþele superioare nu trebuie sã utilizeze autoritatea lor de control decât pentru a îndrepta
erorile de fapt sau de drept, precum ºi erorile judiciare, ºi nu pentru a proceda arbitrar la o reexaminare a
cauzei. Autoritatea de control nu trebuie sã devinã un apel deghizat, iar simplul fapt cã existã douã puncte
de vedere asupra subiectului nu reprezintã un motiv suficient pentru a rejudeca o cauzã. Nu se poate deroga
de la acest principiu decât dacã argumente substanþiale ºi imperios necesare o impun.
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cauzã, din toate punctele de vedere, nefiind permis ca cineva sã beneficieze de un avantaj asupra
adversarului sãu56.
Dreptul pãrþilor la proces de a prezenta observaþiile pe care le considerã relevante pentru
cauza lor nu poate fi considerat efectiv decât dacã aceste observaþii sunt într-adevãr analizate
temeinic de cãtre instanþa sesizatã. Dacã art. 6 par. 1 obligã instanþele sã îºi motiveze hotãrârile,
el nu poate fi înþeles în sensul cã impune un rãspuns amãnunþit pentru fiecare argument. Absenþa
oricãrei motivãri ori motivãrile lapidare ºi neconvingãtoare au stat la baza condamnãrii României
în cauzele Rotaru, Boldea, Rache ºi Ozon, Folea, instanþele de judecatã fiind rãspunzãtoare
pentru aceste condamnãri, cu atât mai mult cu cât, încã de la data faptelor, legea procesual penalã
le obliga sã-ºi motiveze hotãrârile.
În faþa unei instanþe de control judiciar care se bucurã de plenitudine de jurisdicþiei, articolul 6
nu garanteazã în mod necesar dreptul la o audiere publicã ºi, dacã are loc o astfel de audiere, nici
cel de a asista personal la dezbateri. Cu toate acestea, atunci când o instanþã de control este
sesizatã cu o cauzã în fapt ºi în drept ºi studiazã în ansamblu problema vinovãþiei sau nevinovãþiei
unei persoane, ea nu poate, din motive de echitate a procesului, sã se pronunþe asupra acestor
chestiuni fãrã o apreciere directã a mãrturiilor prezentate personal de acuzat. În plus, o instanþã de
control judiciar nu poate anula o hotãrâre anterioarã ºi sã reevalueze probele fãrã sã informeze în
mod corespunzãtor pãrþile interesate ºi fãrã sã le ofere o ocazie adecvatã de a-ºi prezenta apãrãrile.
În cazul þãrii noastre, pentru prima datã în cauza Constantinescu, condamnarea unui acuzat
direct în recurs în lipsa audierii acestuia a dus la constatarea încãlcãrii art. 6 par. 1 din Convenþie.
În mod surprinzãtor, deºi hotãrârea Curþii dateazã din 27 iunie 2000, puterea legislativã nu a
manifestat o preocupare promptã pentru modificarea prevederilor legale relative la judecarea
recursului prin inserarea obligativitãþii ascultãrii inculpaþilor în calea de atac, atunci când ei au fost
anterior achitaþi în cursul procedurii, ori nu au fost audiaþi, iar instanþele nu au þinut seama de
hotãrârea Curþii ºi nu au procedat ele însele în acest fel, chiar în lipsa unei dispoziþii legale exprese.
Aceastã stare de fapt a dus la condamnarea României pentru încãlcarea dreptului la un proces
echitabil ulterior cauzei Constantinescu ºi în cauzele Iliºescu ºi Chiforeac, Dãnilã, Mircea, Gaga,
Spînu, Calmanovici, Mihaiu, Marin, Ieremeiov nr. 1 ºi Ieremeiov nr. 2.
Abia prin art. I pct. 190 din Legea nr. 356/2006 a fost introdus alineatul 11 al art. 38514 din
Codul de procedurã penalã, instituindu-se expres obligaþia pentru instanþa de recurs, cu ocazia
soluþionãrii recursului, de a asculta inculpatul prezent (potrivit dispoziþiilor cuprinse în Partea
Specialã, titlul II, capitolul II) atunci când acesta nu a fost ascultat la instanþele de fond ºi apel,
precum ºi când aceste instanþe nu au pronunþat împotriva inculpatului o hotãrâre de condamnare.
e) durata rezonabilã a procedurii, care se interpreteazã în funcþie de urmãtoarele criterii:
complexitatea cauzei, conduita autoritãþilor judiciare, modul cum acestea ºi-au îndeplinit obligaþiile,
conduita acuzatului ºi a celorlalte pãrþi, a martorilor, experþilor. Curtea Europeanã admite în mod
excepþional ca aprecierea caracterului rezonabil sã se facã ºi în funcþie de miza specialã: valorile
puse în joc prin declanºarea procesului penal. În orice caz, aprecierea se va face de cãtre judecãtor
de la caz la caz. Încãlcarea duratei rezonabile a procedurilor a dus la condamnarea statului român
într-un numãr impresionant de cauze: Pantea, Bursuc, Moldovan ºi alþii nr. 2, Stoianova ºi Nedelcu,
Tudorache, Petre, Aliuþã, Reiner ºi alþii, Bragadireanu, Rosengren, Georgescu, Temeºan, Crãciun,
Didu, Damian-Burueanã ºi Damian, Soare.
Întârzierile nejustificate în soluþionarea cauzelor cu care au fost învestite autoritãþile judiciare
române se datoreazã pasivitãþii ºi lipsei de preocupare din partea Ministerului Public ºi a
56
Reprezentând un element al noþiunii mai largi de proces echitabil, egalitatea armelor înglobeazã
dreptul fundamental la caracterul contradictoriu al judecãþii, care implicã, pentru o parte, dreptul de a lua
cunoºtinþã de observaþiile ºi piesele produse de cealaltã parte ºi de a le discuta. Egalitatea armelor mai
presupune obligativitatea motivãrii hotãrârilor, administrarea echitabilã a probelor, oralitatea procedurii, limba
în care se desfãºoarã procedura, precum dreptul de a compãrea la propriul proces.
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instanþelor de judecatã, pentru finalizarea proceselor într-un termen rezonabil, dar ºi legiuitorului
care nu a limitat numãrul desfiinþãrilor sau casãrilor cu trimitere spre rejudecare, a pãstrat posibilitatea
procurorului sã redeschidã urmãrirea penalã oricând pânã la împlinirea prescripþiei rãspunderii
penale ºi nu a pus la îndemâna pãrþilor un mecanism legislativ eficient prin intermediul cãruia sã
obþinã rezolvarea cauzelor cu respectarea duratei rezonabile pretinse de art. 6 din Convenþie.
De altfel, este surprinzãtor cum nici în prezent, deºi existã un numãr covârºitor de cauze în
care România a fost condamnatã de-a lungul timpului pentru nerespectarea termenului rezonabil
al procedurilor, nu sunt activate mãsuri legislative apte sã înlãture carenþele identificate care au
dus în numeroase cazuri la depãºirea duratei rezonabile a procesului.
Abia în acest an, a fost adoptat un nou Cod de procedurã penalã57 care conþine ºi reglementãri
menite sã simplifice, fluidizeze ºi scurteze durata proceselor, iar Ministerul Justiþiei, în pregãtirea
intrãrii în vigoare a acestui Cod, a propus un proiect de lege privind unele mãsuri pentru accelerarea
soluþionãrii proceselor. La acest moment, însã, pe de o parte, intrarea în vigoare a celor douã ºi
mai ales a ultimei mãsuri, este incertã, termenul pentru Codul de procedurã penalã urmând sã fie
stabilit prin legea de punere în aplicare a acestuia, iar proiectul de lege încã nu a fost adoptat de
Parlament.
Pe de altã parte, aºa cum s-a subliniat ºi în materie civilã, pentru a-ºi atinge efectul scontat,
dar ºi pentru a evita sacrificarea calitãþii în favoarea celeritãþii, cele douã acte trebuiau acompaniate
de o serie de mãsuri legislative care sã reaºeze sistemul judiciar în aºa fel încât judecãtorii sã
poatã rãspunde numãrului în creºtere al pricinilor aduse în faþa lor, însemnând cel puþin reorganizarea
în teritoriu a instanþelor ºi mãrirea schemelor de personal acolo unde volumul de activitate al
instanþelor este deosebit de ridicat.
f) publicitatea ca element al procesului echitabil, vizeazã numai faza de judecatã a procesului
penal ºi din aceasta numai ºedinþa de judecatã. Publicitatea ºedinþei de judecatã protejeazã
justiþiabilii contra unei justiþii secrete, constituie unul din mijloacele de menþinere a încrederii în
instanþele de judecatã ºi ajutã la realizarea scopului prevãzut de art. 6 par. 1  procesul echitabil.
g) prezumþia de nevinovãþie. Pentru a opera prezumþia de nevinovãþie, în prealabil trebuie sã
se fi emis o acuzaþie în materie penalã. Curtea Europeanã a decis în jurisprudenþa sa constantã cã
noþiunii de acuzaþie în materie penalã îi corespunde un caracter autonom, ea putând fi definitã ca
fiind o notificare oficialã care emanã de la o autoritate competentã, cu privire la sãvârºirea unei
infracþiuni. Mai mult, Curtea europeanã a extins noþiunea de acuzaþie în materie penalã ºi altor
proceduri decât cele penale, cum sunt cele contravenþionale.
Prezumþia de nevinovãþie, în modalitatea reglementatã de art. 6 par. 2 din Convenþia
europeanã, produce, în principal, douã categorii de consecinþe:
- din perspectiva autoritãþilor judiciare, care, pe tot parcursul procesului penal, au obligaþia
sã-l considere pe cel acuzat ca nevinovat, respectiv obligaþia de a nu face afirmaþii ºi de a nu se
comporta astfel încât sã rezulte cã ar avea convingerea cã este vinovat de comiterea unei infracþiuni,
înainte de obþinerea unei hotãrâri de condamnare.
Acest comportament incumbã, de regulã doar autoritãþilor judiciare, dar Curtea Europeanã
extinde consecinþele prezumþiei de nevinovãþie ºi la alþi subiecþi, cum este presa, de exemplu.
Curtea Europeanã admite cã art. 6 par. 2 nu împiedicã autoritãþile sã informeze publicul asupra
anchetelor penale în curs, însã pretinde ca aceastã informare sã fie fãcutã cu toatã discreþia ºi cu
toate rezervele pe care le impune respectul prezumþiei de nevinovãþie. Prin urmare, jurisprudenþa
Curþii Europene nu se opune ca parchetul sã dea asemenea informaþii în cursul urmãririi penale,
însã cu condiþia de a nu face afirmaþii din care sã rezulte cã persoana implicatã este consideratã
vinovatã de sãvârºirea infracþiunii. În ceea ce priveºte presa, o campanie de presã dirijatã contra
unei persoane ar putea încãlca prezumþia de nevinovãþie ºi ar atrage rãspunderea autoritãþilor
57

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penalã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010.
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statului care nu au luat mãsurile corespunzãtoare sau care au determinat presa prin diverse mijloace
sã publice articole prin care sã se facã afirmaþii vizând vinovãþia acuzaþilor, în timpul procedurii.
- din perspectiva acuzatului, prezumþia de nevinovãþie îi conferã dreptul acestuia de a propune
probe în apãrarea sa ºi dreptul la tãcere, respectiv dreptul de a nu se autoincrimina, de a nu
contribui prin propria declaraþie la propria acuzare.
În cauze precum Samoilã ºi Cionca, Vitan ºi Rupa, declaraþii ale oficialilor  procurori sau,
dupã caz, prefectul judeþului -, prin care tratau acuzaþii ca fiind vinovaþi de sãvârºirea infracþiunilor,
înainte ca vinovãþia sã fie stabilitã cu caracter definitiv de cãtre instanþe, au dus la condamnarea
României pe motivul încãlcãrii principiului prezumþiei de nevinovãþie conferit de art. 6 par. 3 din
Convenþie.
Judecarea plângerii contravenþionale formulate de reclamant, fãrã sã fie respectate garanþiile
de procedurã, în concret prezumþia de nevinovãþie, a dus la condamnarea statului român în cauza
Anghel.
Hotãrârea nu constituie o criticã a atribuirii unei valori probante procesului-verbal de
contravenþie, ci doar a modului de administrare a probelor, într-o cauzã în care judecãtorul naþional
nu a înlãturat motivat unele declaraþii de martor favorabile persoanei sancþionate contravenþional58.
Analiza hotãrârii Curþii conduce la aprecierea cã în dreptul intern o parte însemnatã a
domeniului contravenþional intrã în domeniul de aplicabilitate al art. 6 din Convenþie, atrãgând
obligativitatea respectãrii exigenþelor dreptului la un proces echitabil, inclusiv a prezumþiei de
nevinovãþie. În fiecare din cauzele deduse judecãþii, instanþele trebuie sã menþinã un raport rezonabil
de proporþionalitate între scopul legitim urmãrit prin instituirea unor prezumþii de legalitate,
autenticitate ºi veridicitate ale procesului-verbal de contravenþie ºi mijloacele utilizate59.
Ceea ce lipseºte sistemului contravenþional românesc este tocmai instituirea unor prezumþii
legale sau a unui sistem de rãspundere obiectivã care sã opereze în materie contravenþionalã ºi
care sã uºureze sarcina probei ce apasã asupra autoritãþilor. Aplicarea art. 1169 C.civ. a intervenit
tocmai ca un reflex al practicii judiciare în faþa sarcinii excesive ce apasã în prezent asupra
autoritãþilor, mai ales în lipsa unor mijloace tehnice de constatare a contravenþiilor, dar ºi al reticenþei
judecãtorilor de a aplica prevederile art. 1203 C.civ. privind prezumþiile simple. Aceasta deoarece,
de cele mai multe ori, constatãrile personale ale agentului constatator cu privire la care petentul nu
ridicã dubii serioase de lipsã de obiectivitate, sunt suficiente pentru a da naºtere unei prezumþii
simple, în sensul cã situaþia de fapt ºi împrejurãrile reþinute corespund adevãrului.
Totodatã, în cauza Didu, România a fost condamnatã pentru nerespectarea prezumþiei de
nevinovãþie a reclamantului, întrucât instanþa de recurs, pronunþând încetarea procesului penal pe
motivul intervenþiei prescripþiei speciale dupã ce anterior reclamantul fusese achitat, în decizia sa
nu s-a limitat sã descrie o stare de suspiciune sau un pronostic, ci a prezentat ca fiind stabilite
anumite fapte enunþate în rechizitoriu fãrã sã fi acordat un nou termen de judecatã ºi fãrã sã se fi
pronunþat cu privire la probele care trebuiau administrate.
h) garantarea dreptului la apãrare. Art. 6 par. 3 lit. a-e consfinþeºte coordonatele dreptului la
apãrare: dreptul oricãrei persoane în special sã fie informatã, în termenul cel mai scurt, într-o limbã
pe care o înþelege ºi în mod amãnunþit asupra naturii ºi cauzei acuzãrii; dreptul acuzatului de a
beneficia de timpul ºi înlesnirile necesare pregãtirii apãrãrii; dreptul acuzatului de a se apãra el
însuºi sau de a apela la serviciile unui avocat ales, sau, dacã nu are mijloace materiale pentru a-ºi
58

A se vedea Serena Dencã, Sarcina probei ºi limitele prezumþiei de nevinovãþie în materia plângerilor
contravenþionale analizate în lumina Convenþiei Europene a Drepturilor Omului, în Revista Românã de Drept
Privat nr. 4/2008, p. 33-50.
59 A se vedea Dragoº Bogdan, Bianca Þãndãrescu, Mihai Selegean, Prezumþia de nevinovãþie în
prodecura contravenþionalã judiciarã. Aplicarea art.6 în dimensiunea sa penalã. Instituirea unor prezumþii de
fapt sau de drept. Drepturile apãrãrii. Audierea martorilor. Aprecierea probelor, în Revista Românã de
Jurisprudenþã nr. 1/2009, p. 26-42.
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angaja un apãrãtor, desemnat din oficiu60; dreptul acuzatului sã cearã audierea martorilor apãrãrii/
acuzãrii în aceleaºi condiþii cu cei ai acuzãrii/apãrãrii ºi sã cearã citarea în aceleaºi condiþii a
martorilor apãrãrii/acuzãrii; dreptul oricãrei persoane acuzate la un interpret gratuit, dacã nu înþelege
sau nu vorbeºte limba folositã la proces.
Combinat cu par. 3 ºi 1, art. 6 obligã statele sã asigure acuzatului dreptul la apãrare, singur
sau cu asistenþa unui avocat ºi sã-i permitã sã interogheze sau sã punã sã fie audiaþi martorii
acuzãrii. Acest din urmã drept nu implicã numai un echilibru între acuzare ºi apãrare, ci el reclamã,
de asemenea, ca audierea martorilor sã fie în general în contradictoriu. În afarã de aceasta,
elementele de probã trebuie sã fie produse, în principal, în faþa acuzatului ºi, în vederea unei
dezbateri în contradictoriu, instanþele sunt datoare sã ofere motive adecvate ale respingerii cererii
acuzatului de administrare a anumitor probe, fãrã sã apeleze la motivãri stereotip ºi sunt interzise
orice tehnici menite la provocarea celui vizat sã sãvârºeascã infracþiunea.
În interpretarea acestui text, Curtea Europeanã nu exclude posibilitatea instanþei de judecatã
de a da citire unor declaraþii fãcute de martori în faza de instrucþie penalã, o asemenea practicã
nefiind incompatibilã cu dispoziþiile art. 6 par. 3 lit. d din Convenþie. Cu toate acestea, trebuie ca
utilizarea lor ca elemente de probã sã aibã loc cu respectarea drepturilor apãrãrii. Astfel, dacã
acuzatul nu a avut ocazia de a formula întrebãri martorilor în niciun stadiu al procedurii anterioare,
iar depoziþiile acestora au stat la baza condamnãrii, drepturile apãrãrii au fost în mod sensibil
reduse, existând o încãlcare a art. 6 par. 1 ºi 3 din Convenþie. Curtea a mai decis cã existã o
încãlcare a art. 6 par. 3 lit. d în ipoteza în care nici acuzatul ºi nici avocatul sãu nu au avut niciodatã
posibilitatea sã interogheze martorii ale cãror declaraþii au fost luate în considerare într-o manierã
determinantã de cãtre judecãtorul de fond. Din moment ce acuzatul nu a putut controla credibilitatea
martorilor ºi nici sã arunce vreo îndoialã asupra lor, drepturile apãrãrii au suferit astfel asemenea
limitãri, încât acuzatul nu a beneficiat de garanþiile unui proces echitabil.
Statul român a fost condamnat pentru încãlcarea art. 6 par. 3 lit. d din Convenþie, întrucât
condamnarea reclamanþilor s-a bazat pe mãrturii care nu au fost produse în faþa acuzatului (cauzele
Dãnilã, Reiner ºi alþii, Rupa ºi Tarãu), sau instanþele au respins în mod lapidar ºi stereotip probele
propuse în apãrare de cãtre reclamanþi (cauza Bãcanu ºi Societatea Comercialã R S.A.). Totodatã,
art. 6 par. 1 a fost încãlcat în cazul României în cauza Constantin ºi Stoian, având în vedere cã
acþiunile ofiþerului de poliþie sub acoperire ºi ale colaboratorului acestuia au avut drept consecinþã
determinarea reclamanþilor sã sãvârºeascã fapta penalã pentru care au fost condamnaþi, depãºind
simpla investigaþie pasivã a activitãþii infracþionale existente, iar instanþele interne nu au investigat
suficient acuzaþiile de provocare.

w

4. Art. 8 din Convenþie garanteazã dreptul la respectarea vieþii private ºi de familie, care nu
este unul absolut, Convenþia autorizând limitarea lui, dacã ingerinþa respectã condiþiile ºi cazurile
60

w

w

Se pune aici în discuþie caracterul complex al dreptului la apãrare. În primul rând, el include dreptul
oricãrei persoane acuzate de a se apãra singurã. Pentru aceasta, statele membre ale Convenþiei au obligaþia
de a asigura un minim de garanþii procesuale care sã facã posibilã exercitarea efectivã a acestui drept de
cãtre fiecare acuzat: de a studia dosarul, sã poatã sã propunã probe, sã participe activ la administrarea lor,
sã formuleze întrebãri coinculpaþilor, martorilor, sã participe la toate actele procesuale care-l privesc direct,
sã punã concluzii, sã conteste probele acuzãrii.
În al doilea rând, orice persoanã acuzatã are dreptul de a-ºi angaja un avocat, care are dreptul de a
accede la dosar, iar organele juidciare au obligaþia de a pune la dispoziþie dosarul cauzei. În ipoteza în care
acuzatul nu cunoaºte limba în care sunt redactate actele de procedurã, acesta are dreptul de a i se comunica
întregul dosar în limba pe care o cunoaºte.
Indiferent dacã este vorba de un apãrãtor ales sau desemnat din oficiu, apãrarea trebuie sã fie efectivã,
ºi nu doar formalã, astfel încât judecãtorul are obligaþia sã urmãreascã modul de exercitare a drepturilor
apãrãrii ºi, dacã este cazul, sã dispunã înlocuirea apãrãtorului din oficiu cu un altul ºi sã punã în vedere
acuzatului cã are dreptul de a-ºi alege un alt apãrãtor.
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prevãzute de art. 8 par. 2. Determinarea strictã a domeniului de aplicabilitate a art. 8 este dificil de
stabilit, tocmai din cauza gamei foarte largi de situaþii pe care le cuprinde, de unde rezultã ºi
numeroasele motive pentru care România a fost condamantã, Curtea constatând încãlcarea acestui
drept:
- atingerea adusã dreptului celor deþinuþi la inviolabilitatea corespondenþei lor. Ingerinþa în
exercitarea acestui drept încalcã dispoziþiile art. 8 dacã nu este prevãzutã de lege ºi nu urmãreºte
unul sau mai multe scopuri legitime dintre cele menþionate la alin. 2. În plus, atingerea adusã
dreptului trebuie sã fie necesarã într-o societate democraticã pentru atingerea acestor scopuri.
Din moment ce o anumitã lege oferã autoritãþilor o putere de apreciere, este imposibil sã fie redactatã
în termeni foarte cerþi, o rigiditate excesivã a textului fiind rezultatul probabil al unei astfel de griji
pentru certitudine.
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 23/1969 nu îndeplinea cerinþele de accesibilitate, iar
legea internã nu întrunea imperativul de claritate impus de exigenþele par. 2 al art. 8 din Convenþie.
Aceste dispoziþii legale lãsau o marjã prea mare de apreciere autoritãþilor interne, permiþând
directorilor penitenciarelor sã reþinã orice formã de corespondenþã consideratã cã ar fi nepotrivitã
reeducãrii condamnatului, ºi sã exercite un control automat asupra oricãrei forme de corespondenþã.
Împotriva modului de exercitare a acestui control asupra corespondenþei primite sau trimise de
cãtre un condamnat nu se putea formula nicio cale de atac ºi nu exista nicio posibilitate de supunere
a deciziilor autoritãþilor administrative unui control judecãtoresc. În plus, Regulamentul de aplicare
a sus-menþionatei legi nu a fost nicicând publicat, fiind imposibil condamnaþilor sã ia cunoºtinþã de
conþinutul sãu.
Toate aceste elemente au determinat Curtea sã constate violarea art. 8 din Convenþie în
cazul României în hotãrârile Petra, Silvestru Cotleþ, Nãstase Silivestru ºi Vitan.
Pentru aceste condamnãri, a fost identificatã, pe de o parte, responsabilitatea puterii
legislative, care a lãsat un domeniu extrem de important sã fie reglementat de un act normativ
care a intrat în vigoare în perioada regimului comunist, insuficient de clar ºi complet inaccesibil
persoanelor vizate, acestea fiind în imposibilitate de a-ºi adapta în mod corespunzãtor
comportamentul cât timp nu aveau cunoºtinþã de el.
Pe de altã parte, ºi puterea executivã este responsabilã, prin autoritãþile penitenciare care
îºi exercitau în mod abuziv prerogativele extrem de largi conferite de neclaritatea legii în vigoare.
- stocarea ºi utilizarea datelor culese de Serviciul Român de Informaþii, neprevãzute de o
lege care sã satisfacã cerinþele de accesibilitate ºi previzibilitate, au dus la încãlcarea de cãtre
România a art. 8 din Convenþie în cauza Rotaru, încãlcare pentru care responsansabilitatea aparþine
puterii legislative, întrucât nu a prevãzut un cadru legal adecvat cu privire la stocarea de informaþii
asupra vieþii private a persoanelor, care sã permitã contestarea deþinerii de cãtre serviciile de
informaþii a unor asemenea date sau contestarea veridicitãþii informaþiilor.
Declararea ca admisibilã de cãtre Comisie a cererii reclamantului în cauza Rotaru a adus
dupã sine adoptarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar ºi deconspirarea poliþiei
politice comuniste. Imperfecþiunile ºi neconstituþionalitatea declaratã a acestei legi au dus la
abrogarea sa prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 24/2008. La rândul sãu, noul act normativ
nu satisface integral imperativele art. 8 din Convenþie, întrucât oferã expres posibilitatea celui
interesat sã sesizeze instanþa de judecatã numai cu o acþiune în constatarea calitãþii de lucrãtor al
Securitãþii sau de colaborator al acesteia, nu ºi cu o acþiune prin care sã conteste veridicitatea
datelor stocate de Securitate ºi prin care sã obþinã anularea stocãrii acestora.
- interceptãrile ºi înregistrãrile audio sau video trebuie sã se bucure de un cadru legislativ de
calitate, a cãrui respectare de cãtre organele judiciare este obligatorie, în caz contrar art. 8 din
Convenþie este încãlcat, fapt constatat în cauzele Dumitru Popescu nr. 2, Calmanovici, Rãducu ºi
Viorel Burzo.
În acest context, remarcãm, în primul rând, cã prin Legea nr. 141/1996, înregistrãrile audio
sau video au fost introduse printre mijloacele de probã pentru prima datã în Codul de procedurã
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penalã. Aceastã reglementare contrarã dreptului consacrat de art. 8 din Convenþie a fost modificatã
succesiv prin Legea nr. 281/2003, apoi prin Legea nr. 356/2006. Alãturi de dreptul comun în materie
cuprins în Codul de procedurã penalã, existã un corp de legi speciale instituind, în domeniile
vizate, dispoziþii asupra înregistrãrilor ºi interceptãrilor audio sau video, fie cu trimitere expresã la
prevederile generale61, fie cu un conþinut derogator62. În principiu, actele adoptate dupã 2003
dezvãluie în esenþã preocuparea legiuitorului român sã punã în acord prevederile interne cu dreptul
fiecãrui individ la respectarea vieþii sale private ºi de familie. Cu toate acestea, nu putem sã nu
remarcãm, cel puþin în privinþa Legii nr. 535/2004, absenþa garanþiilor care sã asigure limitarea
amplorii ingerinþei autoritãþilor statului în exerciþiul dreptului la viaþã privatã ºi de familie, întrucât,
sub haina suspiciunii pregãtiri sau sãvârºirii unor infracþiuni de terorism sau care constituie ameninþãri
la adresa securitãþii naþionale, încã pot fi probate infracþiuni de drept comun, eludându-se prevederile
Codului de procedurã penalã63.
In al doilea rând, deºi în cauza Dumitru Popescu nr. 2, Curtea europeanã a denunþat lipsa
unor norme legale care sã permitã persoanei interesate sã conteste veridicitatea interceptãrilor ºi
înregistrãrilor audio sau video la care a fost supusã ºi sã obþinã pãrerea unor experþi independenþi
asupra acestor chestiuni ºi, deºi în prezent Codul de procedurã penalã oferã astfel de garanþii,
faptic, cel puþin la nivelul anului 2010, ele nu pot fi realizate. Aceasta, întrucât pe lângã faptul cã
autoritãþile au refuzat constant privatizarea Institutului Naþional de Expertize Criminalistice, oricum
la momentul de faþã Institutul nu deþine experþi specializaþi în domeniul audio-video, asemenea
expertize putând fi efectuate la nivel naþional doar în laboratoarele S.R.I., ai cãrui specialiºti nu se
bucurã de independenþa pretinsã de jurisprudenþa Curþii Europene, ori de experþi tehnici, dar care
nu deþin pregãtirea de specialitate necesarã.
- nerespectarea obligaþiei pozitive a autoritãþilor judiciare de a depune eforturile la care se
putea aºtepta în mod normal, pentru a determina încetarea atingerilor aduse de cãtre terþi, timp de
câþiva ani, dreptului reclamantului la respectarea domiciliului, precum ºi absenþa unei anchete
efective asupra plângerii reclamantului vizând încãlcarea secretului corespondenþei au determinat
condamnarea României pentru nerespectarea art. 8 în cauzele Surugiu ºi Vitan.
- retragerea absolutã ºi prin efectul legii a drepturilor pãrinteºti ca pedeapsã accesorie nu
corespunde unei necesitãþi primordiale privind interesele copilului ºi, în consecinþã, nu urmãreºte
un scop legitim, anume protecþia sãnãtãþii, moralei sau a educaþiei minorilor, venind în contradicþie
cu art. 8 ºi determinând condamnarea statului român în cauzele Sabou ºi Pîrcãlab, Calmanovici ºi
Viorel Burzo. Legislativul, rãspunzãtor de aceste condamnãri, a adaptat prevederile interne
interpretãrilor aduse de judecãtorii de la Strasbourg ºi, prin Legea nr. 278/2006, art. 71 din Cod
penal a fost modificat, iar, prin decizia nr. 74/2007 pronunþatã în recurs în interesul legii de Secþiile
Unite ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, s-a statuat cã dispoziþiile art. 71 din Codul penal referitoare
la pedepsele accesorii se interpreteazã în sensul cã interzicerea drepturilor prevãzute de art. 64 lit.
a) (teza I) - c) din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune
aprecierii instanþei, în funcþie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul penal.
61

w

A se vedea, spre exemplu: Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului ºi consumului ilicit de
droguri (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000), Legea nr. 78/2000
privind prevenirea, descoperirea ºi sanctionarea faptelor de corupþie (publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000), Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor
(publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 septembrie 2002), Legea nr. 39/2003
privind prevenirea ºi combaterea criminalitãþii organizate (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003).
62
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea ºi combaterea terorismului (publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004).
63
Pentru detalii, a se vedea Amalia Cecilia Moleanu, Utilizarea interceptãrilor ºi înregistrãrilor
convorbirilor telefonice obþinute în baza unui mandat de siguranþã naþionalã în procesul penal, în Revista
Forumul judecãtorilor nr. 4/2009, p. 149 ºi urm.
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- îndepãrtarea de pe teritoriul României a unui strãin care ºi-a dezvoltat viaþa privat ºi de
familie pe acest teritoriu, fãrã ca mãsura sã fie prevãzutã de o lege încalcã art. 8 din Convenþie,
fapt constatat, în privinþa României, în cauzele Lupºa ºi Kaya. Responsabilitatea acestor condamnãri
aparþine atât puterii legislative, care nu s-a preocupat sã ofere persoanelor supuse unei mãsuri
de înlãturare de pe teritoriul þãrii garanþii minime împotriva arbitrariului autoritãþilor, cât ºi Ministerului
Public sau puterii judecãtoreºti, prin instanþa de judecatã, deoarece nu au prezentat reclamanþilor
decât motive generale ale îndepãrtãrii sale de pe teritoriul României, fãrã sã indice faptele concrete
care îi erau reproºate.
În urma acestor cauze, Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 194/2002 a suferit modificãri
succesive, prin Legea nr. 56/2007 de modificare ºi completare a ordonanþei de urgenþã, mãsura
declarãrii ca indezirabil a unui strãin fiind datã în competenþa Curþii de Apel Bucureºti, condiþiile ºi
procedura acestei mãsuri fiind aduse în acord cu exigenþele Convenþiei.
- atingerea adusã inviolabilitãþii domiciliului prin efectuarea unor percheziþii domiciliare trebuie
sã aibã o bazã legalã în dreptul intern ºi legea în cauzã trebuie sã fie accesibilã ºi previzibilã, iar
autoritãþile însãrcinate cu efectuarea percheziþiei sunt obligate sã respecte imperativele unei
asemenea legi. Lipsa unei legi compatibile cu preeminenþa dreptului a atras condamnarea României
în cauzele Varga, Damian-Burueanã ºi Damian, Rupa.
- nepreocuparea autoritãþilor pentru a asigura reputaþia cetãþenilor a fost motivul condamnãrii
României în cauza Petrina.
- grava încãlcare de ordin moral a dreptului la respectarea vieþii private a unei persoane, din
cauza noxelor olfactive pe care a fost nevoitã sã le suporte pe perioada detenþiei a determinat
condamnarea statului român în cauza Brânduºe.
- comportamentul agenþilor de poliþie care i-au chemat pe jurnaliºti ºi i-au autorizat, fãrã
acordul reclamantului, sã înregistreze la sediul poliþiei, pentru a difuza în presã, imagini ale acestuia
din urmã la momentul începerii urmãririi penale împotriva sa, a determinat constatarea încãlcãrii
art. 8 ºi condamanrea României în cauza Toma.

w

w
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5. Art. 10 din Convenþie consacrã dreptul la liberã exprimare recunoscut de Curtea Europeanã
ca fiind unul din fundamentele esenþiale ale unei societãþi democratice, o condiþie primordialã a
progresului acesteia ºi a împlinirii fiecãrei persoane.
În cazul particular al jurnaliºtilor, Curtea a avut ocazia sã sublinieze rolul esenþial jucat de
presã într-o societate democraticã.64 Pronunþarea unor sancþiuni disproporþionate pentru infracþiuni
de insultã ºi calomnie a unor ziariºti au atras condamnarea statului român în cauzele Dalban,
Sabou ºi Pîrcãlab, Cumpãnã ºi Mazãre, Barb, Folea, Bãcanu ºi Societatea Comercialã R S.A.,
Ieremeiov nr. 1 ºi Ieremeiov nr. 2, iar lipsa motivelor pertinente ºi suficiente pentru condamnarea
reclamanþilor pentru infracþiuni de insultã ºi calomnie au dus la condamnarea României în cauzele
Boldea ºi Barb.
Responsabilitatea pentru aceste condamnãri aparþine nu numai puterii judecãtoreºti, dar
ºi puterii legislative care, fãrã a lua în considerare rolul presei într-o societate democraticã, a
pãstrat în dreptul pozitiv o incriminare deficitarã a insultei ºi calomniei, contrarã principiilor dezvoltate
de Curtea Europeanã în interpretarea art. 10 din Convenþie ºi, nici pânã în prezent nu a adoptat o
64

Dacã presa nu trebuie sã depãºeascã anumite limite, îndeosebi în ceea ce priveºte reputaþia ºi
drepturile celorlalþi, precum ºi necesitatea de a împiedica divulgarea unor informaþii confidenþiale, sarcina sa
este totuºi comunicarea, cu respectarea datoriilor ºi responsabilitãþilor proprii, a informaþiilor ºi ideilor referitoare
la orice problemã de interes general. Mai mult, libertatea în domeniul presei scrise include, de asemenea, ºi
recurgerea la o anume dozã de exagerare, chiar de provocare. Marja de apreciere a autoritãþilor naþionale
se circumscrie interesului unei societãþi democratice de a permite presei sã îºi joace rolul indispensabil de
câine de pazã ºi sã îºi exercite aptitudinea de a da informaþii cu privire la problemele de interes general.
Într-adevãr, este inadmisibil ca un ziarist sã nu poatã formula judecãþi critice de valoare decât sub condiþia
demonstrãrii veridicitãþii.
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lege a presei care sã sancþioneze, în concordanþã cu excepþiile permise de art. 10 par. 2, delictele
de presã.
În plus, art. 205-207 din Codul penal au fost abrogate prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/
2006, problemele enunþate de Curte în cauzele de mai sus nu sunt încã rezolvate, întrucât dispoziþiile
art. I pct. 56 din lege au fost declarate ca fiind neconstituþionale de cãtre Curtea Constituþionalã
prin decizia nr. 62 din data de 18 ianuarie 2007. Dupã cum s-a reþinut ºi în considerentele acestei
decizii, în temeiul art. 147 alin. 1 din Constituþie, dispoziþiile din legile în vigoare constatate ca fiind
neconstituþionale îºi înceteazã efectele la 45 de zile de la data publicãrii deciziei, iar pe durata
acestui termen sunt suspendate de drept. Suspendarea de drept a textului de lege abrogator s-a
considerat, într-o orientare a practicii judiicare, cã are drept consecinþã reintrarea în vigoare a
dispoziþiilor abrogate, astfel cã de la data publicãrii deciziei, au fost reactivate dispoziþiile art. 205-206
din Codul penal în forma avutã anterior abrogãrii. Într-o altã orientare a practicii, pe bunã dreptate,
s-a considerat cã, în absenþa reincriminãrii exprese a celor douã fapte de cãtre puterea legiuitoare
ºi în faþa realitãþii cã, potrivit Constituþiei ºi a Legii nr. 47/2002 republicatã, Curtea Constituþionalã
nu poate sã îºi aroge sub nicio formã rolul de legiuitor pozitiv, reactivarea insultei ºi a calomniei
printr-o decizie a instanþei de control constituþional vine în contradicþie flagrantã cu principiile
previzibilitãþii legii65 ºi legalitãþii incriminãrii ºi a pedepsei66.
Mai mult, constatãm cã decizia Curþii Constituþionale poate sã fie sursa unor noi condamnãri
de cãtre instanþa europeanã, în situaþia în care care, cum precizam mai sus, aceasta a dus la o
practicã neunitarã a autoritãþilor judiciare române ºi, oricum, nu îndeplineºte calitãþile necesare
pentru a fi consideratã lege. În acest sens, pe de o parte, adepþii celui de al doilea punct de
vedere au ajuns la concluzia cã faptele de insultã ºi calomnie sãvârºite dupã 12 februarie 2007,
data de publicare a deciziei în Monitorul Oficial, nu sunt prevãzute de legea penalã ºi au fãcut
aplicarea prevederilor art. 10 lit. b din C.pr.pen., care lipsesc de temei rãspunderea penalã.
Procurorul General al României a introdus, la 25 august 2010, un recurs în interesul legii,
privind consecinþele deciziei Curþii Constituþionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007 asupra activitãþii
dispoziþiilor articolelor 205, 206 ºi 207 din Codul penal.
S-a arãtat cã67, în funcþie de data sãvârºirii faptei, au fost pronunþate:
§ soluþii întemeiate pe dispoziþiile art. 10 litera b din Codul penal cu referire la art. 12, 13 din
Codul penal, atunci când faptele au fost sãvârºite înainte de abrogarea intervenitã prin art. I punctul
56 din Legea nr. 278/2006 sau dupã abrogare, însã pânã la publicarea deciziei nr. 62/2007 a Curþii
Constituþionale.
Motivarea acestor soluþii a avut în vedere faptul cã, deºi la momentul judecãrii cauzei,
dispoziþiile art. 205-207 din Codul penal sunt în vigoare ca efect al deciziei nr. 62/2007 a Curþii
Constituþionale, de la data sãvârºirii faptei pânã la judecarea sa a intervenit o succesiune de legi
(art. 205-207 din Codul penal la momentul sãvârºirii faptei; dispoziþia abrogatoare a art. I punctul
56 din Legea nr. 278/2006 ºi decizia nr. 62/2007 a Curþii Constituþionale) pe parcursul procesului
penal, pânã la soluþionarea cauzei, dându-se prioritate celei mai favorabile (dispoziþiile abrogatoare).

w

w

65
Pentru ca o normã juridicã sã poatã fi consideratã lege în sensul Convenþiei, este necesar ca
legea sã fie elaboratã în termeni suficient de clari ºi preciºi pentru ca situaþiile în care se va aplica ºi
consecinþele pe care le va produce aplicarea sa, sã fie previzibile. Totodatã, previzibilitatea legii este relativã,
acceptându-se faptul cã se apreciazã în funcþie de posibilitatea pe care o au practicienii dreptului de a o
înþelege (Open Doors Society ºi Dublin Well Women împotriva Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord, Sunday Times împotriva Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord).
66
Pentru detalii, a se vedea Corneliu-Liviu Popescu, Reincriminarea pe cale jurisprudenþialã
constituþionalã a insultei ºi calomniei, în Noua Revistã de Drepturile Omului nr. 1/2007, p. 3 ºi urm., Florin
Streteanu, Dezincriminarea infracþiunilor de insultã ºi calomnie. Neconstituþionalitate, în Caiete de drept
penal, nr. 1/2007, p. 138 ºi urm., Dan Manea, Vlad Þari, Opinii în legãturã cu efectele deciziei Curþii
Constituþionale asupra abrogãrii art. 205 ºi 206 din Codul penal în Revista Forumul judecãtorilor nr. 4/2009,
p. 152 ºi urm.
67
http://www.mpublic.ro/recurs_penal.htm
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§ soluþii de condamnare sau achitare întemeiate pe dispoziþiile art. 181 din Codul penal,
pentru fapte sãvârºite în perioda precizatã la punctul 1.
§ soluþii de condamnare, respectiv de admitere a plângerii întemeiate pe dispoziþiile art.
2781 alin. 8 litera b din Codul de procedurã penalã pentru fapte sãvârºite dupã publicarea deciziei
nr. 62/2007 a Curþii Constituþionale.
Instanþele au motivat aceste soluþii întemeindu-se pe efectul obligatoriu al deciziei instanþei
de contencios constituþional, analizat ºi din perspectiva art. 147 din Constituþie.
§ Alte instanþe au considerat cã dispoziþiile art. 205-207 din Codul penal nu sunt în vigoare,
pronunþând soluþii întemeiate pe dispoziþiile art. 10 litera b din Codul de procedurã penalã, fie cã
este vorba de soluþionarea pe fond a conflictului de drept penal, fie numai soluþionarea plângerilor
întemeiate pe art. 2781 din Codul de procedurã penalã, indiferent dacã faptele au fost sãvârºite
înainte sau dupã decizia nr. 62/2007 a Curþii Constituþionale.
S-a motivat cã decizia nr. 62/2007 nu echivaleazã cu o reincriminare a faptelor de insultã ºi
calomnie. Declararea neconstituþionalitãþii art. I punctul 56 din Legea nr. 278/2006 prin care au fost
abrogate dispoziþiile art. 205-207 din Codul penal nu are ca efect repunerea în vigoare a acestora
din urmã.
Procurorul General al României a apreciat cã, dupã publicarea deciziei Curþii Constituþionale
nr. 62/2007 pronunþatã în cadrul controlului de constituþionalitate concret a posteriori, se impune
considerarea dispoziþiilor art. 205-207 din Codul penal ca nefiind în vigoare.
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6. În legislaþia penalã internã, existã în continuare ºi alte situaþii care pot pune semne de
întrebare cu privire la compatibilitatea cu textul Convenþiei ºi jurisprudenþa Curþii. Spre exemplu,
art. 44 alin. 21 din Codul penal68 satisface exigenþele art. 2 numai în mãsura în care viaþa, integritatea,
sãnãtatea sau libertatea persoanei care se apãrã nu au fost ameninþate sau puse în pericol prin
violenþa nelegalã a atacatorului, manifestatã sub forma pãtrunderii, încercãrii de pãtrundere sau
prin alt mijloc, iar reacþia prin care a fost curmatã, cu intenþie, viaþa atacatorului a urmãrit strict
protecþia locuinþei, încãperii, dependinþei sau locului împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare.
Totodatã, reglementarea art. 60 din Codul de procedurã penalã, ce permite Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie sã strãmute judecata cauzei în mod arbitrar la orice instanþã de pe teritoriul României,
egalã în grad cu aceea de la care este strãmutatã cauza, trebuie privitã cu circumspecþie din
punctul de vedere al art. 6 din Convenþie, deoarece instanþa la care urmeazã a se trimite cauza
prin prorogare de competenþã nu s-ar putea susþine cã este stabilitã printr-o lege previzibilã, ci prin
voinþa puterii judecãtoreºti69.

w

w

w

C. Autoritãþi potenþial responsabile. Statistici
În concluzie, pânã la 31 decembrie 2009, puterea legislativã este responsabilã în 84,07
dintre cauzele în care s-au pronunþat hotãrâri de condamnare (491), puterea judecãtoreascã în
72,08% (362 de cauze), puterea executivã este responsabilã în 58,73% (343 de cauze), Ministerul
Public pentru 16,78% (98 de cauze), iar Curtea Constituþionalã este responsabilã pentru 0,34%
dintre condamnãri (2 cauze).
În proporþie covârºitoare, responsabilitãþile sunt concurente între cele trei puteri (legislativã,
executivã ºi judecãtoreascã) ori între douã dintre acestea (legislativã ºi judecãtoreascã, legislativã
ºi executivã, executivã ºi judecãtoreascã).
Raportând calculul la suma totalã a responsabilitãþilor, între puterile indicate, ierarhia are pe
primul loc puterea legislativã (36,23%), urmatã de puterea judecãtoreascã (31,07%), puterea
executivã (25,31%), Ministerul Public (7,23%) ºi Curtea Constituþionalã (0,14%).

68 Se prezumã cã este în legitimã apãrare, ºi acela care sãvârºeºte fapta pentru a respinge pãtrunderea
fãrã drept a unei persoane prin violenþã, viclenie, efracþie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinþã,
încãpere, dependinþã sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare.
69
A se vedea, Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protecþia europeanã a drepturilor omului ºi procesul
penal român. Tratat, Ed. All Beck Bucureºti, 2008, p. 615-616.
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Puterea judecãtoreascã rãspunde, singurã, doar pentru 31 de condamnãri, în cea mai mare
parte, pentru motivarea insuficientã a unor hotãrâri judecãtoreºti (statul fiind obligat sã plãteascã
daune materiale de 770.020 euro, daune morale de 80.100 de euro, iar costuri ºi cheltuieli în sumã
de 7.165,65 euro), puterea executivã pentru 35 de condamnãri, iar puterea legislativã pentru 6
condamnãri.
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TOTAL materie civilã ºi penalã70
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Autoritãþi potenþial responsabile - Evaluare totalã
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Notã: Cauza Rotaru c. României este tratatã ºi în materie penalã, ºi în materie civilã, fiind numãratã
o singurã datã la evaluarea totalã.
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Rezultã din ultimul tabel cã magistraþii, judecãtori ºi procurori (puterea judecãtoreascã
împreunã cu Ministerul Public, singure sau alãturi de celelalte autoritãþi) au fost evaluaþi în studiul
de faþã ca potenþial responsabili în 76 de cauze. În aceste condiþii, adunând hotãrârile de condamnare
numãrate în dreptul puterii judecãtoreºti ºi, respectiv, al Ministerului Public, ºi scãzând cauzele
comune (care nu pot fi numãrate de 2 ori), ar rezulta un total de 443 de hotãrâri în care în studiul de
faþã a existat o culpã directã sau indirectã a magistraþilor, sub numãrul cauzelor reþinute în dreptul
puterii legislative (491).

w

w

w

D. Aprecieri finale
Acolo unde hotãrârea Curþii Europene a Drepturilor Omului are la bazã o dispoziþie legalã ce
contravine Convenþiei ºi care nu lasã magistratului posibilitatea de a acþiona în alt mod (a se
vedea, spre exemplu, mãsura arestãrii preventive dispusã de procuror în reglementarea anterioarã),
nu se poate reproºa judecãtorului sau procurorului condamnarea71.
Ca atare, deºi responsabilitatea judecãtorilor din România nu poate fi exclusã, aceasta nu
este singura cauzã a condamnãrilor72. De cele mai multe ori, România nu a fost condamnatã
pentru încãlcarea regulilor procesului echitabil, ci pentru fapte sãvârºite de alte autoritãþi publice,
din cadrul puterii executive (spre exemplu, pentru neexecutarea hotãrârilor judecãtoreºti) sau
legislative (spre exemplu, pentru exces de reglementare, nesistematizare, reglementãri contradictorii
etc.).
71 A se vedea Florin Streteanu, interviu publicat în volumul Despre justiþie ºi judecãtori. Interviuri,
Revista Forumul judecãtorilor, Editura Universitarã, Bucureºti, 2010, p. 289 ºi urm.
72 A se vedea Viorel-Mihai Ciobanu, interviu publicat în volumul Despre justiþie ºi judecãtori. Interviuri,
Revista Forumul judecãtorilor, Editura Universitarã, Bucureºti, 2010, p. 234 ºi urm.
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Potrivit art. 52 alin. 3 din Constituþia României73, statul rãspunde patrimonial pentru prejudiciile
cauzate prin erorile judiciare. Rãspunderea statului este stabilitã în condiþiile legii ºi nu înlãturã
rãspunderea magistraþilor care ºi-au exercitat funcþia cu rea-credinþã sau gravã neglijenþã.
Art. 12 alin. 1 din O.G. nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faþa Curþii
Europene a Drepturilor Omului ºi a Comitetului Miniºtrilor ale Consiliului Europei ºi exercitarea
dreptului de regres al statului în urma hotãrârilor ºi convenþiilor de rezolvare pe cale amiabilã74, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, prevede cã statul are drept de regres împotriva persoanelor
care, prin activitatea lor, cu vinovãþie, au determinat obligarea sa la plata sumelor stabilite prin
hotãrâre a Curþii sau prin convenþie de rezolvare pe cale amiabilã. La alin. 3 al aceluiaºi articol se
aratã cã Rãspunderea civilã a magistraþilor se stabileºte în condiþiile care vor fi reglementate prin
Legea pentru organizarea judecãtoreascã.
Dat fiind faptul cã toate cele trei puteri sunt egale din perspectiva statului de drept, iar
responsabilitãþile pentru condamnãrile României la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului sunt
împãrþite, aºa cum am arãtat mai sus, este necesarã existenþa unui mecanism asemãnãtor ºi
pentru atragerea rãspunderii puterii legislative ºi puterii executive, pentru actele sau faptele
reprezentanþilor lor, ce au condus la încãlcãri ale drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului.
Ce se mai poate face pentru evitarea unor condamnãri?
Unele mãsuri nu necesitã eforturi materiale deosebite75, spre exemplu educarea poliþiºtilor
în sensul de a nu aplica rele tratamente persoanelor reþinute.
Altele cer sume semnificative, spre exemplu punerea în aplicare a noilor coduri. Pânã astãzi,
Ministerul Justiþiei nu a întreprins un studiu de impact, nu se ºtie de ce necesar de magistraþi ºi
spaþii ori resurse materiale este nevoie, nu se cunosc necesitãþile sistemului judiciar.
Îmbunãtãþirea condiþiilor de detenþie presupune costuri însemnate, pentru construcþia unor
noi penitenciare, precum ºi pentru reamenajarea celor existente.
Conºtienþi fiind de menirea noastrã ca judecãtori, credem cã un singur actor îºi pãstreazã
mereu nevinovãþia: justiþiabilul. Acesta nu poate fi niciodatã considerat vinovat de nepriceperea
sa în expunerea cazului sau în proasta identificare a cãii de soluþionare. Judecãtorii nu trebuie sã-i
priveascã pe aceºti oameni jertfelnici pentru dreptatea lor cu superbia celor invãþaþi. Justiþiabilii,
cãutându-ºi dreptatea, nu sunt niciodatã vinovaþi. Este datoria ce incumbã în mod unic judecãtorului,
aceea de a stabili cu exactitate elementele raportului juridic conflictual. Iar judecãtorul nu trebuie
sã se plângã de precaritatea mijloacelor folosite de cel pe care-l judecã. Dimpotrivã, este fascinant
sã limpezeºti apele tulburi, iar nu oglinzile de cristal.76
Dar, pentru integrarea justiþiabilului într-o lume nouã, caracterizatã prin cultul cinstei, al
respectului pentru cuvântul dat ºi pentru semeni, cum arãtam în introducere, citându-l pe Neagu
Djuvara, cele 584 de condamnãri par insuficiente, în lipsa unui semnal de alarmã serios ce trebuie
tras, mãcar în al doisprezecelea ceas, de autoritãþile competente.
O societate, la nivel legislativ, executiv, judiciar, este produsul istoriei sale, iar reinventarea
noastrã de sub tarele comunismului poate începe cu acest studiu, printr-o temeinicã analizã a
responsabilitãþilor ºi prin a pune bazele schimbãrii necesare în materia respectãrii drepturilor
fundamentale ale omului în viitor.

73

Republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999.
75
A se vedea Corneliu Bîrsan, interviu publicat în volumul Despre justiþie ºi judecãtori. Interviuri,
Revista Forumul judecãtorilor, Editura Universitarã, Bucureºti, 2010, p. 223 ºi urm.
76
A se vedea Valerius M. Ciucã, interviu publicat în volumul Despre justiþie ºi judecãtori. Interviuri,
Revista Forumul judecãtorilor, Editura Universitarã, Bucureºti, 2010, p. 271 ºi urm.
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