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Prefaţă

În sistemul român de drept, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului
şi libertăţilor fundamentale are o aplicabilitate directă şi reprezintă legătura naturală
între drepturile şi libertăţile pe care le afirmă şi cerinţele unei societăţi democratice.
Competenţele Consiliului Superior al Magistraturii, „garantul independenţei justiţiei”,
includ, printre multe altele, cariera profesională a magistraţilor în ceea ce priveşte reputaţia
acestora, formarea iniţială şi continuă în materia legislaţiei şi a jurisprudenţei europene şi
comunitare, organizarea concursurilor de promovare a magistraţilor, aprobarea tematicii
activităţilor de formare a auditorilor de justiţie şi pregătirea continuă a judecătorilor şi
procurorilor.
Ne bucură, prin urmare, iniţiativa Institutului European din România de a se implica
în îmbunătăţirea accesului la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi
la dreptul românesc relevant, precum şi de a sprijini creşterea nivelului de cunoştinţe
şi abilităţi ale funcţionarilor publici şi ale altor categorii socioprofesionale în domeniul
afacerilor europene.
La 19 septembrie 2011, Curtea a publicat statistica hotărârilor pronunţate în perioada
1959-2010. În ceea ce priveşte România, din cele peste 26 000 de cereri formulate în
această perioadă, doar 791, adică aproximativ 3%, au fost declarate admisibile, restul de
97% fiind declarate inadmisibile ori radiate de pe rol într-un stadiu incipient.
În ceea ce priveşte tipul hotărârilor pronunţate, Curtea a reţinut următoarele procente:
91% – hotărâri prin care Curtea a constatat că statul român a încălcat un articol sau mai
multe din Convenţie şi/sau protocoalele acesteia; 3% – hotărâri prin care s-a constatat că
România nu a încălcat niciun articol al Convenţiei şi/sau al protocoalelor sale; 3% – alte
tipuri de hotărâri (ex.: reparaţie echitabilă); 3% – radiate de pe rol şi înţelegeri amiabile
între statul român şi reclamant.
Privitor la obiectul hotărârilor prin care Curtea a constatat o încălcare a convenţiei,
statisticile Curţii indică următoarele: 38% – protecţia proprietăţii, prevăzută la art. 1 din
Protocolul 1; 30% – dreptul la un proces echitabil (art. 6); 19% – alte drepturi, prevăzute
la diverse articole ale convenţiei; 7% – durata procedurii (art. 6); 6% – dreptul la libertate
şi siguranţă (art. 5).
Numeroasele cereri formulate şi soluţionate de Curtea europeană, precum şi gravitatea
acestora, ne fac să credem că demersul Institutului European din România de a continua
selecţia şi publicarea celor mai importante cauze recente pronunţate împotriva
III

României se va constitui într-un instrument util în interpretarea practicii judiciare
în materia drepturilor omului. Considerăm, de asemenea, că este inspirată includerea în
lucrarea de faţă a cauzei pilot Maria Atanasiu ş.a. împotriva României. Prima hotărâre
pilot împotriva României a suspendat practic cauzele asemănătoare de pe rolul CEDO
şi a obligat astfel statul român ca în termen de 18 luni să ia măsuri pentru remedierea
problemei retrocedărilor. Hotărârea pilot este importantă, întrucât determină statul
român să remedieze problema restituirilor, în sensul respectării drepturilor fundamentale
şi instituirii unui mecanism funcţional de retrocedare şi compensare.
Este, de asemenea, important ca, atunci când este posibil, în hotărârile în care Curtea
Europeană a Drepturilor Omului constată o încălcare a convenţiei, să fie identificată
problema structurală subiacentă şi sursa acestei probleme, în special dacă poate să
ducă la cereri numeroase, astfel încât Curtea să acorde asistenţă statelor pentru a găsi
soluţionarea adecvată. Pe de altă parte, astfel cum reiese din Recomandarea Rec(2004)6
a Comitetului de miniştri, după ce a fost pronunţată o hotărâre care prezintă deficienţe
structurale sau generale în dreptul sau practica statului, iar numeroase cereri privind
aceeaşi problemă sunt pendinte sau pot să fie introduse în faţa Curţii, statul pârât trebuie
să se asigure că potenţialii reclamanţi dispun de un recurs efectiv care le permite să se
adreseze unei autorităţi naţionale competente şi să obţină reparaţie la nivel intern.
În concluzie, cel de-al doilea volum al Culegerii de jurisprudenţă CEDO continuă,
prin diversele repere jurisprudenţiale alese, să puncteze motivele incertitudinii juridice
naţionale, lipsa coerenţei legislative şi jurisprudenţa contradictorie privind interpretarea
anumitor aspecte normative.

Judecător Nicolae Horatius Dumbravă
				

IV

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Cuvânt înainte

Printre obiectivele Institutului European din România se numără şi sprijinirea,
fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor Guvernului României în domeniul
afacerilor europene, îmbunătăţirea accesului la dreptul comunitar, la jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi la dreptul românesc relevant pentru materia
drepturilor omului.
Fidelă misiunii sale, echipa Institutului European din România, după aproape 2 ani
de la tipărirea primului volum, publică cel de-al doilea volum al Culegerii de jurisprudenţă
CEDO, lucrare de referinţă în peisajul juridic românesc.
Lucrarea continuă examinarea celor mai relevante hotărâri pronunţate recent de
Curtea europeană şi conţine un număr total de 17 hotărâri pronunţate în perioada
iunie 2010 – martie 2011. Hotărârile selectate abordează problematici diverse, precum
dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la libera exprimare, dreptul la respectarea vieţii
private şi de familie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv, libertatea
de întrunire şi asociere etc.
Culegerea de jurisprudenţă CEDO se adresează atât teoreticienilor şi practicienilor
dreptului, cât şi celor interesaţi în cunoaşterea soluţiilor Curţii europene pronunţate
împotriva României sau în materia drepturilor omului, în general. Utilitatea lucrării de
faţă rezultă din indexul alfabetic pe materii, articole, cuvinte cheie, sintagme, instituţii
juridice naţionale şi internaţionale, indice care permite identificarea rapidă a hotărârii
sau a hotărârilor Curţii incidente în materia căutată.
În contextul ultimelor statistici publicate de Curtea de la Strasbourg, din care
reţinem numărul mare de cereri transmise de către petiţionari români şi reţinute spre
soluţionare, precum şi gravitatea acestora, considerăm că este foarte utilă reunirea
jurisprudenţei relevante în acest volum, acesta constituindu-se într-un instrument util
atât în interpretarea soluţiilor instanţei europene, cât şi pentru o mai bună aplicare a
reglementărilor specifice domeniului drepturilor omului.
prof. univ. dr. Gabriela Drăgan
Director General
Institutul European din România
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CAUZA ANDREESCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
(Cererea nr. 19452/02)
Hotărârea din 8 iunie 2010

Hotărârea devine definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. Aceasta
poate suferi modificări de formă.1
În cauza Andreescu împotriva României,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită într-o cameră
compusă din Josep Casadevall, preşedinte, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M.
Zupančič, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, judecători, şi Santiago
Quesada, grefier de secţie,
După ce a deliberat în camera de consiliu, la 18 mai 2010,
Pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:
Procedura
1. La originea cauzei se află cererea nr. 19452/02 îndreptată împotriva României, prin
care un resortisant al acestui stat, Gabriel Andreescu („reclamantul”), a sesizat Curtea la
29 martie 2002 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale („convenţia”).
2. Reclamantul este reprezentat de Livia Cinteză, avocat în Bucureşti. Guvernul
român („Guvernul”) este reprezentat de agentul guvernamental, Răzvan Horaţiu Radu,
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclamantul se plânge de încălcarea dreptului său la libertatea de exprimare ca
urmare a condamnării sale sub aspect penal şi civil pentru săvârşirea infracţiunii de
calomnie, precum şi de încălcarea dreptului la un proces echitabil, fiind condamnat de
instanţa de recurs fără a fi audiat, după ce a fost achitat de prima instanţă.
4. La 15 ianuarie 2009, preşedintele Secţiei a treia a hotărât să comunice Guvernului
cererea. În conformitate cu art. 29 § 3 din convenţie, acesta a hotărât, de asemenea, că
admisibilitatea şi fondul cauzei vor fi examinate împreună.
Potrivit art. 43 din convenţie, într-un termen de 3 luni de la data hotărârii unei Camere, orice
parte în cauză poate, în cazuri excepţionale, să ceară retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere.
Un colegiu de cinci judecători ai Marii Camere acceptă cererea în cazul în care cauza ridică o
problemă gravă referitoare la interpretarea sau la aplicarea convenţiei sau a protocoalelor sale sau
o altă problemă gravă cu caracter general. În cazul în care colegiul acceptă cererea, Marea Cameră
se pronunţă asupra cauzei printr-o hotărâre.

1
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În fapt
I. Circumstanţele cauzei
5. Reclamantul s-a născut în 1952 şi locuieşte în Bucureşti.
A. Originea cauzei
6. Reclamantul este un militant pentru drepturile omului recunoscut în România,
membru fondator al Comitetului Helsinki Român şi iniţiatorul înfiinţării mai multor
asociaţii neguvernamentale ce militează pentru drepturile omului. Acesta este, de
asemenea, conferenţiar universitar în etică şi ştiinţe politice şi colaborează cu mai multe
ziare şi publicaţii.
7. În perioada regimului comunist, înainte de 1989, reclamantul a suferit persecuţii, a
fost arestat şi cu domiciliu forţat pentru că a criticat regimul cu privire la unele încălcări
ale drepturilor omului, pentru că a oferit interviuri presei occidentale şi pentru că a
organizat proteste pacifiste, precum greva foamei.
8. La 9 decembrie 1999, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 187/1999
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică. Conform
acestei legi, orice cetăţean român sau străin care, după 1945, a avut cetăţenie română
are dreptul de acces la propriul dosar întocmit de organele poliţiei politice din timpul
fostului regim. Legea prevede, de asemenea, că orice persoană subiect al unui dosar,
din care rezultă că a fost urmărită de organele securităţii statului, are dreptul să afle
identitatea agenţilor de securitate şi a colaboratorilor, care au contribuit cu informaţii la
completarea acestui dosar. În cele din urmă, legea prevede că toţi cetăţenii români, presa
scrisă şi audiovizuală, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile şi autorităţile publice au
dreptul de a fi informate în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor
securităţii, a persoanelor care ocupă funcţii publice, precum Preşedinţia României, funcţii
guvernamentale sau parlamentare, funcţii de prefect, judecător sau de inspector general de
poliţie. Accesul la aceste informaţii de interes public îi priveşte, de asemenea, pe ierarhii şi
şefii cultelor religioase recunoscute de lege, cât şi pe membrii Academiei Române.
9. Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 187/1999 a fost înfiinţat un organism public
numit Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS ).
10. Legea nr. 187/1999 şi aplicarea sa au dat naştere unor dezbateri politice
considerabile, iar acoperirea mediatică a fost şi este în continuare foarte importantă.
Reclamantul a fost unul dintre susţinătorii acestei legi între 1989 şi data la care a fost
adoptată în 1999.
11. În iunie 2000, reclamantul a sesizat CNSAS cu o solicitare privind accesul la
propriul dosar întocmit de fosta Securitate. Acesta nu a primit răspuns în termen de
treizeci de zile, conform art. 12 din Legea nr. 187/1999. În septembrie 2000, reclamantul
a adresat CNSAS o nouă solicitare în care a cerut informaţii cu privire la o eventuală
colaborare a unor membri ai Sinodului Bisericii Ortodoxe Române cu fosta Securitate.
Nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut de lege.
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B. Conferinţa de presă ţinută de reclamant la 20 februarie 2001
12. Ca urmare a absenţei răspunsului la cele două solicitări pe care le adresase CNSAS,
reclamantul a anunţat organizarea unei conferinţe de presă la 20 februarie 2001, unde
intenţiona să îşi exprime preocupările referitoare la modul ineficient în care erau puse în
practică prevederile Legii nr. 187/1999.
13. În cursul conferinţei de presă, acesta a declarat jurnaliştilor prezenţi că era
dezamăgit de modul în care Legea nr. 187/1999 era aplicată şi a denunţat problemele
referitoare la aplicarea sa, care erau de natură să aducă atingere atât drepturilor individuale,
cât şi interesului public. A îndemnat autorităţile să respecte legea, iar publicul să fie
vigilent în această privinţă.
14. Răspunzând întrebărilor ziariştilor privind cauzele ineficacităţii activităţii
CNSAS, reclamantul a menţionat lipsa de profesionalism, indiferenţa şi comoditatea
membrilor colegiului CNSAS.
15. Chestionat de ziarişti referitor la îndoielile pe care le putea avea în privinţa
independenţei membrilor CNSAS, reclamantul a răspuns că o singură persoană îi
inspira neîncredere, din cauza presiunilor ce fuseseră exercitate asupra sa în timpul
regimului comunist, presiuni menite să îi distrugă rezistenţa şi să îl determine să se
plieze dictatelor regimului. Acesta l-a desemnat în special pe A.P., membru al colegiului
CNSAS, personalitate publică cunoscută în domeniul culturii şi fost ministru al
culturii, apoi al afacerilor externe. Expunând motivele pe care se bazau suspiciunile sale,
reclamantul a precizat că „desigur, acest lucru nu dovedeşte că domnul [A.P.] a colaborat
în mod obligatoriu cu Securitatea”. Acesta a reamintit, de asemenea, atât înaltele funcţii
acceptate de A.P în unul dintre primele guverne de după 1989, cât şi afirmaţiile făcute
public de acesta din urmă cu privire la „marile dileme morale ridicate de dosare” şi
reticenţa sa în privinţa deconspirării poliţiei politice, manifestată în cursul dezbaterilor
publice pe acest subiect.
16. Menţionând episodul referitor la mişcarea de meditaţie transcendentală şi grupul
de la Păltiniş la care o parte a intelectualilor români, printre care A.P., se afiliase înainte
de 1989, atrăgând astfel represalii, reclamantul a făcut referire la metodele folosite de
poliţia politică pentru a distruge rezistenţa fizică a persoanelor vizate, precum anchetele
abuzive, ameninţările, intimidările, maşinaţiile şi hărţuirile. Conform reclamatului,
persoanele care fuseseră deja subiectul unor anchete trebuia să continue să dea explicaţii
„în timpul unor interogatorii ulterioare” în prezenţa agenţilor Securităţii, fiind astfel
determinate să cedeze uşor presiunilor şi să acţioneze contrar conştiinţei lor.
17. Reclamantul şi-a exprimat, de asemenea, consideraţia faţă de A.P. şi înţelegerea
atitudinii de supunere faţă de fostul regim a acestuia, „care, deşi nu este un erou, nu are
totuşi un fond rău”.
18. Reclamantul a subliniat, la finalul intervenţiei sale, că nu existau probe care să-i
permită să afirme că A.P. cedase într-adevăr presiunilor Securităţii, dar că venise în
faţa jurnaliştilor pentru a-şi exprima suspiciunile şi pentru a prezenta argumentele sale,
13

