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Scurt istoric

Înființată în 1990, APADOR-CH monitorizează respectarea drepturilor fundamentale și face
demersuri pentru informarea cetățenilor cu privire la drepturile pe care le au și cum să ceară să le fie
respectate.
APADOR-CH oferă consultanță persoanelor care doresc să se adreseze Curții Europene a
Drepturilor Omului (CEDO) după epuizarea căilor de judecată în instanțele interne și, în anumite
cazuri cu potențial strategic, din aria de interes și de expertiză a asociației, oferă și reprezentare
gratuită în instanța europeană.
Asociația monitorizează permanent activitatea instituțiilor statului și reacționează ori de câte ori
există amenințări la adresa drepturilor fundamentale, prin luări de poziție publice sau prin advocacy
legislativ.

Obiective strategice pentru 2015-2017:
1. Dezvoltarea unor mecanisme legale şi instituţionale eficiente de respectare a
drepturilor omului;
2. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a practicilor privind dreptul la liberă întrunire şi
asociere, libertatea de exprimare, dreptul la viaţă privată;
3. Dezvoltarea unor practici și mecanisme instituționale pentru creșterea transparenței
și bunei guvernări;
4. Luarea de poziții publice împotriva amenințărilor la adresa drepturilor omului;
5. Sesizarea autorităţilor publice şi iniţierea de litigii în cazuri de încălcări ale
drepturilor omului;
6. Monitorizarea cu prioritate a:
- Abuzurilor forţelor de ordine;
- Reglementărilor şi practicilor din domeniul siguranţei naţionale cu impact asupra
drepturilor omului;
- Reglementărilor şi practicilor în materia privării de libertate.
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Drepturile omului în România anului 2017
Anul 2017 poate fi caracterizat prin accentuarea radicalizării, atât la nivel de discurs, cât şi de atitudine. În
majoritatea chestiunilor de real interes pentru opinia publică, taberele pro şi contra s-au aflat pe poziţii ireductibile, iar
dialogul rezonabil, bazat pe argumente, a fost lăsat în plan secund. Practic, fiecare parte a considerat că „ceilalţi” sunt de
partea răului absolut, care trebuie combătut cu orice preţ.
Din păcate, la fenomenul radicalizării au contribuit atât partidele politice parlamentare, care nu au găsit mijloacele
necesare pentru a purta un dialog calm şi argumentat, precum şi o mare parte a mass-media, care a înlocuit dezbaterile
obiective şi echilibrate în legătură cu chestiunile de interes public major, cu susţinerea vădit debalansată, chiar
necondiţionată, a unor teze.
Debutul anului 2017 a fost marcat prin ample manifestaţii, în faţa sediului Guvernului, împotriva Ordonanţei
de urgenţă nr. 13/2017 (cunoscută şi ca „Ordonanţa 13”), despre care participanţii la proteste au susţinut că ar fi fost „dată
cu dedicaţie”, în favoarea preşedintelui partidului care câştigase alegerile parlamentare de la finele anului 2016.
Ordonanţa 13, care prevedea, printre altele, introducerea unui prag valoric pentru infracţiunea de abuz în serviciu şi
limitarea la 6 luni de la comiterea faptei a termenului în care trebuie făcut un denunţ/autodenunţ pentru ca (auto)denunţătorul
să „scape” de răspunderea penală, a făcut obiectul unei epopei de natură juridică, care s-a aflat în atenţia opiniei publice.
Astfel:
- înainte de a fi abrogată, Ordonanţa 13 a fost atacată de Avocatul Poporului la Curtea Constituţională,
- pe fondul protestelor stradale de amploare, Ordonanţa 13 a fost abrogată, prin Ordonanţa 14 (Ordonanţa de urgenţă nr.
14/2017). Ordonanţele 13 şi 14 au fost emise, la interval de 6 zile, de către acelaşi Guvern,
- Curtea Constituţională, care fusese sesizată de Avocatul Poporului privind Ordonanţa 13, a respins sesizarea, pe motiv că
Ordonanţa 13 a fost abrogată prin Ordonanţa 14 şi nu mai era în vigoare (decizia nr. 64/2017),
- parchetul a deschis o anchetă penală împotriva Guvernului pentru adoptarea Ordonanţei 13,
- anchetarea Guvernului de către parchet a fost atacată de preşedintele Senatului la Curtea Constituţională, care a decis că
Guvernul nu poate fi anchetat penal pentru legalitatea şi oportunitatea adoptării Ordonanţei 13, întrucât adoptarea de
ordonanţe de urgenţă intră în competenţa constituţională a unui guvern (decizia nr. 68/2017).
Pe durata epopeii juridice a Ordonanţei 13, nivelul ridicat de radicalizare la nivelul societăţii a îngreunat foarte mult
comunicarea dintre taberele pro şi contra precum şi o dezbatere substanţială şi lipsită de patimă în legătură cu problemele de
fond ce ţin de modificarea unor texte din Codul penal şi Codul de procedură penală (spre exemplu: lămurirea opiniei publice
cu privire la diferenţa dintre infracţiunea de abuz în serviciu şi infracţiunea de furt, raportul dintre deciziile Curţii
Constituţionale şi necesitatea stabilirii unui prag valoric pentru abuzul în serviciu, stabilirea unui cuantum rezonabil pentru
pragul valoric al abuzului în serviciu, stabilirea unor sancţiuni nepenale adecvate pentru faptele situate sub pragul valoric al
abuzului în serviciu).
La mijlocul anului 2017 a avut loc un incident de natură politică, care poate fi considerat ca un simptom de
instabilitate politică: primului-ministru i-a fost retras sprijinul politic de către coaliţia majoritară, acesta a refuzat să
demisioneze, astfel că guvernul pe care-l conducea a fost demis printr-o moţiune de cenzură introdusă chiar de partidul de
guvernământ. Un incident oarecum similar a avut loc şi la începutul anului următor, 2018, când, după 6 luni de la incidentul
precedent, partidul de guvernământ a retras sprijinul politic pentru prim-ministrul în funcţie, care de data aceasta a
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demisionat, astfel că nu s-a mai ajuns la introducerea unei noi moţiuni de cenzură. Schimbarea guvernului la interval de 6
luni în condițiile în care coaliția de guvernare deține o majoritate confortabilă în Parlament a creat o stare de confuzie în
societate.
În a doua parte a anului 2017, protestele de stradă au vizat o altă măsura legislativă, iniţial asumată de Guvern, prin
Ministerul Justiţiei, iar ulterior preluată de un grup de parlamentari. Este vorba despre ceea ce s-a numit „modificarea legilor
justiţiei” (modificarea a 3 legi din domeniul organizării şi funcţionarii justiţiei, legi cu totul diferite de Codul penal sau
Codul de procedură penală).
Este posibil ca radicalizarea existentă în societate, poziţiile ireductibile ale taberelor pro şi contra, să fie motivul
pentru care tabără „contra” a respins, iniţial, orice dialog privind modificările la aceste legi „ale justiţiei” şi chiar ideea în sine
de modificare a legilor (a se vedea, spre exemplu, avizul integral negativ, dat de CSM).
Este discutabilă respingerea ab initio a ideii modificării reglementărilor care privesc, printre altele, răspunderea
magistraţilor, organizarea inspecţiei judiciare, anchetarea magistraţilor, atâta vreme cât actualele reglementări legale sunt
ineficiente.
Astfel, sub imperiul actualelor „legi ale justiției”, în vigoare de circa 14 ani, se poate observa că:

-

-

-

deşi au fost numeroase achitări la instanţele din ţară şi condamnări la CEDO ale României, niciodată, nici
un singur magistrat, procuror sau judecător, nu a răspuns material pentru prejudiciile pe care le-a creat şi
pentru care despăgubirile au fost plătite de stat (bani publici);
inspecţia judiciară este cunoscută mai mult prin luările de poziţie împotriva criticilor, multe justificate, la
adresa funcţionării sistemului judiciar, decât prin rezolvarea problemelor ridicate de persoanele care
formulează sesizări;
posibilitatea anchetării judecătorului, pentru solutia dată în dosar, de către procurori din aceeaşi structură
din care fac parte procurorii care au întocmit dosarul judecat, creează cel puţin aparenţa unei afectări a
libertăţii de decizie a judecătorului.

Justiţia este, în cele din urmă, un serviciu public, susceptibil de îmbunătăţiri, ca orice serviciu public, iar nu o
entitate imuabilă şi, de aceea, capricioasă.
Ulterior, în cadrul unei proceduri parlamentare ameţitor accelerată spre finalul lunii decembrie (s-a lucrat în
comisii/plen zi-lumină şi ceva în plus), au fost propuse amendamente privind modificarea „legilor justiţiei” şi de CSM, şi de
partidele de opoziţie (unul dintre parlamentari a depus chiar câteva mii de amendamente), şi de entităţi din sistemul judiciar.
După ce, la finele anului 2017, „legile justiţiei” au fost adoptate de Parlament, opoziţia parlamentară şi Înalta Curte
de Casație și Justiție le-a atacat la Curtea Constituţională, care urmează să se pronunţe în prima parte a anului 2018.
Tot la finele anului 2017, în timp ce „legile justiţiei” se aflau într-o procedură parlamentară accelerată, unii
parlamentari din coaliţia majoritară au lansat în spaţiul public noi proiecte legislative de modificare a legislaţiei penale,
redactate cel puţin neglijent, prin care, spre exemplu, era periclitată folosirea unor probe importante în cadrul procesului
penal (înregistrările camerelor de supraveghere din spaţiul public) sau prin care se interzicea absolut, sub sancţiune penală,
informarea opiniei publice cu privire la activitatea de anchetă penală.
Acest procedeu, de a supraîncărca dezbaterea publică privind o temă importantă, cu noi şi noi probleme care trebuie
rezolvate în paralel, a avut drept consecinţă accentuarea unei stări de confuzie în opinia publică şi a dus la creşterea
neîncrederii, deja bine consolidată, dintre protestatari şi politicienii din coaliţia majoritară. În paralel, modificări
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nefundamentate temeinic ale legislației în alte domenii esențiale, cum ar fi fiscalitatea, au contribuit și ele la polarizarea
societății.
Protestele de stradă împotriva „legilor justiţiei” au continuat şi după atacarea acestora la Curtea Constituţională. Dea lungul anului protestele s-au derulat în mare parte pașnic, cu excepția unor incidente izolate, iar autoritățile nu le-au
împiedicat în mod explicit cu excepţia unei încercări, nereuşite de ocupare a locului obişnuit al protestelor (Piaţa Victoriei) cu
un târg de Crăciun organizat de Primăria București.
Câștigul acestui an poate fi considerat, așadar, activarea spiritului civic, concretizat în cele mai mari proteste de
stradă din ultimii 27 de ani, în februarie 2017, împotriva Ordonanței 13 și ulterior împotriva diverselor măsuri anunțate sau
luate de Guvern și Parlament în principal în privința modificării legilor justiției.
Pierderea acestui an, paradoxal, derivă din câștig. Faptul că pe fondul activării civice a tot mai multor cetățeni și
a fluxului uriaș de informație generat, în societate s-a instalat o stare de confuzie generală. Cauzată de natura specială, greu
accesibilă maselor, a informațiilor juridice vehiculate în spațiul public, dar întreținută și de știrile false, de campaniile de
dezinformare, manipulare și propagandă, debusolarea generală dăunează chiar spiritului civic și demobilizează o mare parte a
populației. Asta în condițiile în care oricum la alegerile generale din 2016 prezența la vot a fost de numai 40%. În final
societatea românească se găsește tot mai radicalizată, punctele de vedere moderate și informațiile factuale fiind adesea
respinse sau trecute cu vederea de toate taberele.
Tot 2017 a fost și anul în care am decis, împreună cu numeroase alte organizații neguvernamentale dar și cetățeni, să
ne coordonăm eforturile pentru a contrabalansa ofensiva conservatoare inițiată de Coaliția pentru Familie prin demersul de
modificare a Constituției în sensul redefinirii familiei. APADOR-CH este printre fondatorii Platformei Respect, care
militează pentru egalitatea în drepturi și libertăți pentru toți cetățenii.
În planul activismului pentru drepturile civile, APADOR-CH a avut intervenții în 2017 în cazul propunerilor de
modificare a codurilor penale, s-a implicat în dezbaterile privind modificarea legilor poliției, a avut câteva reacții pe marginea
modificării legislației privind ONG-urile și un punct de vedere în privința proiectului de lege a vaccinării.
Și anul trecut a trebuit să luptăm în justiție pentru apărarea unor drepturi, printre procesele câștigate în 2017 fiind
cele în care cerusem informații publice, conform Legii 544/2001, de la instituții precum Poliția Română, Parchetul General
sau IRDO. La CEDO am câștigat două procese importante privind libertatea de exprimare și violența în familie.
În plan organizațional, din păcate am pierdut un coleg drag, pe Manuela Ștefănescu, membru APADOR-CH încă de
la începuturile activismului nostru din anii 90.
Citiți pe larg raportul activității APADOR-CH din 2017.

Maria-Nicoleta Andreescu
Director executiv APADOR-CH
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Proiecte finalizate
Câteva dintre proiectele derulate de APADOR-CH în anii trecuți s-au încheiat în 2017.

1. Reprezentarea societății civile în organisme colegiale
Proiectul a urmărit coagularea
unei părți importante din
societatea civilă pentru
desemnarea și susținerea unor
reprezentanți pentru cele două
posturi rezervate societății
civile în Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM).
APADOR-CH împreună cu
alte 11 organizații l-au susținut
pe Codru Vrabie.

MODIFICĂRI LEGISLATIVE PROPUSE DE APADOR-CH

CES

Derulare și rezultate
A durat doi ani în loc de unul cât fusese
inițial prevăzut, din cauza piedicilor
biocratice și a încălcărilor grosolane ale
legii făcute chiar de Parlament în
procesul de audiere și alegere a
candidaților.
În final candidatul nostru nu a fost ales,
însă proiectul a demonstrat că există
importante bariere birocratice în calea
reprezentării
societății
civile
în
organismele colegiale, iar în ultimă
instanță alegerile se fac tot pe criterii
politice și clientelare.
Derularea proiectului a arătat și ce
carențe legislative stau în calea
reprezentanților societății civile, prin
urmare APADOR-CH a făcut câteva
propuneri de modificări ale unor legi.

CNI
CNCD

Vezi cronologia proiectului

CSM

2. Îmbunătățirea accesului la justiție pentru victimele traficului de persoane
Proiectul a urmărit să arate în ce măsură victimele traficului de persoane au acces la asistență juridică și
reprezentare în România. Raportul final cuprinde o descriere a cadrului legal existent la noi, provocările și
oportunitățile pentru îmbunățățirea situației și recomandări concrete:

 Redactarea unui model de formular pentru victimele traficului de persoane;
 Instruirea ofițerilor de poliție care lucrează cu victime ale traficului de persoane, să solicite avocați pentru
victime
 Un curs pentru ofițerii de poliție cu privire la drepturile victimelor, în special victimele traficului de
persoane
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Proiecte în derulare

1. Câte drepturi, atâtea instituții

APADOR-CH și-a propus să facă o cartografiere a
instituțiilor finanțate de stat, care se presupune că
apără drepturile omului. Timp de un an de zile vom
documenta activitatea instituțiilor, bugetele lor, ce
știu cetățenii despre ele și la final vom face
propuneri pentru eficientizarea activității.

Proiectul

2.Drepturile copiilor acuzați penal

În România nu există un curs specializat,
obligatoriu, pentru avocații care reprezintă copii în
cadrul procedurilor penale. Situația a fost apreciată
de Comisia Europeană ca problematică. Proiectul
urmărește printre altele și derularea unui training
interdisciplinar pentru avocați

Proiectul

4.Ce se întâmplă după predare

3.În custodia poliției
Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, se
derulează în 9 țări și are ca scop identificarea
modului cum sunt implementate în custodia poliției
3 directive UE
- dreptul la interpretare și traducere,
- dreptul la informare,

Beyond Surrender e o analiză a modului în care e
folosit în practică mandatul european de arestare
(EAW) și impactul pe care îl are asupra
inculpaților și a familiilor lor. Proiectul, finanțat de
Comisia Europeană, e coordonat de Fair Trials în 4
țări europene. Premisele de la care pleacă:
- folosirea disproporționată a EAW și a arestului
preventiv;

- dreptul de a avea acces la un avocat.

- eșecul statelor emitente în a se asigura că
drepturile omului sunt respectate;
Proiectul

Proiectul
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Procese câștigate
Pentru obținerea de informații publice, Legea 544/2001
1.Procesul cu Parchetul pe tema Strategiei de combatere a abuzurilor poliției
În iunie 2017 am primit de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ)
documentul cu informații publice pentru care ne judecasem din 2016. E vorba despre „Strategia pentru
creșterea eficienței investigațiilor efectuate în cazurile de rele tratamente aplicate de agenții de stat în
timpul exercitării atribuțiilor lor profesionale”. A fost nevoie de mai mult de un an de procese pentru a
obține niște informații publice
2.IRDO, obligat de instanță să-și facă publice bugetele, faptele și numele șefilor
O instituție publică din România, plătită ca să ne apere drepturile, încalcă ea însăși legile și refuză să
divulge numele celor din conducere, pe motiv că sunt date cu caracter personal, iar acele persoane nu șiau dat acordul pentru asta. La fel procedează cu publicarea bugetelor și a activităților pe care teoretic le
derulează de 26 de ani. Chemată în instanță, tot în 2016, instituția se plânge că e șicanată. Sentința finală
a venit în decembrie 2017. În ianuarie 2018 încă nu primiem informațiile.
3.După doi ani de procese am obținut „Manualul de bune practici” al poliției
Ținut la secret pe motiv că modul în care trebuie să se comporte poliția cu cetățenii nu e bine să fie aflat
de „elementele criminogene”, Manualul era totuși vândut prin librării, sub semnătura unor șefi ai
poliției. În el sunt detaliate toate procedurile pe care polițiștii sunt obligați să le respecte atunci când
abordează, legitimează, percheziționează și conduc la secție un cetățean:
 Trebuie să mă legitimez chiar dacă poliţistul nu se legitimează? Da, polițistul se legitimează
numai în caz de nevoie. Totuși, polițistul trebuie să se prezinte (pagina 5)
 Are voie să mă percheziţioneze chiar dacă n-am făcut nimic? Da, dacă refuzați să vă legitimați,
polițistul poate să vă percheziționeze (vedeți cum în paginile 8-10)
 Mă poate duce la secție chiar dacă am buletinul la mine? Da, dacă totuși polițistul nu v-a putut
stabili identitatea (pagina 6)
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 Are voie să-mi percheziționeze mașina pe motiv de „control de rutină”? Nu, dar… (paginile 1011)

Condamnări ale României la CEDO
România, condamnată la CEDO pentru
nerespectarea libertății de exprimare, într-un
proces în care a ținut cu primarul Mazăre
Jurnalista Feri Predescu, condamnată în
România pentru că l-a criticat pe primarul Radu
Mazăre, a obținut satisfacție la CEDO, într-un
proces de recunoaștere a dreptului la liberă
exprimare. (În 2004, când era ziarist, CEDO i-a recunoscut și fostului jurnalist Mazăre același drept la
exprimare.) Cazul a fost reprezentat la CEDO de
avocata APADOR-CH, Diana Hatneanu.

România, condamnată la CEDO și pentru bătaia
în familie
România a fost condamnată la CEDO pentru
încălcarea dreptului de a nu fi supus torturii și a
dreptului la un proces echitabil, în cazul unui minor
pe care autoritățile statului s-au dovedit incapabile
să-l apere de agresiunile tatălui său. Cazul D.M.D contra României a ajuns în fața Curții Europene a
Drepturilor Omului în 2013, după ce în țară mama copilului se judecase timp de opt ani ca să
demonstreze relele tratamente aplicate de tată minorului. Curtea a constatat că autoritățile statului nu au
făcut nimic pentru protecția micuțului D.M.D în vârstă de trei ani la data primei reclamații a mamei, că
poliția a avut nevoie de patru plângeri ca să ia măsuri, iar justiția română a decis că tatăl nu a fost atât de
agresiv cu copilul încât să-i dea o pedeapsă mai mare de un an cu suspendare. Cazul a fost reprezentat la
CEDO de APADOR-CH, prin avocatul Nicoleta Popescu. Curtea a constatat că autoritățile statului nu au
făcut nimic pentru protecția micuțului D.M.D în vârstă de trei ani, bătut de tatăl său

APADOR-CH oferă consultanță persoanelor care doresc să se adreseze Curții Europene a
Drepturilor Omului (CEDO) după epuizarea căilor de judecată în instanțele interne. Consultanța
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este oferită gratuit la sediul APADOR-CH, din strada Nicolae Tonitza nr. 8A, sector 3 București,
în baza unei programări telefonice la numărul:(40)(21).312.45.28.

Reacții și implicări publice
Directiva europeană privind drepturile de autor, contestată la nivel mondial
80 de organizații europene și mondiale, 70.000 de biblioteci și 100 de milioane de utilizatori ai
bibliotecilor europene, companii și instituții de învățământ cer legislativului european să nu adopte
directiva drepturilor de autor în forma actuală.
Cerem CSM consultarea reală a societății civile
Victor Alistar, reprezentantul societății civile în CSM, s-a consultat cu jucătorii de paintball și cu
salvamontiștii despre cum ar trebui să arate relația dintre sistemul judiciar și mass media.
Cerem PSD să-și asume poziția în privința soartei sectorului neguvernamental
Proiectul de lege inițiat de parlamentarii PSD Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae, prin care se dorește o
„transparentizare” prin desființare a sectorului neguvernamental, a trecut de Senat.
Slujbele religioase de orice confesiune nu au ce căuta în școlile publice
20 de ONG-uri, printre care și APADOR-CH, i-au scris ministrului educației să oprească organizarea de
slujbe religioase în incinta unităților publice de învățământ din România
Ministerul de interne vrea pedepse mai aspre pentru ultraj
După uciderea unui polițist într-o gară, MAI cere modificarea Codului penal cu înăsprirea pedepselor
pentru ultraj și tulburarea ordinii publice. APADOR-CH cere ca și pedepsele pentru abuzurile polițiștilor
la adresa cetățenilor să fie majorate
Gabriela Firea dezinformează publicul pentru a-și justifica abuzurile din Primăria Generală
43 de ONG-uri cer deschiderea Primăriei Capitalei către cetățeni, după mai multe luni în care primarul
Gabriela Firea a împiedicat accesul publicului la ședințele CGMB
Drepturile omului şi libertăţile fundamentale nu se votează
RESPECT. Platforma pentru Drepturi şi Libertăţi, care reunește cetățeni și organizații ce respectă și
promovează drepturile și libertățile fundamentale – manifestul pentru stoparea referendumului pentru
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modificarea Constituției.
Solidaritate cu Centrul Caracuda, evacuat abuziv de primărie
Peste 50 de organizații neguvernamentale se solidarizează cu singurul centru dedicat serviciilor de
reducere a riscurilor asociate consumului de droguri pentru persoane dependente din Ferentari.
Întoarcerea procurorilor și judecătorilor la munca lor – o măsură benefică sistemului de justiție
APADOR-CH susține demersul ministrului justiției, Tudorel Toader, de a-i returna sistemului pe
judecătorii și procurorii care fuseseră detașați prin minister și alte instituții, și cere CSM să nu mai
continue această practică
APADOR-CH solicită CCR să se pronunțe înainte de 11 februarie
Pronunțarea Curții Constituționale în acest caz înainte ca efectele controversate ale OUG 13/2017 să se
producă, adică înainte de data de 11 februarie 2017, este absolut necesară.
AVP minte, legea îi dă dreptul să atace acum ordonanța guvernului
AVP poate ataca acum ordonanța guvernului la CCR. Legea nu distinge între ordonanţele publicate în
monitorul oficial dar neintrate în vigoare şi cele în vigoare
SRI, reclamat la Oficiul European Antifraudă (OLAF)
SRI a primit fonduri europene ca să ne monitorizeze mai bine. 5 organizații neguvernamentale sesizează
OLAF și Comisia de control SRI din parlament, că SRI a concurat singur și a ieșit pe primul loc, cu o
lună înainte ca ghidul solicitantului să fie publicat
Somnul CNA naște monștri mediatici
APADOR-CH se alătură demersului ActiveWatch, de deblocare și activare a Consiliului Național al
Audiovizulului, în contextul gravelor abateri de la deontologia profesională constatate în unele media.
APADOR-CH cere CCR să clarifice sintagma „condamnări penale” din Legea 90/2001
Amicus curiae pentru clarificarea legii care le interzice condamnaților să fie premieri – Considerăm că
sunt neîntemeiate argumentele folosite de Avocatul Poporului, dar sintagma „condamnări penale” ridică
probleme de constituționalitate, întrucât este prea vagă și lasă loc la interpretări arbitrare.
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Advocacy legislativ
Despre proiectul de modificare a Codului de procedură penală
Interdicția absolută de a comunica informații, propusă sub pretextul prezumției de nevinovăție, poate
afecta atât activitatea de combatere a infracțiunilor cât și dreptul publicului de a fi informat, parte a
libertății de exprimare.
Huiduitul la proteste ar putea fi sancționat cu închisoare de la 3 luni la un an
APADOR-CH cere clarificarea sau eliminarea unor propuneri de modificare a legilor poliției, de natură
să încalce drepturi ale omului sau să favorizeze abuzuri ale polițiștilor – de la incriminarea unor simple
huiduieli la proteste până la rețineri pe durată nedeterminată
Obligativitatea vaccinării în cazul bolilor transmisibile NU încalcă drepturile fundamentale
Propunerile APADOR-CH de completare a legii vaccinării dezbătută în Parlament și implicațiile juridice
ale acestora asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
Modificări cerute de APADOR-CH în chestiunea cardului electronic de identitate
Persoanele de peste 55 de ani să fie în continuare scutite de reînnoirea buletinului la fiecare zece ani;
Cardurile de identitate simple să nu conțină semnătura titularului
Propunerile APADOR-CH de modificare a modificărilor legislației penale
Propunerile APADOR-CH privind (dez)incriminarea abuzului în serviciu și a conflictului de interese, pe
marginea modificărilor legislației penale, propuse de Ministerul Justiței
APADOR-CH cere înlăturarea unei prevederi inumane din legea executării pedepselor
Învoirea deținuților în caz de deces în familie trebuie dată în mod obligatoriu și în timp util, iar
verificarea veridicității situației trebuie să cadă în sarcina Administrației penitenciarelor, nu a deținuților
Dezbaterea proiectelor de ordonanță privind grațierile și modificările aduse Codului penal
Ministrul a dat impresia că a ascultat toate părerile, dar a refuzat să spună, chiar și la finalul dezbaterii,
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dacă va ține cont de ele sau în ce fel va proceda mai departe cu cele două ordonanțe

Comunicare publică și apariții în presă
Mediafax, 20 decembrie 2017

Comisia Iordache discută modificarea Codurilor
penale. Ghidul complet al celor mai controversate
amendamente: explicaţii şi cazuri concrete

România liberă, 18 decembrie 2017

Cum pot fi modificate corect legile Justiției

Juridice, 18 decembrie 2017

APADOR-CH. Despre proiectul de modificare a
Codului de procedură penală

Hotnews, 15 decembrie 2017

APADOR-CH: Interdictia absoluta de a comunica
informatii, propusa sub pretextul prezumtiei de
nevinovatie, poate afecta atat activitatea de
combatere a infractiunilor, cat si dreptul publicului
de a fi informat

Monitor Tracking Civic Space, 21 noiembrie Romanian lawmakers seek to increase bureaucratic
burden on NGOs
2017
Cotidianul, 19 noiembrie 2017

Sentință CEDO în favoarea unui minor

Vice, 14 noiembrie 2017

Câți ani de închisoare riști dacă se schimbă legile
poliției în România

ProTV, 7 noiembrie 2017

APADOR-CH cere modificarea Legilor Poliției:
Oamenii care huiduie la proteste ar putea fi
condamnați la închisoare

Curs de Guvernare, 7 noiembrie 2017

APADOR-CH solicită MAI eliminarea unor
propuneri de modificare a Statutul polițistului

TVR, 4 octombrie 2017

România, condamnată la CEDO pentru că nu a
apărat un copil de tatăl violent – interviu cu
avocata Nicoleta Popescu, APADOR-CH
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Radio RFI, 4 octombrie 2017

CEDO : Statul român nu protejează copiii abuzați.
APADOR CH : din păcate verdictul nu impune
nicio schimbare urgentă

Hotnews, 4 octombrie 2017

Romania, condamnata la CEDO pentru ca nu a
putut sa apere un copil de bataile pe care i le aplica
tatal sau.

ProTV, 26 septembrie 2017

Mai multă putere pentru polițiști. Apărătorii
drepturilor omului se tem de abuzuri

ProTV, 26 septembrie 2017

Sindicaliștii din poliție vor să interzică filmările cu
telefonul ale agenților care comit abuzuri

Hotnews, 25 septembrie 2017

APADOR-CH: Obligativitatea vaccinarii in cazul
bolilor transmisibile nu incalca drepturile
fundamentale

Hotnews, 28 iunie 2017

Societatea civila propune introducerea unui prag
minim pentru abuzul in serviciu sau redefinirea
acestuia ca „infractiune de pericol” pentru care nu
este necesar prag valoric

EuropaFM, 27 iunie 2017

Condamnată în țară, jurnalista Ghiulfer Predescu
câștigă la CEDO procesul cu România

Hotnews, 27 iunie 2017

Decizie CEDO: Romania a incalcat dreptul la
libera exprimare ziaristei Feri Predescu, in
procesul in care a fost condamnata sa-i plateasca
despagubiri fostului primar Radu Mazare

TVR, 27 iunie 2017

Jurnalista Feri Predescu, câștig de cauză la CEDO
după un proces cu Radu Mazăre

Antena 1, 12 iunie 2017

Scandalul în cazul Boureanu scoate la suprafaţă o
gravă problemă de ordine publică. Poliţia NU are
proceduri de intervenţie în situaţiile conflictuale

Europunkt, 20 mai 2017

Interviu cu Maria-Nicoleta Andreescu, director
executiv APADOR-CH: “Deținuții sunt puțini: în
termen de voturi nu sunt interesanți ca o categorie
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de oameni și nici în termeni de profit”
Mediafax, 15 mai 2017

APADOR-CH: Centrele de arest, nişte hrube
subterane / Măsura graţierii nu ajută la rezolvarea
problemelor privind condiţiile de detenţie

Agerpres, 20 aprilie 2017

Nicoleta Popescu (APADOR-CH): Trebuie să
vedem care sunt măsurile complementare care să
vină alături de grațiere

Mediafax, 13 aprilie 2017

DIZGRAŢIAŢII Suedia şi Olanda închid închisori
din lipsă de deţinuţi. Soluţia găsită de alte ţări

Gândul, 21 martie 2017

Trei rapoarte despre condiţiile din penitenciare,
IGNORATE. „Situaţia a devenit publică doar când
politicienii ajunşi în arest preventiv au început să
se plângă de condiţii”

TVR1, 30 ianuarie 2017

Perfect, imperfect – intervenția Nicoletei
Andreescu pe marginea dezbaterilor de la
Ministerul Justiției despre ordonanța grațierilor

Digi24, 27 ianuarie 2017

Este dovedit istoric că grațierile nu funcționează |
Motivele reale pentru care România rămâne în
topul condamnărilor la CEDO

Hotnews, 27 ianuarie 2017

APADOR-CH respinge argumentele AVP, care a
atacat la Curtea Constitutionala legea care
impiedica un condamnat penal sa faca parte din
guvern

Hotnews, 23 ianuarie 2017

Mai multe ONG-uri acuza Senatul ca incalca legea
prin prelungirea termenului de depunere a
candidaturilor pe locurile societatii civile in CSM/

News, 23 ianuarie 2017

27 de ONG-uri protestează faţă de decizia
Senatului de a prelungi termenul de depunere a
candidaturilor pentru locurile de reprezentanţi ai
societăţii civile în CSM

Vice, 19 ianuarie 2017

Tot ce trebuie să știi despre cum vrea Guvernul
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Grindeanu – Dragnea să elibereze deținuții
RFI, 17 ianuarie 2017

Ce deţinuţi ar putea fi graţiaţi? APADOR-CH:
Închisorile se vor umple înapoi în cel mult un an

Blogging
Parlamentul caută, pe furiș, membri noi pentru CNCD
Camera Deputaților și Senatul nu afișează pe site calendarul ocupării locurilor vacante din Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării, dar noi am aflat că termenul limită pentru depunerea
candidaturilor ar fi 8 mai
Poate fi prim-ministru o persoană condamnată penal?
Ce se poate face legal în situaţia în care un partid care câştigă alegerile (să zicem că nu cu 45-50%, ci cu
90%) doreşte ca prim-ministru să fie o persoană „condamnată penal”, iar majoritatea parlamentară
votează învestirea unui premier cu cazier?
De ce este/pare vulnerabil Avocatul Poporului
Putem face dintr-un om obişnuit, care nu este erou de profesie şi care nu are tendinţe de kamikaze, un
avocat al poporului mai puternic decât acum, dacă, prin lege, îl facem mai puţin dependent de politic
decât este acum.
Problema ordonanţelor de urgenţă. Cât de repede uită „poporul”
În 2013, APADOR-CH a formulat mai multe propuneri de revizuire a Constituţiei. Una dintre ele a vizat
şi regimul adoptării ordonanţelor de urgenţă, cerând ca guvernul să nu poată adopta ordonanţe decât în
cazuri de calamităţi, război sau alte situaţii cu adevărat urgente. Referendumul anunţat de preşedintele
ţării e o bună ocazie ca poporul să fie întrebat dacă doreşte şi această modificare.
Falsele bombe din Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2017
În zilele astea, aproape toată lumea de la noi ştie că Ordonanţa de urgenţă (OUG) nr. 14/2017 este aia
care a abrogat OUG nr. 13/2017 (cea care intervenise în viaţa a 8 articole din Codul penal, cele mai
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cunoscute fiind cele care se referă la abuzul în serviciu, neglijenţa în serviciu şi conflictul de interese, şi
a 4 articole din Codul de procedură penală, cel mai cunoscut fiind cel privind denunţul).
Cum arată, în anul 2017, un dialog al Senatului României cu societatea civilă
În luna ianuarie 2017, 27 de organizaţii neguvernamentale au protestat public faţă de o încălcare
evidentă a legii comisă de Senatul României, autoritate publică, care, în ciuda faptului că a fost aleasă
prin vot popular, este împovărată şi cu obligaţia de a respecta legile.
Ordonanţa 13. Petrecerea continuă…
OUG nr. 13/2017 s-ar putea să aibă soarta unui „bampir” care, în lipsa ţăruşului înfipt în inimă, va
reveni după un timp. Cum e posibil? Să vedem.
Ministrul Justiţiei şi principiul oportunităţii
Principiul oportunităţii prevede că în unele cazuri procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale
dacă, în raport cu elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului
acesteia. Totuşi, uneori aplicarea în politică a principiilor juridice nu reuşeşte să convingă, ba mai mult
încurcă
De ce nu funcţionează răspunderea magistraţilor
Din 2010 până acum niciun judecător sau procuror nu a plătit pentru greşelile făcute în procese sau în
decizii care ulterior au atras condamnarea României la CEDO. Motivul: regulile sunt făcute astfel încât
greşelile magistraţilor se prescriu mai repede decât judecă CEDO o cauză. Ce soluţii ar fi ca să
schimbăm lucrurile?
CEDO sau Conu’ Leonida faţă cu suprapopularea
Ce ar trebui să facă statul român în cazul recentei hotărâri a Curţii Europene privind condiţiile din
penitenciare: să construiască noi închisori sau să fie atât de blând cu infractorii, încât să facă mai grea
intrarea la puşcărie decât la facultate? CEDO înclină spre a doua variantă, deşi nu are date complete
despre natura şi amploarea criminalităţii din societatea românească.
Poligraful, FBI-ul şi stalinismul
Testarea cu poligraful a procurorilor DNA încinge spiritele în opinia publică. Dar dacă am testa cu
poligraful nu o dată, ci periodic, tot personalul din parchet, din poliţie (de la un anumit nivel), din SRI,
SIE, STS, DPI, DIA, aşa cum se întâmplă în FBI, CIA, NSA şi, mai nou, chiar în Republica Moldova?
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Finanțatori 2017

 Comisia Europeană
 Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile prin Fondul pentru Inovare Civică
 Open Society Intitute’s Human Rights and
Governance Programme

Cum ne puteți susține
1. voluntar – anunță disponibilitatea printr-un email la
office@apador.org;
2. promovează acțiunile APADOR-CH prin diseminare online
Urmărește-ne pe Facebook
3. participă la acțiunile pe care le organizează APADOR-CH;
4. financiar prin următoarele modalități:




direcționează către APADOR-CH 2% din impozitul tău pe
venit, dacă ești persoană fizică;
direcționează către APADOR-CH 20% din impozitul tău pe
profit
Donații prin transfer bancar:

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
Cod de identificare fiscală al entităţii non-profit: 4601950
Cont bancar în lei (IBAN) : RO25 RZBR 0000 0600 1640 4583
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USD – RO13 RZBR 0000 0600 1640 4605
EUR – RO30 RZBR 0000 0600 1640 4590
Banca : RAIFFEISEN BANK – AGENTIA DECEBAL

