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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 consiliere 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:
Dezvoltarea unor mecanisme legale şi instituţionale eficiente de respectare a
drepturilor omului;
Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a practicilor privind dreptul la liberă
întrunire şi asociere, libertatea de exprimare, dreptul la viaţă privată;
Dezvoltarea unor practici și mecanisme instituționale pentru creșterea
transparenței și bunei guvernări;
Luarea de poziții publice împotriva amenințărilor la adresa drepturilor omului;
Sesizarea autorităţilor publice şi iniţierea de litigii în cazuri de încălcări ale
drepturilor omului;
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 2018
După un 2017 marcat de frământări politice și proteste de stradă, anul 2018 a debutat printr-o criză guvernamentală,
a doua în numai șase luni, și a continuat să adâncească zona de neîncredere din societate. Atât între taberele concurente din
politică, dar și în mentalitatea cetățeanului, devenit tot mai neîncrezător și debusolat după ultimii ani de frământări sociopolitice, amăgiri și dezamăgiri. Un sondaj INSCOP realizat în toamna lui 2018 arăta că 74% dintre români credeau că țara se
îndreaptă într-o direcție greșită.
Cel de-al treilea guvern al coaliției de guvernare, instalat chiar în prima lună a anului 2018, a rezistat neschimbat pe
tot parcursul anului. Totuși stabilitatea socială a țării a lipsit, fiind zdruncinată de două proteste de stradă majore, de declarații
contradictorii, de demiterea unor personaje cheie din justiție, toate sub atenția manifestă a Uniunii Europene.
Justiția a acaparat și în 2018 discursul public și atenția, eclipsând alte subiecte care influențează viața cotidiană, și
care au fost astfel afectate de luarea unor măsuri pripite, în lipsa unor dezbateri necesare între putere, opoziție și societate.
Parlamentul și Guvernul au continuat să lucreze la modificarea legislației de bază a sistemului de justiție și au fost vizate:
-

schimbarea conducerii în parchetele importante – cea mai răsunătoare a fost aceea a șefei DNA;
elaborarea unui act normativ care să permită revizuirea sentințelor pronunțate pe baza unor interceptări SRI;
operaționalizarea secției de investigare a magistraților;
noi trageri la sorți a completelor de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, complete care, în materie
penală, judecă, în ultimă instanţă, persoanele cu cele mai importante funcţii publice: parlamentari, miniştri etc.

Această din urmă măsură a venit pe fondul deciziei Curții Constituţionale (CCR) nr. 685/2018 prin care a declarat ca
nelegal constituite şi lipsite de imparţialitate şi independență completele de 5 judecători de la ICCJ, constituite în perioada
2014-2018. Drept consecinţă, CCR a stabilit că toate actele întocmite de acele complete, inclusiv hotărârile judecătoreşti prin
care au fost finalizate respectivele dosare penale, sunt lovite de nulitate absolută. Ca urmare a acestei decizii a CCR,
executarea unor pedepse cu închisoarea a fost suspendată, iar cei deţinuţi au fost puşi în libertate. După rejudecarea
procesului, aceştia vor putea fi achitaţi sau condamnaţi (inclusiv la închisoare).
Această decizie a CCR a creat dispute puternice în societate, în special legate de faptul că, potrivit reglementărilor în
vigoare din Codul de procedură penală (cpp), doar unele persoane dintre cele judecate de completele de 5, declarate ca
nelegal compuse şi ca lipsite de imparţialitate, pot contesta hotărârile lovite de nulitate absolută. Aceasta deoarece cpp
prevede un termen foarte scurt pentru atacarea unor astfel de hotărâri, termen care expirase în majoritatea dosarelor
(soluţionate în perioada 2014-2018) la data la care CCR a constatat existenţa nelegalităţii compunerii completelor.
Au fost opinii în spaţiul public conform cărora o hotărâre nelegală a completului de 5 judecători ar trebui menţinută,
chiar dacă este lovită de nulitate absolută, atunci când există riscul ca, în urma rejudecării, să se ajungă la situaţia în care se
va aplica prescripţia răspunderii penale pentru acea persoană, care, astfel „va scăpa”. Opinii criticabile, întrucât prescrierea
răspunderii penale este un beneficiu legal şi este consecinţa conduitei culpabile a agenţilor statului (nu a persoanei trimise în
judecată), care nu au putut definitiva un proces, în condiţii legale şi în termenul maxim fixat de lege. Până la finele anului
2018, nu s-a ajuns la o rezolvare legislativă a acestei probleme.
În Parlament, majoritatea parlamentară a modificat consistent Codurile penale, în pofida avertismentelor făcute atât de
sistemul de justiție cât și de diversele mecanisme europene de supraveghere. Spre finalul anului, peste o sută dintre articolele
modificate au fost declarate neconstituționale de către CCR, iar Comisia de la Veneția și Comisia Europeană au recomandat
revenirea la legislația dinainte de 2017.
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În decembrie 2018, conducerea PSD a cerut insistent ca ambele Coduri penale să fie adoptate de Guvern prin Ordonanță
de urgență și să se adopte deja celebra ordonanță a amnistiei și grațierii, care a continuat să tensioneze climatul public și în
2018 și probabil va continua în 2019, câtă vreme pe perioada sărbătorilor de iarnă Guvernul nu a emis niciuna dintre
ordonanțele controversate.
Două proteste majore au avut loc pe 20 ianuarie și pe 10 august 2018, cel din urmă fiind soldat cu violențe ale forțelor
de ordine, pentru care au fost declanșate o serie de anchete și au prilejuit o rezoluție a Parlamentului European la adresa
României și a modului în care respectă drepturi fundamentale cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea de a protesta pașnic
etc.
În materie de proteste de stradă, anul 2018 a fost marcat de o decizie controversată a ICCJ. Completul pentru
soluţionarea recursului în interesul legii (RIL) a stabilit, prin decizia nr. 19/2018, faptul că există obligația de declarare
prealabilă („notificare”) a adunărilor publice ori de câte ori adunările urmează să se desfășoare în piețe ori pe căile publice
(drum public, parte carosabilă și trotuar) sau în alte locuri în aer liber, situate în imediata vecinătate a sediilor ori imobilelor
persoanelor juridice de interes public său privat. Deci, practic, toate adunările publice trebuie declarate în prealabil. Decizia
instanţei supreme a rămas definitivă şi obligatorie de la data de 13 decembrie 2018 (data publicării în Monitorul Oficial) și va
trebui respectată şi de toate instanţele, la soluţionarea cauzelor privind adunările publice. APADOR-CH a publicat un punct
de vedere cu privire la regimul ce ar trebui să fie aplicabil adunărilor publice spontane („mitingul spontan”), în condiţiile în
care din legislaţie lipseşte o astfel de reglementare.
Încă un motiv de disensiuni majore în societate, cel puțin la nivel de dezbatere publică, a fost referendumul pentru
modificarea Constituției și redefinirea căsătoriei. Deși a antrenat mari părți din societate, a fost susținut și promovat de
partidele importante, de Biserica Ortodoxă și de celelalte culte recunoscute, referendumul a înregistrat o prezență la vot de
doar 21,2%, record absolut de absenteism la vot din '89 încoace.
Rămâne de văzut dacă toate aceste frământări, care au caracterizat și anul 2018, se vor reflecta în vreun fel în prezența la
scrutinurile electorale din 2019 (alegerile europarlamentare și prezidențiale) și în rezultatele acestora. O prezență mai mare la
vot, față de 40% cât s-a înregistrat la ultimele alegeri din 2016, ar reprezenta cu adevărat câștigul acestor ani, în care
oamenii ar fi trebuit să învețe că cetățenia activă presupune atât prezența la urne, cât și monitorizarea politicienilor aleși. Doar
una fără alta fiind de natură să nască frustrări atât de partea celor care au votat, cât și a celor care nu au făcut-o.
Altfel, așa cum remarcam și în 2017, pierderea rămâne 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. 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.
În planul activismului pentru drepturile civile, APADOR-CH a militat și în acest an pentru dezbaterea publică a oricăror
demersuri de modificare a legislației, a formulat propuneri de îmbunătățire a Codurilor penale sau a legilor justiției, s-a
implicat în campania de prevenire a legiferării unor măsuri de natură a limita dreptul la liberă asociere și de control
abuziv al ONG-urilor, iar la nivel european a făcut parte din coaliții civice de stopare a directivei privind copyright-ul.
În anul 2018 au existat cel puţin 3 încercări de adoptare a unor reglementări de natură să îngreuneze substanţial
funcţionarea normală a ONGurilor:
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1. Sub pretextul transpunerii în legislaţia naţională a Directivei împotriva spălării banilor, a fost adoptată o lege care
prevede obligaţia ONG-urilor de a declara/raporta autorităţilor toţi „beneficiarii reali”, deci tabele nominale cu datele
personale ale fiecărei persoane care beneficiază în vreun fel de activităţile ONG-urilor. Este de menţionat că, în directiva
europeană ce trebuie transpusă, obligaţia declarării beneficiarilor reali există numai cu privire la bănci şi instituţii financiare,
nu şi cu privire la ONG-uri. Legea a fost declarată neconstituţională, dar numai pentru un motiv minor (greşita excludere a
organizaţiilor minorităţilor naţionale de la obligaţia raportării), nu şi pe motivul că adaugă în mod nepermis la Directiva
europeană. Deci, este foarte probabil că în anul 2019, după efectuarea corecturii minore cerute de Curtea Constituţională,
această lege să intre în vigoare şi să afecteze bună desfăşurare a activităţii ONG-urilor.
2. Sub pretextul transparentizării finanţării ONG-urilor (obiectiv corect, în sine), partidul majoritar a iniţiat în 2017
un proiect de lege prin care prevedea obligaţii şi sancţiuni disproporţionate în sarcina ONG-urilor, cu privire la raportarea
fiecărei finanţări şi a fiecărui finanţator, indiferent cât de mică era suma în discuţie. Activitatea impusă era atât de
împovărătoare, încât ar fi trebuit ca ONG-urile să aloce o persoană, din personalul oricum redus, care să se ocupe numai de
raportările privind finanţarea. De asemenea, sancţiunile prevăzute în caz de neraportare sau chiar de întârziere a raportării
erau vădit disproporţionate, constând în dizolvarea organizaţiei. Acest proiect de lege a fost adoptat tacit în Senat. Până la
dezbaterea sa în camera decizională, el a fost examinat de Comisia de la Veneţia şi de OSCE, care, într-o opinie comună, au
adus numeroase critici acestui proiect. La finalul anului, proiectul de lege era „în aşteptare” la Camera Deputaţilor, nefiind
printre priorităţile zilei, dar oricând poate fi luat în dezbaterea camerei şi adoptat.
3. Sub pretextul grijii cu privire la cheltuirea banului public, la nivel guvernamental (Ministerul Finanţelor) a fost
promovată o iniţiativă de a institui controale la toate ONG-urile pentru a verifica modul în care au fost cheltuite sumele
primite ca sponsorizări sau prin redirecţionarea cotei de 2% din impozitul anual pe venit. Această iniţiativă s-a concretizat în
Ordonanţa nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de
Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative. Deşi, în mod repetat, autoritățile s-au plâns că
personalul din structurile de control economico-financiar este insuficient, preocuparea guvernanţilor a fost redirecţionarea
activităţii acestui personal spre controlarea ONG-urilor, în loc de a se concentra pe entităţile economico-financiare cu
adevărat relevante.
La începutul lunii septembrie 2018, APADOR-CH a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională
pentru declararea neconstituţionalităţii Ordonanţei nr. 18/2018, întrucât ea pune în pericol buna funcţionare a ONG-urilor și
implicit lezează libertatea de asociere. Răspunsul Avocatului Poporului a fost că nu se impune sesizarea Curţii
Constituţionale. Cu toate acestea, prin acelaşi răspuns, Avocatul Poporului a făcut unele precizări importante în legătură cu
necesitatea neaplicării retroactive a legii civile (în speţă, a Ordonanţei nr. 18/2018).
Singura explicaţie rezonabilă pentru această serie de măsuri anti-ONG iniţiate de guvernanţi în 2018, este că la
nivelul coaliţiei majoritare s-a dorit o îngreunare a activităţii ONG-urilor, în scopul diminuării capacităţii de reacţie, desigur,
critică, a multora dintre acestea.
În plan organizațional, APADOR-CH și-a continuat proiectele curente, a derulat programe multianuale în parteneriat
cu organizații europene și a continuat activități precum consilierea juridică și reprezentarea la CEDO a unor cazuri strategice.
Citiți pe larg raportul activității APADOR-CH din 2018.
Georgiana Gheorghe
Director executiv APADOR-CH
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Proiecte finalizate
Câteva dintre proiectele derulate de APADOR-CH în anii trecuți s-au încheiat în 2018.

1. Promovarea drepturilor copiilor suspecți sau acuzați penal
Proiectul a urmărit să le ofere un curs de specializare
avocaților care reprezintă copii în cadrul procedurilor
penale, în întâmpinarea implementării, în legislația
națională, a Directivei UE 2016/800 privind garanțiile
procedurale pentru copiii care sunt persoane suspecte și
acuzate în cadrul procedurilor penale. Directiva va
trebui transpusă în legislația românească până la 11
iunie 2019. La training au participat profesioniști din
domeniul juridic, dar și specialiști în materia
infracționalității juvenile. Rezultatele proiectului s-au
concretizat și într-un manual pentru practicienii juriști.

Mai multe despre proiect și rezultatele lui

2. În custodia poliției
Proiectul a presupus monitorizarea
respectării drepturilor suspecților și
inculpaților, pentru câteva luni, în
câteva secții de poliție din București
și din țară. Cercetarea, făcută de
APADOR-CH în România, s-a
desfășurat concomitent în 9 țări
europene: Ungaria, Polonia, Italia,
Bulgaria,
Spania,
Lituania,
România, Austria și Slovenia. Între
2010 și 2015 aceasta a fost aplicată
în alte șapte jurisdicții: Franța,
Olanda, Scoția, Anglia și Țara
Galilor, Ucraina, Georgia și
Moldova.

Mai multe despre proiect și rezultatele lui
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3. Ce se întâmplă după predare
Proiectul derulat în 2016-2018 a urmărit documentarea modului în care funcționează în practică Mandatul European de
Arestare (MEA) și impactul pe care acesta îl are asupra inculpaților și familiilor lor. Cercetarea a presupus intervievarea mai
multor specialiști din sistemul de justiție (polițiști, procurori, judecători) și persoane arestate sau deținute. APADOR-CH a
făcut această cercetare în România, în cadrul proiectului derulat în 4 țări europene și coordonat de Fair Trials Europe.

Practica a arătat:
a) folosirea disproporționată a MEA;

Raportul APADOR-CH privind implementarea
Mandatului European de Arestare

b) folosirea nejustificată a arestului preventiv;
c) eșecul statelor emitente în a se asigura că
drepturile omului sunt respectate;
Instituțiile monitorizate

4. Câte drepturi, atâtea instituții

Avocatul copilului
Avocatul Poporului

Profitând de
ANPCDA
experiențele din
proiectele derulate
în Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție
ultimii ani, de
monitorizare a
câtorva
ANPD
dintre aceste
instituții,
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
APADOR-CH și-a
propus
să facă o
ANES
cartografiere mai
amplă a
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse
instituțiilor
finanțate
de stat, care se
ANSPDCP
presupune că
apără
Națională de Supraveghere a Prelucrării
drepturile omului. Timp de un an de zile am documentat activitatea instituțiilor Autoritatea
și
Datelor cu Caracter Personal
bugetele lor, am făcut propuneri pentru eficientizarea activității acestor actori
importanți în democrație și am avut parteneri în acest demers alte zece organizații
ANRE
neguvernamentale. Proiectul s-a concretizat într-o hartă a instituțiilor publice
Autoritatea Națională de Reglementare
responsabile cu apărarea drepturilor omului.
CNCD
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Aflați rezultatele proiectului
CNA
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Proiecte în derulare
1. Politici publice alternative

2. Dreptul la asistență juridică din oficiu

Asociația Română Anti-SIDA și APADOR-CH
au demarat un proiect ce vizează creșterea
capacității ONG-urilor de formulare de politici
publice alternative în domeniile sănătate publică
sau protecție socială. Timp de un an
monitorizăm politicile sociale și medicale și vom
propune alternative de implementare integrată a
acestora.

Grup de lucru format din profesioniști în
domeniul
juridic,
pentru
îmbunătățirea
dreptului la asistență juridică pentru suspecții și
inculpații arestați preventiv, prin identificarea
nevoilor de training și a potențialelor
disfuncționalități practice din cursul procesului
penal.
Grupul de lucru s-a reunit sub coordonarea
APADOR-CH.

Proiectul

3. Limbajul simplificat în procedurile
penale

Proiectul

4.Coaliția pentru încurajarea
participării publice

Împreună cu CeRe și ActiveWatch am pus
bazele unui grup de ONG-uri și activiști, pentru
a contracara diversele tentative de reducere a
spațiului de manifestare civică: stigmatizarea
ONG-urilor, intimidarea activiștilor, modificări
legislative ce îngrădesc libertatea de asociere
prin impunerea unor obligații birocratic
Proiectul constă într-o serie de cursuri adresate împovărătoare pentru ONG-uri și penalizarea
specialiștilor în comunicare și specialiștilor în excesivă a celor care nu se conformează,
justiție (avocați, judecători, procurori, polițiști). limitarea libertății de exprimare prin
reprimarea protestelor publice etc.
„Limbajul simplificat” le permite cetățenilor să
găsească ușor informația care le trebuie, să o
înțeleagă și să o folosească, și e direct legat de
facilitarea accesului la sistemul de justiție și la
serviciile publice.

Proiectul

Proiectul
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Procese
În derulare la CEDO
Cazul Sorin Pârvu, împușcat în cap „din greșeală”
Sorin Pârvu a fost ucis la data de 26 septembrie 2009, în Municipiul Brăila, fiind împușcat în cap în timp
ce se afla la volanul unui autoturism oprit la semafor. Ulterior, familia victimei a aflat că persoana care
l-a împușcat pe Sorin Pârvu era polițist angajat al Inspectoratului General de Poliție. Acțiunea poliției
care a dus la decesul lui Sorin Pârvu viza prinderea unei persoane pentru care exista un mandat de
arestare internaţional, iar victima a fost confundată cu aceasta. Citește raportul APADOR-CH privind
cazul Sorin Pârvu.
APADOR-CH i-a acordat asistență juridică soției lui Sorin Pârvu, și reprezentare în toate etapele
procesuale. Soluția procurorilor, de clasare a cauzei, a fost infirmată de trei ori de instanța de judecată.
În 2018 cauza se afla tot pe rolul instanțelor de judecată, la cererea APADOR-CH și a familiei, de
infirmare a soluției procurorului. Deși procedura internă nu a fost soluționată, după 9 ani de la decesul
victimei, APADOR-CH, prin avocatul său Nicoleta Popescu, a formulat o plângere adresată CEDO,
cerând Curții constatarea violării art. 2 din Convenție (dreptul la viață) deoarece autoritățile naționale nu
au realizat o anchetă efectivă care să respecte garanțiile impuse de Convenția Europeană. Cauza a trecut
de filtraj și se află pe rolul Curții Europene.
Cazul Stamate și alții vs. România – despre abuzurile poliției
În anul 2018 APADOR-CH a preluat cazul Stamate și alții, care prezintă abuzurile poliției asupra unei
întregi familii. Membrii familiei au solicitat ajutorul asociației pentru a se adresa Curtii Europene, iar
cazul a fost considerat unul strategic. APADOR-CH asigură reprezentarea familiei Stamate în fața
CEDO. Cauza a trecut de filtraj și se află pe rolul Curții Europene.
Cazul Ștefan Mako vs. România – un ziarist agresat de poliție
Jurnalistul Ștefan Mako a fost victima comportamentului abuziv al poliției, în noiembrie 2014, în timp
ce documenta un articol exact despre abuzurile poliției. Citește raportul APADOR-CH despre caz. Cazul
a fost reprezentat în fața instanțelor naționale de avocatul APADOR-CH Nicoleta Popescu, iar în 2018 a
fost depusă o plângere la CEDO. Mako s-a plâns Curții Europene că a fost victima unui tratament
degradant, iar organele de cercetare penală nu au efectuat o anchetă efectivă. Cauza a trecut de filtraj și
se află pe rolul Curții Europene.
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Cazul Flămânzeanu vs. România – încălcarea dreptului la educație
Cazul Flămânzeanu împotriva României, preluat de APADOR-CH în 2011, reclamă în fața Curții
încălcarea dreptului la educație. Domnul Flămânzeanu nu a avut posibilitatea să urmeze clasele primare
obligatorii, pe perioada privării de libertate. Dosarul se află pe rolul Curții Europene.
Cazul Bumbeș vs. România – încălcarea dreptului la exprimare și întrunire
În anul 2013, activistul Mihai Bumbeș a protestat în fața Guvernului României, legându-se cu lanțul de
gardul clădirii. Acțiunea a fost o reacție spontană la decizia Guvernului, de a adopta un proiect de lege
privind exploatarea de la Roșia Montană. Bumbeș, alături de alți protestatari, a fost dus la secția de
poliție și amendat pentru protest nelegal. Instanța națională (fond și apel) a confirmat amenda, motivând
că protestatarul ar fi trebuit să notifice cu trei zile înainte intenția de a protesta chiar și spontan. În 2015
a fost sesizată CEDO pentru încălcarea articolelor 10 și 11 din Conveție, dreptul la liberă exprimare și
dreptul la întrunire. Cazul este reprezentat de APADOR-CH, prin avocatul Diana Hatneanu, și se află pe
rolul Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Condamnări ale României la CEDO
România, condamnată din nou la CEDO pentru bătaia în secția de poliție...
Victor Stanciu, 60 de ani, a fost săltat
de acasă de doi polițiști de la Secția 19,
dus la poliție și bătut deoarece n-a vrut
să se legitimeze. Justiția română a
refuzat să-i facă dreptate pe motiv că nu
a fost bătut așa de rău încât să se
încadreze la ceea ce CEDO numește
„tortură”. În ianuarie 2018 CEDO a fost
de altă părere.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(CEDO) a condamnat în 2018 România pentru încă un cetățean bătut de poliție. Curtea a considerat că
România a încălcat articolul 3 din Convenție, că tratamentele aplicate lui Victor Stanciu de către polițiști
se încadrează la tortură și tratamente inumane și degradante, și că în acest caz statul nu a făcut o anchetă
efectivă pentru a descoperi și pedepsi vinovații.
Cazul a fost reprezentat la CEDO de APADOR-CH, prin avocatul Nicoleta Popescu
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... și pentru încălcarea libertății de exprimare
Tot în 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că România a încălcat Articolul 10 din
Convenție (privind libertatea de exprimare) în cazul ziaristului Marian Gîrleanu, arestat și amendat în
2006 pentru posesie și difuzare de informații secrete. Curtea a considerat că arestarea, urmărirea penală
și amenda în contextul unei anchete de presă constituie o ingerință asupra libertății de exprimare. Deși sa petrecut în urmă cu zece ani, cazul continuă să fie actual în România, din perspectiva unor posibile
modificări ale Codului penal care să afecteze dreptul jurnaliștilor de a publica anumite informații.
Decizia Curții de azi aduce clarificări importante în această dezbatere.
Cazul a fost reprezentat la CEDO de APADOR-CH, prin avocatul Diana Hatneanu.
APADOR-CH oferă consiliere persoanelor care doresc să se adreseze Curții Europene a
Drepturilor Omului (CEDO) după epuizarea căilor de judecată în instanțele interne. Consilierea
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.

În august 2018 a intrat în vigoare Protocolul 16 la CEDO. Acesta prevede că într-un proces
desfăşurat în țară, părţile vor avea la dispoziţie un nou mijloc procedural: cererea adresată Curţii de
apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau Curţii Constituţionale, de a solicita Curţii Europene a
Drepturilor Omului formularea unui aviz consultativ asupra unor chestiuni de principiu privind
interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în CEDO şi în protocoalele sale.
Din păcate România nu a făcut încă demersurile necesare pentru ca acest protocol să fie aplicabil și
la noi. APADOR-CH a cerut de mai multe ori, în 2018, autorităților române să accelereze
procedurile. Găsiți aici corespondența purtată pe această temă cu Ministerul Justiției și cu
Ministerul Afacerilor Externe.
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Reacții și implicări publice

o

Premierul Viorica Dăncilă, chemată să urgenteze măsurile de combatere a violenței domestice
30.01. 2018
Reacție publică pentru urgentarea adoptării modificărilor la Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea
violenței în familie, bugetarea măsurilor de protecție a victimelor violenței domestice, măsuri concrete de
monitorizare reală a respectării ordinelor de protecție, de exemplu prin introducerea brățărilor electronice

o

Guvernul foloseşte o directivă europeană ca nou pretext pentru desfiinţarea de ONG-uri
07.03. 2018
Pe site-ul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a fost publicat un proiect de lege pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi pentru modificarea mai multor acte normative, printre care şi “legea
ONG-urilor” (Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000). Pretextul acestor modificări legislative este implementarea unei
Directive europene privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării
terorismului....

o

După un glonț în cap, trebuie să urmeze o anchetă penală serioasă
16.03. 2018
Reacție publică privind cazul uciderii unui cetățean de către un polițist la Vaslui. APADOR-CH atrage atenţia că
un astfel de incident nu este deloc unul izolat, existând şi alte situaţii de persoane ucise în urma declanşării
“accidentale” a pistolului unui poliţist.

o

Opinia APADOR-CH cu privire la Protocoalele de cooperare între SRI și instituțiile din sistemul judiciar
04.04. 2018
APADOR-CH consideră benefică însă insuficientă recenta desecretizare a protocolului de cooperare încheiat, în
anul 2009, între SRI și PICCJ. Dacă fostele sau actualele prevederi legale par prea restrictive pentru entităţile
implicate în combaterea fenomenului infracţional (de exemplu, lupta împotriva corupţiei) soluţia democratică nu
este încheierea de protocoale secrete prin care să se adauge la Codul de procedură penală sau la alte legi, ci
iniţierea, în mod transparent, a unor modificări legislative, care să fie supuse dezbaterii publice şi, apoi, aprobării
parlamentului.

o

Parlamentul lucrează în secret la modernizarea serviciilor secrete
26.04. 2018
APADOR-CH solicită ca dezbaterile privind modificarea legilor securităţii naţionale să urmeze acelaşi curs şi
aceleaşi condiţii de transparență ca şi dezbaterea parlamentară a oricărui proiect de lege.

o

Parlamentul întărește prezumția de nevinovăție instituind prezumția de vinovăție
10.05. 2018
APADOR-CH solicită Comisiei speciale pentru modificarea Codurilor penale să lucreze transparent și să implice
în dezbaterea proiectelor toți actorii importanți din domeniul justiției și ai societății civile.

o

Guvernul combate terorismul plimbând hârtii cu sute de mii de CNP-uri între ONG-uri și ministere
19.06. 2018
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Într-un exces de zel europenist, Guvernul obligă ONG-urile să-și declare toți beneficiarii la Ministerul Justiției, la
fel cum băncile și casele de pariuri sunt obligate să declare tranzacțiile de bani suspecte. ONG-urile care nu se
supun vor fi desființate.
o

Libertatea de întrunire pașnică și libertatea de exprimare sunt drepturi fundamentale!
21.06. 2018
Solicităm MAI demararea unei anchete interne care să răspundă îngrijorărilor din spațiul public referitoare la
existența unor abuzuri în ceea ce privește conducerea la secție a mai multor participanți la protestul din 20 iunie
2018, din Piața Victoriei.

o

Cum poate fi atacată la CCR modificarea Codului penal
04.07. 2018
Parlamentul a lansat această ofertă penală – „primeşti 10 ani, dar faci doar 5” – fără să facă un studiu de impact,
așa cum prevede Legea 24/2000, ceea ce este neconstituțional; Cine și cum ar putea ataca la Curtea
Constituțională modificările Codului penal.

o

Libertatea de exprimare nu se tratează cu gaze lacrimogene
11.08. 2018
Violența dirijată împotriva tuturor demonstranților este inacceptabilă și este o agresiune împotriva libertății de
exprimare a cetățenilor care cu bună credință și-au exercitat-o. Reacția APADOR-CH în urma violențelor de la
mitingul din 10 august.

o

Guvernul instituie controalele discreționare la adresa ONG-urilor
06.09. 2018
APADOR-CH îi cere Avocatului Poporului să atace la Curtea Constituțională Ordonanța 18/2018 prin care
Guvernul își creează un instrument de hărțuire a ONG-urilor, pretextând că le controlează dacă cheltuiesc banii
primiți de la cetățeni în scopul pentru care a fost creată organizația respectivă.

o

Cum rămâne cu mitingurile spontane?
17.10. 2018
Câteva lămuriri după decizia ICCJ pe marginea obligativității declarării întrunirilor publice; ce spune jurisprudența
CEDO despre protestele spontane.

o

129 de ONG-uri îi cer președintelui să nu promulge legea care le va bloca activitatea
05.11. 2018
Printr-o traducere eronată a unor termeni din Directiva europeană, legea românească obligă organizațiile
neguvernamentale să-și raporteze lunar, sub sancțiunea desființării, toți beneficiarii serviciilor oferite.

o

Libertatea de exprimare trebuie înțeleasă corect și în contextul protecției datelor personale
13.11. 2018
Scrisoarea transmisă azi Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în
contextul #Teleormanleaks.

o

Cerem dezbaterea publică a ordonanței de modificare a codurilor penale
13.12. 2018
APADOR-CH consideră că proiectul ordonanţei de urgenţă trebuie să fie publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei şi
supus dezbaterii publice cu cel puţin 10 zile înainte de adoptare, iar emiterea ordonanței să nu se facă în
perioada sărbătorilor.
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 La Universitatea București, Facultatea de Drept, la invitația doamnei judecător Lavinia
Lefterache, avocatul APADOR-CH Nicoleta Popescu ține anual prezentări, în cadrul
masterului de științe penale, despre sistemul penitenciar, cazuri cu minori la CEDO,
delincvența juvenilă.
 În cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, avocatul Nicoleta Popescu susține
anual un curs de drepturile omului în fața polițiștilor participanți la cursurile de formare
continuă.

Advocacy legislativ
Învoirea deținuților și arestaților, pentru înmormântări în familie, a devenit un drept. Câteva
amendamente susținute de APADOR-CH, privind învoirea din motive umanitare a persoanelor
arestate și condamnate, au fost legiferate de Parlament prin modificarea Legii 254/2013 de executare
a pedepselor.

Abuzul în serviciu devine infracţiune de corupţie în familie. Modificările aduse Codului penal în
Parlament dezincriminează parțial abuzul în serviciu și-l face aproape imposibil de dovedit în
practică, astfel, se va trece dintr-o extremă în alta: de la o „utilizare” cu destule excese a infracţiunii
de abuz în serviciu se va ajunge la scoaterea din uz a acestei infracţiuni
Critica formulată de APADOR-CH a fost confirmată de CCR, care prin decizia nr. 650/2018 a
stabilit că varianta propusă pentru redefinirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297
Cod penal, este neconstituțională, întrucât este prea restrictivă și, astfel, împiedică protejarea
drepturilor și libertăților fundamentale (par. 618 - 627 din amintita decizie a CCR).

Cerem parlamentului să repare modificările la legea referendumului. APADOR-CH a cerut
Parlamentului să restabilească măsurile de control, transparență și securitate a sistemului de vot în
legislația privind referendumurile, după ce la Referendumul pentru redefinirea familiei nu au fost
folosite sistemele informatice de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal la
referendumuri

Cum se pot repara abuzurile justiției fără amnistie și grațiere. Abuzurile trebuie remediate în mod
individual, în cazurile în care au fost comise (şi dovedite), iar remediile nu trebuie extinse şi asupra
celor care nu au fost „victime ale justiţiei”. Câteva soluții oferite de APADOR-CH
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Comunicare publică și apariții în presă

Adevărul, 4 februarie 2018

Avocata care a demontat la CEDO o sentinţă
scandaloasă a justiţiei române. Cazul bărbatului
bătut şi umilit de Poliţie: „Din cauza durerilor, a
făcut pe el“

RFI Romania, 19 martie 2018

APADOR-CH : Desecretizarea protocoalelor, bună.
Asocierea cu „interesul” politic „dăunează”

Lumea Justiției, 4 aprilie 2018

APADOR-CH cere desecretizarea protocolului SRIICCJ: „Judecatorul nu trebuie sa fie nici colaborator,
nici cooperant si, cu atat mai putin, un partener al
parchetului sau al SRI ori al unei alte entitati”

Digi24TV – Din interior, 29 aprilie 2018

Viața familiilor despărțite de gratii: „Fetiţa mea îmi
spune ea mie să fiu puternică, că o să vin acasă
repede”

Digi24TV – România furată, 6 mai 2018

Realitatea de dincolo de poarta pușcăriei. De ce
recidivează deținuții? România Furată.

Hotnews, 21 iunie 2018

ActiveWatch şi APADOR-CH, după protestele de
miercuri: Solicităm MAI şi Jandarmeriei demararea
unei anchete interne

Digi24, 21 iunie 2018

ActiveWatch şi APADOR-CH solicită MAI şi
Jandarmeriei demararea unei anchete interne, după
protestele de miercuri

G4media, 7 septembrie 2018

APADOR-CH: Guvernul instituie controalele
discreționare la adresa ONG-urilor

Curs de Guvernare, 11 septembrie 2018

Cu ochii pe Google și Facebook: Argumentele pro și
contra Directivei privind dreptul de autor pe piața
unică digitală
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Blogging

Cum poți afla dacă CNP-ul tău a votat la referendumul din 2018
Și cum putem împiedica Parlamentul să legifereze ca toate referendumurile de acum înainte să se țină în mod
„tradițional”, fără sistem de monitorizare și prevenire a votului ilegal

Europarlamentarii români faţă cu libertatea internetului
Cum au votat europarlamentarii români Directiva privind cenzura Internetului și ce se va întâmpla mai departe în
practică: se va ajunge la o supraveghere în masă a internetului, sub pretextul monitorizării respectării drepturilor
de autor.

Ce se întâmplă când polițistul care te legitimează nu se prezintă
Conform legii cetățenii sunt obligați să se legitimeze în fața polițistului, chiar dacă acesta nu și-a
declinat identitatea, de aceea e nevoie ca legea să prevadă proceduri concrete de acțiune pentru
reclamarea polițistului.

I-am cerut ministrului sănătății să nu încalce legea și dreptul la
informație
Ministrul sănătății își pune subalternii în situația ingrată de a alege între încălcarea legii și a Constituției și
ascultarea șefului politic.
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Finanțatori 2018






Comisia Europeană
Civitates
POCA, Uniunea Europeană
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile prin Fondul pentru Inovare Civică
Sigrid Rausing Trust

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
EUR – RO30 RZBR 0000 0600 1640 4590
Banca : RAIFFEISEN BANK – Agenția Victoriei

