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Ministerul afacerilor externe salută aniversarea a 20 de ani de când România este parte la
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
Tip:  Comunicat de presă

Data:  20.06.2014

Ministerul afacerilor externe salută aniversarea, astăzi, 20 iunie, a 20 de ani de la momentul depunerii instrumentului
de ratificare a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de către România la
Secretarul General al Consiliului Europei, potrivit prevederilor articolului 59 din Convenţie.

România a semnat, la data de 7 octombrie 1993, Convenţia, chiar în momentul aderării sale la Statutul Consiliului
Europei, iar prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994 a fost ratificat acest tratat
european cu valoare generală în materia drepturilor omului (intrat în vigoare la data de 3 septembrie 1953, după ce a
fost ratificat de cel de-al 10-lea stat). Tratatul constituie documentul fundamental al sistemului de protecţie a
drepturilor omului instituit la nivelul Consiliului Europei.

Astfel, după circa 4 ani de la înlăturarea regimului totalitar comunist, apartenenţa la Consiliul Europei a fost semnul
unei angajări ferme a României pe drumul ce o readucea în familia unei Europe democratice, în care standardele
legate de protecţia drepturilor omului au o importanţă crucială.

Scopul Consiliului Europei a fost, de la înfiinţarea sa în 1949, acela de a realiza o uniune mai strânsă între membrii
săi, iar unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop a fost considerată apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale. Ratificând Convenţia, statul român a asumat intenţia înscrisă în preambulul Convenţiei, reafirmând
ataşamentul faţă de aceste libertăţi fundamentale ce constituie temelia însăşi a justiţiei şi a păcii în lume. Menţinerea
acestora se bazează în mod esenţial, pe de o parte, pe un regim politic cu adevărat democratic, iar pe de altă parte, pe
o concepţie comună şi un respect comun al drepturilor omului din care acestea decurg.

Pe fondul aderării după 1989 a statelor est şi central europene la Consiliul Europei şi, implicit, la mecanismul
convenţional de protecţie a drepturilor omului, instanţa de la Strasbourg s-a văzut confruntată cu un număr mare de
plângeri a căror gestionare a impus adoptarea unor măsuri de reformă, astfel încât calitatea hotărârilor să nu aibă de
suferit, iar scopul instanţei europene să rămână acela de organism jurisdicţional care să examineze încălcările grave
ale drepturilor fundamentale. În acest sens, reforma iniţiată prin adoptarea protocolului nr. 14 a vizat, în principal,
implementarea unor măsuri care să asigure un mai eficient filtraj al cererilor inadmisibile şi gestionarea cu mai multă
supleţe a cauzelor repetitive.

Ulterior, în urma unui proces de reflecţie în rândul statelor părţi, au fost adoptate alte două protocoale adiţionale (15 şi
16). Acestea nu au intrat încă în vigoare, nefiind încă ratificate de un număr suficient de state. Protocoalele introduc
dispoziţii care, pe de o parte accentuează responsabilitatea statelor şi judecătorilor naţionali în aplicarea Convenţiei,
dând maxim efect principiului subsidiarităţii şi, pe de altă parte, instituie condiţii formale ceva mai restrictive pentru
reclamanţi.

Dincolo de aceste dificultăţi şi ajustări instituţionale ce decurg din lărgirea semnificativă a numărului cetăţenilor
europeni care au dobândit drept de recurs individual în faţa instanţei internaţională, România poate afirma că, în
colaborare cu organismele convenţionale, a realizat în ultimii 20 de ani reforme importante - în materia dreptului la un
proces echitabil, a libertăţii de exprimare, a dreptului la libertate şi siguranţă, a interzicerii torturii, tratamentelor
inumane ori degradante, a dreptului de proprietate etc. – angajându-se pe traseul ireversibil al integrării în clubul
european.”
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