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În perioada 13-15 martie 2018, senatorul Titus Corlățean, președintele Delegației Parlamentului României la
APCE, a participat la Paris la reuniunile comisiilor APCE de monitorizare și pentru afaceri juridice și drepturile
omului, precum și la reuniunile Biroului Adunării, Comisiei permanente și Comisiei ad-hoc privind rolul și
misiunea APCE.

 În cadrul Comisiei APCE pentru afaceri juridice și drepturile omului, senatorul Titus Corlățean a luat cuvântul
pe marginea proiectului de raport cu tema: Provocările legale generate de războiul hibrid și obligațiile în
materia drepturilor omului, raportor Boriss Cilevics (Letonia, Grupul Socialiștilor, Democraților și Verzilor).

 În intervenția sa, senatorul român a subliniat că, dincolo de promovarea războiului hibrid prin mijloace
militare, se constată o multiplicare a amenințărilor non-militare, cum ar fi atacurile cibernetice, campaniile de
dezinformare în masă în special prin intermediul rețelelor de socializare, perturbarea comunicațiilor și a altor
elemente ale infrastructurilor critice statale. A mai adăugat că dreptul la informație este exercitat în anumite
situații în social media de o manieră care generează abuz de drept, interzis în mod expres în baza articolului
17 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În acest context, a relevat că principala provocare rezidă în
determinarea din punct de vedere democratic a sferei legale de cuprindere a dreptului la informație.

 În cadrul dezbaterilor, senatorul Corlățean a prezentat un amendament la proiectul de recomandare aferent
acestui proiect de raport prin care a propus ca Adunarea Parlamentară să recomande Comitetului Miniștrilor al
Consiliului Europei acțiuni menite să identifice lacunele juridice cu privire la mijloacele non-militare ale
amenințării războiului hibrid, inclusiv prin luarea în considerare a elaborării unei Convenții europene în acest
domeniu. Amendamentul propus a fost acceptat în unanimitate de membrii comisiei. Proiectele de rezoluție și
de recomandare aferente acestui proiect de raport vor fi transmise, pentru dezbatere și vot final, plenului
APCE, cu ocazia celei de-a doua părți a Sesiunii ordinare a APCE (Strasbourg, 23-27 aprilie 2018).

 Reuniunea comisiei a prilejuit și un schimb de vederi al membrilor comisiei cu Philip Leach, profesor de drept
în materia drepturilor omului și director al Centrului European de Advocacy pentru Drepturile Omului,
Universitatea Middlesex, Marea Britanie, cu privire la proiectul Declarației de la Copenhaga referitor la viitorul
Sistemului European al Drepturilor Omului.  

 În cadrul dialogului membrilor comisiei cu profesorul și practicianul britanic, senatorul Corlățean și-a exprimat
susținerea pentru inițiativa Președinției daneze a Consiliului Europei de a adopta această declarație al cărei
proiect, în opinia sa, este elaborat astfel încât să mențină un minimum de coeziune între statele părți la
Convenție. Astfel, potrivit parlamentarului român, textul reiterează rolul primordial al statelor părți în
implementarea la nivel național a Convenției și funcția subsidiară a Curții Europene a Drepturilor Omului
(CEDO) în exercitarea controlului asupra executării hotărârilor Curții. În același timp, senatorul român salută
apelul lansat către statele părți în proiectul documentului pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 15 la
Convenție privind subsidiaritatea, precum și reafirmarea vocației Uniunii Europene de a adera la Convenția
Europeană a Drepturilor Omului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona și în pofida opiniei negative a
Curții de Justiție UE (CJUE).

 În încheiere, parlamentarul român a pledat pentru un rol întărit al parlamentelor naționale, prin intermediul
comisiilor/subcomisiilor parlamentare specializate, care să își exercite atribuțiile de control asupra Guvernului,
inclusiv asupra modului în care sunt implementate hotărârile CEDO. În context, a menționat activitatea
Comisiei Senatului pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții
Europene a Drepturilor Omului, referindu-se la organizarea la Senat a unei sesiuni de dezbateri cu privire la
planul de acțiune și măsurile administrative și legislative necesare în contextul adoptării în 2017 a hotărârii
pilot CEDO referitoare la condițiile de detenție din România. 

  
 Informații suplimentare:
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Viitoarea Declarație de la Copenhaga, care va fi propusă spre adoptare, în zilele de 12 și 13 aprilie 2018, de
Comitetul Miniștrilor în contextul Președinției daneze a Consiliului Europei (noiembrie 2017-mai 2018) se
înscrie în procesul de reformă al sistemului european de protecție a drepturilor omului inițiat în 2010 de
Conferința la nivel înalt de la Interlaken și continuat la Izmir, Brighton și Bruxelles.

  
 La reuniunea Comisiei Permanente a APCE, președintele Delegației române la APCE s-a adresat președintelui

Curții Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi.
 Senatorul Corlățean a evidențiat contribuția CEDO la ameliorarea executării la nivel național a hotărârilor

Curții, în special prin intermediul hotărârilor pilot. În context, a exemplificat cazul țării noastre, care, în urma
hotărârii pilot din cauza Maria Atanasiu și alții împotriva României (2010) a fost adoptată Legea 165/2013
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Potrivit senatorului român acest act normativ a
reglementat anumite chestiuni sensibile referitoare la retrocedarea imobilelor naționalizate într-un dosar care a
generat de-a lungul timpului eforturi bugetare substanțiale. De asemenea, președintele Delegației române la
APCE a dorit să afle opinia înaltului magistrat european cu privire la așteptările concrete pe care le are de la
viitoarea Declarație de la Copenhaga privind Sistemul European al Drepturilor Omului. Președintele CEDO a
menționat că intervenția instanței de la Strasbourg din anumite state s-a produs pe subiecte extrem de
sensibile din punct de vedere politic, însă CEDO nu a abdicat niciodată de la rolul său conferit de statele părți
la Convenție, iar hotărârile sale au reprezentat impulsul necesar pentru înlăturarea blocajelor politice pe
anumite subiecte. Referitor la proiectul Declarației de la Copenhaga, președintele CEDO a arătat că instituția
pe care o conduce are menirea de a semnala statelor părți dificultățile survenite în practică, însă Curtea nu se
poate substitui dreptului suveran al statelor părți de a negocia acest proiect de declarație.

 În cadrul proiectului de raport cu tema Egalitate de gen și pensia alimentară a copilului, raportor Gisela Wurm
(Austria, Grupul Socialiștilor, Democraților și Verzilor), senatorul Corlățean și-a exprimat îngrijorarea cu privire
la numărul crescând de divorțuri existente la nivel european, realitate de natură să afecteze în mod serios și
uneori iremediabil viitorul copiilor. A relevat totodată că durata excesivă a procedurilor judiciare se răsfrânge
asupra bunăstării familiilor monoparentale, iar statul are datoria să reacționeze în asemenea situații,
substituindu-se părintelui care nu plătește pensia alimentară (cu drept de regres asupra debitorului rău
platnic) și adoptând o serie de măsuri financiare și fiscale care să vină în sprijinul familiilor monoparentale.
Rezoluția a fost aprobată în unanimitate de membrii Comisiei Permanente a APCE.


