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România a fost obligata de CEDO la plata a 55 mil. € în ultimii 20 de ani

România a fost obligata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) în perioada 1994-2014 la plata
a peste 55 de milioane de euro, ce reprezinta totalul costurilor în materie civila si penala în acesti 20 de ani.
Datele au fost prezentate marti de judecatorul Dragos Calin la conferinta 'Autoritatile potential responsabile pentru
condamnarile suferite de România la CEDO. 20 ani (1994-2014) în zece volume', desfasurata la sediul MAE.
Pâna la 31 decembrie 2014, România a fost obligata la plata sumei totale de 55.037.217 euro, din care 3.311.891
euro în urma întelegerilor amiabil încheiate si 51.725.326 euro în urma unor hotarâri de condamnare ale Curtii.
Cea de-a doua suma este compusa din obligarea statului român la plata unor daune materiale în valoare totala de
45.939.097 euro, a unor daune morale de 4.940.551 euro, precum si a unor cheltuieli de judecata în suma totala de
845.678 euro.
La 1 ianuarie 2015 pe rolul instantei de la Strasbourg erau înregistrate aproximativ 69.900 de plângeri. Patru state
detineau în jur de doua treimi din plângeri: 19,5% împotriva Ucrainei, 14,4% împotriva Italiei, 14,3% împotriva
Rusiei si 13,6% împotriva Turciei.
'România a urcat pe a cincea pozitie, cu 3.400 de plângeri (4,9%), însa în scadere accentuata fata de 1 ianuarie
2013, când erau pe rol 8.700 de plângeri (6,8%) sau 1 ianuarie 2014, când erau înregistrate 6.150 de plângeri
(6,2%)', a declarat judecatorul Dragos Calin.
În anul 2014, hotarârile pronuntate au privit în principal opt state membre ale Consiliului Europei: Rusia (129),
Turcia (101), România (87), Grecia (54), Ungaria (50), Italia (44), Ucraina (40) si Slovenia (31).
Anul trecut, în urma pronuntarii de catre Curte a hotarârilor de încalcare a dispozitiilor Conventiei sau ale
Protocoalelor aditionale, statul român a fost condamnat la plata sumei de 2.342.975 euro.
În ceea ce priveste autoritatile potential responsabile pentru anul 2014, puterea legislativa este responsabila în
63,01% dintre cauzele în care s-au pronuntat hotarâri de condamnare (46 cauze), puterea executiva - în 54,79% (40
de cauze), puterea judecatoreasca este responsabila în 46,57% (34 cauze) iar Ministerul Public - pentru 17,8% (13
cauze).
La conferinta moderata de agentul guvernamental pentru CEDO Catrinel Brumar, au mai participat agentul
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guvernamental pentru CEDO Gabriel Caian, judecatorii Dragos Calin, Vasile Bozesan si Victor Constantinescu,
precum si procuroarea Alexandra Lancranjan.
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