PROIECT DE LEGE
pentru punerea în aplicare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la
Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014,
precum şi pentru modificarea unor acte normative
În considerarea ratificării Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la
24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, care deschide
posibilitatea, pentru cele mai înalte instanţe naționale de a solicita Curţii Europene a
Drepturilor Omului un aviz consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la
interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie sau în protocoalele
la aceasta, în cadrul unei cauze pendinte în faţa acestora, pentru punerea în aplicare a
acestui Protocol este necesară adoptarea unor dispoziţii legale prin care să se stabilească
etapa procesuală în care poate fi formulată această solicitare, conţinutul acesteia, efectele
formulării cererii de aviz consultativ asupra cursului procedurii interne, dar şi efectele
emiterii avizului consultativ asupra soluţiilor instanţelor naţionale.
De asemenea, pentru a da eficiență interpretării date chestiunii de principiu prin avizul
consultativ, este necesară modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, cu modificările
și completările ulterioare şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul introducerii unor noi motive de revizuire, în materie civilă,
respectiv în materie penală, a hotărârilor judecătorești definitive, pronunțate în cauze în
care Curtea Europeană a emis un aviz consultativ.
De asemenea, este necesar ca, în procedura examinării de către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a unei cereri de aviz consultativ formulată de o instanţă română, Agentul
guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului să fie implicat, conferindu-i-se
dreptul de a prezenta observaţii scrise şi de a lua parte la audieri în reprezentarea statului
român, şi fiindu-i comunicat avizul emis de către Curte. Totodată, sunt necesare
reglementarea atribuţiilor sale de informare a instanţei cu privire la adoptarea avizului şi la
asigurarea publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curţii
Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi regresul
statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, cu modificările şi
completările ulterioare.
Date fiind aceste noi atribuţii ale instituţiei Agentului guvernamental pentru Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, este necesară şi redimensionarea structurii acestuia, prin
înființarea unui Oficiu pentru proceduri speciale, la nivel de serviciu, în ale cărui atribuţii să
intre şi pregătirea pentru aplicarea şi pentru implementarea dispoziţiilor din prezenta lege,
cu suplimentarea corespunzătoare a numărului de posturi al Ministerului Afacerilor Externe.
Se adoptă prezenta lege:
ART. 1 (1) În cursul judecății, pot solicita Curții Europene a Drepturilor Omului emiterea unui
aviz consultativ cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea ori aplicarea

drepturilor şi libertăţilor din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale sau din Protocoalele la aceasta, ridicate într-o cauză aflată pe rolul său, în
cazul în care apreciază că avizul consultativ este necesar pentru clarificarea unor aspecte ale
cauzei în vederea pronunțării hotărârii:
a) În materie civilă, curtea de apel, învestită cu judecarea cauzei în ultimă instanță în
căile ordinare de atac sau Înalta Curte de Casație și Justiție, învestită cu judecarea
cauzei în recurs;
b) În materie penală, curtea de apel sau curtea militară de apel, învestită cu judecarea
cauzei în ultimă instanţă în căile ordinare de atac ori, după caz, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, învestită cu judecarea cauzei în primă instanţă sau în ultimă
instanţă în căile ordinare de atac.
(2) Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului se face din oficiu sau la cererea unei
părţi, a persoanei vătămate ori a procurorului, după dezbateri contradictorii, prin încheiere
motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac.
(3) O nouă sesizare a CEDO pentru rezolvarea aceleiași chestiuni de principiu nu poate fi
formulată în cursul aceluiași proces.
(4) Sesizarea este întocmită în limba română și cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) natura și obiectul cauzei, precum și o scurtă prezentare a împrejurărilor de fapt
relevante;
b) dreptul intern pertinent;
c) aspecte privind drepturile sau libertățile din Convenție sau protocoalele la aceasta,
care sunt propuse a fi analizate prin raportare la cauza aflată în curs de soluționare;
d) o prezentare pe scurt a argumentelor părţilor în proces şi, după caz, ale procurorului
şi ale persoanei vătămate;
e) punctul de vedere al instanței cu privire la aspectele semnalate, dacă este posibil și
aceasta apreciază oportun.
(5) Sesizarea poate fi retrasă din oficiu oricând în cursul procedurii de emitere a avizului
consultativ de pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, după dezbateri contradictorii,
prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac.
(6) Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului nu suspendă judecarea cauzei.
ART. 2 - (1) În exercitarea competenţelor prevăzute de art. 146 lit. d) şi k) din Constituţia
României, Curtea Constituţională, din oficiu, poate solicita Curții Europene a Drepturilor
Omului să emită un aviz consultativ cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea
ori aplicarea drepturilor şi libertăţilor din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale sau din Protocoalele la aceasta, ridicate într-o cauză aflată pe rolul
său, în cazul în care apreciază că avizul consultativ este necesar pentru soluţionarea acesteia.
(2) Sesizarea se face după dezbateri contradictorii, prin încheiere motivată.
(3) Soluţionarea cauzei în faţa Curţii Constituţionale se suspendă până la data comunicării
avizului consultativ emis de CEDO.

(4) Prevederile art. 1 alin. (4) şi ale art. 4 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
ART. 3 - Avizul consultativ al Curții Europene a Drepturilor Omului nu este obligatoriu pentru
instanța națională.
ART. 4 – (1) La primirea avizului consultativ al Curții Europene a Drepturilor Omului, Agentul
Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului va informa instanţa care a
formulat cererea de aviz cu privire la adoptarea acestuia, solicitându-i totodată să îi
comunice dacă cauza a fost soluţionată.
(2) Traducerea avizelor consultative, solicitate de instanţele române, este asigurată de
Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
(3) Termenul pentru realizarea traducerii este de 6 luni de la comunicarea avizului de către
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Termenul pentru realizarea traducerii este de 45 de
zile de la primirea răspunsului instanţei, potrivit alin. (1), în situaţia în care cauza se află încă
pe rolul instanţei care a formulat cererea de aviz, respectiv de la primirea avizului
consultativ solicitat de Curtea Constituţională.
(4) Avizele consultative solicitate de instanţele române, traduse în limba română, se publică,
în mod gratuit, în Monitorul Oficial al României, Partea I. Agentul Guvernamental pentru
Curtea Europeană a Drepturilor Omului va informa, de îndată, instanţa de judecată, în
situaţia în care cauza se află încă pe rolul acesteia, respectiv Curtea Constituţională, cu
privire la publicarea avizului în Monitorul Oficial.
ART. 5 - Sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului în vederea emiterii unui aviz
consultativ nu împiedică formularea ulterioară a unei cereri individuale în fața Curții
Europene a Drepturilor Omului în legătură cu aceeași cauză.
ART. 6 - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 509 alineatul (1), după punctul (10) se introduce un nou punct, punctul
101, cu următorul cuprins:
“101. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
pronunțat un aviz consultativ asupra unei chestiuni de principiu privind interpretarea sau
aplicarea unor drepturi și libertăți prevăzute de Convenția pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăților fundamentale sau de protocoalele adiționale la această convenție, dacă
interpretarea dată ar fi putut avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii pronunțate în
cauza în care s-a solicitat avizul;”.
2. La articolul 509, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“(2) Pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza
judecătorului, pct. 4, pct. 7-101 sunt supuse revizuirii şi hotărârile care nu evocă fondul.”
3. La articolul 511, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:

(4) Pentru motivele prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 101 și 11, termenul este de 3 luni de la
data publicării deciziei Curţii Constituţionale, respectiv a avizului consultativ al Curţii
Europene a Drepturilor Omului în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
ART. 7 - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul marginal al articolului 465 se modifică și va avea următorul cuprins:
Revizuirea în cazul hotărârilor, deciziilor și avizelor Curții Europene a Drepturilor Omului
2. După alineatul 2 al articolului 465 se introduce un alineat nou, alin.(21), cu următorul
cuprins:
„(21) Hotărârea definitivă pronunţată în cauza în care Curtea Europeană a Drepturilor
Omului a emis un aviz consultativ poate fi supusă revizuirii, dacă contrarietatea dintre
interpretarea din hotărârea definitivă şi cea stabilită prin aviz generează consecinţe grave ale
încălcării Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a
protocoalelor adiţionale la aceasta ce nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii
pronunţate.”
3. După alineatul 4 al articolului 465 se introduce un alineat nou, alin.(5), cu următorul
cuprins:
„(5) Cererea de revizuire, formulată potrivit alin. (21) se poate face cel mai târziu în termen
de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a avizului emis de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului.”
ART. 8 – După alineatul 2 al articolului 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999, privind
participarea României la procedurile în fata Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a
Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi
convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, cu modificările şi completările ulterioare, se
introduce un alineat nou, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Agentul guvernamental poate prezenta observaţii scrise şi lua parte la audieri în
procedurile de aviz consultativ iniţiate de o instanţă română, cu aprobarea ministrului
afacerilor externe, după consultarea autorităţilor interne cu competenţe în domeniul vizat de
cererea de aviz.”
ART. 9 - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare, pentru România, a
Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale.
(2) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului
Guvernamental pentru CEDO se va modifica în sensul înființării unui Oficiu pentru proceduri
speciale, la nivel de serviciu, cu suplimentarea corespunzătoare a numărului de posturi al
Ministerului Afacerilor Externe, în ale cărui atribuţii va intra, după intrarea în vigoare a
prezentei legi, şi pregătirea pentru aplicarea şi pentru implementarea, în limitele
competenţei Agentului guvernamental, a dispoziţiilor articolelor 1-5 din prezenta lege.

