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CEDO, RADIOGRAFIE DE TARA - Judecatorii europeni vad Romania un stat in care se incalca sistematic
dreptul la un proces echitabil, la exprimare, la libertate, la viata privata si in care se aplica in continuare
tortura. Peste 10.000 de romani au dat in judecata Statul roman, de la inceputul anului
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Cea mai recenta statistica CEDO privind petitiile inregistrate impotriva Statului roman confirma, inca o data daca mai era nevoie, ca in Romania se produc in continuare abuzuri impotriva cetatenilor, iar dreptul la viata privata sau la libertatea de exprimare reprezinta un lux pe care nu toti romanii si-l pot permite. Dupa ce ani la rand Romania s-a situat in pozitii fruntase in ceea ce priveste numarul de cererii inregistrate
la CEDO, bilantul prezentat de Curtea de la Strasbourg pe anul 2013, ne arata ca lucrurile nu s-au schimbat, ba mai mult, s-au agravat. Potrivit statisticii CEDO, de la inceputul anului 2013, pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului au fost inregistrate 10.094 de petitii in care Statul Roman a fost trimis in judecata. Aceeasi statistica arata ca circa 4.000 de cereri sunt judecate de Comitetul de 3 judecatori al CEDO, iar
alte aproximativ 1.500 in Camera de 7 judecatori.
Plangeri aflate pe rolul Curtii de la data de 23.01.2013
Numarul total de cereri in curs – 10094
Cereri aflate pe rol – 8578
Un singur judecator – 2949
Comitet (3 judecatori) – 4095
Camera (7 judecatori) - 1533
Marea Camera (17 judecatori) - 1
Pe de alta parte, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a prezentat si datele din anul 2012, care arata ca judecatorii de la Strasbourg au examinat 10.221 plangeri, dintre care 10.066 au fost declarate inadmisibile. Tot in 2012, Curtea a pronuntat 79 de sentinte, dintre care in 70 de cazuri s-a constatat cel putin o incalcare a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.
La Curtea Europeana a Drepturilor Omului sunt angajati 36 de romani
In statistica CEDO privind Romania se precizeaza ca, in anul 2013, bugetul Curtii Europene a Drepturilor Omului este in suma totala de 67 de milioane de euro, bani care provin de la cele 47 de state, printre care si Romania. Contributia fiecarui stat la Consiliul Europei, care directioneaza banii si catre CEDO, se face in functie de populatia si PIB-ul fiecarui stat. In anul 2013, Romania contribuie la bugetul Consiliului
Europei cu suma de 2.723.648 euro, in conditiile in care bugetul total este de 244 de milioane de euro.
In prezent, potrivit documentului, la Grefa Curtii, serviciul administrativ si juridic din cadrul CEDO, format din avocati, personal administrativ si tehnic si traducatori este format din 675 de agenti. Dintre acestia, 36 sunt romani, la fel ca si in 2011.
Profilul de tara facut de CEDO pentru Romania se bazeaza pe tratamente inumane, abuzuri si incalcarea dreptului la exprimare
In acelasi document sunt prezentate profilurile de tara pentru Romania, in care sunt detaliate cazuri de referinta in care Statul roman a fost condamnat la CEDO pentru incalcarea unor articole din Conventia EDO. Sunt enuntate cauze precum "Creanga vs. Romania" – in care Sorin Creanga, ofiter de politie judiciara in cazul Politiei Bucuresti, a acuzat Statul Roman de incalcarea art.5 din Conventie, Curtea hotarand ca
detentia si plasarea in arest preventiv s-au facut fara temei legal si obligand statul la plata a 8.000 de euro daune morale si 500 de euro cheltuieli de judecata -, sau "Pantea vs. Romania" – in aceasta cauza CEDO a obligat Statul roman la plata a 40.000 de euro catre fostul procuror Alexandru Pantea care a reclamat incalcarea art. 3, 5 6, si 8 din Conventie.
O alta cauza rusinosa pentru Romania, o reprezinta "Carabulea vs. Romania" – in care Statul roman a fost obligat sa ii platesca lui Gabriel Carabulea, acuzat de furt calificat si apoi supus unor rele tratamente de organele de politie pentru a-si recunoaste fapta, pana cand acesta a decedat, peste 600.000 de euro daune morale si materiale pentru violarea articolelor 2,3 si 13 din Conventie. De altfel, un alt "profil
de tara", asa cum este prezentat de CEDO, este si cauza "Frasila si Ciocarlan vs. Romania" in care cei doi jurnalisti au acuzat Statul ca le-a fost impiedicat dreptul de a-si desfasura activitatea, prin nepermiterea accesului in postul local de radio unde activau, in acest fel fiind incalcat dreptul lor la libertatea de exprimare. In acest caz, Statul a fost condamnat la plata a 18.000 de euro catre ambii reclamanti si la plata a 5.500 de
euro catre primul reclamant pentru cheltuieli de judecata.
Suprinzator, sau nu, majoritatea petitiilor solutionate de CEDO are ca obiect incalcarea unor drepturi elementare ale omului, precum incalarea dreptului la libertate si siguranta, incalcarea dreptului la respectarea vietii si familiei, a dreptului la libertatea de exprimare, a dreptului la un proces echitabil, a dreptului la viata ori supunerea la tortura si tratamente inumane ori degradante. Daca ar fi sa judecam dupa
numarul de petitii depuse impotriva Statului roman, dar si dupa pozitia pe care a ocupat-o Romania in ultimii ani in clasamentul numarului de plangeri formulate la CEDO, prin care se acuzau tratamente inumane impotriva cetatenilor romani, putem concluziona ca in Romania inca se practica tehnici de mult interzise in alte state sau ca dreptul de a fi judecat corect este trecut sub rezerva tocmai de cei care
judeca.
De remarcat ca in ultimii 6 ani numarul petitiilor impotriva Romaniei a crescut simtitor:
-Anul 2007 - 41.700 cereri
-Anul 2008 – 49.850 cereri
-Anul 2009 – 57.100 cereri
-Anul 2010 – 61.300 cereri
-Anul 2011 – 64.500 cereri
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