
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

1/2

  

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

 
 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

 
Adresată:  Domnului Vasile-Florin CÎȚU, ministru al Finanțelor Publice 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 21/07/2020 
Obiectul întebării: Cuantumul despăgubirilor stabilite de CEDO cetățenilor 
români și cuantumul despăgubirilor ca urmare a soluțiilor amiabile 
comunicate CEDO. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
După aderarea României la Consiliul Europei și plasarea țării noastre sub 
jurisdicția Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), mii de cetățeni 
români au sesizat CEDO (anterior Comisia Eurpeană a Drepturilor Omului) 
acuzând încălcarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Un 
anumit număr de plângeri ale cetățenilor români au fost respinse ca 
inadmisibile sau radiate ca nesusținute de semnatari, un alt număr au fost 
examinate pe fond, dintre care multe s-au finalizat cu constatarea încălcării 
de către țara noastră a dreputilor și libertăților fundamentale consfințite de 
cadrul european în materie, iar în alt număr de cazuri au intervenit soluții 
amiabile care au fost comunicate CEDO de către MAE în calitatatea sa de 
Agent guvernamental.  
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În mod evident, în majoritatea cazurilor în care CEDO a constatat 
încălcarea drepturilor omului și libertăților fundamentale sau a cazurilor 
soluționate amiabil, au existat daune instituite în sarcina statului român. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți: 

1. Care este, potrivit evidenței contabile a Ministerului Finanțelor Publice, 
defalcat pe fiecare an, din momentul plasării României sub jurisdicția 
CEDO și până în prezent, cuantumul despăgubirilor plătite de Minister 
ca urmare a hotărârilor pronunțate de CEDO prin care s-a constatat 
încălcarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților 
fundamentare, precum și în urma deciziilor prin care CEDO a luat act de 
înelegerea amiabilă intervenită între părți, respectiv prin declarația 
unilaterală a Guvernului. 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră, în scris, Comisiei 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




