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Motive plauzibile de a bãnui sãvârºirea
unei infracþiuni. Art. 5 alin. (1) lit. c) din
Convenþie
Menþinerea reclamantului în arest preventiv
dupã trimiterea în judecatã, între momentul
expirãrii ordonanþei procurorului de ares-
tare preventivã ºi momentul prelungirii
arestãrii preventive de cãtre instanþã. Lega-
litatea arestãrii preventive. Art. 5 alin. (1) din
Convenþie
Percheziþie domiciliarã efectuatã de procu-
ror. Dreptul la respectarea domiciliului.
Art. 8 din Convenþie

1. Termenii «motive plauzibile de a bãnui»
presupun existenþa faptelor sau informaþiilor
de naturã sã convingã un observator obiectiv
cã persoana în cauzã ar fi putut sãvârºi
infracþiunea. Având în vederea constatarea
infracþiunii flagrante, precum ºi faptele ºi
legislaþia internã aplicabilã, existau în cauzã
motive plauzibile de a bãnui, în sensul art. 5
alin. (1) din Convenþie, cã reclamanþii
sãvârºiserã infracþiunea de ultraj, situaþie în
care plângerea fundamentatã pe dispoziþiile
art. 5 alin. (1) lit. c) din Convenþie este vãdit
nefondatã: neîncãlcare.

2. Menþinerea reclamantului în arest preventiv
dupã trimiterea în judecatã, între momentul
expirãrii ordonanþei procurorului de arestare
preventivã (18 ianuarie 2001) ºi momentul
prelungirii arestãrii preventive de cãtre
instanþã (1 februarie 2001) a fost lipsitã de
bazã legalã. Practica ce constã în menþinerea
unei persoane în arest în absenþa unei baze
legale specifice, doar pentru cã nu existã
norme precise care sã reglementeze situaþia
deþinutului, ceea ce permite privarea unei
persoane de libertate pe parcursul unei
perioade nelimitate fãrã autorizaþie judiciarã,
este incompatibilã cu principiile securitãþii
juridice ºi protecþiei împotriva arbitrariului,

care constituie elemente fundamentale atât
ale Convenþiei, cât ºi ale statului de drept. Pe
de altã parte, simpla sesizare a instanþei cu
judecarea cauzei nu conferea nicio bazã
«legalã» continuãrii arestãrii preventive, în
baza art. 5 alin. (1) din Convenþie: încãlcare.

3. Curtea trebuie sã fie mult mai vigilentã
atunci când dreptul intern permite realizarea
unei percheziþii domiciliare de cãtre organele
de urmãrire penalã fãrã mandat judecãtoresc:
protecþia persoanelor împotriva atingerilor
arbitrare ale autoritãþii publice necesitã o
reglementare legalã ºi o limitare cat mai strictã
ale unor astfel de competenþe. În cauzã, fiind
efectuatã în absenþa unui mandat ºi, astfel
cum rezultã din procesul-verbal, a martorilor
asistenþi, percheziþia realizatã de procuror nu
a respectat garanþiile minime pe care
dispoziþiile legale le impuneau organelor de
cercetare penalã ºi nici nu a fost supusã
controlului ulterior al autoritãþilor judecãtoreºti.
Având în vedere dispoziþiile legale confuze
ºi lacunare, care reglementau percheziþia la
domiciliu la momentul petrecerii faptelor, ºi în
special competenþele mult mai extinse ale
procurorului în materie, Curtea considerã cã
primii doi reclamanþi nu au beneficiat de un
nivel minim de protecþie împotriva arbitrariului,
conform art. 8 din Convenþie: încãlcare.

Cauza VARGA împotriva României,
hotãrârea din 11 martie 2008

Comunicatã la 1 aprilie 2008

Cererea nr. 73957/01

În cauza Varga împotriva României, Curtea Europeanã
a Drepturilor Omului (Secþia a III-a), într-o camerã
compusã din: Josep Casadevall, preºedinte, Elisabet
Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič,

* Traducere de Cãtãlina Constantin, legal researcher, Colegiul
Europei, Brugge, Belgia.
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Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele,
judecãtori, ºi Stanley Naismith, grefier asistent, dupã
deliberarea din Camera de consiliu din data de 11
martie 2008, pronunþã urmãtoarea hotãrâre, adoptatã
la aceastã datã:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se aflã o cerere (nr. 73957/01)
îndreptatã împotriva României, ai cãrei trei resortisanþi,
doamna Anna Varga ºi domnii Gruia ºi Flaviu Varga
(«reclamanþii»), au sesizat Curtea la data de 11 mai
2001, în baza art. 34 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale
(«Convenþia»).

2. Reclamanþii sunt reprezentaþi de domnul C.E.
Iordãchescu, avocat în Cluj-Napoca. Guvernul român
(«Guvernul») este reprezentat de agentul sãu, domnul
R.H. Radu, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. Reclamanþii invocã, în special, nelegalitatea plasãrii
ºi menþinerii în arest preventiv ºi nesocotirea dreptului
acestora la respectarea domiciliului.

4. La 18 august 2004, Curtea a decis sã comunice
cererea Guvernului. La 14 iunie 2007, prevalându-se
de dispoziþiile art. 29 alin. (3), Curtea a decis sã
examineze în acelaºi timp admisibilitatea ºi fondul
cauzei.

ÎN FAPT

I. Circumstanþele cauzei

5. Reclamanþii s-au nãscut în 1942, 1937 ºi respectiv,
1982 ºi locuiesc în Cluj-Napoca.

6. Reclamanta este proprietara unui lanþ de brutãrii în
Cluj-Napoca, al cãror sediu social se aflã în casa în
care locuieºte cu soþul sãu, al doilea reclamant. Al treilea
reclamant este nepotul acestora, care la epoca faptelor
era elev la liceu.

7. Rezultã din dosar cã, la 19 decembrie 2000,
procurorul F.M. de la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Cluj a deschis din oficiu o anchetã cu privire la
sãvârºirea de cãtre reclamantã a infracþiunii de trafic
de influenþã, pe baza informaþiilor furnizate la 18
decembrie 2000 de cãtre L.G., care era deja deþinut
pentru sãvârºirea aceleiaºi infracþiuni.

8. În dimineaþa zilei de 19 decembrie 2000, procurorul
F.M. ºi trei ofiþeri de poliþie care îl însoþeau s-au
prezentat la apartamentul în care locuiau reclamanta
ºi al doilea reclamant ºi le-au precizat motivul vizitei

lor, ºi anume verificarea anumitor documente care sã
dovedeascã plata cãtre anumiþi terþi a importante sume
de bani pentru punerea în libertate a lui L.G.
Procurorul ºi cei trei ofiþeri au solicitat reclamantei sã
le predea documentele sus-menþionate. Aceasta din
urmã a rãspuns cã nu dispunea de astfel de documente,
dar cã, într-adevãr, împrumutase bani unor terþi. Fãrã
a dispune de un mandat de percheziþie în formã scrisã
ºi în absenþa martorilor asistenþi, procurorul ºi cei trei
ofiþeri de poliþie au efectuat o percheziþie domiciliarã,
au descoperit într-un dulap aflat în dormitorul
reclamantei un caiet în care erau notate sume de bani
ºi nume de persoane, pe care l-au confiscat.

9. Reclamanta s-a aruncat asupra ofiþerilor de poliþie
încercând sã le ia caietul ºi, din cauza opoziþiei acestora,
a strigat dupã ajutor. Cel de-al treilea reclamant, care
se afla în casã, a intervenit ºi a solicitat procurorului ºi
ofiþerilor sã pãrãseascã locuinþa ºi sã predea caietul în
cauzã. În busculada creatã, reclamanta a reuºit sã recu-
pereze caietul, iar procurorul ºi ofiþerii de poliþie au
fost conduºi la uºã. Conform procesului-verbal de per-
cheziþie întocmit în aceeaºi zi ºi semnat de reclamantã,
procurorul ºi ofiþerii de poliþie au precizat celui de al
treilea reclamant identitatea lor ºi motivul prezenþei în
apartament, însã au fost bruscaþi ºi ameninþaþi cu
moartea pentru a preda caietul în cauzã ºi a pãrãsi
locuinþa.

10. Dupã câteva minute, cu ajutorul forþelor speciale
de intervenþie chemate în ajutor, procurorul ºi ofiþerii
de poliþie au continuat percheziþia ºi au recuperat caietul
în cauzã, din care majoritatea filelor fuseserã distruse,
împreunã cu alte documente, ºi anume contracte de
împrumut ºi vânzare, hotãrâri judecãtoreºti ºi caiete în
care figurau comenzi de mãrfuri ºi sume de bani.
Percheziþia s-a încheiat la ora 12.15, aºa cum este
indicat în procesul-verbal mai sus-menþionat, iar
reclamanþii au fost conduºi la secþia localã de poliþie.

11. Prin ordonanþa din 19 decembrie 2000 a Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Cluj, reclamanþii au
fost arestaþi preventiv pentru ultraj pe o perioadã de
treizeci de zile, în temeiul art. 148 lit. b), d), e), g) ºi h)
din Codul român de procedurã penalã («CPP»).
Ordonanþa mai sus-menþionatã indica domiciliul
fiecãrui reclamant, cel de al treilea având o adresã
diferitã în Cluj-Napoca de cea la care se afla casa în
care a fost efectuatã percheziþia. La 21 decembrie 2001,
unul dintre cei trei ofiþeri de poliþie care au participat
la percheziþia domiciliarã a fost examinat de cãtre un
medic care a constatat o micã excoriaþie cu crustã
hematicã la unul din degetele acestuia, care putea data
de la 19 decembrie 2000.
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12. Prin hotãrârea din 22 decembrie 2000, pronunþatã
în prezenþa reclamanþilor ºi a avocatului lor, Judecãtoria
Cluj-Napoca le-a respins contestaþia referitoare la
revocarea ordonanþei privind dispunerea arestãrii
preventive, hotãrând cã aceasta era justificatã, þinând
seama de dispoziþiile art. 148 lit. b), d), e), g) ºi h) CPP.
Instanþa nu a examinat chestiunea absenþei martorilor
asistenþi ºi a unui mandat de percheziþie, invocatã de
reclamanþi ºi la care parchetul replicase cã un astfel de
mandat nu era necesar în cazul în care percheziþia era
efectuatã de un procuror.

13. Prin hotãrârea din 12 ianuarie 2001, Tribunalul
Cluj a respins recursul formulat de reclamanþi împotriva
hotãrârii din 22 decembrie 2000, prin care susþineau
cã reacþia lor din data de 19 decembrie 2000 în faþa
procurorului ºi a ofiþerilor se datora faptului cã aceºtia
din urmã nu îºi declinaserã identitatea în momentul
percheziþiei ºi nu respectaserã garanþiile procedurale
impuse de CPP. Instanþa a hotãrât cã existau indicii
puternice cu privire la flagrantul delict al infracþiunii
de ultraj sãvârºitã de reclamanþi, având în vedere actele
de violenþã ale cãror victime au fost ofiþerii de poliþie
în timpul percheziþiei ºi faptul cã reclamanþii
încercaserã sã împiedice descoperirea adevãrului prin
distrugerea probelor ºi a precizat cã aspectul legalitãþii
percheziþiei nu privea decât fondul procedurii penale
împotriva reclamanþilor.

14. La 16 ianuarie 2001, dupã trimiterea în judecatã a
reclamanþilor pentru sãvârºirea infracþiunii de ultraj prin
rechizitoriul parchetului din 11 ianuarie 2001, dosarul
penal al reclamanþilor a fost înscris pe rolul Judecãtoriei
Cluj-Napoca.

15. Prin hotãrârea din 23 ianuarie 2001, pe baza art.
1401 CPP, Judecãtoria Cluj-Napoca a respins cererea
de revocare a mãsurii arestãrii preventive depuse de
cel de-al treilea reclamant, al cãrui avocat invocase
nelegalitatea ºi absenþa motivelor pentru menþinerea
acestei mãsuri. Fãrã a dispune prelungirea sau
menþinerea arestãrii preventive a pãrþii interesate,
instanþa a apreciat cã arestarea acestuia din urmã
contribuia la buna desfãºurare a urmãririi penale ºi a
considerat cã motivele invocate nu erau printre cele
prevãzute la art. 139 CPP, însã trebuia sã fie luate în
considerare în momentul judecãrii cauzei pe fond. Dupã
casarea cu trimitere a acestei hotãrâri, în cadrul ºedinþei
din 29 martie 2001, dosarul care privea cererea de
revocare a arestãrii preventive sus-menþionate a fost
conexat la dosarul privind menþinerea reclamanþilor
în arest preventiv.

16. În cadrul ºedinþei din 1 februarie 2001 în faþa
instanþei indicate mai sus, avocatul reclamanþilor a

solicitat punerea acestora în libertate ºi a contestat
legalitatea menþinerii lor în arest preventiv dupã 18
ianuarie 2001, data expirãrii ordonanþei parchetului
din 19 decembrie 2000. Acesta a considerat cã în
temeiul art. 23 din Constituþie ºi al deciziei nr. 279 din
1 iulie 1997 a Curþii Constituþionale, durata arestãri
preventive era nelegalã peste treizeci de zile, în absenþa
prelungirii. Întemeindu-se pe o hotãrâre a Curþii
Supreme de Justiþie din 7 mai 1999, reprezentantul
parchetului a declarat cã deciziile Curþii Constituþionale
nu erau obligatorii decât pentru legiuitor ºi cã instanþele
trebuie sã aplice strict dispoziþiile CPP.

17. Prin încheierea premergãtoare din 1 februarie 2001,
Judecãtoria Cluj-Napoca a respins cererea reclamanþilor
ca nefondatã ºi a dispus menþinerea mãsurii arestãrii
preventive în baza art. 300 CPP, în termenii urmãtori:

„Instanþa, dupã deliberare, respinge în baza art. 300
alin. (3) raportat la art. 149 ultimul paragraf din Codul
de procedurã penalã cererile reclamanþilor, ca
nefondate (...) Instanþa (...) menþine reclamanþii în arest
preventiv în baza art. 300 din Codul de procedurã
penalã.”

18. Prin hotãrârile premergãtoare din 15 februarie, 8
ºi 29 martie ºi 19 ºi 26 aprilie 2001, Judecãtoria Cluj-
Napoca a decis menþinerea reclamanþilor în arest
preventiv.

19. Dupã trimiterea dosarului la Judecãtoria Suceava,
prin încheierea din 16 mai 2001, confirmatã în ultimã
instanþã prin hotãrârea din 6 iunie 2001, instanþa sus-
menþionatã a înlocuit mãsura arestãrii preventive a
reclamanþilor cu obligaþia de a nu pãrãsi oraºul ºi a
dispus punerea acestora în libertate.

20. Prin hotãrârea din 20 martie 2002, Judecãtoria
Suceava a condamnat reclamanþii la o pedeapsã de un
an de închisoare cu executare pentru ultraj, respingând
apãrarea acestora pe motiv cã nu au dovedit cã
procurorul realizase percheziþia înainte de a deschide
o anchetã penalã împotriva acestora pentru trafic de
influenþã ºi cã erau la curent în momentul operaþiunilor
lor cu privire la identitatea procurorului ºi a ofiþerilor
de poliþie ºi scopul percheziþiei. Prin hotãrârile din 5
mai 2003 ºi respectiv, 21 ianuarie 20004, Tribunalul
ºi Curtea de Apel Suceava au modificat hotãrârea
precitatã, condamnând reclamanþii la o pedeapsã de
un an de închisoare cu suspendare. Pe de altã parte,
tribunalul a rãspuns unui argument al celui de-al treilea
reclamant referitor la faptul cã percheziþia domiciliarã
din 19 decembrie 2000 nu îl privea, deoarece el nu
avea domiciliul în casa bunicilor lui, care fãcuse obiectul
percheziþiei.
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II. Dreptul ºi practica interne aplicabile

A. Dispoziþii legale privind percheziþia domiciliarã

21. Articolele aplicabile din Codul de procedurã penalã
(CPP) sunt descrise în continuare, astfel cum erau
redactate la epoca faptelor, înainte de modificare
codului prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 ºi prin
ordonanþele de urgenþã nr. 66 din 10 iulie 2003 ºi 109
din 24 octombrie 2003.

22. Art. 96 CPP prevedea, ca regulã generalã, obligaþia
organelor de urmãrire penalã ºi a instanþelor de a
proceda la ridicarea obiectelor ºi înscrisurilor care
puteau servi drept probã în cadrul procesului penal.
Art. 100 CPP preciza cã organele de urmãrire penalã ºi
instanþele puteau dispune o percheziþie în cazul în care
era necesarã pentru descoperirea sau strângerea de
probe, sau dacã o persoanã nega a cunoaºte existenþa
sau a fi în posesia unor obiecte la care se referea art. 98
CPP (ºi anume, corespondenþa sau alte obiecte trimise,
direct sau indirect, sau primite de o persoanã care face
obiectul urmãririi penale). Conform art. 101 CPP,
organele de cercetare penalã puteau efectua percheziþii
la domiciliu numai pe baza unei autorizaþii din partea
procurorului, cu excepþia cazului în care persoana în
cauzã consimþise în scris la desfãºurarea percheziþiei
în absenþa unei asemenea autorizaþii, în cazul sãvârºirii
unei infracþiuni sau în caz de flagrant delict. Percheziþia
la domiciliu efectuatã de organele de cercetare penalã
trebuia sã se desfãºoare între orele 6-20, cu excepþia
flagrantului delict, dar o datã începutã, percheziþia
putea continua dupã ora 20. Percheziþia realizatã chiar
de procuror putea sã se desfãºoare pe parcursul nopþii
(art. 103 CPP).

23. În ceea ce priveºte procedura percheziþiei, art. 104
CPP prevedea cã, înainte de a începe efectuarea
acesteia, organul judiciar însãrcinat cu realizarea
acesteia era obligat sã se legitimeze ºi, în cazurile pre-
vãzute de lege, sã prezinte autorizaþia emisã de pro-
curor. Percheziþia ºi ridicarea documentelor ºi obiec-
telor trebuia sã se efectueze în prezenþa persoanei la
domiciliul cãreia acestea se desfãºurau sau a unui repre-
zentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin al
acesteia; realizate de organele de cercetare penalã,
aceste operaþiuni impuneau prezenþa martorilor
asistenþi.

24. Art. 105, art. 108 ºi art. 109 CPP menþionau
obligaþia autoritãþilor de a întocmi un proces-verbal ºi
de a se limita la ridicarea obiectelor care aveau legãturã
cu infracþiunea urmãritã, adãugând cã aceste obiecte
erau apoi fie ataºate la dosar, dacã reprezentau probe,
fie remise persoanei în cauzã.

25. Art. 100-104 CPP au fost completate ºi modificate,
în special, prin O.G. nr. 109 din 24 octombrie 2003 ºi
prin Legea nr. 356 din 21 iulie 2006. Percheziþia
domiciliarã nu se mai poate efectua decât în baza unei
încheieri motivate ºi pronunþate de un judecãtor, o datã
începutã urmãrirea penalã împotriva persoanei în cauzã.
Pe baza hotãrârii precitate, judecãtorul elibereazã un
mandat de percheziþie care nu poate fi utilizat decât o
singurã datã ºi care trebuie sã menþioneze, între altele,
perioada de timp ºi locul în care se poate efectua
percheziþia, numele persoanei care se aflã la domiciliul
respectiv ºi al persoanei urmãrite. Pe parcursul urmãririi
penale, percheziþia se efectueazã de cãtre procuror sau
de cãtre organele de cercetare penalã, care sunt însoþite,
dupã caz, de „personalul operativ”.

B. Dispoziþiile legale ºi practica judiciarã apli-
cabile cu privire la mãsura arestãrii preventive

26. Dispoziþiile legale aplicabile sunt descrise în
continuare, astfel cum au fost redactate la epoca
faptelor, în special înainte de modificarea Constituþiei
României prin Legea nr. 429 din 23 octombrie 2003 ºi
a CPP prin Legile nr. 281 din 24 iunie 2003 ºi nr. 356
din 21 iulie 2006 ºi prin O.U.G. nr. 66 din 10 iulie
2003 ºi nr. 109 din 24 octombrie 2003. În redactarea
actualã, CPP prevede cã judecãtorul este exclusiv
competent pentru dispunerea arestãrii preventive a unei
persoane ºi cã, dupã trimiterea în judecatã de cãtre
parchet, instanþa trebuie sã examineze din oficiu
legalitatea ºi temeinicia arestãrii preventive, înainte de
expirarea duratei acestei mãsuri ºi în prezenþa
acuzatului ºi a avocatului acestuia, ºi sã pronunþe o
încheiere motivatã ce poate face obiectul unui recurs
dacã se apreciazã cã este necesar sã se menþinã acuzatul
în arest preventiv. Judecãtorul trebuie sa examineze în
mod regulat necesitatea menþinerii acuzatului în arest
preventiv ºi poate prelungi aceastã mãsurã pentru
treizeci de zile, pe parcursul urmãririi penale, ºi pentru
ºaizeci de zile, pe parcursul examinãrii cauzei de cãtre
instanþã.

27. Articolele aplicabile din Constituþia României
prevãd:

Art. 20

„(1) Dispoziþiile constituþionale privind drepturile ºi
libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în
concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, cu pactele ºi cu celelalte tratate la care
România este parte.

(2) Dacã existã neconcordanþe între pactele ºi tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
România este parte, ºi legile interne, au prioritate
reglementãrile internaþionale.”
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Art. 23

„(1) Libertatea individualã ºi siguranþa persoanei sunt
inviolabile.

(2) Percheziþionarea, reþinerea sau arestarea unei
persoane sunt permise numai în cazurile ºi cu procedura
prevãzute de lege. (…)

(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat emis de
magistrat, pentru o duratã de cel mult 30 de zile. Asupra
legalitãþii mandatului, arestatul se poate plânge
judecãtorului, care este obligat sã se pronunþe prin
hotãrâre motivatã. Prelungirea arestãrii se aprobã numai
de instanþa de judecatã.”

Art. 145 alin. (2)

„Deciziile Curþii Constituþionale sunt obligatorii ºi au
putere numai pentru viitor. Ele se publicã în Monitorul
Oficial al României.”

28. Art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, aºa
cum era în vigoare la momentul petrecerii faptelor,
prevedea:

„(1) Decizia prin care se constatã neconstituþionalitatea
unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege
sau dintr-o ordonanþã în vigoare este definitivã ºi
obligatorie.

(3) Deciziile sunt obligatorii de la data publicãrii lor în
Monitorul Oficial al României ºi produc efecte numai
pentru viitor.”

29. Constituþia reprezintã legea fundamentalã în
sistemul român de drept. Poziþia sa în vârful piramidei
normelor implicã o conformitate strictã ºi
necondiþionatã a tuturor celorlalte norme juridice cu
dispoziþiile Constituþiei. Prin urmare, Constituþia este o
sursã de drept procedural penal, în mãsura în care, în
calitate de lege fundamentalã a statului, prin Constituþie
se stabilesc norme generale care îºi gãsesc aplicarea în
materie, însã aceste dispoziþii pot, în acelaºi timp, sã
aibã un caracter precis în anumite domenii la care au
vocaþie sã se aplice [a se vedea art. 23 alin. (4), supra].

30. Excepþia de neconstituþionalitate poate fi ridicatã
în cadrul unei proceduri judiciare de cãtre orice
persoanã interesatã care îºi apreciazã interesele lezate
printr-o dispoziþie legalã aplicabilã litigiului în care este
parte. Excepþia permite Curþii Constituþionale sã
efectueze un control concret ºi a posteriori al unei
dispoziþii legale.

31. Confruntatã cu problema opozabilitãþii deciziilor
sale, Curtea Constituþionalã a hotãrât, în decizia nr. 169
din 2 noiembrie 1999, publicatã în Monitorul oficial
nr. 151/2000, cã „deciziile pronunþate în cadrul
soluþionãrii excepþiilor de neconstituþionalitate nu
produc doar efecte relative, inter partes, ci produc efecte
absolute, erga omnes”. Curtea Constituþionalã ºi-a

întemeiat decizia pe dispoziþiile art. 145 alin. (2), art.
16 alin. (1) ºi art. 51 din Constituþie, hotãrând cã, dacã
deciziile sale nu ar produce efecte erga omnes, ar fi
posibil ca o dispoziþie legalã consideratã contrarã
Constituþiei sã continue sã aibã efecte juridice.

32. Dispoziþiile aplicabile din CPP prevãd:
Art. 148 – Arestarea inculpatului

„(1) Mãsura arestãrii inculpatului poate fi luatã dacã
sunt întrunite condiþiile prevãzute în art. 143 ºi numai
în vreunul din urmãtoarele cazuri: (…)

b) infracþiunea este flagrantã, iar pedeapsa închisorii
prevãzutã de lege este mai mare de 3 luni; (…)

d) sunt date suficiente cã inculpatul a încercat sã
zãdãrniceascã aflarea adevãrului, prin (…) distrugerea
ori alterarea mijloacelor materiale de probã sau prin
alte asemenea fapte;

e) inculpatul a comis din nou o infracþiune, ori existã
date care justificã temerea cã va sãvârºi ºi alte
infracþiuni;

g) când existã una din circumstanþele agravante;

h) inculpatul a sãvârºit o infracþiune pentru care legea
prevede pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, iar
lãsarea sa în libertate ar prezenta un pericol pentru
ordinea publicã.”

Art. 149 – Durata arestãrii inculpatului

„(1) Durata arestãrii inculpatului [dispusã de procuror]
nu poate depãºi 30 de zile, afarã de cazul când ea este
prelungitã în condiþiile legii. (…)

(3)Arestarea inculpatului în cursul judecãþii dureazã
pânã la soluþionarea definitivã a cauzei, afarã de cazul
când instanþa dispune revocarea ei.”

Art. 300 alin. (3) – Verificarea sesizãrii instanþei ºi a
arestãrii inculpatului

„(3) În cauzele în care inculpatul este arestat, instanþa
legal sesizatã este, de asemenea, datoare sã verifice
din oficiu, la prima înfãþiºare, regularitatea luãrii ºi
menþinerii acestei mãsuri.”

33. Prin decizia din 1 iulie 1997, Curtea Constituþionalã
a admis excepþia de neconstituþionalitate a art. 149
alin. (3) CPP ºi a decis cã instanþele sunt obligate sã
prelungeascã mãsura arestãrii preventive la fiecare
treizeci de zile, în conformitate cu art. 23 alin. (4) din
Constituþie. Pasajele pertinente din decizie prevãd:

„Curtea reþine cã textul de mai sus [art. 149 alin. (3)
CPP] contrazice dispoziþiile art. 23 alin. (4) din
Constituþie (…) Textul constituþional nu face nici o dis-
tincþie între împrejurarea cã arestarea este dispusã în
faza de urmãrire penalã sau cea de judecatã. Prelun-
girea arestãrii trebuie aprobatã de instanþa judecã-
toreascã chiar în ipoteza în care a fost dispusã în faza
judecaþii, sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din
Constituþie fiind acela al ocrotirii libertãþii individuale,
indiferent dacã arestarea are loc în faza de urmãrire
penalã sau în cea de cercetare judecãtoreascã. (…)
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Rezulta, aºadar, fãrã echivoc, cã ºi instanþa de judecatã
este obligatã sã respecte termenul de 30 de zile pentru
reînnoirea mandatului de arestare. Potrivit art. 145 alin.
(2) din Constituþie, deciziile Curþii Constituþionale sunt
obligatorii ºi au putere numai pentru viitor. Faþã de
aceasta, se reþine cã excepþia de neconstituþionalitate
este fondatã, urmând a fi admisã.”

34. Pasajele pertinente din hotãrârea din 7 mai 1999 a
Curþii Supreme de Justiþie prevãd dupã cum urmeazã:

„(...) Dispoziþiile Constituþiei nu se adreseazã direct
instanþelor care aplicã legea ordinarã, ci numai
legiuitorului, care trebuie sã respecte Constituþia ºi sã
aducã modificãri legilor ordinare. Deciziile pronunþate
de Curtea Constituþionalã au acelaºi regim. Acestea
reprezintã o criticã la adresa legiuitorului ºi îi incumbã
legiuitorului sã tragã concluzii din aceastã criticã, prin
adoptarea unor modificãri ale dispoziþiilor legii ordinare,
în cazul de faþã Codul de procedurã penalã, în sensul
criticilor formulate de Curtea Constituþionalã.

Instanþele sunt obligate sã aplice legea ordinarã în
vigoare ºi nu direct Constituþia; legiuitorul este obligat
sã respecte dispoziþiile ºi principiile constituþionale,
aducând modificãri legii ordinare pentru a fi conformã
cu Constituþia.”

C. Dispoziþiile legale ºi practica judiciarã
aplicabile cu privire la plângerea împotriva
mãsurilor dispuse de procuror ºi statutul
procurorilor

35. Dispoziþiile CPP, la epoca faptelor, cu privire la
plângerea împotriva mãsurilor dispuse de procuror sunt
descrise în cauza Grecu împotriva României (nr. 75101/
01, §§ 41-45, 30 noiembrie 2006). Cele cu privire la
statutul procurorilor sunt citate în cauza Forum Maritime

SA împotriva României (nr. 63610/00 ºi 38692/05,
conexate, §§ 68-73, 4 octombrie 2007).

ÎN DREPT

I. Cu privire la pretinsele încãlcãri ale art. 5 alin. (1)
din Convenþie

36. Reclamanþii se plâng cã arestarea preventivã din
data de 19 decembrie 2000 a fost efectuatã fãrã a exista
motive plauzibile de a se bãnui sãvârºirea unei
infracþiuni, având în vedere percheziþia nelegalã
efectuatã de autoritãþi sau de a se considera necesar a
se împiedica sãvârºirea unei infracþiuni sau a se sustrage
judecãþii. Pe de altã parte, aceºtia afirmã cã între 18
ianuarie 2001, adicã data expirãrii ordonanþei din 19
decembrie 2000, ºi 1 februarie 2001, arestarea
preventivã a acestora a fost lipsitã de bazã legalã. În
ceea ce priveºte arestarea preventivã, în ansamblu,

reclamanþii invocã art. 5 alin. (1) din Convenþie,
formulat astfel în partea sa pertinentã:

„(1) Orice persoanã are dreptul la libertate ºi la
siguranþã. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu
excepþia urmãtoarelor cazuri ºi potrivit cãilor legale:
(…)

c) dacã a fost arestat sau reþinut în vederea aducerii
sale în faþa autoritãþii judiciare competente, atunci când
existã motive verosimile de a bãnui cã a sãvârºit o
infracþiune sau când existã motive temeinice de a crede
în necesitatea de a-l împiedica sã sãvârºeascã o
infracþiune sau sã fugã dupã sãvârºirea acesteia; (…)”

A. Cu privire la admisibilitate

37. În ceea ce priveºte motivele care au stat la baza
arestãrii preventive, Curtea reaminteºte cã, pentru ca o
arestare întemeiatã pe bãnuieli plauzibile sã fie
justificatã prin prisma art. 5 alin. (1) lit. c), nu se impune
ca poliþia sã strângã probe suficiente pentru a aduce
acuzaþii, fie în momentul arestãrii, fie pe parcursul
reþinerii (cauza Brogan ºi alþii împotriva Regatului Unit,
hotãrârea din 29 noiembrie 1988, Seria A nr. 145-B,
p. 29-30, § 53). Exigenþa conform cãreia bãnuielile
trebuie sã se bazeze pe motive plauzibile constituie un
element esenþial al protecþiei oferite împotriva privãrilor
de libertate arbitrare. Termenii «motive plauzibile de
a bãnui» presupun existenþa faptelor sau informaþiilor
de naturã sã convingã un observator obiectiv cã
persoana în cauzã ar fi putut sãvârºi infracþiunea (cauza
Fox, Campbell ºi Hartley împotriva Regatului Unit,
hotãrârea din 30 august 1990, Seria A nr. 182, p. 16-
17, § 32).

38. În cauzã, Curtea observã cã reclamanþii au fost
arestaþi preventiv pentru ultraj prin ordonanþa
procurorului din 19 decembrie 2000, în baza art. 148
lit. b), d), e), g) ºi h) CPP. Curtea observã cã reclamanþii
considerã cã nu existau motive sã se aprecieze cã au
sãvârºit infracþiunea de ultraj în mãsura în care
procurorul ºi ofiþerii de poliþie nu au respectat procedura
de percheziþie. Curtea apreciazã cã, în privinþa
prezentei cereri, nu este necesar sã se examineze pe
fond existenþa laturilor obiective ºi subiective ale
infracþiunii în cauzã, chestiune care a fost, de altfel,
soluþionatã în cadrul procedurii penale pe fond
împotriva reclamanþilor, ci sã analizeze dacã datele de
care dispuneau autoritãþile puteau sta la baza unor
motive plauzibile a se bãnui cã reclamanþi sãvârºiserã
infracþiunea de ultraj. În acest sens, Curtea relevã cã
rezultã din procesul-verbal din 19 decembrie 2000,
semnat de reclamantã, cã reclamanþii au ameninþat ºi
au agresat procurorul ºi ofiþerii de poliþie, care fãcuserã
cunoscute identitatea lor ºi scopul vizitei, de îndatã ce
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descoperiserã un caiet care putea constitui un mijloc
de probã în cadrul urmãririi penale cu privire la
infracþiunea de trafic de influenþã.

39. Având în vederea constatarea infracþiunii flagrante,
precum ºi faptele ºi legislaþia internã aplicabilã, Curtea
considerã cã existau în cauzã motive plauzibile a se
bãnui, în sensul art. 5 alin. (1) din Convenþie, cã
reclamanþii sãvârºiserã infracþiunea de ultraj. În plus,
Curtea observã cã, la epoca faptelor, în conformitate
cu art. 148 CPP, procurorul era competent sã dispunã
arestarea preventivã a învinuitului [a se vedea, mutatis

mutandis, cauza Ilie împotriva României (decizie),
nr. 9369/02, 30 martie 2006].

40. Rezultã cã aceastã plângere trebuie respins ca
nefondatã pentru lipsa manifestã a temeiului, în
aplicarea art. 35 alin. (3) ºi (4) din Convenþie.

41. În ceea ce priveºte plângerea referitoare la legalitatea
arestãrii preventive a reclamanþilor în perioada cuprinsã
între 18 ianuarie 2001 ºi 1 februarie 2001, Curtea
constatã cã aceastã plângere nu este în mod vãdit
nefondatã în sensul art. 35 alin. (3) din Convenþie. Pe
de altã parte, Curtea relevã cã în cauzã nu existã niciun
alt motiv de inadmisibilitate. În consecinþã, o declarã
admisibilã.

42. Curtea observã cã reclamanþii au susþinut în
observaþiile lor, fãrã a furniza niciun argument, cã
arestarea preventivã în ansamblu a încãlcat dispoziþiile
art. 5 alin. (1) din Convenþie. În mãsura în care aceastã
afirmaþie poate constitui o nouã plângere distinctã de
cele deja examinate, este necesar sã se constate cã
reclamanþii nu au susþinut-o în niciun fel ºi cã trebuie
sã fie respinsã pentru lipsa vãditã de temei, în aplicarea
art. 35 alin. (3) ºi (4) din Convenþie.

B. Cu privire la fond

43. Invocând un articol din doctrinã, Guvernul
apreciazã cã perioada cuprinsã între 18 ianuarie ºi 1
februarie 2001 a fost vizatã de hotãrârea din 12 ianuarie
2001 a Tribunalului Cluj care, prin respingerea
recursului reclamanþilor împotriva ordonanþei
procurorului din 19 decembrie 2000, a confirmat în
acelaºi timp arestarea preventivã ºi a menþinut aceastã
mãsurã pe perioada ulterioarã, deoarece, în ipoteza
contrarã, ar fi admis recursul pãrþilor interesate. O astfel
de abordare respectã Constituþia în mãsura în care
arestarea preventivã nu depãºeºte treizeci de zile; or,
prin hotãrârea din 1 februarie 2000, Judecãtoria Cluj-
Napoca a menþinut arestarea preventivã a reclamanþilor,
în aplicarea art. 300 alin. (3) CPP. Referindu-se la
decizia Curþii Constituþionale nr. 279 din 1 iulie 1997

ºi la jurisprudenþa Curþii (cauza Ječius împotriva

Lituaniei, nr. 34578/97, CEDH 2000-IX), Guvernul
evidenþiazã cã legiuitorul a luat atitudine prin
introducerea art. 3001 CPP în 2003, pentru a acoperi
perioada arestãrii preventive cuprinse între înregistrarea
dosarului dupã trimiterea în judecatã a acuzatului ºi
prima ºedinþã în faþa instanþei.

44. Reclamanþii contestã argumentele Guvernului ºi,
întemeindu-se pe decizia precitatã a Curþii
Constituþionale ºi pe jurisprudenþa Curþii, susþinând cã
arestarea lor preventivã ar fi trebuit sã fie prelungitã la
fiecare treizeci de zile în temeiul dreptului intern,
perioada în cauzã nefiind acoperitã în speþã prin nicio
hotãrâre judecãtoreascã.

45. Curtea reaminteºte cã termenii „în mod regulat” ºi
„potrivit cãilor legale” care sunt menþionaþi la art. 5
alin. (1) din Convenþie fac trimitere, în esenþã, la
legislaþia naþionalã ºi consacrã obligaþia de a respecta
atât normele de fond cât ºi de procedurã (cauza
Assenov ºi alþii împotriva Bulgariei, hotãrârea din 28
octombrie 1998, CEDH 1998-VIII, p. 3297, § 139). Cu
toate acestea, «regularitatea» arestãrii prin prisma
dreptului intern nu este întotdeauna elementul decisiv.
În plus, Curtea trebuie sã fie convinsã cã arestarea pe
parcursul perioadei în cauzã este conformã scopului
prevãzut la art. 5 alin. (1) din Convenþie, ºi anume
protecþia individului împotriva oricãrei privãri de
libertate arbitrare (cauza Ječius, precitatã, § 56).

46. În plus, Curtea trebuie sã se asigure ca dreptul intern
este, în conformitate cu Convenþia, inclusiv cu
principiile generale enunþate sau care rezultã implicit
din Convenþie. Cu privire la acest aspect, Curtea
subliniazã cã atunci când este vorba de o privare de
libertate, este deosebit de important sã satisfacã
principiul general al securitãþii juridice. În consecinþã,
este esenþial, ca aceste condiþii de privare de libertate
în temeiul dreptului intern sã fie clar definite ºi ca legea
însãºi sã fie previzibilã în aplicare, astfel încât sã
îndeplineascã criteriul «legalitãþii» stabilit prin
Convenþie, care impune ca orice lege sã fie suficient
de precisã pentru a permite cetãþeanului – beneficiind
dacã este cazul de o consiliere pertinentã – sã prevadã,
la un nivel rezonabil în circumstanþele cauzei,
consecinþele de naturã a rezulta dintr-un act determinat
(cauza Baranowski împotriva Poloniei, nr. 28358/95,
§§ 50-52, CEDH 2000-III).

47. În cauzã, Curtea observã cã pãrþile sunt de acord
în a afirma cã ordonanþa procurorului din 19
decembrie 2000, pronunþatã pentru o duratã de treizeci
de zile, a constituit baza legalã a arestãrii preventive a
reclamanþilor pânã la 18 ianuarie 2001, dezacordul
acestora privind perioada dintre aceastã datã ºi cea a
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hotãrârii din 1 februarie 2001 a Judecãtoriei Cluj-
Napoca care i-a menþinut în arest, în aplicarea art. 300
alin. (3) CPP. În ceea ce priveºte argumentul conform
cãruia hotãrârea din 12 ianuarie 2001 a Tribunalului
Cluj ar trebui interpretatã în sensul menþinerii
reclamanþilor în arest preventiv pe perioada ulterioarã
acestei hotãrâri, Curtea relevã cã Guvernul nu a precizat
pe baza cãrei dispoziþii legale o hotãrâre al cãrei
dispozitiv se limiteazã sã respingã în ultimã instanþã
contestaþia reclamanþilor împotriva unei ordonanþe de
dispunere a mãsurii arestãrii preventive pentru o
perioadã determinatã ar avea, de asemenea, efectul
acoperirii unei perioade de arest ulterioare, fãrã ca
procurorul sã solicite acest lucru, ºi ca pãrþile sã dezbatã
sau ca hotãrârea sã facã trimitere în acest sens. De altfel,
Curtea observã cã Guvernul nu a furnizat niciun
exemplu de jurisprudenþã în acest sens. În plus, Curtea
observã cã, atunci când reclamanþii au invocat absenþa
bazei legale a arestãrii preventive în cadrul ºedinþei din
1 februarie 2001, nici parchetul, nici judecãtoria nu
au fãcut trimitere la hotãrârea din 12 ianuarie 2001. În
consecinþã, Curtea apreciazã cã, în absenþa oricãrei
trimiteri la menþinerea arestãrii preventive a
reclamanþilor, hotãrârea din 12 ianuarie 2001,
precitatã, pronunþatã în cadrul unei proceduri cu obiect
diferit, nu ar putea constitui baza legalã a arestãrii
acestora dupã 18 ianuarie 2001 (a se vedea, a contrario,
cauza Ječius, precitatã, §§ 68-69).

48. În plus, Curtea observã cã arestarea preventivã dupã
trimiterea în judecatã a unui acuzat era la epoca faptelor
reglementatã prin art. 149 alin. (3) CPP, care prevedea
cã aceastã mãsurã era menþinutã pânã la pronunþarea
hotãrârii pe fond. Curtea aratã cã arestarea preventivã
a reclamanþilor în temeiul acestui articol nu ar putea fi
consideratã drept «legalã», þinând seama de faptul cã
acest articol a fost declarat contrar art. 23 alin. (4) din
Constituþie prin decizia din 1 iulie 1997 a Curþii
Constituþionale, în mãsura în care excludea obligaþia
instanþelor de a se pronunþa la fiecare treizeci de zile
asupra menþinerii arestãrii preventive (a se vedea supra,
§ 33). O astfel de decizie pronunþatã în cadrul
controlului a posteriori al Curþii Constituþionale având
efecte erga omnes ºi o aplicare imediatã ºi obligatorie
pentru toate autoritãþile, Curtea considerã cã aceastã
dispoziþie legalã nu ar putea fi consideratã a constitui
baza legalã a arestãrii în cauzã, în absenþa unei hotãrâri
judecãtoreºti de menþinere a acestei mãsuri dupã
expirarea duratei prevãzute în ordonanþa procurorului
(a se vedea supra, §§ 27-31). De altfel, nici Guvernul
nu a susþinut acest aspect.

49. Curtea reaminteºte cã a hotãrât în cauza Ječius
precitatã cã practica ce constã în menþinerea unei

persoane în arest în absenþa unei baze legale specifice,
pentru cã nu existã norme precise care sã reglementeze
situaþia deþinutului, ceea ce permite privarea unei
persoane de libertate pe parcursul unei perioade
nelimitate fãrã autorizaþie judiciarã, este incompatibilã
cu principiile securitãþii juridice ºi protecþiei împotriva
arbitrariului, care constituie elemente fundamentale
atât ale Convenþiei, cât ºi ale statului de drept. Pe de
altã parte, singurul motiv pentru care cauza a fost trimisã
instanþei nu conferea nicio bazã «legalã» continuãrii
arestãrii preventive, în baza art. 5 alin. (1) din Convenþie
(cauza Ječius, precitatã, §§ 62-63).

50. Curtea observã cã în cauzã, în mod similar,
Guvernul nu a putut demonstra care era baza legalã a
menþinerii reclamanþilor în arest preventiv între 18
ianuarie 2001, dupã trimiterea acestora în judecatã ºi
expirarea ordonanþei procurorului de arestare, ºi
1 februarie 2001. În consecinþã, Curtea apreciazã cã
arestarea reclamanþilor pe parcursul perioadei sus-
menþionate nu avea la bazã nicio decizie internã
valabilã sau o altã bazã «legalã», în sensul art. 5
alin. (1) din Convenþie.

În consecinþã, a fost încãlcatã aceastã dispoziþie.

II. Cu privire la pretinsa încãlcare a art. 5 alin. (3)
din Convenþie

51. Reclamanþii afirmã cã procurorul care a dispus
mãsura arestãrii preventive la 19 decembrie 2000 nu
ar putea fi considerat drept un «magistrat» ºi cã, în
dreptul român, controlul exercitat de un «magistrat»
asupra legalitãþii ºi temeiniciei acestei mãsuri nu era
automat. Aceºtia invocã, în acest sens, art. 5 alin. (3)
din Convenþie, astfel formulat:

„Orice persoanã arestatã sau deþinutã, în condiþiile pre-
vãzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol, tre-
buie adusã de îndatã înaintea unui judecãtor sau a altui
magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atri-
buþiilor judiciare ºi are dreptul de a fi judecatã într-un
termen rezonabil sau eliberatã în cursul procedurii.
Punerea în libertate poate fi subordonatã unei garanþii
care sã asigure prezentarea persoanei în cauzã la
audiere.”

52. Curtea reaminteºte cã a hotãrât deja cã procurorul
în dreptul român nu este un «magistrat» împuternicit
prin lege sã exercite atribuþii judiciare, în sensul
articolului precitat (cauza Pantea împotriva României,
nr. 33343/96, §§ 236-239, 3 iunie 2003). În continuare,
Curtea reitereazã cã controlul judiciar al arestãrii
trebuie sã fie realizat rapid, însã trebuie sã fie ºi automat
[cauza Aquilina împotriva Maltei (GC), nr. 25642/94,
§ 49, CEDH 1999-III ºi cauza Niedbala împotriva
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Poloniei, nr. 27915/95, § 50, 4 iulie 2000], ºi observã
cã în dreptul român acest control nu era automat la
momentul petrecerii faptelor, ci depindea de
introducerea de cãtre acuzat a unei contestaþii
împotriva ordonanþei procurorului de arestare
preventivã, ceea ce reclamanþii au ºi fãcut în cauzã.

53. Curtea observã cã în cauzã Judecãtoria Cluj-Napoca
a examinat la 22 decembrie 2000 legalitatea ºi
temeinicia arestãrii preventive a reclamanþilor, ºi anume
în termen de trei zile de la arestarea acestora, ceea ce
rãspunde expresiei «de îndatã» prevãzute de articolul
precitat, aºa cum a fost interpretat prin jurisprudenþa
Curþii [a se vedea, printre altele, cauza Brogan ºi alþii
împotriva Regatului Unit, hotãrârea din 29 noiembrie
1988, Seria A nr. 145-B, p. 33-34, § 62 ºi, mai recent,
cauza Ayaz ºi alþii împotriva Turciei (decizie),
nr. 11804/02, 27 mai 2004; a contrario, cauza
Niedbala, precitatã, § 55]. Curtea observã cã instanþa
în cauzã avea competenþa de a controla regularitatea
arestãrii preventive ºi existenþa motivelor plauzibile de
a bãnui cã pãrþile interesate sãvârºiserã o infracþiune ºi
de a dispune, dupã caz, eliberarea acestora.

54. Curtea observã cã, dacã s-a pronunþat în sensul în-
cãlcãrii art. 5 alin. (3) din Convenþie în cauzele în care,
în lipsa unui control automat, reclamanþii nu s-au
prezentat «de îndatã» în faþa unui «magistrat», în sensul
articolului sus-menþionat (cauzele Aquilina ºi Niedbala,

precitate, ºi cauza Sabeur Ben Ali împotriva Maltei, nr.
35892/97, 29 iunie 2000), aceasta nu a examinat o
cauzã în care, ca ºi în speþa de faþã, în timp ce sistemul
legislativ respectiv nu prevedea un control automat,
regularitatea ºi temeinicia arestãrii preventive au fost,
cu toate acestea, examinate «de îndatã» de un
«magistrat» împuternicit sã exercite atribuþii judiciare,
la cererea reclamanþilor. Pe de altã parte, Curtea relevã
cã dispoziþiile legale pertinente ale CPP au fost
modificate în 2003, judecãtorul fiind din acel moment
exclusiv competent pentru dispunerea mãsurii arestãrii
preventive a unei persoane (a se vedea supra, § 26).

55. Cu siguranþã, la momentul petrecerii faptelor,
legislaþia româneascã nu prevedea un control automat
exercitat de cãtre un «magistrat», în sensul articolului
precitat, al arestãrii preventive a acuzatului. Dat fiind
cele de mai sus, Curtea observã cã, la trei zile de la
arestarea lor, reclamanþii au fost chemaþi în faþa unui
magistrat împuternicit de lege sã exercite atribuþii
judiciare, care a examinat regularitatea ºi temeinicia
arestãrii preventive.

56. Þinând seama de circumstanþele speciale ale cauzei,
cererea reclamanþilor este în mod vãdit nefondatã ºi
trebuie respinsã în aplicarea art. 35 alin. (3) ºi (4) din
Convenþie.

III. Cu privire la pretinsa încãlcare a art. 8 din
Convenþie

57. Reclamanþii se plâng cã au suferit o atingere a
dreptului la respectarea domiciliului lor prin
percheziþia din 19 decembrie 2000 ºi invocã, în acest
sens, art. 8 din Convenþie, care este formulat dupã cum
urmeazã:

„(1) Orice persoanã are dreptul la respectarea vieþii
sale private ºi de familie, a domiciliului sãu ºi a
corespondenþei sale.

(2) Nu este admis amestecul unei autoritãþi publice în
exercitarea acestui drept decât în mãsura în care acest
amestec este prevãzut de lege ºi dacã constituie o
mãsurã care, într-o societate democraticã, este
necesarã pentru securitatea naþionalã, siguranþa publicã,
bunãstarea economicã a þãrii, apãrarea ordinii ºi
prevenirea faptelor penale, protejarea sãnãtãþii sau a
moralei, ori protejarea drepturilor ºi libertãþilor altora.”

A. Cu privire la admisibilitate

58. Guvernul susþine cã reclamanþii nu au epuizat cãile
de atac interne cu privire la aceastã plângere, deoarece
nu au contestat legalitatea percheziþiei în mod succesiv
în faþa prim-procurorului parchetului, procurorul
ierarhic superior ºi instanþei competente, în baza
art. 278 CPP, astfel cum a fost interpretat prin decizia
Curþii Constituþionale nr. 486 din 2 decembrie 1997.
Guvernul citeazã câteva exemple de decizii ale Curþii
Supreme de Justiþie, din 2002 ºi mai ales din 2003,
care au declarat admisibile recursurile formulate în faþa
acestei instanþe împotriva ordonanþelor procurorului.

59. Reclamanþii susþin cã exercitarea cãii de atac
întemeiate pe art. 278 CPP nu ar fi putut conduce decât
la imposibilitatea pentru parchet de a utiliza, în cadrul
unei alte proceduri penale decât cea declanºatã
împotriva acestora pentru ultraj, a probelor obþinute
ca urmare a percheziþiei, nicio reparaþie a prejudiciul
material ºi moral suferit nefiind posibilã pe baza cãii
de atac precitate. Pe de altã parte, aceºtia considerã cã
Guvernul nu a dovedit caracterul eficace în practicã al
acestei cãi de atac. În acest sens, reclamanþii observã
cã Guvernul nu a furnizat niciun exemplu de decizie a
prim-procurorului parchetului care, dupã autorizarea
percheziþiei ºi arestarea persoanelor în cauzã, ar fi
admis o plângere de contestare a legalitãþii percheziþiei
în cauzã, ºi citeazã o decizie a Curþii Supreme de
Justiþie (nr. 574/2001) care a respins ca inadmisibilã
contestaþia în faþa instanþelor întemeiatã pe art. 278 CPP,
pe motiv cã nu exista nicio dispoziþie legalã care sã
autorizeze o astfel de cale de atac. În cele din urmã,
reclamanþii evidenþiazã cã plângerea lor întemeiatã pe
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art. 8 din Convenþie nu se limiteazã sã conteste
legalitatea în dreptul intern a percheziþiei, dar priveºte
ºi absenþa garanþiilor suficiente în dreptul intern
împotriva unei atingeri arbitrare a dreptului la
respectarea domiciliului.

60. În ceea ce priveºte caracterul efectiv al cãii de atac
prevãzute la art. 278 CPP, Curtea reaminteºte cã a
hotãrât deja cã aceastã cale de atac prevãzutã de decizia
Curþii Constituþionale din 2 decembrie 1997 referitoare
la articolul precitat nu era efectivã [cauza Rupa
împotriva României (decizie), nr. 58478/00, §§ 88-90,
14 decembrie 2004 ºi cauza Forum Maritime SA,
precitatã, § 107] ºi nu vede nicio raþiune sã ajungã la o
altã concluzie în cauzã, deciziile instanþelor interne
indicate de Guvern fiind în acelaºi timp ulterioare
faptelor pertinente ºi contestabile prin decizia citatã
de cãtre reclamanþi, care dateazã de la epoca faptelor.
În special, Curtea observã cã plângerea reclamanþilor
priveºte nu doar conformitatea percheziþiei în cauzã
cu dispoziþiile interne, dar în special absenþa în dreptul
intern, la epoca faptelor, a unor garanþii suficiente, în
sensul art. 8 din Convenþie, referitoare la ingerinþa
suferitã în dreptul la respectarea domiciliului. Or, calea
de atac întemeiatã pe art. 278 CPP nu ar putea fi
interpretatã ca reprezentând o cale de atac efectivã în
acest sens [a se vedea, mutatis mutandis, cauza
Slavgorodski împotriva Estoniei (decizie), nr. 37043/97,
CEDH 1999-II].

61. În consecinþã, Curtea decide sã respingã excepþia
ridicatã de Guvern.

62. Cu toate cã Guvernul nu a ridicat o altã excepþie
preliminarã, Curtea apreciazã necesar sã analizeze,
odatã cu verificarea competenþei sale, chestiunea
aplicabilitãþii ratione personae a art. 8 din Convenþie
la plângerea în cauzã în privinþa celui de-al treilea
reclamant (a se vedea, mutatis mutandis, cauza Blečiæ
împotriva Croaþiei, nr. 59532/00, §§ 67-69, CEDH
2006-...). În acest sens, Curtea aratã cã, dacã cel de-al
treilea reclamant era prezent în casa bunicilor sãi în
momentul efectuãrii percheziþiei, rezultã din dosar cã
nu avea domiciliul în casa respectivã, ci la o altã adresã
din acelaºi oraº, ºi cã partea reclamantã nu a furnizat
date pentru a conduce la concluzia cã existau legãturi
suficiente ºi continue pentru ca aceastã casã sã constituie
«domiciliul» sãu, în sensul art. 8 din Convenþie [a se
vedea supra, §§ 11 ºi 20 in fine; a contrario, printre altele,
cauza Prokopovitch împotriva Rusiei, nr. 58255/00,
§§ 36-39, CEDH 2004-XI (extrase)].

63. În consecinþã, Curtea considerã cã al treilea
reclamant nu ar putea sã se pretindã «victimã», în
sensul art. 34 din Convenþie, a unei atingeri a dreptului

sãu la respectarea domiciliului prin percheziþia în cauzã.
În privinþa sa, aceastã plângere este incompatibilã
ratione personae cu dispoziþiile Convenþiei în sensul
art. 35 alin. (3) ºi trebuie respins în conformitate cu
art. 35 alin. (4) din Convenþie.

64. Pe de altã parte, Cutea constatã cã, în privinþa
primilor doi reclamanþi, aceastã cerere nu este în mod
vãdit nefondatã în sensul art. 35 alin. (3) din Convenþie.
În plus, Curtea relevã cã, în cauzã nu existã niciun alt
motiv de inadmisibilitate. În consecinþã, o declarã
admisibilã.

B. Cu privire la fond

1. Susþinerile pãrþilor

65. Guvernul susþine cã percheziþia în cauzã avea o
baza legalã, ºi anume art. 96, art. 100-101 ºi art. 104
CPP. Acesta adaugã cã condiþiile referitoare la
autorizarea percheziþiei de cãtre un procuror, cu
consimþãmântul scris al reclamanþilor ºi în prezenþa
martorilor asistenþi nu privesc decât ipoteza în care
percheziþia se realizeazã de cãtre organele de cercetare
penalã, în timp ce în cauzã percheziþia a fost efectuatã
de procuror însuºi. Guvernul considerã cã dispoziþiile
legale precitate sunt accesibile ºi previzibile, asigurând
o protecþie corespunzãtoare împotriva atingerii
arbitrare de cãtre autoritãþi a drepturilor garantate prin
art. 8 alin. (1) din Convenþie. El apreciazã cã în cazul
de faþã ingerinþa în cauzã era necesarã într-o societate
democraticã în vederea prevenirii infracþiunilor ºi
asigurãrii apãrãrii ordinii publice, ºi cã era, de
asemenea, proporþionalã cu acest scop, având în vedere
cã existau bãnuieli cu privire la sãvârºirea infracþiunii
de trafic de influenþã.

66. Primii doi reclamanþi contestã cã percheziþia
efectuatã în prezenþa unui procuror nu trebuie sã
respecte condiþiile sus-menþionate ale CPP, pe care le
apreciazã aplicabile oricãrei autoritãþi care efectueazã
o percheziþie. Aceºtia susþin cã autorizaþia scrisã
prealabilã a procurorului permite sã se verifice dacã
condiþiile prevãzute de CPP au fost respectate ºi sã
conteste percheziþia. Aceºtia considerã mai ales cã
dispoziþiile pertinente ale CPP, în vigoare la momentul
petrecerii faptelor, nu ar putea fi privite ca o «lege», în
sensul art. 8 din Convenþie, în mãsura în care acestea
nu prevedeau garanþii suficiente pentru îndeplinirea
condiþiei de previzibilitate. Numai douã condiþii erau
prevãzute de CPP pentru a se realiza o percheziþie, ºi
anume prezenþa a doi martori asistenþi ºi desfãºurarea
acesteia în timpul zilei, ceea ce nu ar putea fi suficient
împotriva unei atingeri arbitrare, cu atât mai mult cu


