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deontologia jurnalistică, protecţia surselor, exprimare politică, exprimare 

comercială, exprimare academică, bună-credinţă, sancţiuni, daune morale, 

proporţionalitate, dreptul de a fi uitat, dreptul la anonimitate, libertatea de exprimare 

în mediul online, răspunderea intermediarilor, Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 

 I. Aspecte generale privind cercetarea ştiinţifică întreprinsă 

 

 1. Alegerea temei. Actualitate şi originalitate 

  Prezenta lucrare şi-a propus, pe baza unei sistematizări a jurisprudenţei Curţii 

Europene a Drepturilor Omului în materia libertăţii de exprimare şi a dreptului la 

reputaţie, să configureze un algoritm practic de soluţionare a litigiilor privind 

răspunderea civilă delictuală pentru depăşirea limitelor libertăţii de exprimare, util 

judecătorului naţional învestit cu speţe de acest tip, precum şi tuturor celorlalţi 

participanţi la înfăptuirea actului de justiţie. Teza are ca obiect de studiu limitele 
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interne şi externe ale libertăţii de exprimare, respectiv răspunderea civilă delictuală 

pentru depăşirea acestora, propunându-şi a analiza conflictul cel mai des întâlnit 

dintre două drepturi convenţionale de o importanţă egală : libertatea de exprimare, 

prevăzută de Art. 10 din Convenţie şi dreptul la viaţă privată, prevăzut de Art. 8 din 

Convenţie. 

  Preocuparea centrală a acestei lucrări a constituit-o rolul instanţei naţionale, 

urmărindu-se nu doar o documentare teoretică a factorilor analizaţi de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului în speţe ce reclamă aplicabilitatea concomitentă a 

Art. 8 şi Art.10 din Convenţie. Teza a plasat accentul asupra modului concret în care 

judecătorul naţional ar trebui să se raporteze la standardul convenţional, în vederea 

prevenirii sau/şi minimizării riscului de identificare a unei încălcări a unuia dintre cele 

două drepturi convenţionale de către instanţa de contencios al drepturilor omului de la 

Strasbourg. Consider că acesta reprezintă elementul de originalitate al prezentei 

lucrări, dat de schimbarea perspectivei comune lucrărilor de specialitate publicate 

preponderent la acest moment, care se axează asupra principiilor ce se degajă din 

jurisprudenţa Curţii.  

 Apreciez că tema aleasă prezintă caracter extrem de actual, din perspectiva 

creşterii semnificative a numărului de litigii privind răspunderea civilă delictuală 

pentru depăşirea limitelor libertăţii de exprimare, litigii a căror gestionare se 

dovedeşte a fi extrem de dificilă pentru instanţele interne. Provocarea în acest tip de 

speţă are la bază, în opinia mea, mai multe cauze diferite: pe de-o parte, existenţa unei 

jurisprudenţe bogate a Curţii, care reclamă o analiză riguroasă, însoţită de alocarea 

unui timp de studiu semnificativ; pe de altă parte, faptul că această jurisprudenţă se 

dovedeşte a fi adesea greu predictibilă, mai ales din pricina caracterului evolutiv şi 

dinamic specific. Totodată, nu poate fi neglijată perspectiva noilor tehnologii la care 

se recurge ca suport pentru libertatea de exprimare în societatea actuală, cu un grad 

ridicat de digitalizare, aspect care atrage incidenţa unor multiple elemente de 

extraneitate, ridicând gradul de complexitate al speţelor.  

 Ȋn egală măsură, apreciez că teza prezintă caracter interdisciplinar, prin 

raportarea concomitentă la standardul convenţional şi la dispoziţiile de drept intern 

aplicabile în soluţionarea acestor tipuri de litigii.  
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 2. Metodologia de cercetare 

 Din perspectiva instrumentelor de cercetare utilizate, precizez că acestea au 

constat, prioritar, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (şi a fostei 

Comisii) şi jurisprudenţa internă în materie, a căror sistematizare s-a realizat în 

funcţie de gradul de relevanţă. De asemenea, am consultat literatura de specialitate 

naţională, cât şi franceză, engleză, germană şi spaniolă la elaborarea prezentei teze, 

conform menţiunilor bibliografice, accesul la aceste lucrări fiindu-mi facilitat de un 

stagiu de pregătire individuală desfăşurat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

pe parcursul redactării tezei.  

 Lucrarea a folosit mai multe metode de cercetare, din care menţionez, fără a 

avea caracter limitativ : metoda cantitativă, utilizată cu ocazia sistematizării 

jurisprudenţei Curţii şi a jurisprudenţei interne, metoda logică, folosită pentru a 

extinde aplicabilitatea standardului convenţional la speţe similare şi a deduce posibile 

concluzii sau pentru a critica unele opinii doctrinare, şi metoda comparativă, utilizată 

pentru a stabili raportul dintre Convenţie şi ordinea juridică internă, precum şi, 

preponderent, în ultimul capitol, pentru a puncta jurisprudenţa aparent divergentă a 

Curţii de la Strasbourg şi de la Luxemburg. Ȋn egală măsură, am utilizat metoda 

istorică pentru analiza evoluției jurisprudenței Curţii de la Strasbourg. 

  

 II. Conţinut 

 Sub aspectul structurii lucrării, aceasta este împărţită în trei mari capitole, 

împărțite în secțiuni, iar acestea din urmă, la rândul lor, în subsecțiuni. Trebuie 

menţionat că, la finalul fiecăreia dintre subsecţiuni, lucrarea conţine o analiză a 

practicii jurisprudenţiale interne, însoţită de comentarii raportate la jurisprudenţa 

Curţii, în vederea verificării modului în care se asigură la nivel intern respectarea 

standardului convenţional, în aplicarea art. 11 şi a art. 20 din Constituţia României. 

 Cel dintâi capitol trasează cadrul normativ în materie, atât la nivel intern, cât 

şi la nivel internaţional, urmărind evoluţia libertăţii de exprimare şi a dreptului la viaţă 

privată din perspectiva consacrării legislative, pentru a înţelege raţiunile regimului 

juridic actual al acestor două drepturi, astfel reglementat. 

 Referitor la cadrul normativ intern, lucrarea accentuează tradiţia istorică a 

libertăţii de exprimare, cât şi a dreptului la reputaţie, raportat la consacrarea acestor 

drepturi – primul explicit, iar al doilea, implicit, inclusiv în Legea fundamentală din 

1866. Totodată, teza accentuează inexistenţa unei reglementări privind obligaţiile ce 
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le revin jurnaliştilor în domeniul presei scrise, cu excepţia Codului deontologic al 

ziariştilor, act normativ cu valoare de recomandare, cu consecinţa aplicării prin 

analogie de către instanţele de judecată a dispoziţiilor din materia mass-mediei audio-

vizuale – respectiv, Legea nr. 504/2002, Decizia nr. 220/2011 a Consiliului Naţional 

al Audiovizualului privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.  

 De asemenea, capitolul subliniază că acest tip de litigii nu poate fi nicidecum 

soluţionat exclusiv pe baza legislaţiei interne sus-menţionate şi a prevederilor Codului 

civil (art. 70-77, art, 252-257, art. 1357 şi urm. privind răspunderea civilă delictuală), 

care se dovedesc a fixa doar cadrul general, în mod deliberat trasat astfel de către 

legiuitorul român, spre a permite asigurarea compatibilităţii cu standardul 

convenţional. 

 Ȋn privinţa cadrului normativ internaţional, deşi lucrarea se axează pe 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, nu se neglijează contextul istoric al 

dezvoltării libertăţii de exprimare şi dreptului la reputaţie, marcat de consacrarea 

acestor drepturi în Constituţia americană din 1787, Declaraţia Drepturilor Omului şi 

Cetăţeanului, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia pentru Protecţia 

Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale, Pactul internațional privind drepturile civile 

și politice, adoptat de Organizaţia Naţiunilor Unite şi, totodată, în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

 Suplimentar, acest capitol trasează domeniul de aplicare a dreptului la viaţă 

privată şi a libertăţii de exprimare, precum şi titularii acestor două drepturi, persoane 

fizice şi, deopotrivă, persoane juridice, furnizând exemple relevante din jurisprudenţa 

Curţii. Ȋn privinţa libertăţii de exprimare, acest drept se defineşte, în esenţă, ca fiind 

un drept subiectiv şi, totodată, colectiv, manifestare a libertăţii conştiinţei, care 

înglobează libertatea de opinie şi libertatea informaţiei – dreptul de a primi informaţii 

şi idei – libertatea de exprimare pasivă, cât şi activă. Referitor la dreptul la reputaţie, 

s-a arătat că acesta este o componentă a identităţii personale şi a integrităţii 

psihologice şi face parte din conceptul mai larg de „viaţă privată”, în sensul Art. 8 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

  Ȋn egală măsură, primul capitol a definit obligaţiile pozitive ce le revin 

Statelor Membre în aplicarea Art. 10 şi a încercat a face distincţia, pe baza criteriilor 

de demarcaţie elaborate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, între conceptul de 

„discurs ofensator” - situat în interiorul limitelor externe ale libertăţii de exprimare şi 

care beneficiază, deci, de protecţie într-o anumită măsură pe terenul Art. 10 (cu luarea 
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în considerare, bineînţeles, a relei-credinţe a autorului afirmaţiilor, prin prisma 

scopului unic şi exclusiv de a jigni) – şi conceptul de „discurs al urii”, care, depăşind 

limitele externe ale libertăţii de exprimare, atrage aplicabilitatea Art. 17 din Convenţie 

privind interzicerea abuzului de drept şi se situează în afara oricărei protecţii. 

 Cel de-al doilea capitol este dedicat analizei criteriilor decelate de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului în asigurarea justului echilibru dintre Art. 8 şi Art. 

10. Sub acest aspect, prezintă relevanţă natura de „drept neobişnuit” a libertăţii de 

exprimare – astfel cum a fost denumită în literatura de specialitate – raportat la faptul 

că acesta apare deopotrivă ca un drept indispensabil şi, totodată, prejudiciabil altor 

drepturi, cum ar fi dreptul la viaţa privată. Din acest punct de vedere, conflictul dintre 

aceste două drepturi este unul dintre cele mai des întâlnite în materia drepturilor 

convenţionale. 

 Analiza a pornit de la regula clasică în materie, stabilită de Curte, care impune, 

din perspectiva judecătorului naţional, o derogare de la principiul disponibilităţii 

procesului civil, consacrat de art. 9 C.proc.civ. Astfel, instanţa de contencios european 

al drepturilor omului a stabilit că soluţionarea litigiilor de acest tip nu poate varia în 

funcţie de dispoziţiile legale pe care reclamantul a înţeles a-şi întemeia acţiunea – 

respectiv, cele ce protejează libertatea de exprimare sau dreptul la reputaţie – întrucât 

ambele drepturi merită un respect egal, iar judecătorul naţional este chemat a le 

analiza concomitent, un demers contrar riscând a neglija în mod nepermis unul dintre 

cele două drepturi.  

 Ȋn cuprinsul acestui capitol, s-a dezvoltat metodologia ce trebuie urmată 

îndeaproape de judecătorul naţional, pentru a asigura o balanţă justă între cele două 

drepturi. Trebuie menţionat că acest algoritm nu este, însă, standardizat, rămânând un 

demers analitic şi creativ, a cărui aplicare variază în funcţie de particularităţile speţei 

deduse judecăţii. Factorii, însă, pe care judecătorul naţional este chemat a-i analiza, 

sunt aceiaşi, de unde şi concluzia potrivit căreia omisiunea parcurgerii unei analize 

complete conturează puternice prezumţii de fapt în sensul încălcării unuia dintre cele 

două drepturi. Astfel cum s-a arătat în literatura de specialitate, acest demers poate fi 

asemănat unei acţiuni praeter legem sau contra legem, presupunând o deformalizare a 

normelor juridice şi o apropiere de conceptul de echitate. 

 Ȋn esenţă, acest capitol arată că, pentru a se pronunţa o hotărâre care să nu dea 

naştere unei încălcări a dreptului la reputaţie, prevăzut de Art. 8, sau a dreptului la 

liberă exprimare, prevăzut de Art. 10, se impune ca instanţa naţională să analizeze, în 
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ordine: a) aplicabilitatea Art. 8 şi a Art. 10 din Convenţie în speţa dedusă judecăţii, pe 

baza criteriilor expuse în capitolul precedent al tezei; b) standardul convenţional în 

privinţa dreptului la reputaţie, respectiv a dreptului la liberă exprimare; c) 

identificarea ingerinţei, în cazul fiecăruia dintre cele două drepturi; d) verificarea 

caracterului legal al ingerinţei, precum şi a legitimităţii scopului acesteia; e) 

asigurarea necesităţii într-o societate democratică a ingerinţei, respectiv a balanţei 

rezonabile între garanţiile instituite de Art. 8 şi Art. 10 din Convenţie. Capitolul 

insistă asupra motivării în concret a hotărârii judecătoreşti, cu integrarea dreptului 

intern aplicabil, oferind exemple practice din jurisprudenţa internă, însoţite de 

comentarii critice.  

 Accentul este plasat asupra ultimului punct din această metodologie, intitulat 

şi testul proporţionalităţii, care ridică cele mai mari probleme în practică şi cu privire 

la care s-a arătat că însăşi abordarea Curţii este adesea greu predictibilă. Sub acest 

aspect, lucrarea a grupat o serie de sub-factori ce trebuie avuţi în vedere de 

judecătorul naţional, clasificarea acestora fiind realizată în funcţie de obiect, după 

cum urmează: a) aspecte referitoare la persoana vizată; b) conţinutul mesajului;         

c) modalitatea de obţinere a informaţiei; d) modul de transmitere a mesajului;            

e) contextul în care au fost făcute afirmaţiile; f) aspecte cu privire la autorul 

afirmaţiilor; g) aspecte referitoare la consecinţele afirmaţiilor asupra persoanei vizate; 

h) evaluarea severităţii sancţiunii ce se solicită a fi aplicată.   

 Cu privire la fiecare dintre aceşti sub-factori, a fost sintetizată jurisprudenţa 

Curţii, şi s-a analizat, în paralel, jurisprudenţa internă. O poziţie extrem de importantă 

în cadrul acestui capitol a avut-o criteriul aptitudinii generale a mesajului de a 

contribui la o dezbatere de interes public, care presupune deopotrivă evaluarea în 

concret a subiectului abordat, dar şi a contextului în care afirmaţiile au fost făcute, 

concluzionându-se că stabilirea limitelor noţiunii de „interes public” prezintă adesea o 

dificultate practică semnificativă, raportat la evoluţia jurisprudenţei Curţii.  

 Sub acest aspect, consider că, pentru viitor, se pot trasa două alternative : pe    

de-o parte, ca, în jurisprudenţa sa, Curtea să dezvolte algoritmi bazaţi pe o mai 

puternică previzibilitate, în vederea asigurării unei securităţi juridice mai pronunţate 

în această materie; pe de altă parte, ca, în lumina Declaraţiei de la Brighton (19-20 

aprilie 2012), controlul Curţii să fie mai puţin intruziv, să pună un accent din ce în ce 

mai mare pe principiul subsidiarităţii şi să modifice calificarea realizată de instanţele 
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naţionale doar atunci când aceasta se dovedeşte a fi în mod flagrant contrară valorilor 

Convenţiei. 

 Ȋn egală măsură, acest capitol a plasat accentul asupra notorietăţii persoanei 

vizate, fiind devoltate distinct cele trei categorii stabilite de jurisprudenţa Curţii, 

respectiv persoană publică, persoană cunoscută publicului sau simplu particular, 

clasificare ce are consecinţe asupra limitelor criticii admisibile. S-au dezvoltat, de 

asemenea, criteriile de demarcaţie între conceptul de „afirmaţie factuală” şi „judecată 

de valoare”, astfel cum sunt utilizate în jurisprudenţa Curţii, subliniindu-se, totodată, 

standardul de probă aplicabil şi obligaţiile pozitive ce îi revin instanţei naţionale sub 

aspectul încuviinţării şi administrării probatoriului.  

 Totodată, în cuprinsul acestui capitol s-au detaliat exigenţele deontologice ce 

le revin jurnaliştilor cât priveşte documentarea unui subiect de presă, fiind tratată şi 

problematica relatărilor jurnalistice cu privire la un proces penal în curs, care atrag 

concomitent aplicabilitatea prezumţiei de nevinovăţie, consacrată de Art. 6 din 

Convenţie - latură penală. Din acest punct de vedere, lucrarea a analizat şi problema 

scurgerilor în presă a informaţilor nepublice, dintr-un litigiu pe rolul organelor 

judiciare, precum şi răspunderea civilă delictuală a autorităţilor pentru încălcarea 

prezumţiei de nevinovăţie prin modalitatea de redactare a comunicatelor transmise 

mass-mediei în timpul urmăririi penale.  

 Suplimentar, în analiza proporţionalităţii sancţiunii, s-a detaliat clasificarea 

ingerinţelor, cu identificarea standardului convenţional specific în funcţie de tipul 

ingerinţei, subliniindu-se, totodată, că inclusiv aplicarea celei mai blânde sancţiuni, 

cum ar fi simpla constatare a caracterului ilicit al faptei – poate conduce la o încălcare 

a unui drept convenţional, în măsura în care nu se dovedeşte a fi absolut necesară. 

Totodată, s-a analizat inclusiv problematica măsurilor provizorii prin raportare la 

dreptul intern aplicabil (art. 255 C.civ., corelat cu art. 997-1002 C.proc.civ.), 

furnizându-se exemple din practica naţională, aflată încă în dezvoltare.  

 Ultima subsecţiune din acest capitol tratează problema sancţiunilor ex-post, 

subliniind obligaţia judecătorului naţional de a doza în mod corect cuantumul valoric 

al despăgubirilor acordate, chestiune extrem de sensibilă, care poate conduce în sine 

la încălcarea unuia dintre cele două drepturi în cazul unei indemnizări insuficiente 

sau, dimpotrivă, nejustificate sau excesive. Din acest punct de vedere, s-a accentuat 

faptul că noţiunea de „despăgubiri” în sens convenţional are o accepţiune autonomă, 

care nu se limitează strict la suma acordată cu titlu de indemnizare a prejudiciului, 
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conform sensului din dreptul intern, ci are în vedere întreaga „sarcină pecuniară” ce îi 

va reveni pârâtului ca urmare a admiterii acţiunii, incluzând, de pildă, şi cheltuielile 

de judecată avansate de reclamant, la a căror plată pârâtul va fi obligat, în aplicarea 

art. 453 alin. 1 C.proc.civ. 

  Cel din urmă capitol are ca obiect de studiu libertatea de exprimare în mediul 

online, jurisprudenţa internă şi jurisprudenţa Curţii în acest domeniu extrem de actual 

fiind încă în formare şi manifestând o tendinţă semnificativă de creştere. Se observă 

că, deşi se propune calificarea dreptului de acces la internet ca făcând parte din noua 

generaţie de drepturi ale omului, faţă de avantajele incontestabile pe care le oferă – 

rapiditate în transmiterea şi accesarea informaţiei, accesibilitate, stocarea informaţiei 

pe o durată nelimitată, caracterul gratuit, rolul educaţional şi arhivistic - în egală 

măsură, ameninţările aduse dreptului la viaţă privată de către mediul digital şi 

provocările pe care instanţele naţionale sunt chemate a le gestiona sunt din ce în ce 

mai serioase. Pe baza sistematizării jurisprudenţei Curţii în această materie – deşi 

redusă până la acest moment, teza concluzionează că instanţa de contencios european 

al drepturilor omului utilizează actualmente criteriile tradiţional aplicate în speţele 

privind libertatea de exprimare, recurgând la adaptări punctuale la particularităţile 

mediului digital atunci când sunt necesare.  

 Sub acest aspect, lucrarea a analizat dreptul la anonimitate, dreptul de a fi uitat 

şi răspunderea intermediarilor activi pentru informaţiile publicate pe internet din 

perspectiva ambelor Curţi – Curtea de la Strasbourg şi Curtea de la Luxemburg – 

subliniind că există riscul unei jurisprudenţe divergente, generat, în principiu, de două 

cauze distincte. Pe de-o parte, la baza acestui risc se află moderaţia şi diplomaţia cu 

care, în opinia mea, ambele „Palate” au înţeles a evita interpretarea şi aplicarea 

reciprocă a dreptului cu care fiecare dintre acestea operează. Pe de altă parte, nu poate 

fi negat aparentul scepticism manifestat de Curtea de la Strasbourg în privinţa 

„rescrierii istoriei” prin eliminarea informaţiilor publicate pe internet, atitudine care 

nu pare a fi adoptată întocmai de Curtea de la Luxemburg. Ȋn egală măsură, teza a 

subliniat concluzia care se degajă până la acest moment, în sensul că un regim juridic 

de răspundere obiectivă a intermediarilor pentru comentarii făcute de terţi încalcă Art. 

10 din Convenţie.  

 Ȋn cadrul ultimului capitol, au fost abordate probleme practice din 

jurisprudenţa internă privind libertatea de exprimare în mediul online, accentuându-se 

necesitatea configurării cât mai clare a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în cazul 
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ingerinţelor preventive ce constă în interzicerea pe viitor a unui anume tip de 

conduită. Această problemă are un caracter extrem de actual, în opinia mea, riscul de 

a redacta un dispozitiv incert sub aspectul întinderii fiind cu atât mai pronunţat cu cât 

internetul oferă extrem de multe posibilităţi de manifestare. Consider că, pentru 

judecătorul naţional, obiectivul trasării extrem de clare şi precise a dispozitivului 

trebuie să fie o prioritate, spre a se evita imposibilitatea de executare a hotărârii 

judecătoreşti sau temporizarea nejustificată a executării acesteia şi a se consacra 

drepturi reale şi efective, iar nu iluzorii.  

Ȋn partea finală, dedicată concluziilor, lucrarea subliniază că asigurarea 

echilibrului just între libertatea de exprimare şi dreptul la reputaţie este şi trebuie să 

rămână o preocupare constantă a judecătorului naţional, ca prim judecător al 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Cunoaşterea îndeaproape a standardului 

convenţional de către judecătorul naţional apare cu atât mai importantă, cu cât acest 

standard reprezintă elementul central în astfel de litigii, raportat la cadrul normativ 

intern, pe care legiuitorul naţional a înţeles – în mod înţelept, în opinia mea – a-l 

configura printr-o intervenţie legislativă minimă, aptă a oferi stabilitate în timp 

reglementării şi a permite integrarea la nivel intern a caracterului evolutiv al 

jurisprudenţei Curţii. 

Pe baza jurisprudenţei interne analizate, se desprinde ideea conform căreia 

instanţele naţionale, majoritar, urmează standardul convenţional, pe care 

demonstrează că îl cunosc şi îl respectă, conform art. 11 şi art. 20 din Constituţie. 

Problemele identificate, însă, vizează, pe de-o parte, extragerea unor concluzii diferite 

pe baza jurisprudenţei Curţii - din pricina fie a caracterului evolutiv al acestei 

jurisprudenţe, fie, a caracterului susceptibil de multiple interpretări al unor 

considerente ale instanţei de contencios european al drepturilor omului, la care se 

adaugă un grad ridicat de complexitate a speţei. Pe de altă parte, se constată, în unele 

situaţii, o tendinţă a instanţelor naţionale de a reţine în considerente un standard 

convenţional teoretic, aplicarea acestuia rămânând la un nivel abstract, cu consecinţa 

că dreptul intern şi standardul convenţional nu sunt integrate, ci mai degrabă privite 

disociat. 

Aceste provocări, însă, sunt inerente, în opinia mea, oricărui sistem judiciar 

naţional, în care judecătorul neste de cele mai multe ori chemat să ofere soluţii unor 

probleme de drept de noutate, cu privire la care Curtea nu a avut ocazia de a se 

pronunţa în speţe identice sau măcar cu o similitudine accentuată. Ȋn asemenea situaţii 
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– deloc rare la număr -  în care judecătorului naţional i se cere să aplice formula 

pretoriană, pentru că societatea evoluează înaintea dreptului, riscurile sunt de esenţa 

demersului judiciar, astfel că rezultatul trebuie privit cu suficientă îngăduinţă şi 

încredere. 

Lucrarea subliniază importanţa parcurgerii cu rigurozitate a regulilor ce 

compun algoritmul configurat, care scade semnificativ şansele unei reevaluări din 

partea instanţei de la Strasbourg, mai ales pe fondul importanţei crescute atribuite de 

Curte principiului subsidiarităţii, în favoarea marjei de apreciere a Statelor Membre 

ale Consiliului Europei. 


