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Recomandarea Rec(2004)5 a  
Comitetului de Mini�tri c�tre statele membre privind verificarea 
compatibilit��ii proiectelor de lege, a legilor în vigoare �i a practicilor 
administrative cu standardele impuse de Conven�ia european� a 
drepturilor omului    
 
(adoptat� de Comitetul de Mini�tri la data de 12 mai 2004, la cea de-a 114-a 
sesiune) 
 
 
Comitetul de Mini�tri, în conformitate cu art. 15 (b) din Statutul Consiliului 
Europei, 
 
Considerând c� scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai 
strânse între membrii s�i �i c� unul dintre mijloacele cele mai importante 
pentru atingerea acestui scop este ap�rarea �i dezvoltarea drepturilor omului 
�i a libert��ilor fundamentale; 
 
Reafirmându-�i convingerea potrivit c�reia Conven�ia pentru ap�rarea 
drepturilor omului �i a libert��ilor fundamentale (denumit�, în continuare, 
„Conven�ia”) trebuie s� r�mân� punctul de referin�� esen�ial în domeniul 
protec�iei drepturilor omului în Europa �i amintindu-�i angajamentul de a 
lua m�suri vizând garantarea eficacit��ii pe termen lung a sistemului de 
control instituit de Conven�ie; 
 
Reamintind caracterul subsidiar al mecanismului de control instituit prin 
Conven�ie, care presupune, în conformitate cu art. 1 al acesteia, ca 
drepturile �i libert��ile garantate prin Conven�ie s� fie protejate în primul 
rând de dreptul intern �i aplicate de autorit��ile na�ionale; 
 
Salutând, în acest context, faptul c� Conven�ia face ast�zi parte integrant� 
din ordinea juridic� intern� a tuturor statelor p�r�i �i remarcând, în acest 
sens, rolul important jucat de instan�ele na�ionale;    
 
Reamintind c�, în conformitate cu art. 46 alin. 1 din Conven�ie, înaltele p�r�i 
contractante se angajeaz� s� se conformeze hot�rârilor definitive ale Cur�ii 
Europene a Drepturilor Omului (denumit�, în continuare, „Curtea”) în 
litigiile în care sunt p�r�i; 
 
Considerând, totu�i, c� trebuie f�cute eforturi suplimentare de statele 
membre pentru a da efect deplin Conven�iei, în special prin adaptarea 
constant� a normelor na�ionale la normele acesteia din urm�, în lumina 
jurispruden�ei Cur�ii; 
 
Convins c� verificarea compatibilit��ii cu Conven�ia a proiectelor de lege, a 
legilor în vigoare �i a practicilor administrative contribuie la prevenirea 
înc�lc�rii drepturilor omului �i la limitarea num�rului de cereri adresate 
Cur�ii; 
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Subliniind importan�a consult�rii diferitelor organisme competente �i 
independente, inclusiv institu�iile na�ionale pentru promovarea �i protejarea 
drepturilor omului �i a organiza�iilor neguvernamentale; 
Având în vedere diversitatea practicilor din statele membre în materia 
verific�rii compatibilit��ii; 
 
Recomand� statelor membre, luând în considerare exemplele de bune 
practici men�ionate în anex�: 
 

I. s� asigure existen�a mecanismelor adecvate �i efective de verificare 
sistematic� a compatibilit��ii cu Conven�ia a proiectelor de lege, în 
lumina jurispruden�ei Cur�ii; 

II. s� asigure existen�a mecanismelor adecvate de verificare, ori de 
câte ori este necesar, a compatibilit��ii legilor în vigoare �i a 
practicilor administrative, astfel cum se reg�sesc în special în 
regulamente, decrete �i circulare; 

III. s� asigure adaptarea, cât de curând posibil, a legilor �i practicilor 
lor administrative pentru a evita înc�lc�rile Conven�iei; 

 
Mandateaz� Secretarul General al Consiliului Europei s� ia m�surile 
necesare pentru acordarea asisten�ei corespunz�toare statelor membre care 
o solicit�, pentru a le ajuta s� pun� în aplicare prezenta recomandare.  
 
Anexa la Recomandarea Rec(2004)5 
 
Introducere      
 
1. În ciuda reformei, ce rezult� din Protocolul nr. 11, a mecanismului de 
control stabilit de Conven�ia european� a drepturilor omului (denumit�, în 
continuare, Conven�ia), num�rul de cereri depuse la Curtea European� a 
Drepturilor Omului (denumit�, în continuare, Curtea) este în continu� 
cre�tere, ceea ce conduce la întârzieri considerabile în solu�ionarea cauzelor.  
 
2. Aceast� dezvoltare reflect� un acces mai facil la jurisdic�ia european�, ca 
�i o îmbun�t��ire constant� a protec�iei drepturilor omului în Europa, dar 
nu trebuie uitat c� p�r�ile la Conven�ie sunt cele care, în conformitate cu 
principiul subsidiarit��ii, r�mân garan�ii principali ai drepturilor enun�ate de 
Conven�ie. Potrivit art. 1 din Conven�ie, „Înaltele P�r�i Contractante recunosc 
tuturor persoanelor aflate sub jurisdic�ia lor drepturile �i libert��ile definite 
în titlul I din prezenta conven�ie”. Prin urmare, cea mai eficient� �i direct� 
protec�ie a drepturilor �i libert��ilor prev�zute de Conven�ie trebuie asigurat� 
la nivel na�ional. Aceast� obliga�ie prive�te toate organele de stat: în special 
instan�ele, administra�ia �i legislativul.  
 
3. Condi�ia prealabil� pentru ca prin Conven�ie s� fie garantate efectiv 
drepturile omului este aceea ca statele p�r�i s� confere efect Conven�iei în 
ordinea lor juridic�, în lumina jurispruden�ei Cur�ii. Aceasta implic�, în 
special, c� ele trebuie s� se asigure c� legile �i practica administrativ� se 
conformeaz� acesteia.    
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4. Prezenta recomandare încurajeaz� statele s� înfiin�eze mecanisme care s� 
permit� verificarea compatibilit��ii cu Conven�ia atât a proiectelor de lege cât 
�i a legilor în vigoare �i a practicilor administrative. Exemple de bune practici 
sunt descrise mai jos. Punerea în aplicare a recomand�rii ar trebui s� 
contribuie astfel la prevenirea înc�lc�rii drepturilor omului în statele 
membre �i s� ajute, în consecin��, la diminuarea influxului de cauze care 
ajung la Curte.  
 
Verificarea compatibilit��ii proiectelor de lege  
 
5. Se recomand� ca statele membre s� instituie verificarea sistematic� a 
compatibilit��ii proiectelor de lege, în special a acelora care pot afecta 
drepturile �i libert��ile protejate prin Conven�ie. Este un punct crucial: prin 
adoptarea unei legi a c�rei conformitate a fost verificat�, statul diminueaz� 
riscul ca o înc�lcare a Conven�iei s�-�i aib� originea în acea lege, iar Curtea 
s� constate o astfel de înc�lcare. În plus, statul impune astfel administra�iei 
sale un cadru conform Conven�iei în ac�iunile pe care le întreprinde fa�� de 
toate persoanele aflate sub jurisdic�ia sa.  
 
6. Asisten�a Consiliului Europei poate fi avut� în vedere în unele cazuri 
pentru a proceda la aceast� verificare. O astfel de asisten�� este disponibil� 
deja în ce prive�te, în special, proiectele de lege privind libertatea religioas�, 
obiec�ia de con�tiin��, libertatea de informare, libertatea de asociere etc. Cu 
toate acestea, este dreptul fiec�rui stat s� decid� dac� �ine cont sau nu de 
concluziile expertizelor tehnice care le sunt transmise în acest cadru.  
 
Verificarea compatibilit��ii legilor în vigoare 
 
7. Controlul de compatibilitate ar trebui efectuat, de asemenea, în m�sura în 
care este necesar �i cu privire la legile în vigoare. Într-adev�r, jurispruden�a 
evolutiv� a Cur�ii poate avea inciden�� asupra unei legi care era ini�ial 
compatibil� cu Conven�ia sau care nu a f�cut obiectul unui control de 
compatibilitate anterior adopt�rii.  
 
8. Aceast� verificare se dovede�te, în mod special, important� pentru legile 
care ating domenii în care experien�a arat� c� exist� un risc special de 
înc�lcare a drepturilor omului, cum sunt activit��ile de poli�ie, procedura 
penal�, condi�iile de deten�ie, drepturile str�inilor etc.  
 
Verificarea compatibilit��ii practicilor administrative  
 
9. Prezenta recomandare acoper�, de asemenea, în m�sura în care este 
necesar, verificarea compatibilit��ii cu Conven�ia a regulamentelor 
administrative �i prin urmare, vizeaz� s� asigure respectarea drepturilor 
omului în practica de zi cu zi. Într-adev�r, este esen�ial ca organismele, în 
special cele cu atribu�ii care le permit s� restrâng� exerci�iul drepturilor 
omului, s� dispun� de mijloace necesare pentru a asigura compatibilitatea 
activit��ii lor cu Conven�ia.  
 
10. Trebuie precizat c� recomandarea vizeaz�, de asemenea, practicile 
administrative care nu se întemeiaz� pe textul unui regulament. Este de cea 
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mai mare importan�� ca statele s� asigure verificarea compatibilit��ii 
acestora cu Conven�ia.  
 
Proceduri care s� permit� schimb�ri în urma verific�rilor efectuate 
11. Pentru ca verificarea s� aib� efecte practice �i s� nu se limiteze la simpla 
constatare a unei incompatibilit��i între dispozi�ia vizat� �i Conven�ie, este 
esen�ial ca statele membre s� asigure schimb�ri în urma acestui tip de 
verificare.  
 
12. Recomandarea pune accentul pe necesitatea ca statele membre s� 
ac�ioneze pentru a atinge obiectivele pe care le vizeaz�. Astfel, în m�sura în 
care se dovede�te necesar, statele membre ar trebui s� întreprind� rapid, în 
urma verific�rii, demersurile de modificare a legilor în vigoare �i a practicilor 
administrative, pentru a le face compatibile cu Conven�ia. Pentru aceasta, �i 
dac� se dovede�te necesar, ele ar trebui s� amelioreze sau s� înfiin�eze 
mecanisme de revizuire adecvate care ar trebui utilizate sistematic �i rapid 
ca urmare a constat�rii unei incompatibilit��i a unei prevederi interne. Ar 
trebui totu�i subliniat c� adesea, pentru asigurarea compatibilit��ii, este 
suficient s� se procedeze la schimb�ri de jurispruden�� �i de practic�. În 
conformitate cu sistemul juridic al unor state membre, compatibilitatea ar 
putea fi asigurat� prin simpla neaplicare a m�surilor legislative respective.  
 
13. O astfel de capacitate de adaptare ar trebui facilitat� �i încurajat�, în 
special prin difuzarea rapid� �i eficient� a hot�rârilor Cur�ii c�tre toate 
autorit��ile vizate de înc�lcarea respectiv� �i printr-o instruire adecvat� a 
factorilor de decizie. Comitetul de Mini�tri a consacrat acestor aspecte dou� 
recomand�ri specifice importante, una privind publicarea �i difuzarea în 
statele membre a textului Conven�iei �i a jurispruden�ei Cur�ii 
(Rec(2002)13), iar cealalt� privind Conven�ia în înv���mântul universitar �i 
formarea profesional� (Rec(2004)4).  
 
14. În cazul în care o instan�� decide c� nu este competent� s� asigure 
adaptarea necesar� datorit� formul�rii legii în cauz�, anumite state prev�d 
proceduri legislative accelerate.  
 
15. În cadrul celor de mai sus, pot fi avute în vedere urm�toarele posibilit��i.  
 
Exemple de bune practici 
 
16. Fiecare stat membru este invitat s� furnizeze informa�ii despre practicile 
sale �i evolu�ia acestora, în special prin informarea cu regularitate a 
Secretarului General al Consiliului Europei. La rândul s�u, acesta va 
informa periodic toate statele membre despre bunele practici existente.  
 
I. Publicarea, traducerea, difuzarea �i formarea în sistemul de protec�ie a 
drepturilor omului  
 
17. Cu titlu preliminar, trebuie amintit c� o verificare eficace impune mai 
întâi publicarea �i difuzarea adecvat� la nivel intern, în limba sau limbile 
��rii �i în special prin mijloace electronice, a textului Conven�iei �i a 
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jurispruden�ei pertinente a Cur�ii, precum �i dezvoltarea programelor de 
înv���mânt universitar �i de formare profesional� privind drepturile omului.  
 
II. Verificarea proiectelor de lege  
 
18. Controlul sistematic al proiectelor de lege este realizat, în general, atât la 
nivelul executivului cât �i la cel al legislativului, organismele independente 
fiind, de asemenea, consultate.  
 
De c�tre executiv 
 
19. În general, verificarea compatibilit��ii cu Conven�ia �i protocoalele sale 
începe în cadrul ministerului care a ini�iat proiectul de lege. În plus, în unele 
state membre, o responsabilitate special� revine anumitor ministere sau 
departamente, de exemplu Cancelaria, ministerul justi�iei �i/sau ministerul 
afacerilor externe pentru verificarea unei astfel de compatibilit��i. Unele 
state membre atribuie agentului guvernamental pentru Curtea de la 
Strasbourg, printre alte atribu�ii, �i pe aceea de a se pronun�a asupra 
compatibilit��ii cu Conven�ia a legilor na�ionale. Pe aceast� baz�, agentul 
este abilitat s� fac� propuneri de amendare a legilor existente sau a noii 
legisla�ii preconizate.      
 
20. Dreptul intern din numeroase state membre prevede c� proiectul de lege 
trimis la parlament trebuie înso�it de un raport explicativ detaliat care 
trebuie, de asemenea, s� indice �i s� ridice eventuale întreb�ri pe teren 
constitu�ional �i/sau pe acela al Conven�iei. În unele state membre, el 
trebuie înso�it de o declara�ie formal� privind conformitatea sa cu Conven�ia. 
Într-un stat membru, ministrul care r�spunde de proiectul de lege trebuie s� 
certifice formal în fa�a parlamentului c�, dup� �tiin�a sa, dispozi�iile acestuia 
sunt compatibile cu Conven�ia sau c� nu este în m�sur� s� fac� o astfel de 
declara�ie dar c� totu�i dore�te ca parlamentul s� examineze proiectul.  
 
De c�tre parlament  
 
21. În plus fa�� de controlul exercitat de guvern, un examen are loc prin 
intermediul serviciilor juridice ale parlamentului �i/sau ale diferitelor sale 
comisii parlamentare.  
 
Alte consult�ri 
 
22. Consult�ri în vederea asigur�rii compatibilit��ii cu normele în materia 
drepturilor omului sunt prev�zute în diverse stadii ale procesului legislativ. 
În unele domenii, consultarea este facultativ�. În altele, în special dac� 
proiectul de lege este susceptibil s� afecteze drepturile fundamentale, 
consultarea unei anumite institu�ii, de exemplu Consiliul de Stat în unele 
state membre, este obligatorie, în condi�iile legii. Dac� Guvernul nu a 
procedat la o consultare obligatorie, actul adoptat va fi lovit de o iregularitate 
procedural�. Dac�, dup� consultare, se decide s� nu �in� seama de avizul 
primit, î�i asum� consecin�ele juridice sau politice care pot decurge dintr-o 
asemenea decizie.  
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23. Consult�ri facultative sau obligatorii ale altor organisme non-
jurisdic�ionale cu competen�e în materia drepturilor omului sunt, de 
asemenea, prev�zute adesea. Poate fi vorba de institu�ii na�ionale 
independente pentru promovarea �i protejarea drepturilor omului, de 
ombudsman sau de organiza�ii neguvernamentale locale sau interna�ionale, 
institute sau centre pentru drepturile omului, sau de Barou etc.  
 
24. Exper�i sau organe ale Consiliului Europei, în special Comisia european� 
pentru democra�ie prin drept („Comisia de la Vene�ia”) pot fi invita�i s�-�i dea 
avizul privind compatibilitatea cu Conven�ia a anumitor proiecte de lege 
referitoare la drepturile omului. Aceast� solicitare de aviz nu înlocuie�te 
examinarea intern� a compatibilit��ii cu Conven�ia.  
 
III. Verificarea legilor în vigoare �i a practicilor administrative  
 
25. Dac� nu se poate cere statelor membre s� verifice sistematic ansamblul 
legisla�iei lor, regulamentele �i practica administrativ�, poate fi necesar s� se 
procedeze la un astfel de exerci�iu, de exemplu ca rezultat al experien�ei 
na�ionale în aplicarea unei legi sau a unui regulament sau în urma unei noi 
hot�râri a Cur�ii împotriva unui alt stat membru. În cazul unei hot�râri care 
îl prive�te direct, în temeiul art. 46, statul are obliga�ia de a lua m�surile 
necesare pentru a se conforma acesteia.  
 
De c�tre executiv 
 
26. În unele state membre, ministrul care ini�iaz� legisla�ia r�spunde, de 
asemenea, de verificarea compatibilit��ii reglement�rilor �i practicilor 
existente, ceea ce implic� cunoa�terea evolu�iilor jurispruden�iale recente ale 
Cur�ii. În alte state membre, agen�ii guvernamentali sunt cei care atrag 
aten�ia organismelor independente �i în special instan�elor cu privire la 
anumite evolu�ii ale jurispruden�ei. Acest aspect subliniaz� importan�a 
educa�iei ini�iale �i a instruirii continue cu privire la sistemul Conven�iei. 
Organele competente ale statului trebuie s� se asigure c� persoanele 
responsabile din cadrul autorit��ilor locale �i centrale �in cont de Conven�ie 
�i de jurispruden�a Cur�ii pentru a evita înc�lc�rile.  
 
De c�tre parlament     
 
27. Solicit�rile de verificare a compatibilit��ii pot interveni în cadrul 
dezbaterilor parlamentare.  
 
De institu�iile judiciare  
 
28. Verificarea poate avea loc în cadrul procedurilor judiciare ini�iate de 
persoane care au calitate procesual� activ� sau chiar de organe ale statului, 
persoane sau organisme care nu sunt afectate direct (de exemplu, la Curtea 
Constitu�ional�).  
 
De c�tre institu�ii nejurisdic�ionale independente  
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29.  Pe lâng� celelalte func�ii pe care îndeplinesc când sunt sesizate de 
guvern sau de parlament, institu�iile nejurisdic�ionale independente �i în 
special institu�iile na�ionale pentru promovarea �i protejarea drepturilor 
omului, ca �i ombudsman-ii, joac� un rol activ în verificarea modului de 
aplicare a legii �i în special a Conven�iei, care face parte din dreptul intern. 
În unele state membre, aceste institu�ii pot, de asemenea, în anumite 
condi�ii, s� examineze plângeri individuale �i s� efectueze anchete din 
proprie ini�iativ�. Ele încearc� s� asigure corectarea deficien�elor din 
legisla�ia existent� �i în acest scop, pot s� trimit� comunic�ri oficiale 
parlamentului sau guvernului.        
 
 
 
         


