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CĂTRE PUBLICAŢIA ON LINE DC NEWS 

REF LINK HTTPS://WWW.DCNEWS.RO/SALVAMARI-DIN-COSTINESTI-SNOPITI-IN-BATAIE-DE-

PATRON-L-A-BATUT-CU-LUSTRA-SI-L-A-BAGAT-IN-DULAP-VIDEO_835507.HTML  

 

 

Subsemantul, AVOCAT VIOREL PAPU (datele de contact în antet), în 

executarea mandatului încredinţat de persoana la care aţi făcut referire în articolul 

din linkul de mai sus, vă transmit prezenta 

 

NOTIFICARE 

prin care vă solicit ferm şi respectuos, să ştergeţi de pe website-ul dumneavoastră 

articolul  intitulat „Salvamari din Costinești, snopiți în bătaie de patron. „L-a 

bătut cu lustra și l-a băgat în dulap” - VIDEO” existent la data redactării prezentei 

la următoarea adresa web:  https://www.dcnews.ro/salvamari-din-costinesti-

snopiti-in-bataie-de-patron-l-a-batut-cu-lustra-si-l-a-bagat-in-dulap-

video_835507.html/ sau, după caz referirea la elemente de identificare ale clientului 

nostru (calitatea de angajat ISU etc.), în caz că nu se va înlătura tot articolul 

menţionat. 

 

Acest articol apărut pe web site-ul dumneavoastră sub semnătura doamnei 

Doiniţa Manic, în data 31.08.2021, conţine o serie de afirmaţii cu valoare de adevăr 

absolut, bazate pe declaraţii unilaterale ale unor persoane care se contrazic sau care 

au creat numai probleme acolo unde au avut contact cu instituţiile statului1, deci 

persoane fără credibilitate. 

Însuşi titlul „snopiți în bătaie” este unul total disproporţionat faţă de cele 

reclamate chiar de către cel presupus agresat, persoană care, după cum se poate 

observa, nu a prezentat niciun fel de certificat medico-legal şi poartă un bandaj 

                                                
1 http://arhiva.gov.ro/comunicat-de-presa__l1a20651.html - comunicat referitor la Nicolae Bogdan Ghimboaşe, dat afară 
din Jandarmerie şi ulterior de la Poliţia Locală Hîrşova, din cauza scandalurilor create. 



PAGINA 2 DIN 9 

superficial şi superfluu pe antebraţul drept. Această afirmaţie contrazice logica, 

evidenţa şi bunul simţ al raţiunii dar mai ales realitatea. 

Mai mult, la o nici o zi după presupusul teribil atac, acesta este filmat cum intră 

în apă fără bandaj, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau filmare de montaj. 

În condiţiile în care clientul meu nu arestatut de persoană publică, chiar dacă este 

angajat ISU Dobrogea, celelalte aspecte sunt chestiuni total lipsite de interes pentru 

opinia publică (nu are sens să discutăm despre caracterul nereal al acestora, sunt 

doar detalii despre un presupus incident), în condiţiile în care clientul nu am dorit şi 

nu doreşte să apar în atenţia opiniei publice (nici ca identitate, nici prin raportare la 

calitatea de angajat ISU Dobrogea), subliniind faptul că articolul îl prejudiciază, este 

deranjant, atât pentru dumnealui, care are dreptul de a fi lăsat în pace, cât şi din 

perspectiva faptului că terţii, speculând aceste informaţii şi imaginile, pot să 

reacţioneze într-un mod nedorit la aceasta publicare (dispreţuitor, pizmuitor, 

peiorativ etc.), ceea ce s-a şi întâmplat. 

Acest articol se regăseşte în arhiva dumneavoastră, fiind accesibil oricui ar dori 

să afle informaţii despre clientul nostru. 

La acest moment, informaţiile de mai sus nu constituie decât date personale 

despre clientul nostru şi viaţa privată a acestuia (indiferent de caracterul 

dezinformator al acestui articol), la ȋndemâna oricărui utilizator al internetului. 

Doresc să reţineţi că acesta nu are calitatea de demnitar, persoana publică ori 

persoană cunoscută publicului (vedetă) şi a fost adus în atenţia publicului, fără voia 

sa de către publicaţia dumneavoastră şi de către altele care au preluat, fără a le 

verifica, aceste informaţii care nu au suport probator. 

În sensul interzicerii ingerinţelor in viaţa privată (şi activitatea profesională este 

considerată parte a vieţii private)2, invocăm prevederile art. 26 alin. (1), art. 30 alin. 

(6) din Constituţia României, art. 8 şi 10 alin. (2) din Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, coroborate cu celelalte dispoziţii 

interne, respectiv art. 723 , 744, 2535, 1.3576 Cod civil, prevederi care îi conferă 

                                                
2 Că viaţa privată include şi activităţile de la locul de munca rezultă din hotărârea CEDO din cauza Niemietz c. Germaniei 
unde : “Curtea a considerat că nu există nicio raţiune de principiu pentru a exclude din domeniul de incidenţă al noţiunii de 
viaţă privată activităţile profesionale sau comerciale, în condiţiile în care la locul de muncă majoritatea oamenilor iau şi 
păstrează un contact cu lumea exterioară. De multe, este dificil de trasat o linie între viaţa profesională şi cea personală a 
persoanei sau de distins între un act profesional şi unul privat. De aceea, Curtea a considerat art. 8 oferă protecţia unei 
persoane nu doar în cercul său intim, ci şi în timpul şi parcursul activităţii sale profesionale”. 

3 (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale. 
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dreptul de a acţiona în judecată pe oricine îi încalcă aceste drepturi nepatrimoniale 

şi să solicite atât daune morale, cât şi eventual materiale pentru compensarea 

prejudiciilor suferite pe planul profesional, al vieţii private şi sociale (în general), 

publicarea hotărârii de condamnare pe cheltuiala celor care l-au prejudiciat, 

cheltuieli de judecată, constând în onorarii avocat şi alte speze de acest gen, precum 

şi măsurile pe care le-a solicitat în prezenta, clientul intenţionând însă 

soluţionarea amiabilă a acestui diferend, în sensul celor solicitate mai sus.  

De altfel, înţelegem să facem trimitere şi la nenumăratele decizii ale Curţii 

Europene a Drepturilor Omului, prin care statele membre au fost condamnate 

pentru că nu au sancţionat publicaţii sau posturi TV, care au încălcat viaţa privată a 

unor cetăţeni ai acestor state, ori în care s-a decis că libertatea de exprimare a fost 

exercitată abuziv sau s-a statuat cu privire la aspecte similare cu cele ce fac obiectul 

prezentei notificări, cum ar fi şi fără a se limita la cauza Someşan şi Butiuc c. 

României (hotărârea din 19 noiembrie 2013)7, cauza Jalbă c. României (hotărârea 

                                                                                                                                                        
(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără respectarea 
limitelor prevăzute la art. 75. 
4 Atingeri aduse vieţii private 

Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private: 
e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 
f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, 
fără acordul persoanei în cauză 
5 (1) Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori ameninţate poate cere oricând instanţei: 
a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă; 
b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă; 
c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul încălcării drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la 
libera exprimare, instanţa poate dispune numai măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c). 

(3) Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi poate cere instanţei să îl oblige pe autorul faptei să 
îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanţă spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt: 
a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare; 
b) orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat. 

(4) De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparaţie patrimonială pentru 
prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste 
cazuri, dreptul la acţiune este supus prescripţiei extinctive. 
6 (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. 
  (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. 

 
7 Articolul descria relaţia extraconjugală a unui redactor care lucra la un ziar privat, primul reclamant, precum şi 
relaţia acestuia cu soţia sa, cea de a doua reclamantă, şi includea observaţii făcute în legătură cu starea acestora 
de sănătate.  
  Curtea a constatat că instanţele interne nu au făcut nicio evaluare pentru a stabili dacă materialul publicat era de interes 
public, ci s-au concentrat pe alte aspecte ale cazului, cum ar fi dacă ceea ce s-a publicat a fost adevărat, sau dacă a existat 
intenţia de a îi calomnia pe reclamanţi.  
  Rolul sau funcţia persoanei în cauză şi natura activităţilor care erau subiectul articolului constituie un alt criteriu 
important, legat de cel precedent.  
  Curtea a hotărât că trebuie făcută o distincţie fundamentală între raportarea problemelor de fapt care pot contribui la o 
dezbatere într-o societate democratică, de exemplu privind politicienii care îşi exercită funcţiile oficiale şi raportarea 
detaliilor privind viaţa privată a unui individ care nu exercită asemenea funcţii, cu singurul scop de a satisface 
curiozitatea publică, în cazul din urmă, libertatea de exprimare impune o interpretare mai strictă.  
  Curtea observă că instanţele naţionale nu au făcut nicio evaluare în urma căreia să ajungă la concluzia că cei doi erau 
persoane publice, ci s-au limitat la citarea declaraţiei jurnalistei conform căreia primul reclamant era o persoană publică. 
Instanţele naţionale nu au menţionat şi nu au evaluat în niciun fel situaţia celei de a doua reclamante.  
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din 18 februarie 2014)8, cauza Stângu şi Scutelnicu c. României (hotărârea din 26 

ianuarie 2006)9, cauza Petrina c. României (hotărârea din 14 octombrie 2008)10, 

cauza Marin Stănciulescu c. României (hotărârea din 22 noiembrie 2011)11, cauza 

Căşuneanu c. României (hotărârea din 16 aprilie 2013)12, cauza Maria Sipoş c. 

României (hotărârea din 24 mai 2004)13, cauza Mihaiu c. României (hotărârea din 4 

noiembrie 2008)14, cauza MGN Limited c. Regatului Unit (hotărârea din 18 ianuarie 

2011)15, cauza Katamadze c. Georgiei (hotărârea din 14 februarie 2006)16, cauza 

                                                                                                                                                        
  În această privinţă, Curtea consideră corectă opinia separată a judecătorului M.A.C., din cadrul Judecătoriei Bihor, care a 
făcut o analiză extensivă a situaţiei reclamanţilor şi a constatat că aceştia nu puteau fi consideraţi persoane publice, şi 
că nu a fost demonstrat în cauză faptul că materialele publicate privindu-i pe ei, chiar dacă acestea erau 
adevărate, erau de interes public.  
  Consideraţiile precedente sunt suficiente pentru a permite Curţii să concluzioneze că, prin urmare, a fost încălcat art. 8 
din Convenţie ce implică respectarea efectivă a dreptului reclamanţilor la viaţă privată, în special dreptul la protejarea 
reputaţiei acestora. 
8 “40. Curtea subliniază că nu există niciun indiciu în documentele prezentate de părţi că reclamantul a săvârşit sau a 
fost implicat în vreuna din faptele de care l-a acuzat jurnalistul. 
   42. Prin urmare, Curtea consideră că, insinuând că reclamantul a fost implicat în activităţi şi afaceri incompatibile cu 
profesia acestuia, ca şi cum ar fi fost un fapt stabilit, deşi era o simplă speculaţie din partea autorului, articolul a depăşit 
limita comentariilor acceptabile. 
   43. În cele din urmă, Curtea observă că nu există nicio probă la dosar care să arate că jurnalistul i-a oferit reclamantului 
ocazia de a răspunde acuzaţiilor împotriva lui sau că ziarul a publicat un drept la replica. Prin urmare, a fost încălcat art. 8 
din Convenţie.” 
9 În cauză reclamanţii au fost obligaţi să plătească despăgubiri pentru că nu au reuşit să dovedească afirmaţiile 
ofensatoare, factuale, de corupţie făcute împotriva unui ofiţer de poliţie şi că acestea fuseseră transmise dintr-o 
sursă credibilă, ca atare nu s-a produs o încălcare a articolului 10 
10 “49. Curtea este de părere că în speţă afirmaţiile celor doi ziarişti au depăşit limitele acceptabile, acuzând 
reclamantul că a făcut parte dintr-o grupare de represiune şi teroare folosită de vechiul regim drept instrument al 
poliţiei politice. … 
    50. Chiar dacă s-ar admite că afirmaţiile în cauză ar putea fi considerate drept judecăţi de valoare, Curtea consideră că 
sunt lipsite de orice bază reală. Nu exista niciun indiciu că reclamantul ar fi lucrat în calitate de agent de Securitate; şi 
răspunsul oficial al C.N.S.A.S., în 2004, a confirmat de altfel lipsa oricărei implicări a reclamantului în structurile Securităţii (a 
se vedea paragraful 13 de mai sus).  
   52. În aceste împrejurări, Curtea nu este convinsă că considerentele prezentate de instanţele interne pentru a apăra 
libertatea de expresie erau suficiente pentru a predomina în faţa reputaţiei reclamantului. Curtea consideră că nu exista un 
raport de proporţionalitate rezonabil între interesele concurente implicate. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 8 din 
Convenţie.” 
11 “33. Curtea observă, de asemenea, că, la momentul evenimentelor, M.N. nu era o persoană publică sau politician, ci o 
persoană obişnuită care făcuse obiectul unei acţiuni penale în 1996. La momentul faptelor în cauză, aceasta nu era 
funcţionar public, iar remarcile reclamantului nu priveau nicio faptă nelegală comisă de aceasta în exerciţiul funcţiei 
de consilier juridic pe care o ocupa la vremea respectivă. În această privinţă, Curtea consideră că statutul acesteia de 
persoană obişnuită extindea zona de interacţiune care poate intra sub incidenţa vieţii private. Faptul că aceasta făcuse 
obiectul unei acţiuni penale nu o poate priva de protecţia art. 8.” 
12 Curtea observă că fragmente din dosarul de urmărire penală au devenit publice înainte de începerea procedurii în 
contradictoriu, cu alte cuvinte – înainte ca procurorul să înainteze instanţei rechizitoriul întocmit. Conţinutul 
înregistrărilor a divulgat informaţii despre afacerile private are reclamantului şi astfel l-a pus într-o lumină 
nefavorabilă, dând impresia că a săvârşit fapte ilegale înainte ca autorităţile naţionale să aibă posibilitatea de a 
cerceta învinuirile. 
13 Reclamanta s-a plâns de faptul că instanţele naţionale, deşi au constatat în hotărârea sa definitivă faptul că respectivul 
comunicat de presă redactat in numele Societăţii Romane de Televiziune conţinea expresii defăimătoare adresate acesteia, 
i-a achitat pe cei care l-au redactat.  
14 Reclamantul, jurnalist, a fost condamnat la plata unei amenzi penale pentru calomnie şi a fost obligat să plătească 
despăgubiri pentru că a publicat un articol în care susţinea că un alt jurnalist a acceptat un ceas de lux din partea unui 
grup industrial în timpul unei conferinţe de presă organizate de acel grup, care – potrivit articolului în cauză – a 
dus la insolvenţa uneia dintre cele mai mari întreprinderi din România 
15 În această cauză, societatea editoare Mgn Limited a susţinut că Marea Britanie ar fi adus atingere dreptului său la liberă 
exprimare prin  hotărârea prin care instanţele naţionale au stabilit că, prin publicarea de către aceasta în Daily Mirror a 
unor articole şi clişee pe tema curei de dezintoxicare cu stupefiante a manechinului Naomi Campbell, i-a fost 
încălcat dreptul la viaţă privată a acesteia. Curtea a stabilit lipsa încălcării dispoziţiilor art. 10 (libertatea de exprimare 
şi de informare) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în ceea ce priveşte capătul de cerere al Mgn Limited 
referitor la viaţa privată.  
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Medzlis Islamske Zajednice Brco şi alţii c. Bosniei şi Herţegovinei (hotărârea din 27 

iulie 2017)17, cauza Leempoel & S.A. ED. Cine Revue c. Belgiei (hotărârea din 9 

noiembrie 2006)18, cauza Radio France c. Franţei (hotărârea din 30 martie 2004)19, 

cauza Ruokanen şi alţii c. Finlandei (hotărârea din 6 aprilie 2010)20, cauza A c. 

Norvegiei (hotărârea din 9 aprilie 2009)21, cauza Lešnik c. Slovaciei (hotărârea din 

11 martie 2003)22, cauza Perna c. Italiei (hotărârea din 6 mai 2003)23, cauza 

                                                                                                                                                        
16 Curtea a declarat inadmisibilă cererea, ca fiind vădit nefondată, întrucât insultele publice, fără nicio justificare 
valabilă aduse fondatorului, editorului şi unor jurnalişti de la un alt ziar local, nu au putut fi dovedite, reclamanta 
neputând să demonstreze că nu a fost un atac personal gratuit. 
17 Această cauză privea latura civilă în cadrul unui proces penal soluţionat cu condamnarea pentru calomnie a patru 
organizaţii în urma publicării unei scrisori pe care acestea o adresaseră celei mai înalte autorităţi din districtul lor pentru a 
se plânge de candidatura unei persoane pentru postul de director al staţiei de radio şi televiziune multietnice a Districtului 
Brčko.  
   Marea Cameră a constatat, în special, că patru declaraţii din scrisoare conţineau afirmaţii care îl prezentau pe candidatul 
în cauză ca fiind o persoană lipsită de respect şi dispreţuitoare în opiniile şi sentimentele sale faţă de musulmani şi etnicii 
bosniaci. Acuzaţiile erau de natură să pună în discuţie capacitatea persoanei de a ocupa postul de director al radioului şi 
rolul acesteia de redactor al programului de divertisment al unui post de radio public multietnic. Cu toate acestea, 
reclamantele nu au făcut în faţa instanţelor interne proba verităţii acestor declaraţii, despre care cunoşteau sau 
ar fi trebuit să cunoască faptul că erau false, în ciuda faptului că aveau obligaţia să verifice veridicitatea 
declaraţiilor, chiar dacă le aduseseră la cunoştinţa autorităţilor prin intermediul corespondenţei private. Prin 
urmare, Marea Cameră a hotărât că reclamantele nu dispuneau de o bază faptică suficientă pentru a-şi susţine alegaţiile şi 
că ingerinţa în libertatea de exprimare a acestora a fost susţinută de motive relevante şi suficiente şi a fost proporţională 
cu obiectivul legitim urmărit (protecţia reputaţiei candidatului în cauză).  
18 Cauza privea retragerea de la vânzare şi interdicţia privind vânzarea şi distribuirea de reviste Ciné Télé Revue, care 
publicase note întocmite de un judecător de instrucţie pentru o audiere în faţa comisiei parlamentare de anchetă 
în cauza Dutroux, care a dus la trimiterea în judecată a unui număr de persoane suspecte de pedofilie în Belgia, în anii 
’90. În 2004, principalul inculpat, Marc Dutroux, a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru că a răpit, a ţinut ostatice, a 
violat şi a ucis mai multe fete.  
   Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenţie, constatând că articolul în cauză şi 
circularea sa în presă nu putea fi considerat ca având o contribuţie la vreo dezbatere de interes general pentru societate şi 
că motivele invocate de instanţele belgiene pentru a justifica condamnarea reclamanţilor au fost relevante şi suficiente. 
Ingerinţa în litigiu a fost aşadar proporţională cu scopul urmărit, şi anume protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, şi 
era necesară într-o societate democratică. În respectiva cauză, Curtea a observat, în special, că, deşi exista un drept al 
publicului să fie informat, drept esenţial într-o societate democratică şi care, în circumstanţe particulare, poate chiar să 
privească aspecte ale vieţii private a unor persoane publice, mai ales când este vorba despre personalităţi politice, 
publicaţii care au ca singur obiect să satisfacă curiozitatea unui anumit public asupra detaliilor vieţii private a 
unei persoane, indiferent care i-ar fi notorietatea, nu ar putea fi considerate că ar contribui la o oarecare 
dezbatere de interes general pentru societate. 
19 Curtea a arătat că nu s-a încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) şi că a fost justă măsura instanţelor naţionale de a 
sancţiona editorul (societatea de radio) dacă s-au citat alegaţii care în realitate nu fuseseră făcute, iar acestea 
aduceau atingere reputaţiei sau drepturilor altora. 
20 Reclamanţii erau un redactor-şef şi jurnalist şi o editură. Ei s-au plâns de condamnarea pentru calomnie în urma 
publicării unui articol care afirma că o studentă fusese violată în septembrie 2000 de membrii unei echipe de baseball în 
timpul unei petreceri prin care se celebra victoria echipei în campionatul finlandez. Reclamanţii au fost obligaţi la plata a 
peste 80 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru fiecare membru al echipei de baseball. 
   Curtea a observat, în special, că cerinţe imperative, altele decât aspectele de interes public ar fi trebuit să fie cântărite 
înainte ca un incident să fie prezentat publicului de către media ca fiind un fapt. Dreptul la prezumţia de nevinovăţie şi 
reputaţie al părţilor terţe era la fel de important, mai ales dacă era vorba despre acuzaţii grave de infracţiuni 
privitoare la viaţa sexuală. 
21 Această cauză privea plângerea reclamantului despre rezultatul negativ al unui proces pentru calomnie îndreptat 
împotriva unui ziar, în urma publicării unui articol despre ancheta preliminară privind violul şi uciderea a două fete (aşa-
numitul caz Baneheia) în 2000, care îl menţiona ca fiind implicat. Reclamantul a fost interogat despre asasinarea celor 
două fete, dar a fost pus în libertate după 10 ore; doi alţi bărbaţi au fost ulterior condamnaţi pentru crime. 
   Curtea a considerat, în special, că relatarea ştirilor a transmis în mod eronat ideea că existau fapte care indicau că 
reclamantul este cel suspectat. Publicaţiile în cauză au adus astfel o grav atingere reputaţiei şi onoarei reclamantului şi 
au produs prejudicii extrem de grave integrităţii morale şi psihologice, precum şi vieţii private a acestuia. 
22 Cu privire la necesitatea ingerinţei, Curtea observă că procurorii fac parte din sistemul judiciar şi există un interes 
general de a beneficia de încrederea cetăţenilor. Chiar dacă într-o societate democratică cetăţenii pot să critice modul 
de administrare a justiţiei şi funcţionarii care participă la realizarea acesteia, această critică trebuie să respecte anumite 
limite. În speţă, dacă anumite afirmaţii ale reclamantului pot trece drept judecăţi de valoare, acuzaţiile de luare de mită 
şi abuz în serviciu depăşesc acest nivel al criticii, în condiţiile în care nu se bazează pe niciun element de probă. De 
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Petrenco c. Moldovei (hotărârea din 30 martie 2010)24, cauza Egill Einarsson c. 

Islandei (hotărârea din 7 noiembrie 2017)25, cauza Van Hannover c. Germaniei 

(hotărârea din 24.06.2004)26, cauza Peck c. Regatului Unit (hotărârea din 

28.01.2003)27, cauza Bremner c. Turciei (hotărârea din 13 ianuarie 2016)28, cauza 

Reklos şi Davourlis c. Greciei (hotărârea din 15 aprilie 2009)29, cauza Eerikäinen şi 

alţii c. Finlandei (hotărârea din 10 februarie 2009)30, cauza Schüssel c. Austriei 

(hotărârea din 21 februarie 2002)31, cauza Gurgenidze c. Georgiei (hotărârea din 

                                                                                                                                                        
aceea, condamnarea reclamantului a fost justificată, iar sancţiunea nu poate fi considerată ca fiind lipsită de 
proporţionalitate. 
23 Curtea a constatat că reclamantul a dorit să transmită un mesaj clar şi lipsit de ambiguitate către cititor prin care îl 
acuza pe şeful unui parchet de faptul că îşi utilizează funcţia pentru a servi interesele partidului comunist. Or, în 
ciuda gravităţii acestei afirmaţii, reclamantul nu a încercat niciun moment să îşi probeze afirmaţiile, astfel că 
sancţionarea sa era necesară într-o societate democratică pentru protecţia drepturilor şi intereselor altuia. Articolul 10 nu 
a fost violat. 
24 La momentul faptelor, reclamantul era preşedintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova şi profesor universitar. 
Curtea a observat, în special, că articolul a fost publicat în contextul unei dezbateri animate de mare interes public şi că 
reclamantul, care era o personalitate publică, avea obligaţia să tolereze un control şi critici publice mai mari decât 
dacă ar fi fost o persoană particulară. Cu toate acestea, sugerând că reclamantul a colaborat cu KGB ca şi când ar fi 
fost un fapt stabilit, în măsura în care nu era decât o simplă speculaţie din partea autorului, articolul a depăşit 
limitele unor comentarii acceptabile în contextul unei dezbateri de interes general 
25 Cauza avea ca obiect plângerea unui blogger binecunoscut împotriva unei decizii a Curţii Supreme, prin care s-a hotărât 
că acesta nu a fost calomniat prin folosirea, într-o postare pe Instagram, a cuvintelor „Te sparg, violator amărât”. Anterior, 
procurorii renunţaseră la acuzaţiile de viol şi de săvârşirea de infracţiuni sexuale împotriva sa. Reclamantul s-a plâns că, în 
urma hotărârii Curţii Supreme, oricine îl putea numi violator, fără să fi fost trimis în judecată ori condamnat pentru 
asemenea infracţiune şi fără să poată să se apere. S-a considerat că instanţele interne nu au luat suficient în considerare 
faptul că afirmaţiile, în special cuvântul „violator”, a fost au fost postate doar după o săptămână după ce procurorii 
încetaseră urmărirea penală împotriva reclamantului pentru săvârşirea de infracţiuni sexuale. De asemenea, Curtea 
subliniază că art. 8 din Convenţie trebuie interpretat în sensul că persoanele publice ce au iniţiat o dezbatere încinsă 
nu trebuie să tolereze acuzaţia de fapte penale violente fără ca afirmaţiile respective să fie susţinute prin probe. 
26 Cauza priveşte publicarea în revistele germane a două serii de fotografii realizate în 1993 şi, respectiv, 1997, care o 
înfăţişau pe prinţesa Caroline von Hannover într-un cadru privat. Aceste fotografii au făcut obiectul a trei acţiuni în 
faţa instanţelor germane, conducând la trei hotărâri de referinţă, pronunţate de Curtea Federală de Justiţie în 1995, 
respectiv de Curtea Constituţională Federală în 1999, prin care cererile reclamantei au fost respinse. Curtea a stabilit că 
deciziile instanţelor naţionale au încălcat dispoziţiile art. 8. 
27 Obiectul cauzei îl constituie dezvăluirea către mass-media a unor imagini surprinse cu o cameră de televiziune cu 
circuit închis (CCTV) instalată pe stradă, care îl înfăţişau pe reclamant cu un cuţit în mână, fapt ce a condus la 
publicarea şi difuzarea pe scară largă a imaginii sale. Curtea a stabilit încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieţii 
private) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
28 “81. În aceste condiţii, difuzarea imaginilor solicitantului fără a lua măsuri de precauţie nu poate fi considerată a 
contribui la o dezbatere de interes general pentru societate, oricât ar fi de mare interesul social în problema 
prozelitismului religios. 
     84. Având în vedere toate considerentele de mai sus şi, în ciuda marjei de apreciere a statului în acest domeniu, Curtea 
consideră că, în ceea ce priveşte transmiterea imaginilor nepixelate şi neblocate ale reclamantei, instanţele turce 
nu au reuşit să ajungă la un echilibru echitabil între interese concurente. Prin urmare, modul lor de soluţionare a 
cauzei nu a oferit reclamantului o protecţie adecvată şi eficientă pentru drepturile sale de imagine şi, prin 
urmare, pentru viaţa sa privată.” 
29 Chiar dacă nu au fost publicate, fotografiile arătau pur şi simplu un portret faţă al copilului şi nu-l arată pe fiul 
reclamanţilor într-o stare care ar putea fi considerată degradantă sau, în general, capabilă să încalce drepturile 
personalităţii sale. Cu toate acestea, problema principală în cazul de faţă nu este natura, inofensivă sau în orice alt mod, a 
reprezentării fiului solicitanţilor pe fotografiile infracţionale, ci faptul că fotograful le-a păstrat fără acordul solicitanţilor. 
Imaginea copilului a fost astfel păstrată în mâinile fotografului într-o formă identificabilă, cu posibilitatea utilizării 
ulterioare împotriva dorinţelor persoanei în cauză şi / sau a părinţilor săi, în condiţiile în care reclamanţii nu şi-au dat 
consimţământul pentru realizarea fotografiei fiului lor sau pentru păstrarea de către fotograf a negativele 
corespunzătoare.” 
30 „70. Nici nu este clar ce semnificaţie a acordat Curtea Supremă publicării fotografiilor lui X împreună cu numele ei. 
Publicarea unei fotografii trebuie, în opinia Curţii, să fie considerată, în general, o ingerinţă mai substanţială a 
dreptului la respectarea vieţii private decât simpla comunicare a numelui persoanei.” 
31 Curtea a concluzionat că publicarea unei fotografii interferează cu viaţa privată a unei persoane chiar dacă 
această persoană este una publică. 
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17.10.2006)32, cauza Almeida Leitao Bento Fernandes c. Portugaliei (hotărârea din 

12 martie 2015)33, cauza Burghartz c. Elveţiei (hotărârea din 22 februarie 1994)34, 

Rubio Dosamante c. Spaniei  (hotărârea din 21 februarie 2017)35, cauzele Ojala si 

Etukeno Oy c. Finlandei şi Ruusunen c. Finlandei36, cauza Minelli c. Elveţiei 

(hotărârea din 14 iunie 2005)37, cauza Chauvy şi alţii c. Franţei (hotărârea din 29 

iunie 2004)38. 

                                                
32 Fotografia domnului Gurgenidze a fost publicată într-un ziar împreună cu o serie de articole în care acesta era 
acuzat de furtul unui manuscris aparţinând unui scriitor celebru. Curtea a stabilit încălcarea dispoziţiilor art. 8 pe 
motiv că autorităţile nu au reuşit să investigheze eficient pentru a remedia problema.   
33 Această cauză privea condamnarea penală a reclamantei pentru descrierea făcută unora dintre membrii familiei soţului, 
în urma publicării unui roman care relata drame familiale în contextul diasporei portugheze din Statele Unite şi al 
războiului colonial. Reclamanta s-a plâns de faptul că condamnarea sa pentru descrierea familiei soţului său şi atingerea 
adusă onoarei sale i-au încălcat dreptul la libertatea de exprimare. Curtea a fost de acord cu instanţele portugheze că 
reclamanta şi-a depăşit limitele libertăţii de creativitate artistică încălcând drepturile familiei soţului la respectarea 
vieţii private, având în vedere anumite evenimente narate şi judecăţile de valoare făcute. A considerat, în special, că 
spaţiul de manevră (marja de apreciere) care s-a acordat autorităţilor în evaluarea necesităţii pedepsei aplicate 
reclamantei a fost unul larg, pentru că persoanele în cauză nu erau personalităţi publice. 
34 Curtea a considerat că noţiunea de viaţă privată include elemente referitoare la identitatea unei persoane, cum 
ar fi numele unei persoane. 
35 Reclamanta, o cântăreaţă pop mexicană bine cunoscută în Spania sub numele Paulina Rubio, s-a plâns de comentariile 
făcute în cadrul diferitelor programe de televiziune despre viaţa sa privată. Curtea a observat, în special, că faima 
reclamantei în lumea muzicii nu însemna că activităţile sau comportamentul său în viaţa privată trebuie 
considerat ca încadrându-se în mod necesar în aria interesului public. Faptul că aceasta ar fi beneficiat de pe urma 
atenţiei massmedia nu autoriza canalele de televiziune să difuzeze comentarii neverificate despre viaţa ei privată. Astfel, 
răspândirea de zvonuri neverificate sau difuzarea nelimitată de comentarii aleatorii cu privire la orice aspect 
posibil al vieţii de zi cu zi a unei persoane nu poate fi văzută ca inofensivă. În sfârşit, Curtea a constatat că autorităţile 
naţionale ar fi trebuit să evalueze programele de televiziune în cauză, să facă o diferenţiere între ele şi să pună în balanţă 
acele aspecte care erau parte intimă din viaţa privată a reclamantei şi cele care ar fi putut avea un interes public legitim. 
36 În aceste cauze, editorul şi autoarea unei autobiografii despre relaţia dintre autoare şi fostul prim-ministru finlandez 
fuseseră condamnaţi de instanţele penale.  
     În ambele cauze, Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenţie, constatând că 
instanţele finlandeze au păstrat un echilibru just între interesele concurente aflate în joc. Curtea a notat, în special, că 
prim-ministrul era în mod cert o personalitate publică şi că acea carte conţinea elemente de interes public, dar că numai 
pasajele referitoare la viaţa intimă au fost luate în considerare în evaluarea prejudiciului cauzat reputaţiei 
acestuia. 
37 În vreme ce o persoană particulară necunoscută publicului poate pretinde o protecţie deosebită a dreptului său 
la viaţa privată, acest lucru nu este valabil şi pentru persoanele publice. Curtea a declarat capătul de cerere inadmisibil, 
menţionând, în special, că reclamantul nu putea solicita o respectare absolută a vieţii sale private, având în vedere că el 
însuşi s-a expus public. Speţa se referă la apariţia într-o publicaţie săptămânală a unui articol în care domnul Minelli, 
avocat şi jurnalist care a luat parte în mod frecvent la dezbateri publice în mass-media, era calificat drept „braconier”, cu 
referire la activitatea sa de consilier în cadrul unui lanţ de supermarketuri. Invocând art. 8, reclamantul s-a plâns că, prin 
utilizarea termenului „braconier” şi publicarea fotografiei sale în articolul în cauză, a fost încălcat dreptul său la 
respectarea vieţii private. 
 
38 Reclamanţii din această cauză erau un jurnalist şi scriitor, o editură şi preşedintele respectivei edituri. În 1997, editura a 
publicat cartea primului reclamant intitulată Aubrac-Lyons 1943, care relatează arestarea de către Klaus Barbie a 
principalilor lideri ai Rezistenţei din Caluire, între care Jean Moulin şi Raymond Aubrac. În urma unei plângeri formulate 
de Raymond şi Lucie Aubrac, reclamanţii au fost condamnaţi pentru calomnie şi obligaţi, printre altele, la plata unei 
amenzi şi a unor despăgubiri.  
   Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenţie, constatând că ingerinţa în 
dreptul la libertatea de exprimare al reclamanţilor nu a fost disproporţionată în raport cu scopul legitim urmărit, şi anume 
protecţia împotriva prejudiciilor aduse reputaţiei familiei Aubrac. Observând, în special, că a căuta adevărul istoric este 
parte integrantă a libertăţii de exprimare, Curtea a considerat că nu era sarcina sa să soluţioneze problema istorică de 
fond, care se înscria în cadrul unei dezbateri în desfăşurare între istorici şi chiar opinia publică cu privire la evenimente şi 
interpretarea acestora. Cu toate acestea, pentru a stabili dacă măsura în cauză fusese necesară într-o societate 
democratică, Curtea a trebuit să pună în balanţă interesul publicului de a cunoaşte circumstanţele arestării lui Jean 
Moulin şi cerinţa de a proteja reputaţia domnului şi a doamnei Aubrac, care fuseseră ei înşişi personalităţi 
importante ale Rezistenţei. 
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Analizând criteriile evocate în jurisprudenţa CEDO, se observă că exercitarea 

dreptului la liberă exprimare s-a realizat abuziv şi s-a încălcat dreptul la viaţă privată 

al clientului nostru în contextul în care se dau elemente clare de identificare ale sale. 

 Stocarea acestor date reprezintă o prelucrare a datelor cu caracter personal, 

potrivit alin. (2) al art. 4 din Regulament, iar în cazul nostru nu s-a realizat cu 

consimţământul clientului39, având dreptul de a solicita, potrivit art. 14 din 

Regulament, printre altele, următoarele informaţii: identitatea şi datele de contact 

ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia, datele de contact ale 

responsabilului cu protecţia datelor, după caz, perioada pentru care vor fi stocate 

datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate 

pentru a stabili această perioadă, sursa din care provin datele cu caracter personal. 

Învederăm că are dreptul clientul nostru, potrivit art. 1740 din Regulament, la 

ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv la ştergerea elementelor care îl 

fac identificabil (date cu caracter personal), a referirilor despre persoana sa, cum am 

dezvoltat mai sus, întrucât exercitarea dreptului la libera exprimare s-a realizat cu 

încălcarea limitelor sale. 

Cu privire la folosirea informaţiilor legate de clientul nostru, învederăm că, pe 

lângă răspunderea civilă, la care am făcut referire anterior, este antrenată şi 

răspunderea contravenţională din cauza prelucrării datelor cu caracter personal. 

În acest caz, amenda este  de la  până la 10.000.000 EUR sau, în cazul unei 

întreprinderi, de până la 2 % din cifra de afaceri mondială totală anuală 

corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare 

valoare41 (respectiv dublată în alte cazuri), răspunderea intervenind în primul caz 

prin formularea unei simple sesizări la organele de poliţie, respectiv prin formularea 

unei plângeri la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, în al doilea caz, potrivit art. 77 din Regulament. 

De asemenea, potrivit art. 79 din Regulament, clientul are dreptul la o cale de 

atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de 
                                                
39 Obligatoriu, potrivit art. 6 şi 7 din Regulament. 
40 1) Persoana vizată  are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o 
privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără 
întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (d) datele cu caracter personal au 
fost prelucrate ilegal. 
41 Alineatul 4 al art. 83 din Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
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operator, independent de plângerea la o autoritate de supraveghere, putând solicita, 

potrivit art. 82 (dreptul la despăgubiri şi răspunderea) prejudicii materiale sau 

morale.  

Nu în ultimul rând, este de evidenţiat şi rolul Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care are posibilitatea emiterii unor 

decizii adresate furnizorilor de servicii de găzduire, respectiv furnizorilor de 

conţinut sau, după caz, furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice destinate 

publicului, pentru restricţionarea accesului utilizatorilor la conţinutul unui 

website, atunci când conţinutul nu este eliminat de 

proprietarul/administratorul website-ului. 

Vă învederămcă, faţă de cele evocate mai sus, clientul poate intenta acţiuni 

judiciare pentru exercitarea abuzivă a dreptului la libera exprimare şi prejudicierea 

acestuia, poate formula plângere la ANSPDCP şi acţiuni judiciare pentru folosirea 

datelor personale, spre a obţine daune materiale şi morale, precum şi dispunerea 

oricăror măsuri reparatorii, demersuri ce vor avea toate şansele de reuşită de 

atragere a răspunderii dumneavoastră, în cazul în care nu veţi da curs prezentei. 

Sperăm să nu fie cazul, nu ne dorim efectiv să realizăm astfel de demersuri dar 

le vom întreprinde în cazul nesoluţionării amiabile. 

 

În speranţa soluţionării amiabile a diferendului, 

În reprezentarea persoanei vizate de articolul de mai sus 

Avocat Viorel Papu 
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