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Ref.: Petiția nr.1630/2009, adresată de Lucian Lakab, de cetățenie olandeză, privind 
presupusul abuz de putere al unui procuror din România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul menționează faptul că fratele său a fost acuzat în România de săvârșirea 
infracțiunii de incendiere premeditată. Potrivit petiționarului, fratele său nu se înfățișase încă 
în fața instanței și nu se pronunțase nicio hotărâre în cazul său, însă acesta fusese acuzat în 
presă de către un procuror care a divulgat numele complet al acestuia. Petiționarul dorește să 
știe dacă acest lucru este permis, în temeiul legislației europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

În 2006, Comisia a publicat o Carte verde privind prezumția de nevinovăție 
(COM(2006) 174 final), conform căreia „Niciun tribunal sau funcționar public nu pot declara 
că inculpatul este vinovat de comiterea unei infracțiuni, dacă acesta din urmă nu a fost 
judecat și condamnat pentru săvârşirea acesteia. CEDO a hotărât că «prezumția de 
nevinovăție ar fi încălcată dacă, în absența stabilirii prealabile a vinovăției inculpatului 
conform legii și […] fără ca acesta să fi avut posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare, 
o hotărâre judecătorească care îl vizează ar reflecta opinia conform căreia acesta este 
vinovat»1. Totuși, autoritățile pot informa publicul cu privire la anchete și se pot exprima cu 

                                               
1 Minelli împotriva Elveției A62 (1983) paragraful 38.
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privire la o suspiciune de vinovăție1, cu condiția ca suspiciunea să nu constituie o declarație 
a vinovăției inculpatului2 și ca autoritățile să dea dovadă de discreție și circumspecție.”

În plus, prezumția de nevinovăție este un drept fundamental consacrat în Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO) și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) 
prevede că drepturile fundamentale, astfel cum sunt acestea garantate de Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi astfel cum rezultă 
acestea din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre, constituie principii generale 
ale dreptului comunitar. Articolul 48 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene prevede că: „Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce 
vinovăția va fi stabilită în conformitate cu legea.” 

În afară de detaliile menționate anterior pentru informarea Comisiei pentru petiții, Comisia nu 
este în măsură să acorde asistență suplimentară în acest caz.

                                               
1 Krause împotriva Elveției Nr. 7986/77, 13DR 73 (1978)
2 Allenet de Ribemont împotriva Franței A 308 (1995) paragrafele 37, 41.


