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Rezumat: Articolul analizează decizia pronunțată în cauza I.C. contra România, și efectele pe care le-a avut 

această condamnare asupra drepturilor victimelor – persoane cu dizabilități prin includerea în Codul de procedură 

penală a mai multor articole. De asemenea, în mod inevitabil, articolul ridică și problema evoluției și adaptării 

metodelor de investigare a infracțiunilor în funcție de starea de vulnerabilitatea a victimelor. 
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Introducere 

 

Legislația națională prevede dispoziții referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități în Legea nr. 

487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice - republicată [1], Ordonanța nr. 

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - republicată [2] sau Legea nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată [3]. Aceste legi 

au suferit de-alungul timpului mai multe modificări ca urmare a alinierii României la legislația europeană în 

materie [4]. La momentul desfășurării procesului penal în cauza prinvind persoana vătămată I.C., codul de 

procedură penală nu avea dispoziții specifice privind protecția victimelor persoane cu dizabilități. Ulterior, 

noi drepturi privind această categorie de persoane vulnerabile, au fost introduse în mod direct sau indirect, 

atât în Codul penal român, cât și în Codul de procedură penală sau în alte instrumente specifice [5]. 

În legislația românească, dizabilitatea este percepută ca un handicap, o  stare fizică, psihică sau 

mintală, care limitează o persoană în deplasare, activitate, receptare. Inițial, Legea 448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, definea persoanele cu handicap ca fiind acele persoane 

cărora datorită unei afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod 

normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii 

sociale. Prin modificarea intervenită prin Ordonanța de Urgență nr. 84/2010, în urma implementării 

directivelor europene [6] definiția a fost modificată în sensul că persoanele cu handicap sunt acele persoane 

cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le 

împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în 

sprijinul integrării şi incluziunii sociale. Așadar, s-a schimbat total percepția asupra acestor persoane, acestea 

nemaifiind văzute ca niște persoane care trebuie să se adapteze mediului, ci, mediul trebuie să se adapteze 

deficiențelor acestora, astfel încât ele să-și poată exercita drepturile în condiții egale cu ceilalți. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat până în prezent în mai multe cauze privind 

cetățeni români cu dizabilități, constatând încălcări ale art. 6 (Cauza Ion Gheorghe contra României, 

19215/04) [7], ale art. 2 (Cauza Centrul de Resurse Juridice în numele  lui Valentin Câmpianu contra 

României, 47848/08) [8], ale art. 3 (Cauza I. C. Contra României, 36934/08) [9] sau ale art. 8 (Cauza 

A.M.M. contra României, 2151/10) [10]. Chiar recent, CEDO a pronunțat o nouă hotărâre de condamnare în 

Cauza E.B. contra României, 49089/10 [11]. Alte cauze sunt pendinte (Cauza Stoian contra României, 

289/14 [12], Cauza Neagu contra României, 49651/16 [13]. 
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I. Hotărârea pronunțată în cauza I. C. Contra României (36934/08) 

 

În luna mai 2016 CEDO s-a pronunțat în cauza 36934/08, (I. C. Contra României) constatând 

încălcarea art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului [14]. Cauza a avut ca obiect nerespectarea 

drepturilor procedurale penale ale unei minore în vârstă de 14 ani, persoană cu dizabilități. I. C. a depus o 

plângere penală pentru infracțiunea de viol în luna ianuarie 2007, sesizând faptul că șase persoane ar fi fost 

implicate în activitatea infracțională, dintre care 3 persoane minore și 3 persoane majore. În urma 

cercetărilor, doar două persoane majore au fost trimise în judecată și ulterior condamnate, însă nu pentru 

infracțiunea de viol, ci pt aceea de act sexual cu un minor. 

Autoritățile s-au confruntat cu două versiuni ale părților implicate. Pe de o parte, I. C. a pretins că a 

fost victima unui viol, iar pe de altă parte, cei doi bărbați trimiși în judecată, au pretins că actul sexual a fost 

consimțit. 

I.C. nu a fost de acord cu încadrarea juridică dată faptelor, astfel că, după epuizarea procedurilor 

prevăzute de legislația română, s-a adresat Curții. În principal, I.C. a criticat faptul că, neavând dovezi 

materiale cu privire la infracțiunea de viol (de exemplu urme de violență pe corp sau certificat medico-legal, 

probe des întâlnite în astfel de cazuri), autoritățile au dat prioritate declarațiilor inculpaților. De asemenea, I. 

C. a criticat și faptul că autoritățile române nu au luat în considerare vârsta sa fragedă sau faptul că în luna 

februarie 2007 a fost diagnosticată cu un handicap intelectual ușor, ceea ce dădea naștere la o prezumție de 

vulnerabilitate atât fizică cât și psihică. În cele din urmă, I.C. a considerat că în calitate de victimă minoră, 

sistemul de procedură penală din România nu i-a protejat drepturile. 

După analiza atentă a probelor administrate în cauză, CEDO a considerat că autoritățile române nu 

au ținut cont de o serie de împrejurări care sporeau vulnerabilitatea victimei, concentrându-se mai mult pe 

lipsa dovezilor materiale cu privire la fapta de viol. Astfel, acestea nu au ținut cont de vulnerabilitatea 

victimei datorate vârstei sau dizabilității intelectuale diagnosticate ulterior, de factori externi precum 

momentul și temperatura scăzută la care ar fi avut loc fapta (noaptea, luna ianuarie), precum nici de starea 

post-traumatică a victimei, în cauză neavând loc nicio expertiză psihologică a victimei sau administrarea 

vreunei probe cu martori - persoane din anturajul victimei (prieteni, profesori, vecini, etc). 

Prin urmare, Curtea a apreciat că a avut loc o încălcare a art. 3 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului. 

 

II. Codul de procedură penală în vigoare la data pronunțării sentinței penale 

 

La momentul desfășurării procesului penal era în vigoare Codul de procedură penală din 1968. 

Acesta nu prevedea dispoziții speciale privind situația când persoana vătămată ar fi un minor cu dizabilități. 

Dispozițiile existente se refereau la infractorii minori. Cu privire la situația minorilor victime, codul de 

procedură penală de la acea dată prevedea doar posibilitatea de exercitare a acțiunii civile din oficiu în cazul 

în care victima suferise o pagubă ca urmare a unei infracțiuni și obligativitatea susținerii acestei acțiuni în 

fața instanței, chiar în situația în care persoana vătămată minoră nu se constituise parte civilă (art. 17 și 18). 

Cu privire la sesizarea organelor penale în cazul în care victima era minoră, codul prevedea ca minorul 

personal, cu încuviințarea reprezentantului legal să facă sesizarea, dacă minorul avea capacitate de exercițiu 

restrânsă, sau ca sesizarea să o facă reprezentantul legal dacă minorul nu avea capacitate de exercițiu (art. 

222 al. 6). De asemenea, existau dispoziții legate de obligativitatea instanței de judecată de a se pronunța cu 

privire la repararea pagubei suferită de o victimă minoră, chiar în lipsa constituirii de parte civilă (art. 348, 

art. 476). Dacă procurorul susținea acțiunea civilă în interesul unui minor, atunci putea exercita și căile de 

atac în cazul în care ar fi fost nemulțumit de rezolvarea acesteia (art. 362). 

 

 

 

 

III. Codul de procedură penală în vigoare în prezent 
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După intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală, în anul 2014 [15], statutul victimelor s-a 

schimbat [16], acestea dobândind totodată noi drepturi procesuale [17]. De asemenea, de la intrarea în 

vigoare a codului și până în prezent, au fost introduse noi reglementări cu privire la drepturile [18] și 

metodele de investigare a infracțiunilor în funcție de starea de vulnerabilitatea a victimelor [19] sau a 

persoanelor suspectate de săvârșirea unor infracțiuni [20]. O contribuție importantă în schimbarea viziunii 

legiuitorului român, a avut-o, pe lângă transpunerea reglementărilor europene în materie [21], și 

jurisprudența CEDO, cauza I. C. Contra României fiind una de referință în acest sens. 

Astfel, la momentul scrierii acestui articol, codul de procedură penală cuprinde dispoziții specifice cu 

privire la victime – persoane cu dizabilități, pe care le prezumă a fi victime vulnerabile (art. 113 al. 2). De 

asemenea, drepturile lor procesuale diferă în funcție de poziția pe care o au în procesul penal: subiect 

procesual principal (persoana vătămată), parte (partea civilă), sau martor (protejat sau neprotejat). Spre 

deosebire de codul de procedură penală în vigoare la momentul pronunțării sentinței penale în cauza privind 

speța analizată, noul cod prevede, alături de alte posibilități, în situația victimelor minore, ca acțiunea penală 

să fie pusă în mișcare și din oficiu, atunci când plângerea ar trebui îndreptată împotriva făptuitorului care 

este chiar reprezentantul legal al minorului (art. 289 al. 8, 295 al. 3). De asemenea, procurorul are obligația și 

nu doar posibilitatea, de a exercita acțiunea civilă în numele victimei minore (art. 19. al. 3) și de a cere 

introducerea în cauză a persoanei responsabile civilmente (art. 21). Dacă părțile ajung la o înțelegere cu 

privire la latura civilă a cauzei, și acțiunea civilă este exercitată de procuror, acea înțelegere va trebui 

consfințită și de către acesta din urmă. De asemenea, tot pentru a se proteja interesele civile ale victimelor 

minore, art. 27 al. 5 NCPP, prevede ca în situația în care după pronunțarea unei hotărâri penale definitive, din 

probe noi rezultă nerepararea integrală a prejudiciului, diferența se poate cere pe calea unei acțiuni separate 

la instanța civilă. Legiuitorul nu precizează cine poate solicita această diferență, dar cum toate celelalte 

alineate ale art. 27 se referă la persoana vătămată sau succesorii acesteia, tragem concluzia că aceștia pot fi 

titularii acestei acțiuni. Apreciem însă că în situația în care victima ar fi tot minoră după rămânerea definitivă 

a hotărârii penale, și din probe noi ar rezulta neacoperirea totală a prejudiciului suferit de victimă în urma 

săvârșirii infracțiunii, acțiunea civilă inițială fiind exercitată de procuror, acesta din urmă ar putea fi titularul 

unei acțiuni separate pentru diferența de prejudiciu. 

Art. 81 se referă la drepturile persoanei vătămate la modul general, fiind aplicabile de asemenea 

victimelor minore sau celor cu dizabilități. De menționat că noua reglementare prevede asistența juridică 

obligatorie în cazul în care victimele sunt minori, nu însă și atunci când victimele, persoane majore, prezintă 

dizabilități. În această situație, este lăsată la aprecierea instanței posibilitatea de a se acorda asistență 

judiciară din oficiu, dacă aceasta apreciază că victimele nu și-ar putea face singure apărarea. 

Noi reglementări au fost introduse și în ceea ce privește probele, mijloacele de probă și procedeele 

probatorii. Au fost inserate reguli speciale privind ascultarea victimelor minore sau cu dizabilități, în cazul 

acestora fiind necesară stabilirea anterioară a unor nevoi specifice de protecție. Astfel, la art. 111 au fost 

introduse alin. 6-10 ce cuprind dispoziții speciale referitoare la audierea victimelor în incinte concepute sau 

adaptate scopului de a nu se aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor 

acestor persoane, audierea lor prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau a altui specialist în 

consilierea victimelor, sau a unei persoane indicate de acestea, astfel încât să se evite producerea oricărui 

efect negativ asupra stării psihice a acestora. De asemenea conform noilor reglementări, audierea victimelor, 

cât şi eventuala lor reaudiere doar dacă acest lucru este strict necesar, se face de către aceeaşi persoană. În 

cazul în care vorbim de victime ale infracțiunilor de natură sexuală precum şi în alte cazuri în care, din cauza 

împrejurărilor comiterii faptei, acest lucru se apreciază ca fiind necesar, audierea persoanei vătămate poate fi 

efectuată  numai de către o persoană de acelaşi sex cu persoana vătămată, la cererea acesteia. Dacă victimele 

sunt minore înregistrarea audierii acestora prin mijloace tehnice audio sau audiovideo este obligatorie în 

toate cazurile. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia persoanei 

vătămate, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă. 

Art. 113 privitor la protecția persoanei vătămate și a părții civile a fost de asemenea modificat, 

prevăzându-se că măsurile de protecție specială cuprinse în art. 125-130 cu privire la martori protejați, pot fi 
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aplicate și persoanei vătămate sau părții civile. Astfel, dacă acestea nu au împlinit 14 ani, la audiere trebuie 

să fie prezent unul dintre părinți, tutorele sau curatorul, sau dacă vorbim de un minor aflat în grija și educarea 

unei instituții, atunci reprezentantul acelei instituții trebuie să fie prezent. Dacă aceste persoane nu pot fi 

prezente, sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente 

ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia minorului, audierea acestuia 

are loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu, 

stabilite de organul judiciar. Măsurile de protecție ce pot fi luate față de aceste victime vulnerabile sunt de 

exemplu supravegherea şi paza locuinţei sau asigurarea unei locuinţe temporare; însoţirea şi asigurarea 

protecţiei sale sau a membrilor de familie ai acestora în cursul deplasărilor; protecţia datelor de identitate, 

prin acordarea unui pseudonim cu care victima va semna declaraţia sa; audierea victimei fără ca aceasta să 

fie prezentă, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, 

atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente. 

 

Concluzii 

 

Noul cod de procedură penală a adus noutăți în privința statutul victimei în procesul penal, aceasta 

putând participa fie în calitate de persoană vătămată, fie în calitate de parte civilă, și în unele cazuri, în 

calitate de martor. Legea nr. 135/2010 a intrat în vigoare în anul 2014, iar CEDO s-a pronunțat în cauza I.C. 

contra României în mai 2016. Codul a suferit deja mai multe modificări, fie ca urmare a mai multor decizii 

de neconstituționalitate, fie ca urmare a implementării legislației europene. În ce ne privește apreciem că și 

jurisprudența CEDO are o influență importantă asupra legiuitorului în modificarea actelor legislative. Astfel, 

alin. 6-10 ale art. 111 referitoare la audierea victimelor cu nevoi speciale, la măsurile ce se pot lua față de 

acestea pe parcursul procesului penal și la valoarea probatorie a declarațiilor date de persoanele vătămate, au 

fost introduse prin OUG nr. 18/2016. De asemenea, art. 113 privind protecția persoanei vătămate și a părții 

civile a fost modificat prin aceeași ordonanță, precum și dispozițiile art. 124 al. 5 referitoare la obligațiile 

martorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani. De menționat este că tot în anul 2016, prin Legea nr. 30/2016 

[22] România a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeilor și a violenței domestice adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 și semnată de România la 27 iunie 2016. 

Prin urmare, hotărârea pronunțată în cauza I.C. contra României a avut consecințe deosebite în plan 

procesual penal, măsurile și drepturile persoanelor vulnerabile fiind sporite, și conducând totodată și la 

schimbări în metodele de investigare a crimelor a căror victime sunt astfel de persoane. Astfel, organele de 

cercetare penală sunt nevoite să își schimbe tactica de audiere a acestor persoane, să țină cont de 

vulnerabilitatea lor, să doteze sălile de audiere cu echipamente tehnice, și în anumite cazuri, organele de 

cercetare trebuie să fie de același sex cu victima. Practic, sunt obligate să își manifeste rolul activ, 

concentrându-se și aupra unui probatoriu determinat de specificitatea vulnerabilității victimei.  

Observăm așadar că legiuitorul încearcă pe cât posibil adaptarea mediului juridic, la deficiențele 

persoanelor cu dizabilități, astfel încât ele să-și poată exercita drepturile în condiții egale cu ceilalți. 

Hotărârea din cauza I.C. contra României a arătat însă că și practicienii dreptului, în speță organele de 

urmărire penală, sunt obligate să-și adapteze mijloacele de investigare, tactica, administrarea probatoriului în 

funcție de vulnerabilitatea victimei, care uneori este evidentă sau pe care uneori trebuie să o prezume. 

 

Referințe 

 

[1] Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, reublicată în MO 

652/13.09.2012 

[2] Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – republicată în 

MO 166/07.03.2014 

[3] Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată în 

MO 1/03.01.2008 

[4] Pentru o analiză a evoluției drepturilor persoanelor cu dizabilități, a se vedea Irina Moroianu Zlătescu  

(coord) Evoluția protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități în România, Institutul Român pentru 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 1/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioana Alina SZABÓ 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

Drepturile Omului, București, 2015. 

[5] A se vedea de ex. Hotărârea de Guvern nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, 

procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist 

[6] Directiva 2000/78/EC referitoare la tratamentul egal, disponibilă la: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=en 

[7] Cauza Ion Gheorghe contra României, 19215/04. Hotărârea este disponibilă în limba română la 

https://jurisprudentacedo.com/Ion-Gheorghe-c.-Romaniei-Nerecunoastere-statut-persoana-cu-handicap-Certificat-de-

atestare-Art-6.html, accesat martie 2019. 

[8] Cauza Centrul de Resurse Juridice în numele  lui Valentin Câmpianu contra României, 47848/08. Hotărârea 

este disponibilă în limba română la http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/CRJ-in-numele-lui-Valentin-Campeanu-

impotriva-Romaniei.pdf, accesat martie 2019. 

[9]  Cauza I. C. Contra României, 36934/08. Hotărârea poate fi consultată în limba engleză, aici: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163103#{%22itemid%22:[%22001-163103%22]}. 

[10] Cauza A.M.M. contra României, 2151/10. A se vedea 

http://www.hotararicedo.ro/index.php/news/2012/05/cauza-amm-c-romaniei-justul-echilibru-dintre-interesul-minorului-

de-a-i-fi-stabilita-paternitatea-si-interesul-prezumtivului-tata-de-a-nu-fi-supus-testelor-adn, accesat martie 2019. 

[11] Cauza E.B. contra României, 49089/10, Hotarare din 19 martie 2019, disponibila la 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDG

MENTS%22],%22itemid%22:[%22001-191749%22]}. 

[12] Cauza Stoian contra României, 289/14. Pentru o prezentare a se vedea 

https://www.juridice.ro/333376/romania-la-cedo-cauza-pendinte-stoian-accesul-copiilor-cu-dizabilitati-la-educatie-

public.html, accesat martie 2019. 

[13] Cauza Neagu contra României, 49651/16. Pentru o prezentare a se vedea 

https://www.juridice.ro/505897/romania-la-cedo-cauza-neagu-lipsa-acces-autonom-scara-blocului-pentru-persoana-cu-

handicap-proprietare-lipsa-punere-executare-ordonanta-presedintiala-de-catre-un-executor-judecatoresc-si-e.html, 

accesat martie 2019. 

[14] Idem 9 

[15] Noul cod de procedură penală, Legea nr. 135/2010, publicată în M.O.  486/15.07.2010 

[16] A se vedea  Alina Ioana Szabo, Statutul și rolul victimelor conform noului cod de procedură penală, în 

Lucrările conferinței DECRET 2017, vol. III, Ediția a III-a, Ed. Universul Juridic, București 2018, ISSN 2559-4915, p. 

392-400. 

[17] A se vedea  Mareș Mihai, „Drepturile persoanei vătămate în cadrul procesului penal”, în Caiete de drept 

penal nr. 3/2016, p.11-37. 

[18] A se vedea  Bogdan Gheorghe Bîrzu, „Participarea în procedurile penale a victimelor criminalității în 

Uniunea Europeană. Opinii critice și propuneri de lege ferenda”, în Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, 

Volume 5, Issue 1, 2016, p.75-90. 

[19] A se vedea  Alina Ioana Szabo, Protecția persoanelor cu dizabilități în dreptul penal și procesual penal 

român, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, vol. 6, nr. 2, 2017. 

[20] A se vedea  Alina Ioana Szabo, Criminal sanctions in case of persons with disabilities according to 

Romanian law. Legal guaranties for non-discrimination, în Proceedings of SPECTO 2018 International Conference, 

Filodiritto Publisher, ISBN 978-88-85813-25-0, p. 211-216. 

[21] A se vedea și Minodora-Ioana Rusu, „Furnizarea de informații și acordarea sprijinului victimelor 

criminalității în Uniunea Europeană. Unele opinii critice”, în Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Volume 5, 

Issue 1, 2016. 

[22] Legea nr. 30/2016 prin care România a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 și semnată de 

România la 27 iunie 2016, publicată în M.O. nr. 224/25.03.2016. 

 

http://juridica.ugb.ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=en
https://jurisprudentacedo.com/Ion-Gheorghe-c.-Romaniei-Nerecunoastere-statut-persoana-cu-handicap-Certificat-de-atestare-Art-6.html
https://jurisprudentacedo.com/Ion-Gheorghe-c.-Romaniei-Nerecunoastere-statut-persoana-cu-handicap-Certificat-de-atestare-Art-6.html
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/CRJ-in-numele-lui-Valentin-Campeanu-impotriva-Romaniei.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/CRJ-in-numele-lui-Valentin-Campeanu-impotriva-Romaniei.pdf
http://www.hotararicedo.ro/index.php/news/2012/05/cauza-amm-c-romaniei-justul-echilibru-dintre-interesul-minorului-de-a-i-fi-stabilita-paternitatea-si-interesul-prezumtivului-tata-de-a-nu-fi-supus-testelor-adn
http://www.hotararicedo.ro/index.php/news/2012/05/cauza-amm-c-romaniei-justul-echilibru-dintre-interesul-minorului-de-a-i-fi-stabilita-paternitatea-si-interesul-prezumtivului-tata-de-a-nu-fi-supus-testelor-adn
https://hudoc.echr.coe.int/eng
https://www.juridice.ro/333376/romania-la-cedo-cauza-pendinte-stoian-accesul-copiilor-cu-dizabilitati-la-educatie-public.html
https://www.juridice.ro/333376/romania-la-cedo-cauza-pendinte-stoian-accesul-copiilor-cu-dizabilitati-la-educatie-public.html
https://www.juridice.ro/505897/romania-la-cedo-cauza-neagu-lipsa-acces-autonom-scara-blocului-pentru-persoana-cu-handicap-proprietare-lipsa-punere-executare-ordonanta-presedintiala-de-catre-un-executor-judecatoresc-si-e.html
https://www.juridice.ro/505897/romania-la-cedo-cauza-neagu-lipsa-acces-autonom-scara-blocului-pentru-persoana-cu-handicap-proprietare-lipsa-punere-executare-ordonanta-presedintiala-de-catre-un-executor-judecatoresc-si-e.html



