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ROMÂNIA 
ÎNALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE 

SEC IA 1 CIVIL  

Decizia nr. 1915 Dosar nr. 19359/3/2018 

edin a public  din 18 octombrie 2022 

Elena Carmen Popoiag - Pre edinte 

Andreia Liana Constanda  - Judec tor 
Carmen Negril  - Judec tor 

Marina Daniela Ungureanu Magistrat-asistent 

S-au luat în examinare recursul principal declarat de reclamantul 

Cotoro  Mircea Nicolae i recursul incident declarat de pârâtul Davidescu 

Lucian Viorel împotriva deciziei nr. 580 A din data de 7 aprilie 2021, 
pronun ate de Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a III-a civil  i pentru cauze 

cu minori i de familie. 

La apelul nominal, f cut în edin  public , au r spuns recurentul- 

reclamant Cotoro  Mircea Nicolae, personal i asistat de avocat Cezara 

erban, cu împuternicire avoca ial  seria B nr. 5872540 din data de 15 iulie 
2021, aflat  la fila 65 din dosar, i Alexandra Cionca, care depune 

împuternicire avoca ial  seria B nr. 5877239 din data de 17 octombrie 2022, 

recurentul-pârât Davidescu Lucian-Viorel, personal, i intimata-pârât  

Societatea Academica din România  Proiectul Alian a pentru o României 
Curat , reprezentat  de avocat Dumitru Dobrev, cu împuternicire avoca ial  
seria B nr. 5925410 din data de 5 august 2021, aflat  la fila 77 din dosar. 

Procedura de citare este legal îndeplinit . 
S-a f cut referatul cauzei de c tre magistratul-asistent, care 

învedereaz  c : prin încheierea de edin  din data de 12 aprilie 2022, 
prezentele recursuri au fost admise în principiu i s-a fixat termen de 
judecat  cu citarea p r ilor în edin  public , în vederea solu ion rii pe fond 
a c ii de atac; prin aceea i încheiere, s-a re inut c  nu este incident  excep ia 
nulit ii recursurilor. 

Recurentul-reclamant, prin avocat, depune i comunic  i p r ii 
adverse o cerere prin care aduce la cuno tin  schimbarea domiciliului 
procesual ales, precum i practic  judiciar , precizând c  a f cut referire la 
aceasta în cuprinsul cererii de recurs.



Constatând c  nu mai sunt alte cereri de formulat, Înalta Curte acord  
cuvântul asupra recursurilor formulate în cauz . 

Recurentul-reclamant, prin avocat, solicit  admiterea recursului pe 
care l-a declarat, astfel cum a fost formulat, apreciind c  decizia cur ii de 
apel este nelegal . 

Sus ine c , de i considerentele instan ei de apel par ample, în fapt, 
aceasta nu a realizat o analiz  exigent  i corect  i nici nu a reu it s  aplice 
în mod corect principiile i normele de drept material incidente spe ei. 

Arat  c , modificând în totalitate o sentin  pronun at  de tribunal, 
prin care s-a re inut r spunderea civil  delictual  a p r ilor adverse, instan a 
de apel nu a reu it s  identifice în mod concret fapta ilicit , interpretând i 

aplicând gre it normele de drept material. 
Invedereaz  c , în momentul în care stabile te existen a unei fapte 

ilicite, instan a de apel porne te de la un substrat factologic minimal i 
rezonabil, respectiv o pretins  arhiv  a unui hacker, Guccifer, pe care 
jurnali tii au preluat-o de pe o platform  cel pu in ilicit ; autenticitatea 
acestor informa ii este îndoielnic , iar aceste îndoieli serioase i rezonabile 

ar fi putut s  determine instan a de apel s  efectueze o analiz  aprofundat , 
atât a materialului probator, cât i a elementelor conexe. 

Mai men ioneaz  c , atunci când se discut  despre o baz  factual , în 

raport de întreaga jurispruden  a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, se 
pune întrebarea dac  aceast  arhiv , despre care nu se cunoa te de unde 

provine, reprezint  o baz  factual , respectiv acel substrat factologic 
minimal i rezonabil care a stat la baza concluziei instan ei de apel potrivit 
c reia fapta ilicit  nu exist . 

Subliniaz  c  nu exist  o baz  factual  solid  i face trimitere la 

primul articol al intimatului-pârât, din 25 ianuarie 2014, intitulat 
Dezv luirile lui Guccifer. eful S.R.I. tia de patru ani c  firma lui Ghi  a 

pus la punct un sistem diabolic, bazat pe p gi . 
Consider  c  analiza acestui articol nu a fost realizat  de c tre instan a 

de apel printr-o aplicare i interpretare corect  a normelor de drept material 
i arat  c  succesiunea informa iilor i afirma iilor, indicate de c tre 

intimatul-pârât în cadrul articolului, determin  în mod evident îndoieli 

rezonabile i serioase privind inexisten a coresponden ei în discu ie. 
Invoc  c  în sus inerea inexisten ei acestei coresponden e: declara iile 

autentice ale persoanelor implicate (declara ia lui Nelu Neac u, care nu 

numai c  este autentic , ci a fost prezentat  i în fa a instan elor de judecat ), 
declara ia vehement  a recurentului-reclamant prin care acesta a negat, atât 
în discu iile cu jurnali tii, cât i în cadrul dosarului, inexisten a acestei 
coresponden e, declara iile publice ale efului S.R.1.). 

Apreciaz  c  toate elementele la care s-a referit anterior determin  
concluzia c  instan a de apel a re inut în mod eronat inexisten a unei faptei 

ilicite.



Totodat , raportat la principiile dezvoltate de Curtea European  a 
Drepturilor Omului, învedereaz  c  jurnali tii nu au verificat veridicitatea 
acestor informa ii, la dosar nefiind depus  dovada unei minime diligen e, a 

verific rilor care au fost efectuate pentru a se determina dac  aceste afirma ii 

sunt sau nu, într-adev r, reale. 

Precizeaz  c  s-a re inut de c tre Curtea European  a Drepturilor 

Omului c  doza de exagerare sau de provocare este protejat  de libertatea de 
exprimare jurnalistic , îns  în niciun caz minciuna i construc ia mincinoas . 

Sus ine c  instan a de apel nu a reu it s  analizeze i s  identifice 
realizarea construc iei false a intimatului-pârât, care a avut ca efect 

prejudicierea sa i lezarea drepturilor sale nepatrimoniale. 

Consider  c  este relevant faptul c  publicarea acestor articole nu era o 
urgen , în condi iile în care acestea se bazau doar pe existen a unor 

documente electronice provenite dintr-o surs  infrac ional , astfel c , în mod 

evident, cu respectarea principiilor i regulilor bunei-credin e jurnalistice, 

exista obliga ia de a se efectua verific ri i de a se depune minime diligen e 

pentru aflarea adev rului; instan a de apel nu a re inut acest fapt, de i 

hot rârea recurat  este amplu motivat . 

Subliniaz  c  în raport de aceast  construc ie ilicit , la care a f cut 

anterior referire, considerentele instan ei de apel nu sunt aplicabile spe ei. 

Totodat , arat  c  instan a de apel a extins limitele libert ii de 

exprimare jurnalistic  în raport de stabilirea unei anumite notoriet i de care 
se bucur , or, analiza acestei notoriet i nu este corect , întrucât este o 

persoan  privat  care nu a fost implicat  în nicio discu ie public  i nu a avut 
nicio leg tur  cu via a public  sau politic . 

Solicit  admiterea propriului recurs, casarea hot rârii recurate i 
trimiterea cauzei spre rejudecare, f r  cheltuieli de judecat . 

Recurentul-pârât, personal, solicit  admiterea recursului incident pe 

care l-a declarat i sus ine c  instan a de apel, de i a judecat corect fondul 

cauzei, a omis s  judece cererea de acordare a desp gubirilor în virtutea 
abuzului de drept, pe care îl consider  a fi fost s vâr it împotriva sa. 

Precizeaz  c , în situa ia în care va fi admis recursul principal, solicit  
s  fie casat  decizia atacat  i în scopul rejudec rii chestiunilor cerute prin 
apelul incident. 

In ceea ce prive te recursul principal, formuleaz  concluzii de 

respingere a acestuia, ca nefondat, apreciind c  toate criticile formulate 

vizeaz  temeinicia i nu legalitatea deciziei. 
Invedereaz  c  nu solicit  plata cheltuielilor de judecat . 
Recurentul-reclamant, prin avocat, solicit  respingerea recursului 

incident formulat de c tre pârât, ca nefondat, pentru motivele dezvoltate pe 
larg, în cuprinsul întâmpin rii.



Arat  c  dup  închiderea dezbaterilor nu mai pot fi depuse înscrisuri 

noi, astfel c , în mod corect instan a de apel nu a luat în considerare acea 

cerere reconven ional . 

De asemenea, subliniaz  c  toate institu iile în discu ie în prezenta 

cauz   baz  factual , echilibrul dintre cele dou  drepturi i buna-credin   

sunt no iuni autonome de drept european i trebuie interpretate conform 
jurispruden ei Cur ii Europene a Drepturilor Omului; a depus la dosar 
jurispruden  referitoare la cauze în care situa ia este aceea i cu cea din 

prezenta pricin , iar jurispruden a Cur i Europene a Drepturilor Omului este 

obligatorie pentru instan e. 
Mai sus ine i c  un alt aspect esen ial pe care instan a de apel nu l-a 

avut în vedere este cel referitor la criteriile stabilite de Curtea European  a 

Drepturilor Omului, atunci când trebuie analizat echilibrul dintre cele dou  

drepturi. 

Men ioneaz  c  instan a de apel a amintit câteva dintre aceste criterii, 
îns  nu le-a dezvoltat i nu le-a analizat. 

Cu referire la baza factual , invoc  faptul c , în spe , aceasta nu 

respect  criteriile stabilite de jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor 

Omului, fiind vorba despre o surs  incert , ob inut  ilicit i lipsit  de 
credibilitate, în leg tur  cu care nu s-a f cut nicio verificare prealabil ; este 
obligatoriu s  se fac  aceast  verificare prealabil , iar singura diligen , pe 
care i instan a de apel a re inut-o, este aceea c  ziaristul Davidescu Lucian 
Viorel a considerat, din start, c  informa ia este veridic . 

Intimata-pârât , prin avocat, solicit  respingerea recursului incident, 

având în vedere c  nu dore te casarea, ci men inerea hot rârii instan ei de 
apel. 

În ceea ce prive te recursul principal, solicit  respingerea acestuia, 
apreciind c  sus inerile formulate sunt nefondate. 

Astfel, arat  c  instan a de apel, fiind într-o cale devolutiv , a verificat 

toat  situa ia de fapt i a re inut c  jurnali tii au fost pu i în situa ia de a pune 
în balan  dou  versiuni diferite: împrejurarea potrivit c reia, conform unei 
informa ii de la Consulat, mail-ul nu fusese trimis i una sesizat  de 
jurnali ti, care au observat c  exist  elemente factuale care nu puteau fi 
imaginate de hacker, Guccifer, care nu c l torise niciodat  la Bruxelles i nu 
avea cuno tin e despre IT. 

Men ioneaz  c  jurnali tii au avut cuno tin  despre împrejurarea c  
respectivul este condamnat definitiv i execut  o pedeaps  privativ  de 
libertate în S.U.A., pentru accesarea unor c su e de po t  electronic  a unor 
persoane publice i nu pentru pl smuirea unor e-mail-uri. 

Ca atare, apreciaz  c  ace tia au putut s  prezinte aceast  baz  factual  
i s  aduc  la cuno tin a publicului ceea ce se g se te în arhiva lui Guccifer.



Subliniaz  c  jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului este 

în sensul c  jurnali tii pot face acest lucru i precizeaz  c  a indicat în 

întâmpinare hot râri ale instan ei europene care sus in aceast  împrejurare. 

F când trimitere la cauza Ressiot i al ii împotriva Fran ei din 2007, 

arat  c  instan a european  a re inut c  în cazuri de corup ie prevaleaz  

interesul public; în spe a de fa , este vorba despre fonduri publice. 

Solicit  acordarea de cheltuieli de judecat  în cuantum de 3.004,75 lei 

i depune, în sus inerea acestora, copii conform cu originalul de pe: factura 

seria FDO nr. 5405 din data de 19 iulie 2021 i extras privind tranzac ia din 

data de 25 octombrie 2021. 
Recurentul-reclamant, prin avocat, în replic  la sus inerile intimatei- 

pârâte, arat  c  aspectele sus inute reprezint  exemplul clasic de fake news, 

respectiv se pleac  de la dou  afirma ii adev rate, îns  din acestea se deduce 

o concluzie fals . 
Consider  c  oricine putea interveni în platforma respectiv  i s  fac  

modific ri i, contrar celor afirmate de c tre intimata-pârât , apreciaz  c  nu 

este vorba despre un interes public, în condi iile în care o singur  persoan  
este acuzat  de s vâr irea unei infrac iuni. 

Mai sus ine c , dac  se are în vedere criteriul contribu iei la o 

dezbatere de interes general, având în vedere rolul jurnali tilor de a informa 

cet enii, rezult  c  ace tia trebuiau s  fac  verific ri prealabile. 
Totodat , apreciaz  c  este foarte important aspectul privind buna- 

credin  i, în opinia sa, trebuie analizat ce au dorit, într-adev r, jurnali tii: s  

informeze publicul despre o situa ie real , omi ând anumite aspecte 

(declara iile persoanelor care neag  existen a unei infrac iuni) sau dac  

ace tia au omis anumite elemente, au construit i au deformat realitatea 
faptic  pentru a crea un anumit scenariu în c utare de senza ional. 

Inalta Curtea, apreciind cauza l murit , dispune închiderea 
dezbaterilor i o re ine în pronun are asupra recursurilor. 

ÎNALTA CURTE, 

I. Circumstan ele cauzei 

1.1. Obiectul cauzei 

Prin cererea înregistrat  pe rolul Tribunalului Bucure ti Sec ia a IV-a 
civil  la data de 7 iunie 2018, sub nr. de dosar 19359/3/2018, reclamantul 
Cotoro  Mircea Nicolae a chemat în judecat  pârâ ii Davidescu Lucian 
Viorel, Riscograma S.R.L. i Societatea Academic  din România  Proiectul 
Alian a pentru o Românie Curat , solicitând instan ei ca prin hot rârea ce se 
va pronun a în cauz  s  se dispun : obligarea pârâ ilor la retragerea 
articolelor v t m toare referitoare la reclamant, respectiv articolul publicat 
pe site-ul www.riscograma.ro la data de 25 ianuarie 2014, intitulat



Dezv luirile lui Guccifer: eful S.R.I. tia de patru ani c  firma lui Ghi  a 
pus la punct un sistem diabolic, bazat pe p gi , articolul publicat pe site-ul 
www.riscograma.ro la data de 28 ianuarie 2014, intitulat Ap ra i-l pe Nelu 
Neac u , articolul publicat pe site-ul www.romaniacurata.ro la data de 27 
ianuarie 2014 intitulat Ar trebui investigate contractele firmelor lui 
Sebastian Ghi , articolul publicat pe site-ul www.romaniacurata.ro la data 
de 25 iunie 2015 intitulat Asocieri mai mult i mai pu in secrete. Cine a 
protejat firmele lui Ghi  i Vl descu în afacerile lor cu softurile pentru 

spitale (I1) ; obligarea în solidar a pârâ ilor la plata sumei de 100.000 euro 
reprezentând daune morale pentru prejudiciului cauzat reclamantului prin 
articolele de pres  def im toare mai sus men ionate; obligarea pârâ ilor la 

plata cheltuielilor de judecat  cauzate reclamantului de solu ionarea 

prezentei cauze, astfel cum acestea vor fi dovedite pân  la închiderea 

dezbaterilor. 
In drept, au fost invocate prevederile art. 8 i 10 din Conven ia 

european  a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, art. 30 din 
Constitu ia României, art. 71 i 72 din Codul civil, precum i orice alte 

dispozi ii legale ar tate în cuprinsul cererii de chemare în judecat . 

La termenul de judecat  din data de 16 ianuarie 2019, reclamantul a 

învederat c  renun  la judecarea cererii de chemare în judecat  în 
contradictoriu cu pârâta Riscograma S.R.L. 

1.2. Sentin a pronun at  de Tribunalul Bucure ti, Sec ia a IV-a 

civil  
Prin sentin a civil  nr. 250 din data de 13 februarie 2019, Tribunalul 

Bucure ti, Sec ia a IV-a civil  a respins, ca neîntemeiat , excep ia 
prescrip iei dreptului material la ac iune, a admis, în parte, cererea formulat  
de reclamantul Cotoro  Mircea Nicolae în contradictoriu cu pârâ ii 
Davidescu Lucian Viorel i Societatea Academic  din România  Proiectul 

Alian a pentru o Românie Curat  i a obligat pârâ ii la retragerea 
urm toarelor articole publicate pe site-ul www.riscograma.ro: 

- cel din data de 25 ianuarie 2014, intitulat Dezv luirile lui Guccifer: 
eful S.R.I. tia de patru ani c  firma lui Ghi  a pus la punct un sistem 

diabolic, bazat pe p gi  ; 

- cel din data de 28 ianuarie 2014, intitulat Ap ra i-l pe Nelu 
Neac u . 

Prin aceea i sentin , tribunalul a obligat pârâ ii la retragerea 
urm toarelor articole publicate pe site-ul www. romanaicurat.ro: 

- cel din data de 27 ianuarie 2014, intitulat Ar trebui investigate 
contractele firmelor lui Sebastian Ghi ? ; 

- cel din data de 25 iunie 2015, intitulat Asocieri mai mult i mai 

pu in secrete. Cine a protejat firmele lui Ghi  i Vl descu în afacerile lor cu 
softurile pentru spitale ? (11) .



A obligat pe pârâ i la plata, în solidar, c tre reclamant a sumei de 

10.000 euro, echivalent în lei la data pl ii, reprezentând daune morale i în 

solidar, la plata c tre reclamant a sumei de 8.270,68 lei reprezentând 

cheltuieli de judecat , constând în: tax  judiciar  de timbru, onorariu de 

avocat, cheltuielile de transport i de cazare pentru martorul Neac u Nelu. 

[.3. Decizia pronun at  de Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a III-a 

civil  i pentru cauze cu minori i de familie  

Prin decizia nr. 580A din data de 7 aprilie 2021, pronun at  în dosarul 

nr. 19359/3/2018, Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a III-a civil  i pentru 

cauze cu minori i de familie a respins cererea de repunere pe rol ca 

nefondat . A 

A admis cererea de sesizare a Cur ii Constitu ionale a României cu 

solu ionarea excep iei de neconstitu ionalitate a prevederilor art. 253 Cod 

civil în referire la art. 1 alin. (5) i art. 30 alin. (2) din Constitu ia României. 

A respins apelul incidental declarat de reclamantul Cotoro  Mircea 

Nicolae împotriva sentin ei civile nr. 250 din data de 13 februarie 2019 

pronun ate de Tribunalul Bucure ti, Sec ia a IV-a civil , în dosarul nr. 

19359/3/2018. 

A admis apelurile pârâ ilor Davidescu Lucian-Viorel i Societatea 

Academic  din România -  Proiectul Alian a pentru o Românie Curat , 
împotriva aceleia i sentin e. 

A schimbat în partea sentin a apelat , în sensul c  a respins cererea de 

chemare în judecat  formulat  împotriva pârâ ilor ca nefondat . 
A respins cererea reclamantului privind acordarea de cheltuieli de 

judecat  ca nefondat . 

A luat act ca pârâ ii nu au solicitat cheltuieli de judecat . 
Conform art. 453 Cod procedur  civil  în referire la art. 451 alin. (1) 

Cod procedur  civil , cheltuielile de judecat  aferente ascult rii martorului 
Neac u Nelu, în sum  de 3.184,37 lei, au r mas în sarcina reclamantului. 

A p strat dispozi ia sentin ei referitoare la excep ia prescrip iei 
dreptului material la ac iune. 

A respins cererea apelantului-reclamant privind acordarea de cheltuieli 
de judecat  în apel ca nefondat . 

A obligat pe intimatul-reclamant s  pl teasc  apelantului Davidescu 
Lucian Viorel cheltuieli de judecat  în sum  de 617 lei (tax  judiciar  de 
timbru i onorariu avocat). 

A luat act c  apelanta-pârât  Societatea Academic  din România  
Proiectul Alian a pentru o Românie Curat  nu solicit  cheltuieli de judecat  
în privin a taxei judiciare de timbru i a onorariului doamnei avocat Claudia 
M. Postelnicescu, iar în privin a onorariului domnului avocat Dumitru 
Dobrev, î i rezerv  dreptul de a-l solicita pe cale separat . 

II. C ile de atac exercitate în cauz



  

II.]. Recursul principal declarat de reclamantul Cotoro  Mircea 
Nicolae 

Impotriva deciziei civile nr. 580A din data de 7 aprilie 2021, 
pronun ate de Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a III-a civil  i pentru cauze 
cu minori i de familie, în dosarul nr. 19359/3/2018, a declarat recurs 
reclamantul Cotoro  Mircea Nicolae, invocând inciden a motivului de casare 
reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod procedur  civil  i solicitând 
casarea deciziei recurate, ca fiind nelegal , i trimiterea cauzei spre 
rejudecare Cur ii de Apel Bucure ti. 

In opinia recurentului-reclamant, decizia recurat  este pronun at  cu 
înc lcarea sau cu ignorarea jurispruden ei obligatorii a Cur ii Europene a 
Drepturilor Omului, inclusiv a cauzelor enumerate chiar de c tre instan a de 
apel în cuprinsul deciziei recurate; dispozi iilor de drept material care 
guverneaz  limitele libert ii de exprimare (art. 10 paragraful 2 din 
Conven ia european  pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor 
fundamentale), dispozi iilor de drept material referitoare la dreptul la via a 
privat  (art. 26 din Constitu ia României, art. 58, art. 71 i urm toarele din 

Codul civil, art. 8 din Conven ia european  pentru ap rarea drepturilor 
omului i a libert ilor fundamentale), dispozi iilor de drept material 
referitoare la r spunderea civil  delictual  (art. 1349 Cod civil  analizarea 
condi iei faptei ilicite i a vinov iei din perspectiva dep irii cu rea-credin  
a limitelor libert ii de exprimare); dispozi iilor europene i na ionale care 

reglementeaz  principiile de etic  jurnalistic  (Rezolu ia nr. 1003/1993 
adoptat  de Adunarea Parlamentar  a Consiliului Europei la 1 iulie 1993, 
Codul Deontologic al Jurnalistului elaborat de Conven ia Organiza iilor de 
Media, Codul Deontologic al Ziaristului adoptat de Clubul Român de Pres   

citate în cuprinsul cererii introductive). 
O prim  critic  formulat  de recurentul-reclamant vizeaz  cele re inute 

de c tre instan a de apel cu privire la existen a/inexisten a faptei ilicite, 
condi ie necesar a fi întrunit  pentru antrenarea r spunderii civile delictuale. 

Recurentul-reclamant a ar tat c , de i instan a de apel pare a depune 
un efort considerabil în a- i motiva solu ia, interpretarea pe care aceasta a 

dat-o no iunii autonome de baz  factual  i a criteriilor de demarca ie între 
cele dou  drepturi aflate în conflict este într-o contradic ie flagrant  cu 
jurispruden a obligatorie a Cur ii Europene a Drepturilor Omului. 

În continuare, printr-o expunere ampl , recurentul-reclamant a relevat 
de ce consider  c  este gre it  constatarea de c tre instan a de apel a 
inexisten ei faptei ilicite, precum i care sunt, în opinia sa, erorile instan ei 
de apel sau, dup  caz, în ce mod aceasta a ignorat criteriile consacrate în 

jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, cu relevan  în 
aprecierea limitelor libert ii de exprimare. 

În ceea ce prive te sursa informa iei, recurentul-reclamant, invocând 

c  aceasta reprezint  unul dintre criteriile esen iale în realizarea demarca iei



între cele dou  drepturi în litigiu, a sus inut c  instan a de apel a omis cu 

des vâr ire s  îl analizeze, prezumând absolut c  irul de coresponden e 

preluat în cuprinsul articolelor def im toare ar proveni de la Guccifer i c  

aceasta ar reprezenta un substrat factologic minimal rezonabil . | 

În opinia recurentului-reclamant, instan a de apel a ignorat 

jurispruden a obligatorie a Cur ii Europene a Drepturilor Omului referitoare 

la no iunea de baz  factual , înc lcând, totodat , dispozi iile legale I 

jurispruden a instan ei europene referitoare la obliga ia jurnali tilor de a 

verifica autenticitatea informa iilor din surse credibile, verificare care trebuie 

s  se realizeze prealabil public rii. Lu 

A apreciat c  o minim  verificare a sursei pretinse de c tre p r ile 

adverse dovede te c  informa iile a c ror dezv luire îi este atribuit  lui 

Guccifer au în realitate alt  surs . 

În sus inerea acestei afirma ii, a invocat faptul c  exist  numeroase 

argumente logice care ridic  serioase îndoieli, pentru orice om mediu i 

rezonabil, f r  cuno tin e tehnice, în sensul c  respectiva coresponden  ar fi 

fost într-adev r ob inut  prin accesarea contului de e-mail a lui George 

Maior, argumente ce in de: natura platformei pe care a fost publicat  

coresponden a; construc ia succesiunii de e-mail-uri; forma în care se 

reg sea coresponden a în cauz  în arhiva lui Guccifer, comparat  cu celelalte 

informa ii din arhiv ; existen a de dovezi certe, în sensul c  asupra arhivei 

originale publicate de Guccifer a intervenit cel pu in un ter ; inexisten a 

vreunui fel de atestare tehnic  asupra veridicit ii coresponden ei ce face 
obiectul prezentului litigiu; hot rârea penal  de condamnare a lui Guccifer 

nu face nicio referire la coresponden a din prezenta cauz . 
Prin urmare, recurentul-reclamant a considerat c  nu se poate prezuma 

absolut autenticitatea coresponden ei i, sub nicio form , nu se poate aprecia 
aceast  surs  ca reprezentând un substrat factologic minimal . 

De astfel, în opinia recurentului-reclamant, ra ionamentul cur ii de 
apel este în contradic ie cu interpretarea obligatorie a jurispruden ei Cur ii 

Europene a Drepturilor Omului referitoare la standardele pe care trebuie s  
le ating  o surs  pentru a fi considerat  o baz  factual  legitim  (cauza 
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG contra Germaniei). 

A mai sus inut recurentul-reclamant c , în strâns  leg tur  cu criteriul 

anterior, un alt element la analiza c ruia instan a de apel era obligat , în 
virtutea jurispruden ei obligatorii a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, 

este cel al veridicit ii informa iilor publicate. 
A subliniat recurentul-reclamant c  art. 10 din Conven ia european  

pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale nu acoper  

sub nicio form  informa ia fals , mincinoas , minciuna inten ionat  i chiar 

eroarea sau neglijen a, o reprezentare deformat  a realit ii, lipsit  de orice 

baz  real , nefiind protejat  de aceste dispozi ii.



A ar tat c , de i instan a de apel a citat în mod amplu jurispruden a 
referitoare la aceast  chestiune, în mod paradoxal, cu ocazia aplic rii 
aspectelor de drept la situa ia de fapt, a omis pur i simplu s  analizeze 
adev ratul obiectiv al informa iilor publicate de intima i; corelând i 
validând autenticitatea acestei coresponden e, dintre Nelu Neac u i George 
Maior, pe baza unui probatoriu bazat exclusiv pe declara ii de martor, 
acordând for  probant  mai puternic  unor declara ii decât altor declara ii, 
instan a de apel a procedat la stabilirea unui precedent periculos, respectiv 

încurajarea actelor i ac iunilor jurnali tilor de a apela la hackeri i la ac iuni 
infrac ionale pentru desf urarea activit ii lor. 

Ca atare, a apreciat c , din acest punct de vedere, hot rârea instan ei 

de apel este nelegal , întrucât ignor  pur i simplu toate elementele, care, 
coroborate, dovedesc indubitabil c  pretinsa coresponden  dintre Nelu 
Neac u i George Maior nu a existat. 

A adar, a considerat c , în condi iile în care toate elementele duc la 
caracterul fals al informa iei publicate, a ignora pur i simplu acest criteriu al 
veridicit ii informa iilor echivaleaz  cu pronun area unei hot râri nelegale, 
contrare jurispruden ei obligatorii a Cur ii Europene a Drepturilor Omului. 

A mai sus inut i c  un alt aspect esen ial din perspectiva faptei ilicite, 
ignorat de c tre instan a de apel, îl reprezint  înc lcarea de c tre cei doi 
intima i-pârâ i a obliga iei de a verifica autenticitatea informa iei publicate, 
din surse credibile, prealabil public rii acesteia, în conformitate cu 

jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului (cauza Cump n  i 
Maz re contra României), pct. 4 din Rezolu ia nr. 1003/1993 i prevederile 
Codului deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Român de Pres . 

În plus, a precizat i c  pentru toate articolele ce fac obiectul 
prezentului litigiu, instan a de apel ar fi trebuit s  aib  în vedere con inutul 
acestora, care se refer  la afima ii pe care un ter   Nelu Neac u  le-ar fi 
f cut; or, Curtea European  a Drepturilor Omului a statuat c , atunci când 
este vorba despre informa ii atribuite unui ter , jurnali tii trebuie s  
manifeste o diligen  sporit  în verificarea autenticit ii informa iei (cauza 
Stângu i Scutelnicu contra României). 

De asemenea, recurentul-reclamant a mai ar tat i c  instan a de apel 
nu a avut în vedere con inutul articolelor def im toare i nu a analizat 
gravitatea acuza iei ce îi este adus , modul de prezentare i succesiunea 
articolelor i nici efectul manipulator pe care intimatul-pârât a urm rit s  îl 
ob in  prin cel de-al doilea articol publicat. 

Recurentul-reclamant a apreciat i c  interpretarea dat  de instan a de 
apel criteriului constând în forma articolelor def im toare este una nelegal , 
în deplin  contradic ie cu jurispruden a obligatorie a Cur ii Europene a 
Drepturilor Omului. 

In opinia recurentului-reclamat, fa  de forma articolelor publicate, 

rezult  cât se poate de clar c  nu s-a urm rit nici pe departe prezentarea



obiectiv  a unor informa ii, ci s-a avut ca scop denaturarea realit ii I 

inducerea unei anumite semnifica ii a informa iilor prezentate, respectiv a 

faptului c  ar fi încercat s  pun  la cale un sistem bazat pe p gi - 

Prin raportare la jurispruden a obligatorie a Cur ii Europene i 

Drepturilor Omului, recurentul-reclamant a considerat c  analiza instan ei de 

apel ar fi trebuit s  fie mult mai ampl , simpla inserare a unor elemente 

dubitative nefiind suficient , dac , din analiza articolelor, în ansamblul lor, 

rezult  cât se poate de clar c  jurnalistul urm re te s  induc  cititorilor o 

anumit  interpretare a informa iilor prezentate. N 

Totodat , recurentul-reclamant a criticat decizia recurat  prin raportare 

la criteriului notoriet ii persoanei vizate, ar tând c , de i instan a de apel a 

re inut în mod corect c  nu este o persoan  public , totu i, a apreciat c  s-ar 

bucura de o anumit  notorietate , ceea ce ar conferi jurnali tilor limite mai 

largi în ceea ce prive te dreptul la exprimare. a 

A considerat c  instan a de apel, în aprecierea condi iei notoriet ii, a 

omis chiar jurispruden a obligatorie a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, 

pe care a citat-o amplu în cuprinsul motiv rii, fiind cât se poate de clar c , 

prin aplicarea celor statuate prin respectivele cauze la situa ia sa, sub nicio 

form  nu se putea aprecia c  ar fi avut statut de persoan  public /persoan  

notorie. 
Recurentul-reclamant a apreciat c , procedând de aceast  manier , 

instan a de apel a extins în mod nepermis limitele libert ii de exprimare a 

jurnali tilor prin raportare la persoana sa. 

De asemenea, a invocat faptul c  instan a de apel a dat o interpretare 

gre it  criteriului contribu iei la o dezbatere de interes general, cu implica ii 

directe asupra exoner rii de r spundere, în mod nelegal, a celor doi intima i- 

pârâ i. 

A sus inut c  instan a de apel ar fi trebuit s  remarce c , prin asocierea 
articolelor cu persoane publice i politice, se încearc  un artificiu, intima ii- 
pârâ i prevalându-se de aceast  porti  pentru a se exonera de r spundere 
pentru def imarea sa, argumentând c  s-ar afla sub protec ia interesului 
public . 

Printr-o alt  critic , recurentul-reclamant a ar tat c  instan a de apel a 
interpretat i aplicat gre it normele de drept material în ceea ce prive te 
analiza condi iei vinov iei, condi ie necesar  pentru angajarea r spunderii 
civile delictuale. 

A apreciat c , în mod similar analizei referitoare la condi ia faptei 

ilicite, i în ceea ce prive te aceast  condi ie, analiza instan ei de apel este 
una viciat , superficial  i care nu ine cont de jurispruden a Cur ii Europene 
a Drepturilor Omului. 

Astfel, a men ionat c  potrivit jurispruden ei instan ei europene, 

ignorate de c tre curtea de apel, elementele în func ie de care se apreciaz  

buna-credin  a jurnalistului sunt verificarea credibilit ii surselor



informa iilor, acurate ea datelor furnizate, precum atitudinea jurnalistului 
ac ionat în judecat . 

In opinia sa, în realitate, fa  de toate celelalte aspecte anterior 
dezvoltate (lipsa oric rui demers pentru verificarea autenticit ii sursei i a 
informa iei prealabil public rii articolelor, forma i con inutul articolelor 
def im toare), reaua-credin  a intima ilor-pârâ i este evident ; intima ii- 
pârâ i nu au urm rit sub nicio form  informarea obiectiv  a publicului, ci 

denaturarea realit ii faptice. 
Cu privire la solu ia dat  asupra apelului incident pe care l-a 

promovat, recurentul-reclamant a ar tat c , admi ând apelurile formulate de 
p r ile adverse i statuând, în mod v dit nelegal, a a cum s-a ar tat anterior, 

asupra inexisten ei faptei ilicite, instan a de apel a respins cererea de 

chemare în judecat ; aceast  solu ie a avut ca efect implicit i respingerea 

apelului incident, f r  ca instan a de apel s  mai realizeze o analiz  efectiv  a 

criticilor de netemeinicie pe care le-a formulat. 
Astfel, în opinia sa, ca urmare a admiterii prezentului recurs, casarea 

trebuie s  vizeze decizia recurat  în integralitatea sa (mai pu in solu ia dat  

asupra excep iei prescrip iei), deci inclusiv sub aspectul analiz rii apelului 

incident, revenind instan ei de apel ca, în rejudecare, s  se pronun e inclusiv 
asupra criticilor de netemeinicie a sentin ei primei instan e pe care le-a 
formulat. 

Concluzionând, recurentul-reclamant a solicitat s  se constate c  

analiza instan ei de apel este una superficial , care nu ine cont de realitatea 
faptic  evident , solu ia fiind pronun at  cu înc lcarea sau ignorarea atât a 
dispozi iilor de drept material incidente, cât i a jurispruden ei Cur ii 
Europene a Drepturilor Omului, obligatorie i, deci, cu valoare de lege 

pentru instan ele na ionale. 

11.2. Recursul incident declarat de pârâtul Davidescu Lucian Viorel 

Împotriva deciziei civile nr. 580A din data de 7 aprilie 2021, 
pronun ate în dosarul nr. 19359/3/2018, de Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia 
a III-a civil  i pentru cauze cu minori i de familie, a declarat recurs 

incident pârâtul Davidescu Lucian Viorel, invocând inciden a motivelor de 
casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5 i 8 Cod procedur  civil . 

În motivarea cererii de recurs, recurentul-pârât a criticat decizia 

recurat  din perspectiva solu iei date asupra excep iei prescrip iei dreptului 
material la ac iune, sus inând, totodat , i c  instan a de apel nu a pus în 

dezbaterea p r ilor excep ia de neconven ionalitate, precum i c  a omis s  
constate abuzul de drept, prin înc lcarea de c tre recurentul-reclamant a art. 

14 i 15 Cod civil, respectiv art. 12 Cod procedur  civil . 
Astfel, a ar tat c  instan a de apel a men inut dispozi ia Tribunalului 

Bucure ti referitoare la excep ia prescrip iei dreptului material la ac iune, 
f r  a argumenta suplimentar aceast  solu iei; potrivit argumenta iei instan ei 
de fond, termenul de trei ani ar începe s  curg  nu de la momentul în care



recurentul-reclamant a luat cuno tin  despre presupusa fapt  ilicit , ci de la 

cel în care a resim it puternic efectele  presupusului prejudiciu. j 

În opinia recurentului-pârât, o astfel de interpretare este contrar  art. 

2528 alin. (1) Cod civil. _ , ; 

A precizat i c  recurentul-reclamant i-a anun at in mod manifest i 

explicit inten ia de a-l da în judecat , pentru a- i repar  E 

prejudiciu, în data de 27 ianuarie 2014, conform probatoriilor depuse la 

dosar de ambele p r i, astfel c  nu este loc de vreun dubiu sau de vreo 

interpretare echivoc  fa  de faptul c  ac iunea ini ial  a fost depus  în afara 

termenului de trei ani, motiv pentru care excep ia prescrip ie! dreptului 

material la ac iune ar fi trebuit s  fie respins . ae 

A mai ar tat c , de i în aceast  cauz  men inerea hot rârii îi este 

favorabil , întrucât instan a a putut, astfel, s  îl exonereze pe fond de 

acuza iile care i-au fost aduse, apreciaz  c  interpretarea respectiv  

genereaz  un precedent periculos de ordine public , deschizând posibilitatea 

ac iunilor în instan  oportunistice i f când efectiv inoperante prevederile 

legale privind prescrip ia dreptului material la ac iune. 

Astfel, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod procedur  civil , a 

solicitat îndreptarea acestui considerent în eventualitatea admiterii 

recursului. 

Printr-o alt  critic  formulat , recurentul-pârât a sus inut c  instan a de 

apel nu a pus în dezbaterea p r ilor excep ia de neconven ionalitate pe care a 
invocat-o fa  de decizia nr. 250/2019 a Tribunalului Bucure ti, în 

contradic ie cu prevederile art. 248 Cod procedur  civil ; con inutul 

excep iei nu a fost reunit cu fondul, iar argumentele supuse judec ii nu se 
reg sesc printre considerente. 

Având în vedere atât forma legal  a preten iei, consisten a 
argumenta iei i probatoriului respectiv, relevan a atât în spe , cât i din 
perspectiva ordinii publice, a apreciat c  instan a avea obliga ia s  se 
pronun e asupra acestei cereri, iar faptul c  nu a f cut-o intr  sub inciden a 
art. 488 alin. (1) pct. 5 Cod procedur  civil , astfel c , în cazul admiterii 
prezentului recurs, solicit  ca instan a s  se pronun e asupra cererii. 

A mai ar tat recurentul-pârât i c , prin ac iunea în constatare depus  
odat  cu cererea de repunere pe rol, a solicitat constatarea abuzului de drept, 
prin înc lcarea de c tre recurentul-reclamant a art. 14 i 15 Cod civil, 
respectiv a art. 12 Cod procedur  civil , cerere întemeiat  pe art. 35 Cod 
procedur  civil . 

Recurentul-pârât a considerat c , întrucât ac iunea în constatarea 
abuzului de drept procesual este admisibil  chiar pe cale incidental , cererea 
fiind grefat  pe ac iunea principal  ce st  la baza procesului în care a ap rut, 
iar sarcina calific rii ca abuzive a exercit rii dreptului incumb  exclusiv 
instan ei de judecat  în fa a c reia faptele s-au produs, potrivit principiului 
res judicata, instan a este inut  fie s  pun  în dezbatere probele propuse i



s  se pronun e asupra lor, fie s  indice o alt  cale judiciar  prin care 

prejudiciul s  poat  fi reparat. 

Din aceast  perspectiv , considerentul potrivit c ruia ac iunea în 
constatare depus  de apelantul-pârât la dosarul cauzei dup  închiderea 

dezbaterilor nu poate fi avut  în vedere i nu poate fi valorificat  în nicio 
modalitate la solu ionarea apelurilor declarate de p r i  intr  sub inciden a 

art. 488 alin. (1) pct. 5 i 8 Cod procedur  civil , motiv pentru care, în cazul 
admiterii prezentului recurs, a solicitat judecarea ac iunii în constatarea 

abuzului de drept. 

11.3. Ap r rile formulate în cauz  
Intimata-pârât  Societatea Academic  din România (SAR) a depus, în 

termen legal, întâmpinare la recursul declarat de reclamantul Mircea 
Nicolae Cotoro , prin care a solicitat: în principal, admiterea excep iei 
nulit ii recursului i, în consecin , constatarea nulit ii c ii de atac, întrucât 

criticile invocate de acesta nu se încadreaz  în motivele de casare prev zute 

în art. 488 Cod procedur  civil ; în subsidiar, respingerea, ca neîntemeiat, a 

recursului, decizia recurat  fiind legal ; obligarea recurentului-reclamant la 
plata cheltuielilor de judecat  prilejuite de prezentul proces. 

Pe fondul c ii de atac, a sus inut, pe de o parte, c  instan a de apel a 

f cut o analiz  efectiv  i detaliat  a elementelor factuale i a concluzionat 

c  nu suntem în situa ia unor fapte cu caracter ilicit, iar pe de alt  parte, c  
recurentul-reclamant nu critic  argumenta ia instan ei de apel, ci reitereaz  

afirma ii, formulate anterior, prin care încearc  s  sugereze, în mod eronat, 
c  intima ii-pârâ i jurnali ti ar avea obliga ia înl tur rii oric rui dubiu în 

sensul c  nu s-a intervenit în niciun fel asupra respectivelor e-mail-uri i nu a 

prezent rii unei situa ii de fapt în registrul rezonabilit ii i al plauzibilului. 

A subliniat c , a a cum a re inut i curtea de apel, jurnali tii pot 

publica i informa ii plauzibile dac  prezint  publicului informa iile de inute, 

atât timp cât acestea nu sunt redate într-o manier  care s  le confere 

certitudine absolut , urm rind s  formeze în mod nejustificat opinia public  
într-o anumit  direc ie, ci permi ând cititorilor s  ra ioneze i s  decid  în 
mod liber ce punct de vedere î i formeaz . 

Cu privire la verificarea autenticit ii e-mail-urilor în discu ie, a 

precizat c  nu este o imposibilitate tehnic  retransmiterea c tre o persoan  a 
unei coresponden e în cadrul c reia persoana respectiv  nu este indicat  ca 
fiind destinatar. 

Totodat , a sus inut c , nu poate fi re inut ra ionamentul propus de 
recurentul-reclamant, deoarece este imposibil ca hacker-ul Guccifer (Marcel 

Laz r Lehel), care locuia în satul Sâmb tani, comuna P uli , jude ul Arad, s  
fi fost capabil s  pl smuiasc  o nara iune cu atâtea detalii reale i cu atâtea 

personalit i reale care se aflau în diverse locuri la un moment dat. 

A apreciat c  nu se poate afirma c  doar refuzul recurentului- 
reclamant de a nega con inutul coresponden ei, ci inclusiv imposibilitatea



hacker-ului Guccifer de a pl smui ni te e-mail-uri cu atâtea personaje i 

întâmpl ri reale, verificabile ar putea s  conduc  un jurnalist de investiga ii 
la concluzia, absolut rezonabil , c  declara ia autentic  a martorului Nelu 

Neac u a fost dat  pro causa sau ca urmare a unor amenin ri. 

Intimata-pârât  a precizat i c  este de notorietate c  hacker-ul 

Guccifer a fost condamnat pentru accesarea neautorizat  a coresponden ei 

electronice a unor persoane publice, nicidecum pentru c  ar fi inserat 

coresponden  fabricat  de el printre e-mail-urile reale ale respectivilor. 

În plus, a mai ar tat i c  demersul jurnalistic a fost animat de un 

interes public, întrucât viza gestionarea fondurilor publice i posibile fapte 

de corup ie; demersul corespunde datoriei jurnalistului de informare a 

opiniei publice cu privire la chestiuni de interes general, a a cum rezult  

mutatis  mutandis din hot rârea pronun at  de Curtea European  a 

Drepturilor Omului în cauza Ressiot i al ii contra Fran ei. 
Recurentul-pârât Davidescu Lucian Viorel a depus întâmpinare la 

recursul principal declarat de reclamant, solicitând respingerea, ca 

neîntemeiat , a c ii de atac, întrucât, în opinia sa, criticile formulate nu se 

încadreaz  în motivele de casare prev zute de art. 488 Cod procedur  civil . 
Recurentul-reclamant Cotoro  Mircea Nicolae a depus întâmpinare la 

recursul incident declarat de pârâtul Davidescu Lucian-Viorel, prin care a 

solicitat: admiterea excep iei nulit ii recursului formulat de recurentul-pârât 

Davidescu Lucian Viorel i, pe cale de consecin , constatarea nulit ii 

recursului, întrucât analiza aspectelor invocate de prin cererea de recurs 

reprezint  o simpl  nemul umire a acestuia cu privire la hot rârea instan ei 

de apel, dar care nu determin  încadrarea în motivele de recurs stabilite în 
mod expres de dispozi iile art. 488 Cod procedur  civil ; în subsidiar, în 

condi iile în care excep ia nulit ii nu este admis , a solicitat respingerea 
recursului incident formulat de c tre pârât, ca nefondat, decizia recurat  fiind 
legal  în raport de criticile formulate de c tre acesta. 

Cu referire la criticile aduse de c tre recurentul-pârât Davidescu 
Lucian Viorel cu privire la modalitatea de solu ionare a excep iei 
prescrip iei, a ar tat c , în ceea ce prive te primul petit al cererii de chemare 
în judecat  (obligarea p r ilor adverse la retractarea articolelor 
def im toare), acestea este imprescriptibil, conform art. 253 alin. (4) Cod 
civil i art. 2502 alin. (1) Cod civil. 

In ceea ce prive te cel de-al doilea petit (obligarea pârâ ilor la plata de 
daune morale), a sus inut c  acesta este prescriptibil, termenul începând s  
curg  de la data la care p gubitul a cunoscut sau ar fi trebuit s  cunoasc  
paguba i pe cel care r spunde de ea, conform art. 2528 Cod civil i 
nicidecum de la data s vâr irii faptei ilicite, a a cum în mod nefondat sus ine 
partea advers . 

A subliniat c  instan a de apel a re inut în mod legal c  articolele 
def im toare i-au cauzat un prejudiciu la locul de munc , iar, raportat la data



manifest rii acestui prejudiciu (data la care p gubitul a cunoscut paguba), 
este evident c  ac iunea a fost introdus  în interiorul termenului de 3 ani 
prev zut de lege; în orice caz, ac iunea a fost introdus  la data de 7 iunie 
2018, în interiorul termenului de 3 ani calculat de la data public rii pe 
platforma Societ ii Academica din România a ultimului articol def im tor 
reclamat prin cererea de chemare în judecat  (25 iunie 2015). 

Recurentul-reclamant, fa  de criticile privind modalitatea de 
solu ionare de c tre instan a de apel a excep iei de neconven ionalitate a art. 
253 Cod civil, a apreciat c  recurentul-pârât se afl  într-o evident  eroare, 
întrucât aceast  excep ie nu este una de procedur , ci o ap rare de fond. 

A mai considerat i c , nefiind vorba despre o excep ie, sus inerile 
p r ii adverse cu privire la înc lcarea art. 248 Cod procedur  civil , prin 

faptul c  pretinsa excep ie nu a fost unit  cu fondul, sunt nefondate i, pe de 

alt  parte, a ar tat c  instan a de apel a acordat cuvântul asupra fondului 
cauzei, p r ile sus inându- i concluziile orale asupra tuturor aspectelor în 

discu ie, inclusiv asupra conformit ii dispozi iilor de drept intern cu cele ale 

Conven ie europene pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor 

fundamentale. 
Totodat , a men ionat i c  instan a de apel a analizat în mod amplu 

aceast  chestiune în paginile 67 i 68 din decizie. 

De asemenea, a sus inut c  solu ia instan ei de apel de a nu analiza 

cererea incidental  depus  de c tre recurentul-pârât Davidescu Lucian Viorel 

dup  închiderea dezbaterilor este una legal , în conformitate cu dispozi iile 
art. 394 alin. (3) Cod procedur  civil . 

Recurentul-reclamant a solicitat i admiterea propriului recurs, casarea 
deciziei instan ei de apel ca fiind nelegal  i trimiterea cauzei spre rejudecare 
Cur ii de Apel Bucure ti. 

Prin r spunsul la întâmpin rile formulate de  intimata-pâr t  
Societatea Academic  din România (SAR) i de recurentul-pârât Davidescu 
Lucian Viorel, recurentul-reclamant Cotoro  Mircea Nicolae a solicitat 
respingerea excep iei nulit ii recursului, ca fiind neîntemeiat , i admiterea 
recursului pe care l-a declarat, cu consecin a cas rii deciziei recurate i 
trimiterii cauzei spre rejudecare instan ei de apel. 

11.4. Procedura desf urat  în fa a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie 
Dup  întocmirea i comunicarea raportului privind admisibilitatea în 

principiu a recursurilor, prin încheierea de edin  din data de 12 aprilie 
2022, Înalta Curte a admis în principiu prezentele c i de atac, re inând i c  
nu este incident  excep ia nulit ii recursurilor. 

Prin aceea i încheiere a fost fixat termen de judecat , cu citarea 
p r ilor în edin  public , la data de 18 octombrie 2022, în vederea 
solu ion rii pe fond a c ilor de atac, termen la care Înalta Curte a re inut 
cauza în pronun are. 

I1.5. Solu ia i considerentele Înaltei C ur i de Casa ie i Justi ie 

 



Examinând decizia recurat , prin prisma criticilor i ap r rilor 

formulate, precum i prin raportare la actele i lucr rile dosarului i la 

dispozi iile legale aplicabile, Înalta Curte constat  c  recursurile sunt 

nefondate, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Recursul principal declarat de reclamantul Cotoro  Mircea Nicolae 

În esen , recurentul-reclamant a criticat decizia atacat , sus inând, 

prin raportare la motivul de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 

Cod procedur  civil , înc lcarea sau ignorarea de c tre instan a de apel a 

jurispruden ei Cur ii Europene a Drepturilor Omului (inclusiv a cauzelor 

men ionate în cuprinsul deciziei recurate), a dispozi iilor care guverneaz  

limitele libert ii de exprimare, dreptul la via  privat  i r spunderea civil  

delictual , precum i a prevederilor na ionale i europene care reglementeaz  

principiile de etic  jurnalistic . 
Prin cererea cu care a învestit instan a de judecat , având ca temei 

r spunderea civil  delictual , recurentul-reclamant a supus analizei conflictul 

dintre dou  drepturi fundamentale ale omului  dreptul recurentului- 

reclamant la via  privat  (art. 26 din Constitu ia României, art. 58 i art. 7l 
i urm toarele Cod civil i art. 8 din Conven ia european  pentru ap rarea 

drepturilor Omului i a libert ilor fundamentale) i, respectiv, dreptul 

p r ilor adverse la liber  exprimare (art. 10 din Conven ie)  , fiecare dintre 

aceste drepturi putând fi supus unei restrângeri sau ingerin e din partea 

statului, în condi iile art. 75 Cod civil raportat la art. 8 alin. (2) i art. 10 alin. 

(2) din Conven ia european  pentru ap rarea drepturilor omului i a 

libert ilor fundamentale. 

Considerând c  p r ile adverse i-au exercitat dreptul fie cu rea- 

credin , fie cu înc lcarea pactelor i conven iilor la care România este parte, 

prin cererea de chemare în judecat , recurentul-reclamant a pretins, în 
temeiul art. 10 alin. (2) din Conven ie, dispunerea unei m suri (ingerin e din 

partea statului) în dreptul p r ilor adverse la libertatea de exprimare, 

respectiv prin admiterea ac iunii, astfel cum a fost formulat . 

Cererea de chemare în judecat  a fost fundamentat  de institu ia 
r spunderii civile delictuale împrejurare fa  de care era necesar  verificarea 

întrunirii în cauz  a condi iilor pentru antrenarea acesteia: fapta ilicit , 
prejudiciul, vinov ia autorului i leg tura de cauzalitate între fapt  i 
prejudiciu. 

Prin cererea de recurs, recurentul-reclamant a formulat critici cu 

privire la cele re inute de c tre instan a de apel din perspectiva a dou  dintre 
condi iile impuse de lege pentru a se putea re ine inciden a r spunderii civile 
delictuale  existen a faptei ilicite i vinov ia autorului faptei , condi ii pe 
care curtea de apel le-a constatat a nu fi îndeplinite. 

Astfel, recurentul-reclamant a sus inut c  instan a de apel a ajuns la 
concluzia inexisten ei faptei ilicite constatând în mod gre it c  ar exista o 
baz  factual  pentru articolele incriminate prin cererea de chemare în



  

judecat , ca urmare a ignor rii sau aplic rii eronate a criteriilor consacrate de 
jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului. 

Fa  de aceast  critic , Înalta Curte va proceda la evaluarea 

argumentelor aduse în sus inerea acesteia, din perspectiva respect rii de c tre 

instan a de apel a criteriilor de analiz  ce rezult  din jurispruden a în materie 
a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene, precum i a normelor de drept 
material a c ror nesocotire a fost invocat  de recurentul-reclamant, f r  a 

cenzura aprecierea probelor sau stabilirea situa iei de fapt de c tre instan a 
devolutiv , o atare analiz  neputând fi exercitat  în faza procesual  a 
recursului, în care se verific  legalitatea i nu temeinicia deciziei atacate. 

Înalta Curte re ine c , prin jurispruden a sa, Curtea European  a 

Drepturilor Omului a re inut o important  distinc ie între afirmarea unor 

fapte i cea a unor judec i de valoare, iar potrivit Cur ii, existen a faptelor 

poate fi demonstrat , în timp ce adev rul judec ilor de valoare nu este 

susceptibil de a fi dovedit. 
Or, tocmai f când aceast  distinc ie între categoria judec ilor de 

valoare în care se încadreaz  exprimarea opiniei unei persoane asupra 

calit ilor profesionale, morale i personale ale altuia, i cea a afirma iilor 

factuale ce exprim  acuza ii de a fi comis fapte determinate, instan a 

european  a ar tat în mod explicit c , în m sura în care o persoan  exprim  
judec i de valoare, acesteia nu i se poate impune s  fac  proba verit ii celor 

afirmate, o astfel de obliga ie fiind imposibil  i împiedicând persoanele s  

î i afirme opinia despre al ii (Cauzele Jerusalem c. Austriei; Brasilier c. 

Frantei). 

Cu alte cuvinte, distinc ia anterioar  este important  sub aspect 

probatoriu întrucât, persoanelor care imput  altora fapte obiective li se poate 

pretinde, în mod legitim, s  dovedeasc  o minim  baz  factual , pe când 
dovedirea adev rului unei judec i de valoare nu poate fi solicitat , pentru 

c , în caz contrar, în cea din urm  situa ie, s-ar aduce atingere chiar dreptului 
la libertatea de opinie  îns , cerin a ce trebuie verificat  în aceast  ipotez  
este aceea ca persoana care a f cut afirma ia s  fi ac ionat cu bun -credin , 

astfel spus, s  existe o minim  baz  factual  a afirma iilor sale. 

În spe , curtea de apel, plecând de la distinc ia realizat  de Curtea 
European  a Drepturilor Omului între fapte i judec i de valoare, ar tând c  

baza factual  trebuie s  constituie fundamentul oric rei post ri a 

jurnalistului, astfel încât s  existe garan ia unei inform ri i cercet ri 

rezonabile a veridicit ii i a exactit ii informa iilor aduse la cuno tin a 

publicului, a procedat la o ampl  analiz  a jurispruden ei instan ei europene, 
în urma c reia a sintetizat principiile ce rezult  din aceasta i c rora le-a dat 
eficien  în ra ionamentul care a dus la solu ia pronun at  asupra apelurilor. 

Astfel, prin raportare la hot rârile pronun ate de Curtea European  a 

Drepturilor Omului în cauzele Liviu Petrina contra României, Cornel 

Ivanciuc împotriva României, Lavric împotriva României, Cornelia Popa



împotriva României, Gabriel Andreescu împotriva României, e pe - 

Dellakeza împotriva României i ipos contra României, instan a de apel a 

re inut c : limitele criticii admisibile variaz  în func ie de calitatea persoanei 

la care se refer  articolele de pres , prin aceast  în elegând implicit toleran a 

de care trebuie s  dea dovad  petentul fa  de pres , no iune care se 

evalueaz  într-o rela ie de direct  propor ionalitate cu statutul public, 

respectiv notorietatea persoanei în cauz ; aprecierile realizate de jurnalist, ce 

îmbrac  forma judec ilor de valoare, potrivit terminologiei instan ei 

europene, nu sunt susceptibile de o proba iune i nici nu trebuie probate, 

deoarece s-ar ajunge la înc lcarea dreptului la opinie, o component  

important  a dreptului la exprimare, dar î i conserv  legitimitatea public rii 

dac  sunt secondate de buna-credin  a jurnalistului i se ancoreaz  într-o 

baz  factual  rezonabil ; un alt element relevant este modul în care 

jurnalistul prezint  un complex de circumstan e faptice, fiind necesar a se 

eviden ia preluarea informa iilor dintr-o surs  anume i nu expunerea acestor 

ca reprezentând un adev r obiectiv. 

Printr-un prim argument în sus inerea înc lc rii de c tre curtea de apel 

a criteriilor consacrate în jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului 

ca fiind relevante în aprecierea limitelor libert ilor de exprimare, precum i 

a dispozi iilor legale referitoare la obliga ia jurnali tilor de a verifica 

informa ia din surse credibile, recurentul-reclamant a invocat faptul c  

instan a de apel a omis s  analizeze sursa de ob inere a informa iilor din 

cuprinsul articolelor în cauz , prezumând absolut c  irul de coresponden  

preluat în cuprinsul articolelor def im toare ar proveni de la Guccifer i c  
aceasta ar reprezenta un substrat factologic minimal rezonabil . 

Aceste sus ineri ale recurentului-reclamant sunt nefondate, instan a de 
apel procedând la o analiz  a cauzei prin raportare la criteriul de evaluare 
referitor la sursa de ob inere a informa iilor, constatând indicarea în mod 
expres a acesteia de c tre ziari ti. 

În spe , a a cum a re inut i instan a de apel, sursa a fost indicat  ca 
fiind reprezentat  de informa iile introduse în spa iul public de c tre hackerul 
Guccifer, care a accesat c su ele po tale electronice a mai multor 
personalit i, printre care i directorul Serviciului Român de Informa ii de la 
acel moment, aceasta fiind men ionat  chiar în cadrul titlului articolului 
intitulat Dezv luirile lui Guccifer. eful S.R.I. tia de 4 ani c  firma lui 
Ghi  a pus la punct un sistem diabolic, bazat pe p gi.  

De asemenea, în cuprinsul articolului intitulat Ar trebui investigate 

contractele firmelor lui Sebastian Ghi ? , publicat pe platforma online 

România Curat , s-a ar tat c  hackerul Guccifer ar fi interceptat informa ia 

potrivit c reia o firm  apar inând lui Sebastian Ghi  consider  c  la 

Bruxelles este ca la Bucure ti i încearc  f r  succes s  se apropie de cineva 

din Comisia European , f cându-se în mod clar trimitere la sursa informa iei, 

respectiv intercept rile hackerului ar dean.



Totodat , în articolul Asocieri mai mult i mai pu in secrete. Cine a 
protejat firmele lui Ghi  i Vl descu în afacerile lor cu softurile pentru 
spitale? , publicat pe aceea i platform , autorul acestuia, Daniel Befu, a 
men ionat c  Guccifer, un cunoscut hacker ar dean a reu it s  acceseze 
c su ele po tale electronice a câtorva persoane importante din ar , inclusiv 
pe cea a directorul Serviciului Român de Informa ii, descoperind c  acesta 
era avertizat asupra unor posibile practici corupte ale firmei Teamnet  a 
c rei influen  s-a extins pân  la Bruxelles; în plus, a fost precizat  i sursa 

de informare, respectiv: informa iile postate de recurentul-pârât Davidescu 

Lucian pe site-ul Riscograma. 
Toate aceste aspecte, ce rezult  din chiar titlul sau con inutul 

articolelor incriminate, au fost re inute de c tre instan a de apel, care, în 

analiza efectuat  cu privire la existen a sau inexisten a bunei-credin e a 

jurnalistului  criteriu re inut de jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor 
Omului  a constatat în mod corect c  sursa informa iilor publicate, astfel 

cum a fost anterior expus , a fost în mod cert eviden iat  de jurnali ti. 
În acela i context, analiza instan ei de apel, în conformitate cu 

criteriile impuse de jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului în 

materia reglementat  de art. 10 din Conven ie, a vizat i elementul privind 
verificarea veridicit ii informa iilor publicate. 

Astfel, a constatat c  a existat o baz  factual  rezonabil  pentru 
articolele publicate de recurentul-pârât Davidescu Lucian Viorel pe 
platforma proprie Riscograma, constând în informa iile difuzate în spa iul 

public de c tre hackerul Guccifer, baz  factual  care s-a conservat i s-a 

consolidat prin atitudinea i reac iile celor viza i de e-mail-urile preluate. 
Ca atare, a re inut reac ia recurentului-reclamant care nu a negat în 

mod cert i clar veridicitatea e-mail-urilor în care era parte, de i jurnalistul în 
cadrul discu iilor purtate i-a cerut în mod repetat aceast  clarificare, precum 

i faptul c  Nelu Neac u, ini ial, a postat un comentariu fa  de primul 

articol, prin care a eviden iat c  are curajul s - i asume faptele sale, dup  
care a ters acest comentariu, justificând c  nu îi apar ine, în condi iile în 
care a afirmat c  e-mail-ul, precum i contul s u de facebook au fost accesate 

ilicit de altcineva, care ar fi postat comentariul respectiv, cu precizarea c  nu 
a formulat niciun fel de sesizare c tre institu iile competente pentru 
investigarea faptelor reclamate, potrivit depozi iei date în cursul procesului. 

De asemenea, a apreciat c  sunt relevante depozi ia matorului Drago  
Ri canu, care a ar tat c  Nelu Neac u i s-ar fi confesat în leg tur  cu 
amenin rile deosebit de grave pe care le-ar fi primit în leg tur  cu 
solicitarea lui Sebastian Ghi  de a retracta formal raportul trimis directorului 
Serviciului Român de Informa ii, precum i hot rârea penal  prin care 

hackerul Guccifer a fost condamnat pentru comiterea mai multor infrac iuni 

legate de accesarea f r  drept a conturilor de e-mail ale mai multor persoane, 

inclusiv George Maior, restric ionarea accesului, prin schimbarea parolelor,



de inerea controlului i accesarea repetat  i f r  drept a conturilor de e-mail 

a acestor persoane, inclusiv transferarea neautorizat  în propriul sistem 

informatic a datelor informatice aflate în conturile de e-mail compromise, 

f r  a se re ine denaturarea con inutului informa iilor preluate din conturile 

de email accesate ilegal. _ 
Instan a de apel a luat în considerare i coresponden a purtat  de 

recurentul-pârât Davidescu Lucian Viorel cu oficialul european Karel de 

Vriendt, prin care i se cererea acestuia s  certifice autenticitatea e-mail-ului 

prin care r spundea recurentului-reclamant, invocând inutilitatea unei 

întâlniri particulare, raportat la transparen a cu care se va organiza i realiza 

proiectul ISA Programme  expertul IT aflat la conducerea acestui proiect 

r spunzând recurentului-pârât, confirmând autenticitatea e-mail-ului i 

eviden iind c , de i nu- i aminte te numele recurentului-reclamant, î i 

aminte te c  a transmis un astfel de mesaj. 

În concluzie, în urma aprecierii probelor administrate în cauz , 

instan a de apel a re inut c  jurnalistul a depus diligen e pentru a stabili 

veridicitatea faptelor prezentate în articolele postate în mediul online. 

În ceea ce prive te materialul postat la data de 27 ianuarie 2014 pe 

platforma România Curat , curtea de apel a constatat c  acesta constituie o 

preluare de pe platforma proprie a recurentului-pârât Davidescu Lucian 

Viorel a celor dou  e-mail-uri (cel trimis de Nelu Neac u c tre George Maior 

i cel trimis recurentului-reclamant de c tre conduc torul departamentului ce 

se ocupa de întreg procesul de implementare a proiectului intitulat ISA 
Programme), iar subiectul principal al celui de-al doilea articol postat pe 
aceea i platform , ce apar ine lui Befu Daniel, era reprezentat de o analiz  a 

istoricului a societ ilor " Teamnet  i "RSC , indicându-se c  sursa este 

materialul publicat de recurentul-pârât Davidescu Lucian Viorel pe site-ul 
Riscograma  jurnalistul a reprodus e-mail-ul trimis de Nelu Neac u c tre 
directorul Serviciului Român de Informa ii din acel moment i a eviden iat, 
imediat dup  con inutul mesajului electronic, faptul c  Nelu Neac u a negat 
schimbul de e-mail-uri cu George Maior, potrivit jurnalistului Davidescu 
Lucian Viorel. 

Totodat , curtea de apel a analizat i depozi ia dat , în calitate de 
martor audiat în fa a primei instan e, de Befu Daniel, re inând c  aceast  
declara ie este de natur  a aduce l muriri suplimentare asupra contextului în 
care a fost scris articolul respectiv, martorul ar tând i c  a intrat în posesia 
unor documente referitoare la motivele bloc rii fondurilor europene pe parte 

de IT pentru România, documenta ia respectiv  vizând controalele realizate 

asupra unor contracte de informatizare a unor spitale din ar  pe baza 

fondurilor europene, iar, în paralel jurnalistul a realizat o investiga ie a 
istoricului afacerilor celor care au fondat firmele câ tig toare ale licita iilor 

publice; martorul a eviden iat mecanismul unei asocieri vizibile pe SEAP, 

având ca rezultat ob inerea unor contracte cu spitalele din România pentru



informatizarea acestora cu programe informatice special create i contra unor 
sume mari de bani, jurnalistul apreciind c  a reu it s  demonstreze c  exist  
o leg tur  între Sebastian Ghi  i oamenii care au condus Serviciul Român 
de Informa ii în ceea ce prive te partea de IT. 

A mai re inut instan a de apel c  un alt aspect, relevant din perspectiva 
diligen elor depuse de martor pentru a verifica autenticitatea informa iilor, 
este reprezentat de faptul c  a cercetat i articolele publicate în presa de 
calitate de la acel moment, ceea ce l-a condus la concluzia c  email-ul 
interceptat fusese preluat de marea parte a presei i nu se identifica existen a 
vreunei nega ii privind autenticitatea acestuia, singura fiind cea a lui Nelu 

Neac u, care a fost preluat  în cadrul articolului. 
Ca atare, instan a de apel, examinând aspectele relevante ale 

articolului semnat de Befu Daniel, coroborate cu cele relatate de martor în 

fa a primei instan e, a constatat c  sunt eviden iate demersurile pe care le-a 
întreprins jurnalistul pentru a verifica i a se edifica asupra veridicit ii 
informa iilor preluate de pe site-ul Riscograma, cu precizarea c  acesta a 

ar tat i circumstan ele faptice pe baza c rora i-a format i i-a men inut 
convingerea asupra autenticit ii datelor preluate din ceea ce a publicat 
Guccifer. 

Astfel, curtea de apel a re inut, i în privin a celor dou  materiale 
publicate pe platforma România Curat , existen a unei baze factuale, 
relevant  în aceast  privin  fiind apreciat  i depozi ia autorului celui de-al 
doilea articol, în cadrul c ruia acesta a explicat demersurile pe care le-a 
întreprins pentru a se informa i a se edifica asupra realit ii celor cuprinse în 
e-mail-urile interceptate de hackerul Guccifer, acestea constând i în 
discu iile purtate cu recurentul-pârât Davidescu Lucian Viorel. 

Înalta Curte arat  c  instan a de recurs nu are competen a de a 

reevalua probele, ci doar de a verifica legalitatea hot rârii prin raportare la 
situa ia de fapt care deja a fost constatat  în urma administr rii probatoriului, 
deoarece modul în care instan ele de fond au interpretat probele administrate 
i au stabilit pe baza acestora o anumit  situa ie factual  nu constituie motiv 
de recurs în reglementarea art. 488 Cod procedur  civil . 

Or, recurentul-reclamant, sus inând c  instan a de apel a omis s  
analizeze aspectul vizând veridicitatea informa iilor publicate i a ignorat 
toate elementele, care, în opinia sa, coroborat, dovedesc indubitabil c  

respectiva coresponden  dintre Nelu Neac u i George Maior nu a existat, în 

realitate, solicit  instan ei de recurs s  procedeze la o reanalizare a probelor. 

O reinterpretare a probatoriilor administrate în cauz  nu este posibil  

în calea de atac a recursului, a a cum s-a ar tat anterior, astfel încât nu se 

mai poate proceda la o reanalizare a probelor depuse la dosar, pentru a 

schimba, a a cum a solicitat recurentul-reclamant, valoarea probatorie a 

acestora, astfel cum a fost re inut  de c tre instan ele anterioare.



Ca atare, argumentele recurentului-reclamant cu privire la aspectele ce 

rezult  din probele administrate în cauz  (declara ia notarial  i m rturia dat  

în fa a primei instan e de c tre Nelu Neac u, r spunsurile sale la 

interogatoriile administrate, r spunsurile sale din cadrul coresponden ei 

purtate cu recurentul-pârât Davidescu Lucian Viorel, declara ia public  a lui 

George Maior, precum i declara ia lui Karel De Vriendt) nu sunt de natur  a 

putea fi analizate de c tre instan a de recurs, vizând aspecte ce in de 

temeinicia deciziei recurate i nu de legalitatea acesteia, chestiuni care 

excedeaz  controlul de legalitate ce se realizeaz  în aceast  faz  procesual . 

Totodat , în condi iile în care curtea de apel a procedat la o cercetare 

ampl  a circumstan elor în care au fost publicate articolele incriminate, 

re inând demersurile efectuate de c tre jurnali ti în acest context, nu poate fi 

validat  sus inerea din recurs în sensul c , în analiza realizat , instan a de 

apel ar fi ignorat obliga ia jurnali tilor de a proceda la efectuarea unor 

verific ri personale, prin prisma cerin ei verific rii autenticit ii informa iilor 

i a existen ei unor surse credibile, în conformitate cu cele statuate prin 

jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, prin pct. 4 din Rezolu ia 

nr 1003/1993, precum i de Codul Deontologic al Ziaristului adoptat de 

Clubul Român de Pres . 
A a cum s-a mai ar tat, curtea de apel a re inut c  recurentul-pârât 

Davidescu Lucian Viorel a preluat din spa iul public documente deja 

existente, extrase de hackerul Guccifer, care erau de interes public, întrucât 

tindeau a scoate la iveal  rela ii de corup ie dintre eful Serviciului Român 

de Informa ii de la acel moment i oameni de afaceri care aveau o strâns  

leg tur  cu acest serviciu i care erau subiectul unor informa ii ap rute deja 
în mass-media. 

În plus, curtea de apel a constatat c  recurentul-pârât a purtat o 
coresponden  cu oficialul european Karel de Vriendt, prin care i-a solicitat 
s  certifice autenticitatea coresponden ei electronice prin care acesta 
r spundea  recurentului-reclamant, invocând inutilitatea unei întâlniri 
particulare, raportat la transparen a cu care se va organiza i realiza proiectul 
ISA Programme i, totodat , datele publicate au fost verificate i confirmate 
de sursa Nelu Neac u, care, ulterior a revenit asupra celor ini ial declarate. 

Referitor la autorul Befu Daniel, instan a de apel a constatat c  acesta 
a intrat în posesia unor documente ce vizau motivele bloc rii fondurilor 
europene pe parte de IT pentru România, a realizat o investiga ie proprie i a 

cercetat i articolele publicate pe aceea i tem  în presa de calitate de la acel 
moment. 

În privin a informa iilor dintr-un articol de pres , conform practicii 

Cur ii Europene a Drepturilor Omului, acestea nu trebuie s  aib  precizia 
faptelor prezentate într-un act de acuzare sau o hot râre judec toreasc , 

întrucât dreptul publicului la informare este un element esen ial în evaluarea 

caracterului licit/ilicit al informa iilor con inute de articolele de pres .



În plus, contrar argumentelor recurentului-reclamant, Înalta Curte are 

în vedere c , în spe , potrivit situa iei de fapt, asupra c reia instan a de 

recurs nu poate formula aprecieri proprii, la baza judec ilor de valoare i a 
afirma iilor factuale exprimate, s-au aflat nu numai informa iile aduse în 
mediul public de hackerul Guccifer , ci i alte date obiective a c ror 
realitate este confirmat  de probele administrate, re inute de instan a de apel 

i eviden iate anterior. 
Sunt nefondate i sus inerile recurentului-reclamant prin care acesta 

pretinde lipsa unei analize exigente a con inutului i a formei articolelor 
(prin care ar fi fost aduse, în opinia sa, acuza ii mincinoase, false, 

def im toare i denigratoare privind participarea în cadrul unui grup 
infrac ional la s vâr irea unei infrac iuni de corup ie în vederea ob inerii de 

avantaje financiare). 
Curtea European  a Drepturilor Omului a considerat întotdeauna c  

art. 10 din Conven ie protejeaz  atât con inutul ideilor i informa iilor 

comunicate, cât i modul de exprimare al acestora [De Haes i Gijsels 

împotriva Belgiei, Jersild împotriva Danemarcei; Oberschlick împotriva 

Austriei (nr. 1)]. 
În ceea ce prive te con inutul i forma publica iilor în litigiu, 

principiul a fost întotdeauna libertatea de tratament inerent  profesiei de 
jurnalist; instan a european  a amintit, de exemplu, c  nu este de competen a 
sa ori a instan elor na ionale s  înlocuiasc  presa în aceast  privin  
(Couderc i Hachette Filipacchi Associes împotriva Fran ei, Jersild 
împotriva Danemarcei). 

Sub acest aspect, curtea de apel, dup  o prezentare ampl  a 

con inutului articolelor incriminate i a succesiunii public rii acestora, a 
constatat c , întrucât cele relatate constituie aspecte de fapt i aprecieri 
critice, potrivit distinc iei f cute în jurispruden a Cur ii Europene a 

Drepturilor Omului între judec i de valoare i prezentarea unor elemente 

faptice, care aveau suport în realitatea factual , publicarea acestor afirma ii 

nu s-a realizat într-o manier  virulent  sau incomplet , cu consecin a 
deform rii realit ii. 

De asemenea. a procedat la analiza limbajului utilizat de cei doi 

jurnali ti, în acord cu principiile ce eman  din jurispruden a Cur ii Europene 
a Drepturilor Omului. 

Cu privire la articolele publicate pe platforma proprie a recurentului- 

pârât, a constatat c  limbajul utilizat pentru redactarea acestora, este unul 

decent, f r  exager ri nepermise, fiind introduse chiar elemente dubitative 

atunci când era cazul pentru a nu deforma realitatea i pentru a nu impune în 

mod tran ant cititorilor propriul punct de vedere, cum este cazul articolului 

intitulat Ap ra i-l pe Nelu Neac u , în care se face referire la presupusa 

schem  de corup ie practicat  de companiile lui Sebastian Ghi  sau chiar 

afirmând c  anumite aspecte nu sunt cunoscute, precum statutul lui Nelu



Neac u, în privin a c ruia a ar tat c  nu se cunoa te dac  era ofi er sub 

acoperire, agent al Serviciului Român de Informa ii sau informator ocazional 

în cadrul aceluia i articol de pres . 

Referitor la articolul publicat de platforma România Curat , curtea de 

apel a remarcat introducerea, de asemenea, a unor elemente dubitative, 

eviden iate de folosirea modului condi ional-optativ, mesajul transmis fiind 

acela c  e posibil ca hackerul Guccifer s  fi interceptat o informa ie, potrivit 

c reia o societate comercial  apar inând lui Sebastian Ghi , procedând ca în 

ar , a încercat s  abordeze pe cineva din cadrul Comisiei Europene care 

lucreaz  cu contracte privind gestionarea banilor publici; totodat , anterior 

reproducerii con inutului celor dou  e-mail-uri, a fost pus  în mod retoric 

întrebarea dac  aceast  firm  nu ar trebui investigat , din moment ce este 

posibil ca în alt  situa ie s  fi avut succes. 3 j 

A constatat c  scopul folosirii acestor elemente susceptibile s  

introduc  un dubiu este acela i: de a prezenta publicului informa iile 

de inute, dar nu într-o manier  care s  le confere certitudine absolut , 

urm rind s  formeze în mod nejustificat opinia public  într-o anumit  

direc ie, ci s  permit  cititorilor s  reac ioneze i s  decid  în mod liber ce 

punct de vedere î i formeaz . 

Referitor la cel de-al doilea articol postat pe platforma România 

Curat , ce apar ine lui Daniel Befu, instan a de apel a re inut c  autorul 

articolului a scos în eviden  în cadrul declara iei date în fa a tribunalului, 

faptul c  a introdus elemente dubitative în materialul publicat, ca o m sur  

de precau ie, men ionând totodat  i existen a declara iei de negare date de 
Nelu Neac u, astfel încât, prezentarea elementelor de fapt s  fie cât mai 
complet , cuprinzând i aspecte contrare celor eviden iate de e-mail-urile 
interceptate de hacker, ceea ce conduce la o conduit  jurnalistic  
caracterizat  prin bun -credin  i prin inten ia autorului articolului de a 
aduce în aten ia publicului o chestiune de interes general, permi ând 
cititorilor s - i formeze propria opinie, în acord cu discern mântul i 
criteriile etice ale fiec ruia. 

Totodat , curtea de apel a apreciat c  este necesar s  clarifice unele 
aspecte legate de natura de interes public sau nu a chestiunii dezb tute prin 
articolele incriminate, procedând la o atare analiz  în strâns  leg tur  cu 
criteriile ce vizeaz  notorietatea persoanei vizate i contribu ia acestora la o 
dezbatere de interes general. 

Curtea European  a Drepturilor Omului a subliniat întotdeauna rolul 
esen ial al presei de câine de paz  într-o societate democratic  i a stabilit 
o corela ie între func ia jurnali tilor de a difuza informa ii i idei despre toate 
chestiunile de interes general i dreptului publicului de a le primi 

(Satakunnan Markkinap rssi Oy i Satamedia Oy împotriva Finlandei, 
Bedat împotriva Elve iei, Axel Springer AG împotriva Germaniei, Sunday 

Times împotriva Regatului Unit, Campos Dâmaso împotriva Portugaliei).



În cazul în care libertatea presei este în joc, autorit ile dispun doar de 
o marj  de apreciere restrâns  pentru a stabili dac  exist  o nevoie social  

imperioas  (Stoll împotriva Elve iei). 
De asemenea, instan a european  a considerat c  obstacolele ridicate 

în vederea restrângerii accesului la informa ii de interes public risc  s  
descurajeze persoanele care lucreaz  în mass-media sau în domenii conexe 
s  investigheze anumite subiecte de interes public (Magyar Helsinki 

Bizotisâg împotriva Ungariei, Shapovalov împotriva Ucrainei). 

Curtea a acordat întotdeauna o importan  deosebit  faptului c  
publicarea de informa ii în pres  serve te interesului public i contribuie la o 
dezbatere de interes general; numai circumstan ele fiec rei cauze trebuie s  
permit  constatarea existen ei unui astfel de interes (Sfandard Verlags 

GmbH împotriva Austriei, pct. 46; Von Hannover împotriva Germaniei). 
În opinia Cur ii, se refer  la un interes general chestiunile care 

afecteaz  publicul într-o asemenea m sur  încât acesta poate s  se intereseze 
în mod legitim de a a ceva, care îi stârnesc aten ia sau îl preocup  în mod 
semnificativ, în special, pentru c  acestea privesc bun starea cet enilor sau 
via a comunit ii. Acest lucru este valabil i pentru chestiuni care pot s  
genereze o mare controvers , care privesc o tem  social  important  sau care 
se refer  la o problem  despre care publicul ar avea un interes s  fie 
informat. 

Totodat , din jurispruden a instan ei europene rezult  c  natura 

public  sau notorie a unei persoane influen eaz  protec ia de care se poate 
bucura via a sa privat ; rolul sau func ia persoanei în cauz  i natura 

activit ilor care fac obiectul reportajului constituie, a adar, un criteriu 

important (Von Hannover împotriva Germaniei, Alpha Doryforiki Tileorasi 
Anonymi Etairia împotriva Greciei ). 

Or, în cauz , instan a de apel a dat eficien  tuturor criteriilor anterior 

men ionate, ce se desprind din jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor 

Omului în care a fost analizat echilibrul dintre cele dou  drepturi 
reglementate de c tre Conven ie, prin prevederile art. 8 i art. 10  dreptul la 
via  privat  i dreptul la liber  exprimare. 

Astfel, în mod corect instan a de apel a re inut c  recurentul-reclamant 

se bucur  de o anumit  notorietate, având în vedere preg tirea sa 
profesional  i statutul profesional dobândit, luând în considerare i situa ia 
financiar  i social  a acestuia, plecând de la calit ile de inute, respectiv de: 
consilier care a desf urat activit i de consultan  în cadrul unor comitete i 
grupuri de lucru ale Comisiei Europene, consilier pe problema cooper rii 
interregionale în cadrul Venice Regional Goverment, director la firma 
Delloite România, manager al filialei din Bruxelles al societ ii comerciale 
Teamnet International, precum i project officer în cadrul Venice Union of 
Commerce Chamber, oferind consultan  firmelor italiene care inten ionau 

s  ac ioneze în România.



Se observ  c  instan a de apel a f cut trimitere la probele care i-au 
format convingerea c  recurentul-reclamant se bucur  de notorietate în 
cadrul mediului de afaceri, nu neap rat din perspectiva apari iilor sale 
publice sau de om politic, ci a activit ii sale profesionale. 

Plecând de la constatarea c  recurentul-reclamant, în accep iunea 

Conven iei, nu este o persoan  public , bucurându-se doar de o anumit  
notorietate, instan a de apel i-a continuat analiza prin raportare la problema 
dezb tut  în cuprinsul articolelor în cauz , în condi iile în care, anterior, 
re inuse i c , potrivit jurispruden ei Cur ii Europene a Drepturilor Omului, 
în situa ia în care persoana vizat  nu este o persoan  public , ci se bucur  
doar de o anumit  notorietate, se impune o interpretare mai strict  din 
punctul de vedere al libert ii de exprimare. Ca atare, a verificat dac  se 
justific , prin subiectul articolelor, o imixiune în via a privat  a recurentului- 
reclamant, implicit a dreptului s u la onoare i reputa ie. 

A constatat c  subiectul articolelor, privind maniera în care se încearc  

accesarea fondurilor europene de c tre societ ile comerciale române, 
fenomenul vizat fiind acela al unor tentative de corup iei practicate la nivelul 
înalt al Comisiei Europene, constituie o chestiune de interes public, în 

privin a c reia este rezonabil a consider  c  societatea trebuie informat , 
presa exercitând, în acest context, rolul s u de câine de paz  al 

democra iei. 
În plus, a ar tat c  articolul redactat de Daniel Befu s-a limitat la a 

prelua e-mail-ul în discu ie de pe site-ul Riscograma, aspect care a fost 
specificat ca atare, în condi iile în care subiectul principal al post rii viza o 
analiz  a istoricului a dou  societ i comerciale înfiin ate de Sebastian Ghi  

i Sebastian Vl descu, necesitatea unei astfel de analize fiind justificat  din 

perspectiva faptului c  aceste firme au ob inut mai multe contracte pentru 
informatizarea unor unit i spitalice ti din ar , contracte ce fac parte din 

seria celor ce au determinat suspendarea pl ilor din fonduri europene în 

domeniul destinat dezvolt rii informatice. 
Ca atare, f r  a putea cenzura temeinicia celor constatate prin decizia 

recurat , Înalta Curte, contrar celor sus inute de c tre recurentul-reclamant, 
re ine c  instan a de apel a f cut o ampl  analiz  a con inutului i formei 
articolelor pretins a fi def im toare, precum i a contribu iei acestora la o 

dezbatere de interes general i a notoriet ii persoanei vizate, în conformitate 

cu reperele ce rezult  din jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor 

Omului. 
În urma întregii analize efectuate, curtea de apel, în mod legal, f când 

o aplicare corect  a criteriilor relevate de instan a european , a re inut exist  

o minim  baz  factual  pentru materialele postate, prin articolele publicate, 
jurnali tii reproducând informa iile ob inute din propriile surse de informare 

(protejate, potrivit jurispruden ei Cur ii Europene a Drepturilor Omului), a a 

cum se specific  i în cuprinsul articolelor, iar aprecierile pe care le-au



realizat i care au natura unor judec i de valoare, au la baz  argumente i 

elemente factuale, care fac ca acestea s  se încadreze în parametrii 

rezonabilit ii i s  îmbrace o form  verosimil . 
Pe cale de consecin , a constatat c  nu se poate re ine existen a unei 

fapte ilicite, în condi iile în care aspectele publicate nu au înc lcat limitele 

care se circumscriu exerci iul rezonabil al libert ii de exprimare, astfel cum 

sunt prev zute în textul normei conven ionale.  

Prin urmare, fa  de cele anterior constatate, Înalta Curte apreciaz  c  

sunt nefondate criticile recurentului-reclamant privind nelegalitatea hot rârii 

recurate prin prisma constat rii inexisten ei fapte ilicite, condi ie obligatorie 

pentru antrenarea r spunderii civile delictuale, instan a de apel ajungând la 

aceast  concluzie în mod argumentat i în deplin  concordan  cu 

jurispruden a în materie a Cur i Europene a Drepturilor Omului i a normelor 

de drept material din legisla ia na ional , corespondente art. 8 i art. 10 ale 

Conven iei europene pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor 

fundamentale, astfel cum s-a ar tat anterior. 
Nu se poate re ine nici o înc lcare a normelor europene i na ionale 

care reglementeaz  principiile de etic  jurnalistic , în condi iile în care, de i 

nu face referire expres  la Rezolu ia nr. 1003/1993 adoptat  de Adunarea 

Parlamentar  a Consiliului Europei la 1 iulie 1993, la Codul Deontologic al 
Jurnalistului, elaborat de Conven ia Organiza iilor de Media sau la Codul 

Deontologic al Ziaristului adoptat de Clubul Român de Pres , instan a de 
apel a procedat la analiza criteriilor în baza c rora se tran eaz  concursul 

dintre dreptul la via  privat  i dreptul la liber  exprimare, prin raportare la 

elementele ce se desprind din jurispruden a în materie a Cur ii Europene a 

Drepturilor Omului în cazul particular al exercit rii dreptului recunoscut de 
art. 10 din Conven ie de c tre jurnali ti, care sunt acelea i cu cele ce rezult  
din rezolu ia i codurile invocate de recurentul-reclamant i în raport de care, 
partea a în eles s  î i contureze criticile aduse prin cererea de recurs. 

| Prin cel de-al doilea motiv de recurs, recurentul-reclamant a criticat 
decizia recurat  sus inând o interpretare gre it  a dispozi iilor ce 
reglementeaz  r spunderea civil  delictual , prin prisma celor re inute în 
analiza realizat  asupra condi iei vinov iei. 

Sub acest aspect, Inalta Curte re ine c  pentru antrenarea r spunderii 
civile delictuale se impune a fi întrunite cumulativ mai multe condi ii (fapta 
ilicit , existen a prejudiciului, raportul de cauzalitate între fapta ilicit  i 
prejudiciu i vinov ia), constatarea neîntrunirii oric ruia dintre acestea fiind 
de natur  a determina respingerea ac iunii. 
Prin urmare, instan a de apel în mod corect a constatat c , re inând 

inexisten a faptei ilicite, apare ca inutil  examinarea celorlalte condi ii, 
referitoare la vinov ie, prejudiciu i leg tur  de cauzalitate. 

Pe de alt  parte, nu pot fi valorificate, în sensul dorit de c tre 
recurentul-reclamant, nici sus inerile prin care acesta, raportat la temeiul de



drept al cauzei, invoc  o interpretare gre it  dat  de c tre instan a de apel 
asupra condi iei vinov iei, în contextul transpunerii acesteia în no iunea de 

rea-credin , no iune autonom  de drept european. 
Aceasta, întrucât, în dezvoltarea argumentelor aduse în sus inerea 

acestei afirma ii, recurentul-reclamant a reluat, în esen , aspectele invocate 

prin criticile aduse deciziei recurate din perspectiva analizei realizate asupra 

condi iei existen ei faptei ilicite i care, a a cum s-a ar tat anterior, au fost 
apreciate a fi fie nefondate, fie critici de netemeinicie a hot rârii recurate ce 

nu pot forma obiectul cercet rii instan ei de recurs. 
Astfel, recurentul-reclamant a ar tat c  elementele în func ie de care se 

apreciaz  buna-credin  a jurnalistului sunt: verificarea credibilit ii surselor 

informa iilor, acurate ea datelor furnizate, atitudinea jurnalistului ac ionat în 

judecat . 
Or, a a cum s-a mai re inut, instan a de apel a procedat la o analiz  a 

tuturor aspectelor la care a f cut referire recurentul-reclamant, observând atât 

buna-credin  a pârâ ilor, cât i existen a unui substrat factologic minimal, 

rezonabil atât pentru aspectele de fapt expuse, cât i pentru aprecierile 
personale. 

A constatat c  jurnali tii au expus care sunt sursele informa iilor 

prezentate, demersurile i verific rile care au dus la concluzia credibilit ii 
acestora, precum i faptul c  ace tia au dat dovad  de o conduit  conform  
cu etica jurnalistic , caracterizat  prin bun -credin , iar publicarea 
informa iilor nu s-a realizat într-o manier  virulent  sau incomplet , cu 
consecin a deform rii realit ii, i nici cu scopul de a aduce atingere 

reputa iei i demnit ii recurentului-reclamant. 
De asemenea, procedând la o analiz  din perspectiva Conven iei i 

re inând inexisten a unei fapte ilicite, în condi iile în care limitele de 

exerci iu ale libert ii de exprimare consacrate de art. 10 din Conven ie nu au 
fost dep ite, raportat de existen a bazei factuale a materialelor publicate, 

conservat  i consolidat  în raport de elementele faptice anterior examinate 

în detaliu, de conduita profesional  a jurnali tilor, caracterizat  prin bun - 
credin , de limitele criticii admisibile fa  de notorietatea relativ  de care 

bucur  recurentul-reclamant, în virtutea statutului profesional i social, de 

caracterul de interes public al chestiunilor supuse dezbaterii jurnalistice, 
instan a de apel a apreciat c  nu se impune interven ia statal  (prin admiterea 
ac iunii) în privin a niciuna din capetele de cerere formulate cu care 
reclamantul a învestit instan a de judecat . 

În plus, Înalta Curte re ine c  nu pot face obiectul în aceast  faz  
procesual , criticile prin care recurentul-reclamant a sus inut c  în mod 
eronat i contrar eviden ei faptice instan a de apel a apreciat c  recurentul- 
pârât Davidescu Lucian Viorel ar fi depus diligen e în a stabili veridicitatea 
faptelor, c  ar fi fost prezentate publicului i elementele contrare relevate de



coresponden a interceptat , precum i c  ar fi fost introduse elemente 
dubitative în cuprinsul articolelor def im toare. 

Aceasta, întrucât, a a cum s-a mai ar tat, potrivit art. 483 alin. (3) Cod 
procedur  civil , recursul urm re te s  supun  examinarea, în condi iile 
legii, a conformit ii hot rârii atacate cu regulile de drept aplicabile. Or, prin 
aceste sus ineri, recurentul-reclamant tinde la reaprecierea probelor, cu 
consecin a stabilirii unei alte situa ii de fapt decât cea re inut  de instan a de 
apel. 

Cu referire la solu ia dat  apelului incident, recurentul-reclamant a 
ar tat c , re inând inexisten a faptei ilicite, instan a de apel a respins cererea 
de chemare în judecat , aceast  solu ie având ca efect implicit i respingerea 
apelului incident, f r  ca instan a de apel s  mai analizeze criticile de 

netemeinicie formulate prin acesta. 
Ca atare, a ar tat c , în situa ia admiterii recursului pe care l-a 

formulat, casarea va viza decizia recurat  în integralitatea sa (mai pu in 
solu ia dat  asupra excep iei prescrip iei), deci inclusiv sub aspectul 
analiz rii aspectului incident, revenind instan ei de apel ca, în rejudecare, s  
se pronun e inclusiv asupra criticilor pe care le-a formulat prin apelul 
incident. 

Raportat la aceste sus ineri ale recurentului-reclamant, Înalta Curte 
constat  c  nu reprezint  un veritabil motiv de recurs, partea neaducând 
critici deciziei recurate din aceast  perspectiv , ci exprimându- i punctul de 
vedere cu privire la limitele rejudec rii cauzei de c tre instan a de apel, în 
situa ia în care va fi admis recursul s u, cu consecin a cas rii deciziei 

recurate i trimiterii cauzei spre rejudecare. 
Ca atare, fa  de toate argumentele anterior re inute, Înalta Curte va 

respinge recursul declarat de reclamantul Cotoro  Mircea Nicolae, 
constatând caracterul nefondat al acestuia. 

Recursul incident declarat de pârâtul Davidescu Lucian Viorel 
Prin primul motiv de recurs, ce vizeaz  cele re inute prin decizia 

recurat  cu privire la excep ia prescrip iei dreptului material la ac iune, 
recurentul-pârât a sus inut c  este contrar  dispozi iilor art. 2528 alin. (1) 
Cod procedur  civil  interpretarea instan ei de apel prin care s-a ar tat c  
termenul de trei ani începe s  curg  de la momentul în care recurentul- 
reclamant a resim it puternic efectele  presupusului prejudiciu i nu de la 

- od. - 

cel la care a luat cuno tin  de presupusa fapt  ilicit . 
Inalta Curte re ine c , în spe , tribunalul a respins excep ia 

prescrip iei dreptului la ac iune, solu ie care a fost confirmat  de c tre 

instan a de apel. 
Astfel, în ceea ce prive te preten iile recurentului-reclamant aferente 

cap tului de cerere referitor la retragerea articolelor v t m toare, în baza art. 

253 alin. (2) coroborat cu art. 2502 alin. (2) pct. 1 Cod civil, tribunalul a 

constatat c  aceste preten ii sunt imprescriptibile, iar, referitor la preten iile



aferente cap tului doi de cerere (obligarea pârâ ilor la plata sumei de 

100.000 euro, reprezentând daune morale pentru prejudiciului cauzat prin 

articolele de pres  def im toare men ionate), raportat la dispozi iile art. 253 

alin. (4) teza a II-a coroborat cu art. 2502 alin. (2) pct. 1 Cod civil, a apreciat 

c  aceste preten ii sunt supuse prescrip iei, îns  ac iunea a fost formulat  

anterior împlinirii termenului de prescrip ie. 

Recurentul-pârât a formulat critici ce vizeaz  ra ionamentul instan ei 

de apel prin care au fost confirmate cele re inute de c tre prima instan , în 

sensul c  recurentul-reclamant a demarat prezentul demers judiciar anterior 

împlinirii termenului de prescrip ie a dreptului la ac iune, prin raportare la 

momentul de la care acesta începe s  curg . 
Potrivit art. 2523 Cod civil: Prescrip ia începe s  curg  de la data 

când titularul dreptului la ac iune a cunoscut sau, dup  împrejur ri, trebuia s  

cunoasc  na terea lui . 
Este, îns , posibil ca data na terii dreptului la ac iune, adic  data 

na terii dreptului subiectiv sau a unui interes legitim, s  nu fie cunoscut  

imediat de titularul dreptului, dup  cum se poate întâmpla ca acesta s  aib  

cuno tin  de înc lcarea dreptului din momentul în care este înc lcat, 

contestat sau negat, îns  se g se te în imposibilitate fizic , moral  sau 

juridic  de a ac iona imediat. 

În asemenea situa ii, începerea prescrip ie extinctive la data na terii 

dreptului la ac iune, ar face ca prescrip ia s  se împlineasc  înainte ca 

titularul dreptului subiectiv s  aib  posibilitatea efectiv  de a ac iona pentru 

a- i ap ra dreptul, împrejurare care ar contraveni în mod flagrant principiilor 
i ra iunilor care guverneaz  aceast  materie. 

Principiul consacrat de aceste dispozi ii legale are un caracter general, 
în sensul c  se aplic  ori de câte ori nu- i g se te inciden a vreo regul  
special , edictat  pentru un caz particular. 

In spe , raportat la obiectul litigiului, sunt aplicabile dispozi iile art. 
2528 alin. (1) Cod procedur  civil , ce reglementeaz  momentul de la care 
începe s  curg  termenul de prescrip ie în cazul dreptului la ac iunea în 

A a cum a re inut i instan a de apel, în doctrin , s-a ar tat c  legea 
prevede dou  momente alternative din care începe s  curg  termenul de 
prescrip ie al ac iunii în repararea unei pagube cauzate printr-o fapt  ilicit : 
momentul subiectiv (acela în care victima a cunoscut atât paguba, cât i pe 

cel care r spunde de ea) i momentul obiectiv (acela în care victima ar fi 
trebuit s  cunoasc  atât paguba, cât i pe cel care r spunde de ea). 

In ceea ce prive te începutul curgerii termenului de prescrip ie, 

legiuitorul român a legat începutul prescrip iei extinctive de na terea 

dreptului la ac iune, iar nu de na terea dreptului subiectiv material. Astfel, 

prescrip ia dreptului la ac iunea în repararea pagubei pricinuite prin fapta 

ilicit  nu începe, deci, s  curg  de la data când s-a produs paguba, de i  în



mod obiectiv  dreptul la ac iune trebuie considerat c  a luat na tere de la 
acea dat , ca i dreptul subiectiv la repara ie, ci de la data la care cel p gubit 
a cunoscut sau trebuia s  cunoasc  paguba i pe cel care r spunde de ea. 

In concordan  cu aceste aspecte ce rezult  din lege i doctrin , curtea 
de apel a apreciat corect modul în care prima instan  a tran at chestiunea 
prescrip iei dreptului material la ac iune, având în vedere materialul probator 
administrat, cu prec dere depozi iile martorilor Madeline Alexander i 
Dragu lulian. 

Astfel, a re inut c , potrivit celor relatate de martorul audiat în fa a 

primei instan e, Dragu Iulian, pe parcursul desf ur rii cursului EMBA, la 

care martorul a participat împreun  cu recurentul-reclamant, timp de doi ani 

începând cu anul 2017, a ap rut un dubiu cu privire la integritatea acestuia 
din urm , raportat la articolele de pres  editate în anul 2014, recurentul- 
reclamant fiind discreditat în timpul orelor i marginalizat în timpul 
pauzelor, ceea ce l-a determinat s  fie inhibat, frustrat i s  nu î i mai 
doreasc  s  contribuie la curs pentru a nu mai da na tere la afirma ii 
r ut cioase din partea celorlal i. 

În plus fa  de prima instan , curtea de apel a avut în vedere i cele 
eviden iate de martora Madeline Alexander, care a relatat c  a lucrat cu 

recurentul-reclamant în industria sectorului public, iar în momentul în care 
departamentul de resurse umane a fost sesizat cu articolele publicate, la 

nivelul conducerii i al colegilor recurentului-reclamat au ap rut tot felul de 
întreb ri i o percep ie negativ  fa  de caracterul acestuia, informa iile 
publicate având impact i în privin a plec rii recurentului-reclamant din 
cadrul firmei Deloitte. 

Având în vedere situa ia faptic  stabilit  în urma interpret rii 

coroborate a celor dou  depozi ii de martori, instan a de apel a re inut c , 

fa  de momentul la care s-a conturat faptul c  recurentul-reclamant a 
con tientizat consecin ele generate de publicarea articolelor de pres , 
ac iunea pendinte este introdus  cu respectarea termenul general de 
prescrip ie de 3 ani. 

Înalta Curte constat  c , raportat la situa ia de fapt a spe ei, astfel cum 
aceasta a fost stabilit  de c tre instan a de apel i care nu mai poate fi 
reevaluat  în aceast  etap  procesual , în cauz , s-a re inut în mod corect c  

momentul de la care a început s  curg  termenul de prescrip ie este cel la 

care recurentul-reclamant a cunoscut existen a pagubei, care a devenit 

evident  în urma schimb rii atitudinii colegilor s i de curs i colegilor de 

munc , prin manifest ri care erau rezultatul unor îndoieli cu privire la 

integritatea sa moral , generate de articolele apreciate a fi def im toare. 

Prin urmare, cum termenul de prescrip ie nu a început s  curg  de la 

momentul public rii articolelor în anul 2014 sau de la 27 ianuarie 2014, când 

a avut loc discu ia purtat  între recurentul-reclamant i recurentul-pârât, ci de 

la momentul la care recurentul-reclamant a cunoscut consecin ele public rii



articolelor incriminate, situat în perioada septembrie 2017  iulie 2018, 
prezentul demers judiciar, ini iat la data de 6 iunie 2018, a fost demarat 
anterior împlinirii termenului de prescrip ie de 3 ani. 

Ca atare, solu ia de validare de c tre curtea de apel a respingerii de 

c tre prima instan  a excep iei prescrip iei dreptului material la ac iune este 
una conform  cu prevederile legale aplicabile spe ei, prin raportare la situa ia 

de fapt re inut . 

Prin cel de-al doilea motiv de recurs, recurentul-pârât a criticat, din 

perspectiva motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 5 Cod 

procedur  civil , modul în care instan a de apel a abordat excep ia de 

neconven ionalitate pe care a ridicat-o în cauz , invocând c  aceasta nu a 

fost pus  în dezbaterea p r ilor, nu a fost unit  cu fondul, precum i c  

instan a nu s-a pronun at asupra ei. 
Prin invocarea unei excep ii de neconven ionalitate p r ile pot invoca 

prevalen a unor texte din Conven ia european  pentru ap rarea drepturilor 

omului i a libert ilor fundamentale, drept ra iune pentru înl turarea 

aplic rii, în totalitate sau par ial , a unor norme din legisla ia româneasc , 

considerate a intra în conflict cu norma conven ional , aceast  excep ie 

nefiind o excep ie în sens procedural. 

În acest caz, denumirea de excep ie este utilizat  relativ impropriu, 

forma procedural  adecvat  fiind aceea a ap r rii de fond, astfel încât 
sus inerile formulate din aceast  perspectiv  de c tre parte sunt evaluate de 

c tre instan  în cadrul analizei realizate asupra fondului cauzei. 
Ca atare, nu se poate re ine o nesocotire a dispozi iilor art. 248 Cod 

procedur  civil , cum pretinde recurentul-pârât, instan a nefiind obligat  s  

se pronun e cu prioritate, anterior examin rii fondului cauzei, asupra 
pretinsei neconven ionalit i a art. 253 Cod civil i nici s  dispun  unirea 

acesteia cu fondul, în condi iile în care, a a cum s-a ar tat anterior, nu este 

vorba despre o veritabil  excep ie procesual , ci despre o ap rare de fond 

invocat  de c tre parte. 

In contextul în care apelan ii-pârâ i au formulat critici cu privire la 
solu ia dat  de c tre prima instan  excep iei prescrip iei dreptului material la 
ac iune al recurentului-reclamant, instan a de apel a analizat ap rarea prin 

care s-a sus inut neconven ionalitatea art. 253 Cod civil, re inând, totodat , 

c  acest aspect a mai fost examinat în exprimarea punctului de vedere al 
instan ei cu privire la excep ia de neconstitu ionalitate a aceluia i articol, 

constatându-se c  textul de lege supus dezbaterii este conform normelor i 

exigen elor conven ionale. 
A ar tat c  prevederile art. 253 Cod civil reglementeaz  mijloacele de 

ap rare pe care legiuitorul le pune la dispozi ia persoanei prejudiciate prin 
comiterea unei fapte ilicite, atunci când v t marea se produce prin lezarea 

drepturilor sale nepatrimoniale, iar Curtea European  a Drepturilor Omului, 
în jurispruden a sa, a relevat faptul c  m surile adoptate pentru a asigura



protec ia drepturilor fundamentale intr  în competen a exclusiv  a statelor 

contractante care se bucur  de o marj  larg  de apreciere în privin a acestor 

modalit i de remediere a prejudiciilor. 
Ca atare, curtea de apel, re inând c  legiuitorul român a dat satisfac ie 

principiului interzicerii cenzurii, a apreciat c  m surile prev zute de 

prevederile art. 253 Cod civil respect  cerin ele conven ionale. 

Fa  de cele anterior ar tate, Înalta Curte constat  c  este nefondat  i 

critica recurentului-pârât potrivit c reia instan a nu a analizat i nu s-a 

pronun at asupra neconven ionalit ii invocate. 

Nu poate fi valorificat  nici sus inerea recurentului-pârât în sensul c  

instan a ar fi înc lcat normele de procedur  a c ror nesocotire atrage 

nulitatea hot rârii prin nepunerea în discu ia p r ilor a excep iei de 

neconven ionalitate, în condi iile în care, a a cum s-a ar tat anterior, nu este 

vorba despre o excep ie în sens procedural, ci despre o ap rare de fond, 

asupra c reia p r ile au formulat sus ineri. 
Prin cel de-al treilea motiv de recurs, invocând inciden a motivelor de 

casare reglementate de art. 488 alin. (5) i (8) Cod procedur  civil , 

recurentul-pârât a sus inut nelegalitatea hot rârii recurate din perspectiva 
unei pretinse omisiuni a instan ei de apel de se pronun a asupra cererii prin 
care solicitase constatarea abuzului de drept, prin înc lcarea de c tre 

recurentul-reclamant a dispozi iilor art. 14 i 15 Cod civil, respectiv art. 12 

Cod procedur  civil . 

Cum prin aceast  critic  _se sus ine înc lcarea unor norme de 

procedur  i nu de drept material, Inalta Curte va proceda la analiza acesteia 

prin prisma motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 5 Cod 
procedur  civil , în care este încadrabil . 

Norma edictat  de art. 394 alin. (3) Cod procedur  civil  prevede 
expres c , dup  închiderea dezbaterilor, nu este posibil  depunerea la dosarul 

cauzei a niciunui înscris, sub sanc iunea de nu fi luat în seam , i, cu atât mai 
mult, nu pot fi depuse cereri noi. 

În spe , dezbaterile asupra apelurilor au avut loc la termenul de 
judecat  din data de 23 martie 2021, iar, dup  închiderea acestora, instan a a 
re inut cauza în pronun are, dispunând amânarea pronun rii la data de 30 

martie 202.1; pentru a da posibilitatea p r ilor s  depun  concluzii scrise. 
Ulterior, a amânat succesiv pronun area la 2 aprilie 2021 i, respectiv, la 7 
aprilie 2021, având nevoie de timp pentru a delibera. 

La data de 29 martie 2021, recurentul-pârât a depus cerere de repunere 
a cauzei pe rol, în cuprinsul c reia, printre alte sus ineri i cereri, a ar tat c  

aspectele legate de abuzul de drept pot fi cunoscute în toat  întinderea i 
gravitatea lor abia la finalul cercet rii judec tore ti, precum i, dat fiind 
faptul c  sarcina calific rii ca abuzive a exercit rii dreptului incumb  
exclusiv instan ei de judecat  în fa a c reia s-au produs faptele, principiul



autorit ii de lucru judecat îl va împiedica s  deschid  o ac iune în 
r spundere civil  delictual . 

Ulterior, la data de 2 aprilie 2021, recurentul-pârât a depus Ac iune în 
constatare  prin care a solicitat constatarea abuzului de drept s vâr it în 

aceast  cauz  i atragerea r spunderii civile delictuale a recurentului- 
reclamant. 

Or, solicitarea recurentului-pârât de constatare a abuzului de drept 
reprezint  o cerere nou , o veritabil  preten ie, a a cum a ar tat chiar partea 
prin cererea de repunere a cauzei pe rol (fila 135 din volumul II al dosarului 
cur ii de apel), care nu mai poate fi supus  analizei instan ei dup  închiderea 
dezbaterilor, dat  fiind interdic ia instituit  prin norma de la art. 394 alin. (3) 

Cod procedur  civil . 
Prin urmare, în mod legal, prin raportare la norma de procedur  

anterior ar tat , instan a de apel a re inut c  ac iunea în constatare depus  de 

recurentul-pârât la dosarul cauzei dup  închiderea dezbaterilor nu poate fi 
avut  în vedere i nu poate fi valorificat  în nicio modalitate la solu ionarea 
apelurilor declarate de p r i i asupra c rora instan a de apel trebuia s  se 

pronun e. 
În consecin , fa  de toate cele anterior re inute, Înalta Curte constat  

caracterul nefondat al recursului incident. 
Având în vedere considerentele anterior expuse, re inând c  sus inerile 

formulate atât de recurentul-reclamant, cât i de recurentul-pârât nu au 
determinat concluzia nelegalit ii hot rârii recurate, în temeiul art. 496 alin. 

(1) Cod procedur  civil , Inalta Curte va respinge recursurile ca nefondate. 
Totodat , în ceea ce prive te cererea formulat  de intimata-pârât  

Societatea Academica din România  Proiectul Alian a pentru o României 

Curat  de acordare a cheltuielilor de judecat , raportat la solu ia de 
respingere a recursului principal, constat  c  recurentul-reclamat Cotoro  

Mircea Nicolae se afl  în pozi ia p r ii care a pierdut procesul. 

În ceea ce prive te cuantumul acestora, re ine c  la dosar a fost depus  

dovada achit rii onorariului de avocat de 3.004,75 lei (copii conform cu 
originalul de pe: factura seria FDO nr. 5405 din data de 19 iulie 2021 i 

extras privind tranzac ia din data de 25 octombrie 2021  filele 210 i 211 

din dosarul de recurs), suma fiind rezonabil  i propor ional  cu activitatea 

desf urat  de avocatul intimatei-pârâte, care a întocmit i depus la dosar 

întâmpinare i a reprezentat partea în fa a instan ei. 

Ca atare, în temeiul art. 453 alin. (1) Cod procedur  civil , va obliga 

pe recurentul-reclamant Cotoro  Mircea Nicolae la plata c tre intimata- 

pârât  Societatea Academica din România - Proiectul Alian a pentru o 

României Curat  a cheltuielilor de judecat  în cuantum de 3.004,75 lei. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII,



DECIDE: 

Respinge, ca nefondate, recursul principal declarat de reclamantul 
Cotoro  Mircea Nicolae i recursul incident declarat de pârâtul Davidescu 
Lucian Viorel împotriva deciziei nr. 580 A din data de 7 aprilie 2021, 

pronun ate de Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a III-a civil  i pentru cauze 

cu minori i de familie. 
Oblig  pe recurentul-reclamant Cotoro  Mircea Nicolae la plata c tre 

intimata-pârât  Societatea Academica din România - Proiectul Alian a 

pentru o României Curat  a cheltuielilor de judecat  în cuantum de 3.004,75 

lei. 

Definitiv . 
Pronun at  în edin  public  ast zi, 18 octombrie 2022. 

PRE EDINTE, JUDEC TOR, JUDEC TOR, 
Elena Carmen Popoiag Andreia Liana Constanda Carmen Negril  

MAGISTRAT-ASISTENT, 
Marina Daniela Ungureanu 

ao N | 
Oe 9 

Coac     
Red./Tehnored. MDU/19 decembrie 2022/5 exemplare 
Judec tor Tribunalul Bucure ti: 
Pre edinte: Liliana lon-Chiri  
Judec tori Curtea de Apel Bucure ti: 
Pre edinte: Mariana Hortolomei 
Judec tor: loana Singh 

- 1 exemplar recurentului-reclamat Cotoro  Mircea Nicolae, cu domiciliul procesual ales 
în municipiul Bucure ti, str. Argentina nr. 33, et. 1, ap. 3, sector 1, persoan  împuternicit  
cu primirea coresponden ei  avocat Cezara erban 
- 1 exemplar recurentului-pârât Davidescu Lucian Viorel, cu domiciliul în Bucure ti, 
os. Iancului nr. 7, bl. 109B, sc. A, et. 10, ap. 40, sector 2 

- 1 exemplar intimatei-pârâte Societatea Academica din România - Proiectul Alian a 
pentru o României Curat , cu sediul în Bucure ti, b-dul Lasc r Catargiu nr. 15A, sector 1
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