
P E N T R U  A C E S T E  M O T I V E, 

În unanimitate, 

C U R T E A:

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăște că a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenție;

3. hotărăște că nu este necesar să analizeze pe fond și capătul de cerere întemeiat pe art. 8 din Convenție;

4. hotărăște că prin însăși constatarea încălcării art. 6 § 1 din Convenție se oferă o reparație echitabilă suficientă pentru

daunele morale suferite de domnul Grozescu;

5. hotărăște:

a) că statul pârât trebuie să îi plătească reclamantului, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri

conform art. 44 § 2 din Convenție, suma de 400 EUR (patru sute euro) cu titlu de cheltuieli de judecată;

b) ca suma respectivă să fie convertită în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plății și ca la aceasta

să se adauge orice sumă care ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

c) ca, începând de la expirarea acestui termen și până la data plății, această sumă să fie majorată cu o dobândă simplă

având o rată egală cu cea a facilității de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu

3 puncte procentuale;

6. respinge cererea de reparație echitabilă în rest.

Întocmită în limba franceză, ulterior comunicată în scris la data de 27 septembrie 2007, în conformitate cu art. 77 alin. 2

și 3 din Regulament.
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Boštjan M. Zupančič,

președinte

Santiago Quesada,

grefier

�

R E C T I F I C Ă R I

În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din

20 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— la art. I pct. 2, în cuprinsul lit. e) a alin. (1) al art. 4, în loc de: „� Regulamentul Consiliului Uniunii Europene
nr. 322/2002�” se va citi: „� Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 332/2002�”.

�
În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie

2009, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— la art. 38 partea introductivă, în loc de: „Art. 38.  — În cazul nerespectării prevederilor art. 35 și 36, Ministerul
Finanțelor Publice este autorizat să ia următoarele măsuri:” se va citi: „Art. 38.  — În cazul nerespectării prevederilor
art. 36 și 37, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să ia următoarele măsuri:”.

�
La Hotărârea Guvernului nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței

Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile

de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 22 aprilie 2009, se face următoarea

rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— în anexa nr. 1 la normele metodologice, la col. I „Produs energetic”, ultimul rând, în loc de: „1 kWk de energie
electrică” se va citi: „1 kWh de energie electrică”.

�
La Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 77/2009 privind obligațiile de informare a

utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției

„Monitorul Oficial, Partea I”): 

— în anexa nr. 2, la paragraful 3 partea introductivă, în loc de: „Trebuie să vi se spună și să vi se dea în scris�”
se va citi: „Trebuie să vi se spună și, la cerere, să vi se dea în scris�”.
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