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DECIZIA Nr. 757 
din 23 noiembrie 2017 

 
 

asupra cererii de soluYionare a conflictului juridic de natur< constituYional< 
dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de 
pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, DirecYia Na郡ional< AnticorupYie, 

pe de alt< parte 
 
 

Valer Dorneanu - preşedinte 
Marian Enache - judec<tor 
Petre L<z<roiu - judec<tor 
Daniel Marius Morar  - judec<tor 
Mona-Maria Pivniceru  - judec<tor 
Doina Livia Stanciu - judec<tor 
Varga Attila  - judec<tor 
Benke Károly - magistrat-asistent şef 

 

 

1. Pe rol se afl< examinarea cererii  de soluYionare a conflictului juridic de 

natur< constituYional< dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public 

- Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, DirecYia Na郡ional< 

AnticorupYie, pe de alt< parte, cerere formulat< de preşedintele Senatului. 

2. Cererea fost formulat< în temeiul art.146 lit.e) din ConstituYie şi al 

art.11 alin.(1) lit.A.e) şi art.34 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 

funcYionarea CurYii ConstituYionale, a fost înregistrat< la Curtea ConstituYional< sub 

nr.10891/23 octombrie 2017 şi constituie obiectul Dosarului nr.2635E/2017. 

3. Dezbaterile au avut loc în şedinYa public< din data de 16 noiembrie 

2017, în prezenYa domnului Cristian Ionescu, consilier la Cabinetul preşedintelui 

Senatului, din partea preşedintelui Senatului, a domnului Tudorel Toader, ministrul 

justiYiei, din partea Guvernului României, şi a doamnei Simona Ricu, procuror şef al 

Serviciului judiciar civil din cadrul Parchetului de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie st
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şi JustiYie, delegat< procuror şef serviciu la DirecYia Na郡ional< AnticorupYie - SecYia 

judiciar<, Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie II, din partea 

Ministerului Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, 

DirecYia Na郡ional< AnticorupYie, şi au fost consemnate în încheierea de şedinY< de la 

acea dat<, când Curtea, în temeiul art.57 şi art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, 

pentru o mai bun< studiere a problemelor ce formeaz< obiectul cauzei, a amânat 

pronunYarea pentru data de 23 noiembrie 2017, dat< la care a pronunYat prezenta 

decizie. 

 

CURTEA, 

având în vedere actele şi lucr<rile dosarului, constat< urm<toarele: 

4. Prin Adresa nr.I/2728/23 octombrie 2017, Preşedintele Senatului a 

sesizat Curtea ConstituYional< cu cererea de soluYionare a conflictului juridic 
de natur< constituYional< dintre Guvernul României, pe de o parte, şi 
Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, 
DirecYia Na郡ional< AnticorupYie, pe de alt< parte. 

5. Prin cererea formulat<, se solicit< CurYii ConstituYionale constatarea şi 

soluYionarea conflictului juridic de natur< constituYional< dintre Guvernul României, 

pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi 

JustiYie, DirecYia Na郡ional< AnticorupYie, pe de alt< parte, declanşat de cercetarea 

penal<, de c<tre aceast< ultim< autoritate public<, a legalit<Yii Hot<rârii Guvernului 

nr.858/2013, respectiv a Hot<rârii Guvernului nr.943/2013. 

6. În cererea formulat< se arat<, în esenY<, c< DirecYia NaYional< 

AnticorupYie a dispus efectuarea urm<ririi penale faY< de doamna Sevil Shhaideh, 

viceprim-ministru, ministrul dezvolt<rii regionale, administraYiei publice şi 

fondurilor europene, aceasta fiind suspectat< de s<vârşirea infracYiunii de abuz în 

serviciu. Se arat< c<, prin procesul-verbal de aducere la cunoştinY< a calit<Yii de st
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suspect, s-a ar<tat c<, „în perioada 23 septembrie 2013 - decembrie 2013, în calitate 

de secretar de stat, în baza Ordinului nr.1850/2013 privind delegarea de atribuYii ale 

ministrului Dezvolt<rii Regionale şi Administra郡iei Publice, şi-a însu群it în totalitate 

con郡inutul notei de fundamentare şi al proiectului de Hot<râre a Guvernului prin 

semnare, a iniYiat şi promovat Hot<rârea Guvernului nr.943/2013 prin care se 

consfinYea transmiterea unor p<rYi din imobilele Insula Belina şi BraYul Pavel, prin 

înc<lcarea flagrant< a dispoziYiilor legale care reglementeaz< normele de tehnic< 

legislativ< prev<zute de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic< legislativ< 

pentru elaborarea actelor normative raportate la art.136 alin.(3) din ConstituYia 

României, art.3 din Legea apelor nr.107/1996, art.3 alin.(2), art.10 alin.(2) din Legea 

nr.213/1998 privind bunurile proprietate public<, Anexa nr.2 la OrdonanYa de 

urgenY< a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinYarea Administra郡iei Na郡ionale Apele 

Române, art.1 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial<, care nu 

permiteau un astfel de transfer, aspect semnalat în repetate rânduri de c<tre 

Ministerul Finan郡elor Publice şi Ministerul Justi郡iei, prin aceasta ob郡inându-se un 

avantaj patrimonial de c<tre Unitatea Administrativ Teritorial< Teleorman şi 

Consiliul judeYean Teleorman, respectiv dreptul de proprietate şi dreptul de 

administrare asupra unei p<rYi din Insula Belina şi BraYul Pavel, corelativ cauzându-

se un prejudiciu statului român, precum şi o v<t<mare a drepturilor şi intereselor 

legitime ale AdministraYiei NaYionale «Apele Române» prin lipsirea de dreptul de 

administrare asupra acestor imobile şi a digurilor”. 

7. Se arat< c< faptele anchetate privesc, în principal, aspectul c< „nivelul 

actului normativ emis de Guvern în sensul transmiterii imobilelor în cauz< trebuia 

s< se materializeze într-o lege şi nu într-o hot<râre de Guvern”. Or, verificarea 

legalit<Yii unei hot<râri de Guvern aparYine instanYei de contencios administrativ, 

respectiv judec<torului specializat, iar nu Ministerului Public - DirecYia Na郡ional< 

Anticorup郡ie. st
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8. Se susYine c<, prin dispozi郡iile ConstituYiei, Guvernul a c<p<tat o putere 

de reglementare normativ< care are caracter secundar, subsidiar legii. Prin aceast< 

activitate normativ<, care are un evident caracter politic, se stabilesc modalit<Yi 

concrete de înf<ptuire a programului de guvernare acceptat de Parlament. Astfel de 

modalit<Yi de guvernare nu pot fi anchetate de Ministerul Public. Dac<, prin absurd, 

s-ar accepta ca Ministerul Public s< cenzureze op郡iunile normative (politice) ale 

Guvernului, ar însemna c< aceast< autoritate public< cap<t< capacitatea unui 

organism care se poate opune înf<ptuirii programului de guvernare pentru care a 

votat majoritatea cet<Yenilor Y<rii. 

9. În aceste condiYii, se solicit< CurYii Constitu郡ionale s< constate c< nu 

intr< în competenYa Ministerului Public - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie s< verifice 

legalitatea, oportunitatea şi circumstan郡ele elabor<rii hot<rârilor de Guvern, şi c<, 

prin declan群area unei anchete vizând aspectele men郡ionate, Ministerul Public a 

s<vâr群it „acte şi acYiuni concrete” de înc<lcare a competen郡ei Guvernului, ceea ce a 

dus la declan群area unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< între cele dou< 

autorit<Yi. De asemenea, prin verific<rile efectuate, Ministerul Public - Direc郡ia 

Na郡ional< Anticorup郡ie, şi-a arogat competen郡a de a efectua o anchet< penal< într-un 

domeniu care excedeaz< cadrului legal, cu înc<lcarea competen郡ei Guvernului de a 

adopta hot<râri. 

10. Se mai arat< c<, potrivit art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind 

bunurile proprietate public<, se poate dispune trecerea unui bun din domeniul public 

al statului şi cel public al unit<Yii administrativ-teritoriale, la cererea consiliului 

judeYean, prin hot<râre de Guvern. Astfel, o hot<râre de Guvern adoptat< în condiYiile 

de mai sus nu poate fi realizat< prin înc<lcarea unei legi, aşa încât nu se poate reYine 

s<vârşirea infracYiunii de abuz în serviciu. Prin modalitatea de interpretare aleas<, 

Ministerul Public – DirecYia NaYional< AnticorupYie nesocoteşte Deciziile CurYii 

Constitu郡ionale nr.405 din 15 iunie 2016 şi nr.392 din 6 iunie 2017. st
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11. În consecinY<, Ministerul Public – DirecYia NaYional< AnticorupYie şi-a 

dep<群it competenYele stabilite prin lege, intervenind în domeniul de activitate 

exclusiv al Guvernului, acela de a adopta hot<râri de Guvern, încercând s< se 

pronun郡e asupra oportunit<Yii promov<rii acestora. 

12. Potrivit doctrinei de drept administrativ, actele administrative (a群adar 

şi hot<rârile de Guvern) constituie o form< juridic< principal< a activit<Yii organelor 

administraYiei publice, dau expresie unei voinYe juridice unilaterale, sunt emise 

numai în realizarea puterii publice şi au un regim juridic specific, în centrul c<ruia 

se afl< Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 

13. Exist< mecanisme constitu郡ionale şi legale care s< asigure remedii 

eficiente, în situaYia în care hot<rârile adoptate de Guvern ar fi nelegale. Aceste 

remedii sunt stabilite, îns<, de legiuitorul constituant în competen郡a instanYelor de 

contencios administrativ, în aplicarea dispozi郡iilor art.126 alin.(6) din Constitu郡ie. 

Sanc郡iunea aplicat< pentru nerespectarea dispozi郡iilor legale în procedura de 

elaborare/ adoptare a unei hot<râri de Guvern este una de drept extrapenal, respectiv 

constatarea nelegalit<Yii hot<rârii de Guvern de c<tre instanYele judec<tore群ti de 

contencios administrativ, cu consecinYa lipsirii acestor acte de efecte juridice. 

Ministerul Public - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie trebuie s< se conformeze 

cadrului constitu郡ional enunYat, având reglementat< posibilitatea de a declan群a 

mecanismele de exercitare a competenYelor conferite autorit<Yilor mai sus 

men郡ionate, prin formularea de cereri referitoare la nelegalitatea hot<rârilor de 

Guvern, în limitele şi cu respectarea atribu郡iilor instan郡elor de contencios 

administrativ, iar nu şi o competenY< proprie de control. 

14. Nu poate fi primit< susYinerea potrivit c<reia Ministerul Public - 

Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie şi-ar exercita doar o competen郡< proprie atunci când 

prime群te un denunY legat de circumstan郡ele adopt<rii unui act administrativ. Prin 

absurd, eventuale anchete penale, declan群ate ca urmare a oric<ror denunYuri şi st
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extinse faY< de mai mulYi membri ai Guvernului, ar bloca, practic, activitatea unei 

autorit<Yi publice de rang constitu郡ional, cu atribu郡ii esen郡iale în realizarea politicii 

interne şi externe a statului, ceea ce ar pune în pericol îns<群i existenYa statului. O 

astfel de competenY< a Ministerului Public nu a fost configurat< de legiuitorul 

constitu郡ional, nu are suport în nicio norm< a Constitu郡iei şi nici nu ar fi de conceput 

s< existe. Verificarea legalit<Yii hot<rârilor de Guvern revine instan郡elor de 

contencios administrativ. 

15. Întrucât, în prezenta cauz<, ancheta penal< priveşte circumstanYele, 

legalitatea, oportunitatea adopt<rii a dou< hot<râri de Guvern, aceasta reprezint< o 

imixtiune nepermis< în activitatea de exercitare a competenYei primare a Guvernului, 

cu înc<lcarea art.108 şi art.126 alin.(6) din ConstituYie, fiind, aşadar, un act sau o 

acYiune concret< de înc<lcare a competenYei Guvernului, în sensul definiYiei date 

conflictului juridic de natur< constituYional<. Nici legalitatea, nici oportunitatea 

adopt<rii unui act normativ de c<tre Guvern nu pot controlate de Ministerul Public. 

16. În susYinerea celor de mai sus, sunt invocate Decizia CurYii 

ConstituYionale nr.68 din 27 februarie 2017 şi Raportul privind „Rela郡ia dintre 

r<spunderea politic< 群i r<spunderea penal< în ceea ce prive群te activitatea membrilor 

Guvernului”, adoptat de Comisia European< pentru Democra郡ie prin Drept - Comisia 

de la Vene郡ia, cu ocazia celei de-a 94-a Sesiuni Plenare, desf<群urate la Vene郡ia, în 8-

9 martie 2013. 

17. Prin urmare, se consider< c< exist< temeiuri de fapt şi de drept în 

vederea sesiz<rii CurYii ConstituYionale pentru a constata existenYa unui conflict 

juridic de natur< constituYional< între Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul 

Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, DirecYia Na郡ional< 

AnticorupYie, pe de alt< parte, conflict generat de actele acestei din urm< autorit<Yi 

de verificare a legalit<Yii şi oportunit<Yii adopt<rii unor hot<râri de Guvern. st
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18. În temeiul art.35 alin.(1) din Legea nr.47/1992, au fost solicitate 

punctele de vedere ale p<rYilor aflate în conflict asupra conYinutului conflictului şi a 

eventualelor c<i de soluYionare a acestuia. 

19. Guvernul, în punctul de vedere comunicat, susYine c< problematica în 

cauz< poart< asupra întinderii competenYei/ atribu郡iilor constitu郡ionale ale 

Guvernului (adoptarea de hot<râri), pe de o parte, şi ale Ministerului Public - DirecYia 

Na郡ional< Anticorup郡ie, pe de alt< parte (realizarea cercet<rii/ urm<ririi penale), în 

leg<tur< cu procesul de adoptare a dou< hot<râri de Guvern. 

20. În esen郡<, Curtea Constitu郡ional< este chemat< s< decid< dac< intr< în 

competenYa Ministerului Public verificarea circumstan郡elor şi oportunit<Yii adopt<rii 

unor hot<râri ale Guvernului, respectiv dac< prin declan群area unei urm<riri penale 

vizând aceste aspecte, Ministerul Public s<vârşeşte „acte şi ac郡iuni concrete” de 

înc<lcare a competenYei constitu郡ionale a Guvernului. 

21. Atunci când o hot<râre de Guvern încalc< legea sau adaug< la 

dispozi郡iile legii, ea poate fi atacat< în instan郡a de contencios administrativ în temeiul 

art.52 din Constitu郡ie şi a dispozi郡iilor legii speciale în materie, Legea contenciosului 

administrativ nr.554/2004. Actele administrative (a群adar şi hot<rârile de Guvern) 

constituie o form< juridic< principal< a activit<Yii organelor administraYiei publice, 

dau expresie unei voinYe juridice unilaterale, sunt emise numai în realizarea puterii 

publice şi au un regim juridic specific, în centrul c<ruia se afl< Legea contenciosului 

administrativ nr.554/2004. 

22. Exist<, a群adar, mecanisme constitu郡ionale şi legale care s< asigure 

remedii eficiente în situa郡ia în care hot<rârile adoptate de Guvern ar fi contrare 

Constitu郡iei şi legii. Aceste remedii sunt stabilite, îns<, de legiuitorul constituant în 

competenYa instan郡elor de contencios administrativ, în aplicarea dispozi郡iilor art.126 

alin.(6) din Constitu郡ie. Sanc郡iunea aplicat< pentru nerespectarea dispozi郡iilor legale 

în procedura de elaborare/ adoptare a unei hot<râri de Guvern este una de drept st
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extrapenal, respectiv constatarea nelegalit<郡ii hot<rârii de Guvern de c<tre instan郡ele 

judec<tore群ti de contencios administrativ, cu consecin郡a lipsirii acestor acte de efecte 

juridice. 

23. Chiar dac< nu este o structur< reglementat< la nivel constitu郡ional 

(art.131 din Constitu郡ie referindu-se numai la procurori organiza郡i în parchete), 

Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie a fost configurat< de legiuitor ca f<când parte din 

Ministerul Public şi, prin urmare, trebuie s< se conformeze cadrului constitu郡ional şi 

legal care stabile群te rolul Ministerului Public, iar nu al altor autorit<Yi. Normele de 

referin郡< stabilesc, în acest sens, posibilitatea de a declan群a mecanismele de 

exercitare a competenYelor conferite autorit<Yilor mai sus men郡ionate, prin 

formularea de cereri referitoare la nelegalitatea hot<rârilor de Guvern, în limitele şi 

cu respectarea atribu郡iilor instan郡elor de contencios administrativ, iar nu şi o 

competenY< proprie de control a legalit<郡ii, constituYionalit<Yii, oportunit<郡ii adopt<rii 

hot<rârilor de Guvern. Procedând astfel, Ministerul Public - Direc郡ia Na郡ional< 

Anticorup郡ie se substituie, dup< caz, fie însu群i Guvernului (în evaluarea 

oportunit<郡ii/ legalit<郡ii/ constitu郡ionalit<郡ii adopt<rii hot<rârilor de Guvern), fie 

instan郡elor de contencios administrativ (în realizarea controlului sub aspectele 

men郡ionate a adopt<rii actelor Guvernului). 

24. Printr-o eventual< anchet< extins<, faY< de mai mul郡i membri ai 

Guvernului, ar fi, practic, blocat< activitatea unei autorit<Yi publice de rang 

constitu郡ional, cu atribuYii esen郡iale în realizarea politicii interne şi externe a statului, 

ceea ce ar pune în pericol îns<群i existenYa statului. O astfel de competenY< a 

Ministerului Public nu a fost configurat< de legiuitorul constitu郡ional, nu are suport 

în nicio norm< a Constitu郡iei şi nici nu ar fi de conceput s< existe. Ministerul Public 

nu are rolul de a cenzura actele administrative, pe care, eventual, le-ar putea ataca în 

contencios administrativ, îns< în limitele date prin chiar lege - art.1 alin.(4), (5) şi 

(9) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 - motiv pentru care se st
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apreciaz< c< procurorul nu se poate pronun郡a direct asupra oportunit<郡ii emiterii 

acestora, ori a legalit<Yii prin evaluarea circumstan郡elor de adoptare, iar dac< ar 

proceda astfel ar înc<lca principiul separa郡iei puterilor în stat, care st< la baza 

întregului edificiu al statului de drept. Oportunitatea actului administrativ deriv< 

tocmai din posibilitatea emitentului de a alege, într-un moment şi loc date, solu郡ia 

apt< s< corespund< în cea mai mare m<sur< unui anumit interes concret. CompetenYa 

de a aprecia oportunitatea, faY< de anumite circumstan郡e, revine în primul rând 

emitentului, care, îns<, trebuie s< respecte limitele legale, constitu郡ionale, iar, 

ulterior, instan郡ei de contencios administrativ, care se va raporta tot la lege şi 

Constitu郡ie în cenzurarea actelor administrative. 

25. Astfel, emitentului trebuie s< îi r<mân< o anumit< marj< de apreciere, 

chiar şi instan郡a de contencios administrativ putând aprecia oportunitatea unui act 

doar în situa郡ia în care acesta a fost emis cu exces de putere. 

26. Acceptând o solu郡ie contrar<, dup< care instan郡a de contencios 

administrativ şi, mai mult, parchetul şi instanYa penal<, ar fi competente s< 

stabileasc< acea conduit<, unic< şi conform< cu legea, care trebuia urmat<, nu doar 

c< se pune în discu郡ie principiul separa郡iei puterilor în stat, dar se gole群te de con郡inut 

libertatea de apreciere a puterii administrative. 

27. Întrucât ancheta penal< priveşte, potrivit datelor publice, 

circumstanYele, legalitatea şi oportunitatea adopt<rii a dou< hot<râri de Guvern, 

ancheta penal< reprezint< o imixtiune nepermis< în activitatea de exercitare a 

competenYei primare a Guvernului, cu înc<lcarea art.108 şi art.126 alin.(6) din 

ConstituYie, fiind, aşadar, un act sau acYiune concret< de înc<lcare a competenYei 

Guvernului în sensul definiYiei date conflictului juridic de natur< constituYional<. 

28. Pentru cele expuse, se consider< c< exist< suficiente temeiuri pentru a 

sus郡ine c< ancheta penal< declan群at< constituie o înc<lcare a prevederilor şi 

principiilor constitu郡ionale mai sus men郡ionate şi, pe cale de consecin郡<, se solicit< st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 10 

CurYii Constitu郡ionale pronun郡area unei decizii prin care s< constate existenYa unui 

conflict juridic de natur< constitu郡ional< între Ministerul Public - Direc郡ia Na郡ional< 

Anticorup郡ie, pe de o parte, şi Guvernul României, pe de alt< parte, conflict generat 

de ancheta declan群at< cu privire la legalitatea şi oportunitatea unor hot<râri de 

Guvern. Astfel, Ministerul Public - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie şi-a arogat 

competenYa de a efectua o anchet< penal< într-un domeniu care excedeaz< cadrului 

legal, ce poate conduce la un blocaj institu郡ional din perspectiva dispozi郡iilor 

constitu郡ionale ce consacr< separa郡ia şi echilibrul puterilor în stat. De asemenea, se 

solicit< CurYii ConstituYionale indicarea conduitei constitu郡ionale, respectiv 

exercitarea de c<tre Ministerul Public - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie a 

competenYelor stabilite de lege în conformitate cu prevederile constituYionale 

referitoare la separaYia puterilor în stat şi, deci, abYinerea de la orice acYiune care ar 

avea ca efect subrogarea în atribuYiile altei autorit<Yi publice. Totodat<, se subliniaz< 

c< Ministerul Public - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie nu are competenYa de a 

desf<şura activit<Yi de cercetare penal< cu privire la legalitatea şi oportunitatea 

hot<rârilor de Guvern. 

29. În sensul celor de mai sus, sunt invocate Decizia CurYii ConstituYionale 

nr.68 din 27 februarie 2017 şi Raportul privind „Rela郡ia dintre r<spunderea politic< 

群i r<spunderea penal< în ceea ce prive群te activitatea membrilor Guvernului”, adoptat 

de Comisia European< pentru Democra郡ie prin Drept - Comisia de la Vene郡ia, cu 

ocazia celei de-a 94-a Sesiuni Plenare, desf<群urate la Vene郡ia, în 8-9 martie 2013. 

30. Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 
şi Justi郡ie, Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, în punctul de vedere exprimat, 

apreciaz< c<, în cauz<, nu exist< un conflict juridic de natur< constitu郡ional< între 

Guvern, pe de o parte, respectiv Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta 

Curte de Casa郡ie şi Justi郡ie, Direc郡ia Na郡ional< AnticorupYie, pe de alt< parte. st
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31. Se arat< c<, potrivit jurisprudenYei Cur郡ii Constitu郡ionale, pentru a 

exista un conflict juridic de natur< constitu郡ional< între autorit<Yi publice sunt 

necesare acte sau ac郡iuni concrete prin care o autoritate sau mai multe îşi arog< 

puteri, atribu郡ii sau competenYe care, potrivit Constitu郡iei, apar郡in altor autorit<Yi 

publice ori omisiunea unor autorit<Yi publice, constând în declinarea competenYei sau 

în refuzul de a îndeplini anumite acte care intr< în obliga郡iile lor. Potrivit aceleiaşi 

jurisprudenYe, un rol decisiv în pronun郡area solu郡iei îl are situa郡ia factual<, a c<rei 

judicioas< determinare constituie premisa analizei efectuate de Curtea 

Constitu郡ional<. 

32. Cu privire la sus郡inerea pre群edintelui Senatului referitor la faptul c< 

legalitatea hot<rârii de Guvern ar fi de competenYa exclusiv< a instan郡ei de 

contencios administrativ, este amintit< Decizia CurYii ConstituYionale nr.267 din 7 

mai 2014, par.16, decizie prin care Curtea a constatat constituYionalitatea soluYiei 

legislative potrivit c<reia excepYia de nelegalitate poate fi judecat< de instanYa 

învestit< cu judecarea fondului litigiului. De asemenea, cu privire la trecerea unui 

bun ce formeaz< obiect exclusiv al propriet<Yii publice a statului în proprietatea 

public< a unit<Yii administrativ-teritoriale este invocat< Decizia nr.406 din 15 iunie 

2016, par.28. 

33. Se arat< c< şi Comisia de la VeneYia atrage atenYia asupra necesit<郡ii de 

a nu utiliza proceduri penale pentru a sancYiona gre群elile şi dezacordurile politice şi, 

de asemenea, face recomand<ri cu privire la acordarea mini群trilor Guvernului unei 

largi marje de eroare. Prin urmare, îns<群i Comisia de la VeneYia diferenYiaz< formele 

de vinov<Yie şi face propuneri strict cu privire la activit<Yile membrilor Guvernului 

care se înscriu în sfera culpei, l<sând statele europene s< decid< referitor la pârghiile 

prin care ar trebui s< sancYioneze un comportament de natur< penal< care ar avea ca 

resort subiectiv intenYia. Se constat<, astfel, c< indiciul pentru buna funcYionare şi st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 12 

maturitatea unei democraYii nu îl constituie scoaterea în afara r<spunderii penale a 

oric<rei ac郡iuni din sfera de activitate a mini群trilor, indiferent de forma de vinov<Yie, 

aşa cum se susYine în solicitarea pre群edintelui Senatului care las< s< se în郡eleag< c< 

organul consultativ al Consiliului Europei recomand< crearea unei imunit<Yi pentru 

mini群trii. 

34. În continuare, sunt redate prevederile art.131 şi 132 din ConstituYie, 

art.62 şi 63 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar<, art.3 alin.(1) şi 

art.13 din OrdonanYa de urgenY< a Guvernului nr.43/2002 privind DirecYia NaYional< 

AnticorupYie şi art.22 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancYionarea faptelor de corupYie. De asemenea, se mai arat< c< art.24 din OrdonanYa 

de urgenY< a Guvernului nr.43/2002 prevede c< dispozi郡iile din Codul de procedur< 

penal<, dispozi郡iile procedurale din Legea nr.78/2000 şi din Legea nr.115/1999 

privind responsabilitatea ministerial< se aplic< în mod corespunz<tor şi în cauzele de 

competenYa Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie, drept pentru care se face referire la 

art.3 alin.(4), art.288 alin.(1) şi art.305 din Codul de procedur< penal<. 

35. Cu privire la desf<şurarea activit<Yii de urm<rire penal<, se invoc< 

Decizia CurYii ConstituYionale nr.236 din 19 aprilie 2016. Se arat< c< începerea 

urm<ririi penale in rem nu mai este condi郡ionat< de verificarea existenYei vreunuia 

dintre cazurile prev<zute de art.16 alin.(1) din Codul de procedur< penal<, 

concluzionându-se în sensul c< organele de urm<rire penal< au obliga郡ia de a efectua 

acte procedurale şi de a administra mijloacele de prob<, astfel încât s< fie ob郡inute 

informa郡iile necesare pentru dispunerea unei solu郡ii, iar în cauz< s-a procedat în 

conformitate cu aceste dispozi郡ii legale. Prin urmare, în considerarea celor dezvoltate 

anterior, se apreciaz< c< obliga郡ia efectu<rii unei anchete efective de c<tre procuror 

rezult< f<r< dubiu, inclusiv în situa郡iile în care sesizarea prive群te adoptarea unor acte 

publicate în Monitorul Oficial. st
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36. În sensul celor de mai sus este invocat< SentinYa penal< nr.529 din 4 

iunie 2014, pronunYat< de Înalta Curte de Casa郡ie şi Justi郡ie, Decizia CurYii 

ConstituYionale nr.23 din 20 ianuarie 2016, par.18-20, Hot<rârea din 20 martie 2012, 

pronunYat< de Curtea European< a Drepturilor Omului în Cauza C.A.S. şi C.S. 

împotriva României, „Recomandarea Rec(2000)19 privind rolul procurorilor în 

sistemul de justiYie penal<; Recomandarea Rec (87)18 a Comitetului de Mini群tri” şi 

DeclaraYia de la Bordeaux privind procurorii într-o societate democratic< din 2 iulie 

2009, adoptat< de Consiliul Europei. 

37. Prin urmare, în ceea ce prive群te obiectul Dosarului nr.218/P/2017 al 

DirecYiei Na郡ionale Anticorup郡ie - SecYia de combatere a infrac郡iunilor asimilate 

infrac郡iunilor de corupYie, acesta prive群te posibile infrac郡iuni de abuz în serviciu, 

constând în înc<lcarea unor atribu郡ii reglementate în legisla郡ia primar< de c<tre mai 

mul郡i func郡ionari publici în sensul legii penale, cu ocazia adopt<rii Hot<rârii 

Guvernului nr.858/2013, respectiv a Hot<rârii Guvernului nr.943/2013. Se arat< c< 

cele dou< hot<râri au natura unor acte administrative cu caracter individual şi nu a 

unor acte normative, cum gre群it se reYine în cuprinsul sesiz<rii. A群a cum se reYine 

chiar în sesizarea formulat< de pre群edintele Senatului, autoritatea judec<toreasc< are 

competenYa de a cenzura legalitatea unor hot<râri ale Guvernului, astfel încât nu se 

poate invoca faptul c< reprezentan郡ii Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie şi-ar fi asumat 

atribu郡ii apar郡inând unei alte puteri constitu郡ionale. În acest sens, se subliniaz< c< 

prin Decizia CurYii ConstituYionale nr.68 din 27 februarie 2017 au fost excluse din 

sfera de verificare a organelor judiciare doar actele normative din sfera legisla郡iei 

primare, adoptate de Guvern în exercitarea unor atribu郡ii specifice autorit<Yii 

legiuitoare, nu şi alte categorii de acte adoptate de Guvern. 

38. În situa郡ia în care urm<rirea penal< efectuat< în cauz< va contura date 

cu privire la s<vârşirea unor infrac郡iuni, instan郡a de judecat< este cea care se va st
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pronun郡a asupra tuturor faptelor cu care va fi sesizat<, în exercitarea atribu郡iilor sale 

fundamentale. Împrejurarea c< „un act administrativ” poate fi contestat pe calea 

„contenciosului constitu郡ional” nu poate exclude r<spunderea penal< a 

func郡ionarului care, ac郡ionând cu inten郡ie, a înc<lcat legea şi a produs una din 

urm<rile prev<zute în con郡inutul constitutiv al infrac郡iunii de abuz în serviciu. 

39. Delimitarea dintre r<spunderea administrativ< şi cea penal< pentru 

înc<lcarea unei atribu郡ii de serviciu se face prin analiza împrejur<rilor în care a fost 

comis< fapta, a formei de vinov<Yie cu care a ac郡ionat func郡ionarul şi a consecin郡elor 

produse, analiz< care nu poate fi efectuat< decât în cadrul procesual, de c<tre un 

organ judiciar. 

40. Se indic< faptul c< examenul jurispruden郡ial a validat situa郡ii în care, cu 

ocazia adopt<rii unor hot<râri de Guvern cu caracter individual, ori a unor alte acte 

administrative cu caracter individual, au fost comise fapte de corup郡ie sanc郡ionate de 

instan郡ele judec<tore群ti. 

41. În acest sens, trebuie avut în vedere şi c<, potrivit art.52 din Codul de 

procedur< penal<, instanYa penal< este competent< s< judece orice chestiune 

prealabil< solu郡ion<rii cauzei, chiar dac< prin natura ei acea chestiune este de 

competenYa altei instan郡e, inclusiv a celei de contencios administrativ. Prin natura 

lor, infrac郡iunile de abuz în serviciu au întotdeauna ca obiect acte îndeplinite de 

func郡ionari publici care pot fi contestate pe calea contenciosului administrativ. A 

admite ra郡ionamentul formulat în cuprinsul sesiz<rii, şi anume c< existenYa c<ii de 

atac în contencios administrativ echivaleaz< cu exonerarea de r<spundere penal< a 

func郡ionarilor care au emis actul contestat, ar avea efecte de neacceptat într-un stat 

de drept, ducând practic la o dezincriminare a acestor categorii de fapte. 

42. Astfel fiind, rezult< c< „activitatea procurorilor”, la care sesizarea 

pre群edintelui Senatului face referire, nu reprezint< altceva decât expresia unor st
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competenYe constitu郡ionale şi legale proprii, f<r< a se putea determina o imixtiune în 

activitatea de legiferare specific< Guvernului. Altfel spus, activitatea de urm<rire 

penal< nu poate avea aptitudinea s< conduc< la un conflict juridic de natur< 

constitu郡ional<, pentru c< nu are ca obiect oportunitatea şi constitu郡ionalitatea 

adopt<rii unei hot<râri de Guvern, ci fapte penale. Cercet<rile penale se desf<群oar< 

în faza de urm<rire penal<, care are un caracter esen郡ialmente nepublic, extinderea 

urm<ririi penale cu privire la fapte noi are în vedere dispozi郡iile art.56 alin.(1) din 

Codul de procedur< penal<. Se mai subliniaz< faptul c< principiul afl<rii adev<rului 

este principiul fundamental al procesului penal potrivit c<ruia organele judiciare au 

obliga郡ia de a asigura, pe baz< de probe, aflarea adev<rului cu privire la faptele şi 

împrejur<rile cauzei. 

43. Legalitatea şi temeinicia solu郡iilor adoptate de c<tre procuror pot face 

obiect al cenzurii de c<tre procurorul ierarhic superior şi judec<torul de drepturi şi 

libert<Yi, potrivit art.339-341 din Codul de procedur< penal<, şi de c<tre instan郡a de 

judecat<, în cadrul procedurii de camer< preliminar<, potrivit art.342-348 din Codul 

de procedur< penal<. 

44. Obiectul urm<ririi penale şi activitatea de anchet< sunt supuse 

controlului instanYelor judec<toreşti, în cadrul funcYiei de verificare a legalit<郡ii 

trimiterii ori netrimiterii în judecat<, funcYie exercitat< de judec<tor în procedura de 

camer< preliminar<. Cu referire la aceast< faz< procesual<, se invoc< Decizia CurYii 

ConstituYionale nr.838 din 8 decembrie 2015, par.23-30. 

45. Cu privire la faza de judecat<, sunt redate prevederile art.393 şi 396 din 

Codul de procedur< penal<, concluzionându-se c< instan郡a de contencios 

constitu郡ional nu se poate substitui nici judec<torului de camer< preliminar< (în a 

c<rui competenY< intr< verificarea legalit<郡ii administr<rii probelor şi a efectu<rii 

actelor de c<tre organele de urm<rire penal<) şi nici instan郡ei de judecat< (competent< st
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s< hot<rasc< asupra învinuirii aduse inculpatului şi s< constate, dincolo de orice 

îndoial< rezonabil<, c< fapta exist<, constituie infrac郡iune şi a fost s<vâr群it< de 

inculpat). 

46. Pe de alt< parte, în situa郡ia în care se emite rechizitoriul şi este sesizat< 

instan郡a de judecat<, în cadrul procedurii de camer< preliminar< se realizeaz< 

examenul întregului material de urm<rire penal< „atât sub aspectul legalit<郡ii, atât 

din punct de vedere al actelor de urm<rire penal< prin care s-au administrat probele 

pe care se bazeaz< acuza郡ia, precum şi actele de urm<rire penal< care au creat din 

punct de vedere procesual premisele administr<rii acestor probe”. 

47. Or, un asemenea conflict juridic de natur< constitu郡ional< nu a fost creat 

în condi郡iile în care un procuror din cadrul Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie îşi 

exercit< func郡ia de urm<rire penal<, prerogative prev<zute de legea de organizare 

judiciar<, legea procesual penal< şi în conformitate cu legea fundamental<, f<r< 

dep<şirea competenYelor stabilite prin lege, neintervenind în domeniul de activitate 

al Guvernului, referitor la oportunitatea promov<rii ori adopt<rii unor hot<râri de 

Guvern. 

48. „Obiectul urm<rii penale, activitatea de anchet< nu poate face obiect al 

controlului constitu郡ional”, ci acesta poate fi verificat în cadrul funcYiei de verificare 

a legalit<郡ii trimiterii ori netrimiterii în judecat< de c<tre instan郡a de judecat<. Se 

susYine c< aducerea în dezbatere public< şi în faYa instan郡ei de contencios 

constitu郡ional a unor acte de urm<rire penal< efectuate într-un dosar penal aflat într-

o faz< procesual< nepublic< contravine dispozi郡iilor art.285 alin.(2) din Codul de 

procedur< penal<. 

49. În ceea ce prive群te sus郡inerile pre群edintelui Senatului referitoare la 

comportamentul abuziv al organului de urm<rire penal<, se apreciaz< c< acestea 

atenteaz< la rolul constitu郡ional al Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie, parte a st
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Ministerului Public, care este constatat şi validat inclusiv de jurisprudenYa constant< 

a Cur郡ii Constitu郡ionale şi pot face obiectul procedurilor prev<zute de art.75 din 

Legea nr.303/2004 privind statutul judec<torilor şi procurorilor. 

50. Având în vedere cele ar<tate, se susYine c< în cauz< nu exist< un conflict 

juridic de natur< constitu郡ional< între Guvernul României şi Ministerul Public 

reprezentat de Direc郡ia Na郡ional< AnticorupYie, întrucât efectuarea de cercet<ri într-

o cauz< penal< cu privire la posibile fapte de corup郡ie este component< a misiunii 

constitu郡ionale date Ministerului Public în realizarea actului de justiYie, în temeiul 

art.131 alin.(1) din Constitu郡ie, respectiv de a realiza rolul de garant al independen郡ei 

justi郡iei. 

51. În concluzie, faY< de stadiul actual al anchetei şi în lipsa unei constat<ri 

a instan郡ei de judecat<, nu se poate reYine o înc<lcare a competenYei Guvernului, 

întrucât prin activitatea de urm<rire penal< desf<群urat< de c<tre Ministerul Public nu 

se urm<re群te verificarea oportunit<Yii şi legalit<Yii emiterii unei hot<râri de Guvern, 

cenzur< pe care o poate realiza doar instan郡a de contencios administrativ, conform 

dispozi郡iilor Legii nr.554/2004. 

52. Natura actului administrativ emis de Guvern nu are nici o relevanY< în 

cauz< sub aspectul cercet<rii penale referitoare la obliga郡iile legale ce trebuiesc 

respectate sau parcurse pentru a genera trecerea imobilului din domeniul public în 

cel privat al statului. 

53. În ceea ce prive群te invocarea Raportului privind „Rela郡ia dintre 

r<spunderea politic< şi r<spunderea penal< în ceea ce prive群te activitatea membrilor 

Guvernului” faptul c< acesta distinge între r<spunderea „politic<”, „legal<” şi 

„penal<” a mini群trilor, se arat< c<, începând cu pct.105 din Raport, concluziile 

Comisiei sunt tocmai în sensul c< abilitatea unui sistem constitu郡ional na郡ional de a 

separa şi distinge între r<spunderea politic< şi cea penal< a mini群trilor este un semn st
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al nivelului de maturitate şi de bun< funcYionare a democraYiei, precum şi de 

respectare a statului de drept. Mai exact, ambele forme de r<spundere subzist<, fiind 

guvernate de norme distincte şi presupunând implicarea unor autorit<Yi distincte, cu 

competenYe specifice. 

54. Pentru toate aceste motive, se consider< c< instan郡a de contencios 

constitu郡ional trebuie s< constate c<, în cauz<, nu exist< un conflict juridic de natur< 

constitu郡ional< între Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie 

şi JustiYie - DirecYia NaYional< AnticorupYie şi Guvernul României, deoarece, faY< de 

stadiul actual al anchetei penale, nu se poate stabili o imixtiune a Ministerului Public 

în exercitarea competenYei Guvernului de verificare a legalit<郡ii şi oportunit<Yii 

adopt<rii hot<rârilor de Guvern. 

55. În vederea stabilirii situa郡iei de fapt şi de drept, necesare solu郡ion<rii 

cererii adresate CurYii, au fost solicitate Ministerului Public, prin adresa înregistrat< 

sub nr.10953 din 26 octombrie 2017, urm<toarele documente, în copii certificate, 

din dosarul nr.218/P/2017 înregistrat pe rolul Parchetului de pe lâng< Înalta Curte 

de Casa郡ie şi Justi郡ie – DirecYia NaYional< AnticorupYie: actul/ actele de sesizare a 

Parchetului de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi Justi郡ie – DirecYia NaYional< 

AnticorupYie (plângere, denun郡 sau act de sesizare din oficiu); ordonan郡ele de 

începere/ extindere a urm<ririi penale, dup< caz, faY< de doamna Sevil Shhaideh, 

precum şi procesul-verbal de aducere la cunoştinYa acesteia a calit<Yii de suspect; 

referatul cauzei ce a fost transmis de c<tre procurorul-şef al DNA procurorului 

general al Parchetului de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie şi Justi郡ie în vederea 

sesiz<rii Camerei DeputaYilor, pentru formularea cererii de efectuare a urm<ririi 

penale faY< de doamna Rovana Plumb; alte acte ale organului de urm<rire penal< 

întocmite faY< de doamna Sevil Shhaideh ulterior încheierii procesului-verbal de 

aducere la cunoştinY< a calit<Yii de suspect. st
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56. Ministerul Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 
şi Justi郡ie a comunicat urm<toarele acte din dosarul nr.218/P/2017: procesul-verbal 

de sesizare din oficiu din data de 5 mai 2017; ordonanYa de începere a urm<ririi 

penale in rem din data de 8 mai 2017; ordonanYa de extindere a urm<ririi penale in 

rem din data de 15 septembrie 2017; ordonanYa de extindere a urm<ririi penale in 

personam din data de 21 septembrie 2017; procesul-verbal de aducere la cunoştinY< 

a calit<Yii de suspect şi de comunicare a drepturilor şi obligaYiilor din data de 22 

septembrie 2017; procesul-verbal din data de 11 octombrie 2017; cererea din data 

de 12 octombrie 2017 de recuzare a unui expert judiciar; ordonanYa din data de 13 

octombrie 2017 privind cererile de recuzare a expertului judiciar; referatul din 22 

septembrie 2017 în vederea sesiz<rii Camerei DeputaYilor cu solicitarea încuviinY<rii 

efectu<rii urm<ririi penale faY< de ministrul Rovana Plumb. 

57. În vederea stabilirii situa郡iei de fapt şi de drept, necesare solu郡ion<rii 

cererii adresate CurYii, au fost solicitate, prin adresa înregistrat< sub nr.10954 din 26 

octombrie 2017, în copii certificate, documentele întocmite în procedura de 

elaborare/ avizare/ adoptare a Hot<rârilor Guvernului nr.858/2013 şi nr.943/2013, 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.692 din 13 noiembrie 2013 

şi, respectiv, nr.792 din 17 decembrie 2013. 

58. Guvernul a comunicat, conform menYiunii cuprinse în punctul de 

vedere solicitat, toate înscrisurile care au stat la baza adopt<rii Hot<rârii Guvernului 

nr.858/2013 şi a Hot<rârii Guvernului nr.943/2013. 

 

CURTEA, 

examinând cererea de soluYionare a conflictului juridic de natur< constituYional< 

dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< 

Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, DirecYia Na郡ional< AnticorupYie, pe de alt< parte, 

punctele de vedere ale Guvernului şi Ministerului Public – Parchetul de pe lâng< st
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Înalta Curte de Casa郡ie şi Justi郡ie, DirecYia Na郡ional< AnticorupYie, înscrisurile 

depuse, raportul întocmit de judec<torul-raportor, susYinerile reprezentantului 

preşedintelui Senatului, al Guvernului şi al Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< 

Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, DirecYia Na郡ional< AnticorupYie, prevederile 

ConstituYiei şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcYionarea CurYii 

ConstituYionale, reYine urm<toarele: 

(1) Admisibilitatea cererii formulate de c<tre preşedintele Senatului 

59. Sub aspectul titularului dreptului de a sesiza Curtea ConstituYional< cu 

soluYionarea unui conflict juridic de natur< constituYional<, Curtea constat< c< 

preşedintele Senatului este titular al acestui drept, conform art.146 lit.e) din 

ConstituYie. De asemenea, Curtea observ< c< cererea a fost formulat< de preşedintele 

Senatului, acesta nefiind parte în cadrul pretinsului conflict. Cu privire la acest 

aspect, în jurisprudenYa sa, Curtea a reYinut c< subiectele de drept pe care ConstituYia 

le îndrituieşte a sesiza instanYa constituYional< sunt limitativ prev<zute, dispoziYia 

constituYional< nedistingând dup< cum autorit<Yile pe care le reprezint< sunt sau nu 

p<rYi în conflictul cu care sesizeaz< Curtea [a se vedea Decizia nr.68 din 27 februarie 

2017, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.181 din 14 martie 

2017, par.55]. Prin urmare, Curtea a constatat c< acestea sunt în drept s< formuleze 

cereri cu privire la soluYionarea unor conflicte juridice de natur< constituYional<, 

chiar dac< nu sunt p<rYi în conflictul dedus judec<Yii CurYii ConstituYionale, soluYie 

ce se aplic< mutatis mutandis şi în cauza de faY<. 

60. Sub aspectul autorit<Yilor publice indicate a fi în conflict, Curtea 

constat< c< autorul cererii menYioneaz< Guvernul României, pe de o parte, şi 

Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, DirecYia 

Na郡ional< AnticorupYie, pe de alt< parte. Potrivit jurispruden郡ei sale constante, 

Curtea a reYinut c< autorit<郡ile publice care ar putea fi implicate într-un conflict 

juridic de natur< constitu郡ional< sunt numai cele cuprinse în titlul III din Constitu郡ie, st
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群i anume: Parlamentul, alc<tuit din Camera Deputa郡ilor 群i Senat, Pre群edintele 

României, ca autoritate public< unipersonal<, Guvernul, organele administra郡iei 

publice centrale 群i ale administra郡iei publice locale, precum 群i organele autorit<郡ii 
judec<tore群ti [Decizia nr.611 din 3 octombrie 2017, publicat< în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.877 din 7 noiembrie 2017, par.58], respectiv Înalta Curte 

de CasaYie şi JustiYie, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii 

[Decizia nr.988 din 1 octombrie 2008, publicat< în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.784 din noiembrie 2008]. Ministerul Public este parte component< a 

autorit<Yii judec<toreşti, fiind reglementat< la art.131 şi 132 din ConstituYie. De 

asemenea, entit<Yile componente ale acestuia, specializate în combaterea anumitor 

categorii de infracYiuni, fac parte din structura Ministerului Public. Astfel, în privinYa 

Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie se constat< c<, în temeiul art.1 alin.(1) din 

Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr.43/2002 privind DirecYia NaYional< 

AnticorupYie, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.244 din 11 

aprilie 2002, aceasta este o „structur< cu personalitate juridic<, în cadrul Parchetului 

de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie”. Art.1 alin.(31) din acela群i act normativ 

prevede c< „Procurorul general al Parchetului de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i 

Justi郡ie conduce Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie prin intermediul procurorului 群ef al 

acestei direc郡ii [...]” A群adar, acest parchet specializat este parte component< a 

Ministerului Public — Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie 
群i, implicit, parte a autorit<郡ii judec<tore群ti [a se vedea, în acest sens, şi Decizia 

nr.611 din 3 octombrie 2017, par.59]. 

61. Sub aspectul obiectului cererii, Curtea constat< c< cererea se refer< la 

constatarea şi soluYionarea conflictului juridic de natur< constituYional< dintre 

Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta 

Curte de CasaYie şi JustiYie, DirecYia Na郡ional< AnticorupYie, pe de alt< parte, 

declanşat de cercetarea penal<, de c<tre aceast< ultim< autoritate public<, a legalit<Yii st
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Hot<rârii Guvernului nr.858/2013, respectiv, a Hot<rârii Guvernului nr.943/2013. În 

ceea ce prive群te no郡iunea de conflict juridic de natur< constitu郡ional< dintre autorit<郡i 

publice, Curtea Constitu郡ional< a statuat, prin Decizia nr.53 din 28 ianuarie 2005, 

publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 17 februarie 2005, 

c< acesta presupune „acte sau ac郡iuni concrete prin care o autoritate sau mai multe 

î群i arog< puteri, atribu郡ii sau competen郡e, care, potrivit Constitu郡iei, apar郡in altor 

autorit<郡i publice, ori omisiunea unor autorit<郡i publice, constând în declinarea 

competen郡ei sau în refuzul de a îndeplini anumite acte care intr< în obliga郡iile lor”. 

De asemenea, prin Decizia nr.頂97 din 7 februarie 2008, publicat< în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.169 din 5 martie 2008, Curtea a re郡inut: „Conflictul 

juridic de natur< constitu郡ional< exist< între dou< sau mai multe autorit<郡i 群i poate 

privi con郡inutul ori întinderea atribu郡iilor lor decurgând din Constitu郡ie, ceea ce 

înseamn< c< acestea sunt conflicte de competen郡<, pozitive sau negative, 群i care pot 

crea blocaje institu郡ionale”. Curtea a mai statuat c< textul art.146 lit.e) din 

Constitu郡ie „stabile群te competen郡a Cur郡ii de a solu郡iona în fond orice conflict juridic 

de natur< constitu郡ional< ivit între autorit<郡ile publice, iar nu numai conflictele de 

competen郡< n<scute între acestea”. Prin urmare, no郡iunea de conflict juridic de natur< 

constitu郡ional< „vizeaz< orice situa郡ii juridice conflictuale a c<ror na群tere rezid< în 

mod direct în textul Constitu郡iei” (a se vedea Decizia Cur郡ii Constitu郡ionale nr.901 

din 17 iunie 2009, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.503 din 

21 iulie 2009).  

62. Analizând cererea formulat<, Curtea constat< c< aceasta prive群te o 

situaYie litigioas< rezultat< din modul de interpretare al dispoziYiilor constituYionale 

referitoare la atribuYiile şi competenYele Guvernului şi a Ministerului Public, precum 

şi la interpretarea art.52 şi art.126 alin.(6) din ConstituYie cu referire la interferenYa 

dintre r<spunderea administrativ< şi cea penal<. Prin urmare, cererea formulat< st
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vizeaz< o situaYie litigioas<, care are caracter juridic şi este de natur< constituYional<, 

drept pentru care urmeaz< a fi analizat< pe fond. 

63. Aşadar, Curtea a fost legal sesizat< şi este competent<, potrivit 

dispoziYiilor art.146 lit.e) din ConstituYie şi ale art.1, art.10, art.34-36 din Legea 

nr.47/1992, s< se pronunYe asupra cererii de soluYionare a conflictului juridic de 

natur< constituYional<. 

(2) Analiza pe fond a cererii formulate de c<tre preşedintele Senatului 

64. Prin cererea formulat<, se solicit< CurYii ConstituYionale aplicarea 

aceluiaşi regim juridic, sub aspectul r<spunderii penale, în privinYa verific<rii 

legalit<Yii actelor de reglementare secundar< emise de Guvern, şi anume hot<rârile 

acestuia, cu cel al actelor de reglementare primar< adoptate de Guvern, respectiv 

ordonanYele şi ordonanYele de urgenY<. 

65. Curtea, prin Decizia nr.68 din 27 februarie 2017, par.112, a statuat c< 

nu este de acceptat ca autoritatea legiuitoare primar< sau delegat< (parlamentari sau 

miniştri) s< intre sub incidenYa legii penale prin însuşi faptul adopt<rii sau particip<rii 

la actul decizional al adopt<rii actului normativ, aceasta îndeplinindu-şi o atribuYie 

constituYional<. În virtutea imunit<Yii care însoYeşte actul decizional de legiferare, 

care este aplicabil< mutatis mutandis şi membrilor Guvernului, niciun parlamentar 

sau ministru nu poate fi tras la r<spundere pentru opiniile politice sau acYiunile 

exercitate în vederea elabor<rii ori adopt<rii unui act normativ cu putere de lege. 

66. Prin aceeaşi decizie, Curtea a stabilit c<, potrivit art.108 alin.(2) din 

ConstituYie, competenYa originar< a Guvernului, autoritate executiv<, priveşte 

organizarea execut<rii legilor, acte de reglementare primar<, prin emiterea de 

hot<râri, acte normative de reglementare secundar<. Hot<rârile Guvernului sunt acte 

administrative normative sau individuale, emise în scopul bunei administr<ri a 

execut<rii cadrului normativ primar, care reclam< stabilirea de m<suri şi reguli 

subsecvente, menite s< asigure corecta aplicare a acestuia. Hot<rârile se adopt< st
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întotdeauna în baza legii, secundum legem, şi asigur< aplicarea sau aducerea la 

îndeplinire a legilor [Decizia nr.68 din 27 februarie 2017, par.74]. În acelaşi sens, 

art.2 alin.(1) lit.c) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, publicat< în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1154 din 7 decembrie 2004, prevede c< 

actul administrativ constituie actul unilateral cu caracter individual sau normativ 

emis de o autoritate public<, în regim de putere public<, în vederea organiz<rii 

execut<rii legii sau a execut<rii în concret a legii, care d< naştere, modific< sau stinge 

raporturi juridice. 

67. Prin urmare, Curtea constat< c< Decizia nr.68 din 27 februarie 2017 a 

avut în vedere actele de reglementare primar< adoptate de Guvern, care, prin 

excelenY<, au caracter normativ. În schimb, pe lâng< faptul c< sunt acte de 

reglementare secundar<, hot<rârile Guvernului pot avea atât caracter normativ, cât 

şi caracter individual, astfel încât considerentele Deciziei nr.68 din 27 februarie 2017 

nu pot fi aplicate tale quale în privinYa acestora. De altfel, în cuprinsul acestei decizii, 

Curtea a statuat c< „tocmai caracterul de generalitate a actului normativ, 

aplicabilitatea sa asupra unui num<r nedefinit de persoane distinge actul normativ de 

actul individual, singurul care poate fi susceptibil de a produce foloase, avantaje, 

ajutor, în sensul prev<zut de legea penal<” [par.111]. 

68. În cauza de faY<, Curtea constat< c< Hot<rârile Guvernului nr.858/2013 

şi nr.943/2013 sunt acte administrative de autoritate, cu caracter individual, astfel 

încât nu se poate aplica în privinYa acestora soluYia de principiu rezultat< din Decizia 

nr.68 din 27 februarie 2017. Prin urmare, Curtea reYine c< decizia antereferit<, prin 

considerentele sale, sub aspectul aplic<rii legii penale, a avut în vedere, ca problem< 

de principiu, actele normative şi, cu titlu particular, actele de reglementare primar<, 

ca specie a actelor normative. Astfel, numai adoptarea actelor cu caracter individual 

este vizat< de legea penal<, în sensul c< numai acestea pot realiza elementul material 

al unei infracYiuni date. st
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69. Prin urmare, având în vedere dihotomia existent< între actele normative 

[categorie în care se încadreaz< legea, ordonanYa, ordonanYa de urgenY< şi hot<rârea 

Guvernului cu caracter normativ] şi actele individuale [hot<rârea Guvernului cu 

caracter individual] nu se poate realiza nici o paralel<, sub aspectul r<spunderii 

penale, între considerentele care au fundamentat Decizia nr.68 din 27 februarie 2017 

şi situaYia din cauza de faY<. Din contr<, decizia precitat< precizeaz<, în mod expres, 

c< numai actul administrativ cu caracter individual „poate fi susceptibil de a produce 

foloase, avantaje, ajutor, în sensul prev<zut de legea penal<”. De aceea, organul de 

urm<rire penal< are competenYa de a cerceta actele/ faptele cu relevanY< penal< 

s<vârşite în leg<tur< cu emiterea actului administrativ individual. 

70. Cu privire la raportul existent între competenYa instanYelor de 

contencios administrativ şi a celor care judec< în materie penal<, Curtea reYine c<, 

potrivit art.4 alin.(1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, 

legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii 

acestuia, poate fi cercetat< oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepYie, din 

oficiu sau la cererea p<rYii interesate, de c<tre instanYa învestit< cu fondul litigiului 

şi în faYa c<reia a fost invocat< excepYia de nelegalitate. Art.4 alin.(3) din aceeaşi 

lege prevede c<, în cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu 

caracter individual, instanYa în faYa c<reia a fost invocat< excepYia de nelegalitate va 

soluYiona cauza, f<r< a Yine seama de actul a c<rui nelegalitate a fost constatat<. 

71. Prin urmare, atunci când exist< o b<nuial< rezonabil< cu privire la 

s<vârşirea unei fapte penale, organul de urm<rire penal< are posibilitatea s< înceap< 

urm<rirea penal< in personam, iar instanYa judec<toreasc<, sesizat< prin rechizitoriu, 

se va putea pronunYa asupra legalit<Yii actului administrativ [a se vedea, în acest sens, 

şi Decizia nr.267 din 7 mai 2014, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.538 din 21 iulie 2014]. În cazul în care aceasta constat< nelegalitatea actului 

administrativ, nu mai Yine seama de acesta la soluYionarea cauzei. Astfel, rezult< c< st
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şi instanYa care judec< în materie penal< are competenYa de a soluYiona, cu caracter 

incidental, problema legalit<Yii actului administrativ. Desigur, aceast< competenY< a 

sa intervine numai în m<sura în care de actul administrativ cu caracter individual 

depinde soluYionarea litigiului pe fond. 

72. În acelaşi sens, Curtea reYine c< art.52 din Codul de procedur< penal<, 

având titlul marginal - Chestiuni prealabile prevede c<: „(1) InstanYa penal< este 

competent< s< judece orice chestiune prealabil< soluYion<rii cauzei, chiar dac< prin 

natura ei acea chestiune este de competenYa altei instanYe, cu excepYia situaYiilor în 

care competenYa de soluYionare nu aparYine organelor judiciare. 

(2) Chestiunea prealabil< se judec< de c<tre instanYa penal<, potrivit regulilor 

şi mijloacelor de prob< privitoare la materia c<reia îi aparYine acea chestiune. 

(3) Hot<rârile definitive ale altor instanYe decât cele penale asupra unei 

chestiuni prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în faYa instanYei 

penale, cu excepYia împrejur<rilor care privesc existenYa infracYiunii”. 

73. Prin urmare, Curtea constat< c<, în m<sura în care cercetarea legalit<Yii 

actului administrativ individual este o chestiune prealabil< şi incidental< urm<ririi 

penale şi judec<rii faptei de care este acuzat< persoana, atât urm<rirea penal<, cât şi 

judecarea de c<tre o instanY< care judec< în materie penal< poate fi realizat<, f<r< a 

se înc<lca art.52 şi art.126 alin.(6) din ConstituYie. 

74. Cu privire la decizia organului de urm<rire penal< de a începe urm<rirea 

penal< in rem sau in personam, Curtea constat< c<, potrivit art.305 alin.(1) şi (3) din 

Codul de procedur< penal<, „Când actul de sesizare îndeplineşte condiYiile 

prev<zute de lege, organul de urm<rire penal< dispune începerea urm<ririi penale 

cu privire la fapta s<vârşit< ori a c<rei s<vârşire se preg<teşte, chiar dac< autorul 

este indicat sau cunoscut”, iar „Atunci când exist< probe din care s< rezulte 

b<nuiala rezonabil< c< o anumit< persoan< a s<vârşit fapta pentru care s-a început 

urm<rirea penal< şi nu exist< vreunul dintre cazurile prev<zute la art.16 alin.(1), st
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organul de urm<rire penal< dispune ca urm<rirea penal< s< se efectueze în 

continuare faY< de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect. M<sura dispus< 

de organul de cercetare penal< se supune, în termen de 3 zile, confirm<rii 

procurorului care supravegheaz< urm<rirea penal<, organul de cercetare penal< 

fiind obligat s< prezinte acestuia şi dosarul cauzei”. 

75. Prin urmare, organul de urm<rire penal< este singurul competent s< 

aprecieze cu privire la îndeplinirea standardului de b<nuial< rezonabil<, atunci când 

decide aplicarea art.305 alin.(3) din Codul de procedur< penal<; deşi textul legal nu 

defineşte aceast< sintagm<, ea nu presupune o competenY< discreYionar<, ci implic< 

existenYa unor împrejur<ri de fapt care s< formeze şi s< fundamenteze concluzia 

potrivit c<reia o anumit< persoan< ar fi putut s<vârşi o infracYiune. Analizând acest 

aspect, Curtea constat< nu este competent< s< verifice dac< exist< probe din care s< 

rezulte b<nuiala rezonabil< pentru începerea urm<ririi penale. Decizia de a începe 

o urm<rire penal< in personam este o competenY< exclusiv< a organului de urm<rire 

penal<, ce nu poate fi controlat<, atât timp cât de plano nu vizeaz< fapte care nu intr< 

sub incidenYa legii penale [a se vedea, în acelaşi sens, şi Decizia nr.68 din 27 

februarie 2017]. 

76. În m<sura în care din urm<rirea penal< nu rezult< s<vârşirea unei fapte 

penale, se poate dispune clasarea sau, dac< nu exist< un interes public în urm<rirea 

faptei, se poate dispune renunYarea la urm<rirea penal<. În ipoteza în care persoana 

este trimis< în judecat<, rechizitoriul este verificat sub aspectul legalit<Yii şi 

temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, dup< caz, de procurorul general al 

parchetului de pe lâng< curtea de apel; când a fost întocmit de acesta din urm<, 

verificarea se face de procurorul ierarhic superior sau când a fost întocmit de un 

procuror de la Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, rechizitoriul 

este verificat de procurorul-şef de secYie, iar când a fost întocmit de acesta, 

verificarea se face de c<tre procurorul general al acestui parchet [art.328 alin.(1) teza st
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a doua şi a treia in Codul de procedur< penal<]. Ulterior, revine instanYei 

judec<toreşti competente s< se pronunYe asupra acuzaYiilor în materie penal< aduse 

persoanei în cauz<. Astfel, Curtea reYine c<, dac< în faza de camer< preliminar<, 

obiectul procedurii îl constituie verificarea, dup< trimiterea în judecat<, a 

competenYei şi a legalit<Yii sesiz<rii instanYei, precum şi verificarea legalit<Yii 

administr<rii probelor şi a efectu<rii actelor de c<tre organele de urm<rire penal< 

[art.342 din Codul de procedur< penal<], în faza de judecat<, instanYa de judecat< 

soluYioneaz< cauza dedus< judec<Yii cu garantarea respect<rii drepturilor subiecYilor 

procesuali şi asigurarea administr<rii probelor pentru l<murirea complet< a 

împrejur<rilor cauzei în scopul afl<rii adev<rului, cu respectarea deplin< a legii 

[art.349 alin.(1) din Codul de procedur< penal<]. 

77. Curtea constat< c< exist< suficiente filtre pentru a se asigura c< 

urm<rirea penal< nu va fi început< abuziv/ aleatoriu/ subiectiv. Aceste aspecte Yin, 

aşadar, de modul de instrumentare a cauzei, a c<rui control nu intr< în competenYa 

CurYii ConstituYionale, existând, în schimb, mecanisme/ proceduri care s< remedieze 

eventualele deficienYe ale acesteia. 

78. De asemenea, Curtea reitereaz< buna-credinY< ce trebuie s< anime 

activitatea persoanelor puse în serviciul statului, conform art.57 din ConstituYie, 

precum şi comportamentul loial care trebuie s< caracterizeze activitatea 

autorit<Yilor şi instituYiilor statului. ImportanYa principiului constituYional general al 

comportamentului loial a fost subliniat< de Curte în jurisprudenYa sa, apreciindu-se 

c< acesta deriv< din prevederile art.1 alin.(4) din ConstituYie şi este garantat de 

alineatul (5) al aceluiaşi articol constituYional; în consecinY<, Curtea a constatat c< 

revine, în principal, autorit<Yilor publice sarcina de a-l aplica şi respecta în raport cu 

valorile şi principiile ConstituYiei, inclusiv faY< de principiul consacrat de art.147 

alin.(4) din ConstituYie referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor 

instanYei constituYionale (a se vedea, cu privire la înYelesul principiului st
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comportamentului loial al autorit<Yilor publice, Decizia nr.1257 din 7 octombrie 

2009, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.758 din 6 noiembrie 

2009, Decizia nr.1431 din 3 noiembrie 2010, publicat< în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.758 din 12 noiembrie 2010, Decizia nr.51 din 25 ianuarie 

2012, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.90 din 3 februarie 

2012, Decizia nr.727 din 9 iulie 2012, publicat< în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.477 din 12 iulie 2012, sau Decizia nr.924 din 1 noiembrie 2012, publicat< 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.787 din 22 noiembrie 2012). 

79. Raportat la cauza de faY<, Curtea reYine c< principiul comportamentului 

loial dintre autorit<Yile şi instituYiile publice se exprim< prin respectarea prezumYiei 

de legalitate a actului administrativ emis în modul de instrumentare a cauzei. Faptul 

c< exist< b<nuieli rezonabile cu privire la legalitatea actului administrativ individual, 

care au determinat dispunerea începerii urm<ririi penale, nu are semnificaYia 

r<sturn<rii prezumYiei de legalitate a acestuia. De asemenea, Curtea reYine, din 

studiul actelor dosarului, c<, în cauz<, unitatea de parchet nu cerceteaz< legalitatea 

hot<rârilor de Guvern, ci o fapt</ fapte s<vârşite de o persoan</ mai multe persoane 

care poate/ pot c<dea sub incidenYa legii penale. Folosirea unui limbaj defectuos în 

înscrisurile de la dosar întocmite de procuror sau în comunicatele de pres< nu 

îndrept<郡e群te concluzia potrivit c<reia se cerceteaz<, în mod direct, legalitatea 

hot<rârilor de Guvern. Toate aceste aspecte vizeaz< modul de instrumentare a cauzei. 

Întrucât, îns<, modul de instrumentare a cauzei nu poate fi verificat pe calea art.146 

lit.e) din ConstituYie, rezult< c< nu este de competenYa CurYii ConstituYionale 

cenzurarea deciziei organului de urm<rire penal< s< înceap< o urm<rire penal< in 

personam, acesta fiind Yinut de principiul constituYional al comportamentului 

loial. 

80. De asemenea, având în vedere faptul c< rolul constituYional al 

Ministerului Public este acela de a reprezenta interesele generale ale societ<Yii şi a st
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ap<ra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libert<Yile cet<Yenilor, acesta nu poate 

interfera cu r<spunderea politic< a membrilor Guvernului. Astfel, acesta trebuie s< 

se cantoneze strict în domeniul r<spunderii penale a subiectelor de drept. O altfel de 

optic< ar duce la arogarea unor competenYe contrare textului şi spiritului ConstituYiei, 

ceea ce înseamn< şi o asumare a unei r<spunderi politice din partea Ministerului 

Public. Or, din datele cauzei nu rezult< o asemenea conduit<, urm<rirea penal< fiind 

realizat< prin aplicarea normelor procesual penale corespunz<toare.  

81. Cu privire la critica referitoare la anchetarea oportunit<Yii/ 

împrejur<rilor/ circumstanYelor emiterii unei hot<râri de Guvern, este evident c<, în 

privinYa oportunit<Yii emiterii actului administrativ individual, unitatea de parchet nu 

are competenYa de a începe urm<rirea penal<, îns< are competenYa de a cerceta faptele 

de natur< penal< s<vârşite în leg<tur< cu emiterea acestuia. Astfel, Curtea constat< 

c< nu exist< nici un mecanism de control al oportunit<Yii emiterii actului 

administrativ. Prin urmare, dac< legea permite realizarea unei anumite operaYiuni 

administrative în sensul în care o las< în marja de apreciere a organului administrativ, 

nu poate fi pus< în discuYie cenzurarea oportunit<郡ii aprecierii acestuia din urm<. 

Având în vedere cele de mai sus, Curtea reYine c< revine instanYei judec<toreşti 

competenYa de a verifica dac< acuzaYia în materie penal< vizeaz< acte/ fapte care Yin 

de oportunitatea ori împrejur<rile şi circumstanYele emiterii actului administrativ 

individual. 

82. Aşadar, Curtea reYine c<, de principiu, competenYa cercet<rii 
legalit<Yii actelor administrative aparYine instanYei de contencios administrativ 

şi numai cu titlu incidental acestea pot fi cercetate de instanYa care judec< în 
materie penal< în m<sura în care în cauz< este adus< o acuzaYie în materie 
penal< cu privire la acte/ fapte s<vârşite în leg<tur< cu emiterea actului 

respectiv. De aceea, nu poate fi acceptat< nici susYinerea potrivit c<reia aceast< st
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din urm< instanY< se substituie celei de contencios administrativ, întrucât 

obiectul principal al judec<Yii sale este diferit, acesta având un alt scop/ obiectiv. 

83. Având în vedere considerentele expuse, dispoziYiile art.146 lit.e) din 

ConstituYie, precum şi prevederile art.11 alin.(1) lit.A.e), ale art.34 şi 35 din Legea 

nr.47/1992, cu unanimitate de voturi, 

 

CURTEA CONSTITUXIONAL; 

În numele legii 

DECIDE:  

 

Constat< c< nu exist< un conflict juridic de natur< constituYional< între Guvernul 

României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de 

CasaYie şi JustiYie, DirecYia NaYional< AnticorupYie, pe de alt< parte. 

Definitiv< şi general obligatorie. 

Decizia se comunic< preşedintelui Senatului, Guvernului României şi 

Ministerului Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, 

DirecYia NaYional< AnticorupYie şi se public< în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

PronunYat< în şedinYa din 23 noiembrie 2017. 
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