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DECIZIA Nr.358
din 30 mai 2018

asupra cererii de solu ionare a conflictului juridic de natur constitu ional
dintre Ministrul justi iei, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de alt
parte
- preşedinte
- judec tor
- judec tor
- judec tor
- judec tor
- judec tor
- judec tor
- judec tor
- judec tor
- magistrat-asistent şef

rip
es
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s
Valer Dorneanu
Marian Enache
Petre L z roiu
Mircea Ştefan Minea
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Doina Livia Stanciu
Simona-Maya Teodoroiu
Varga Attila
Benke Károly

1.

natur

Pe rol se afl examinarea cererii de solu ionare a conflictului juridic de

constitu ional

dintre Ministrul justi iei, pe de o parte, şi Preşedintele

României, pe de alt parte, în principal, şi dintre Guvernul României şi Preşedintele
României, în subsidiar, determinat de refuzul Preşedintelui României de a da curs
cererii de revocare din func ie a procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie,

doamna Laura Codru a Kövesi, cerere formulat de prim-ministrul Guvernului.
2.

Cererea fost formulat în temeiul art.146 lit.e) din Constitu ie şi al art.11

sti

alin.(1) lit.A.e) şi art.34 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi func ionarea
Cur ii Constitu ionale, a fost înregistrat la Curtea Constitu ional sub nr.3051/23

aprilie 2018 şi constituie obiectul Dosarului nr.589E/2018.
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3.

Dezbaterile au avut loc în şedin a public din data de 10 mai 2018, în

prezen a domnului Tudorel Toader, în calitate de ministru al justi iei şi de
reprezentant al Guvernului României, şi a doamnei Elena Simina T n sescu, consilier
preziden ial, în calitate de reprezentant al Preşedintelui României, şi au fost
consemnate în încheierea de şedin

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

rip
es
ur
s

formeaz obiectul cauzei, a amânat pronun area pentru data de 30 mai 2018, dat la

care a pronun at prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucr rile dosarului, constat urm toarele:
4.

Prin Adresa nr.5/2455/23 aprilie 2018, prim-ministrul Guvernului a

sesizat Curtea Constitu ional cu cererea de solu ionare a conflictului juridic de
natur constitu ional dintre Ministrul justi iei, pe de o parte, şi Preşedintele

României, pe de alt

parte, în principal, şi dintre Guvernul României şi

Preşedintele României, în subsidiar, determinat de refuzul Preşedintelui
României de a da curs cererii de revocare din func ie a procurorului-şef al
Direc iei Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a Kövesi.
5.

Prin cererea formulat , se solicit Cur ii Constitu ionale constatarea

existen ei unui conflict juridic de natur constitu ional dintre Ministrul justi iei,

respectiv Guvernul României, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de alt

parte; constatarea faptului c

respectivul conflict a fost generat de refuzul

sti

Preşedintelui României de a da curs cererii de revocare din func ie a procurorului-şef
al Direc iei Na ionale Anticorup ie; şi solu ionarea conflictului juridic de natur
constitu ional , cu statuarea conduitei de urmat, în sensul c Pre edintele României
are obliga ia s emit decretul de revocare din func ie a procurorului-şef al Direc iei
Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a Kövesi.
2

e.r
o

6.

În cererea formulat se arat , în esen , c , la data de 22 februarie 2018,

ministrul justi iei a f cut public declanşarea procedurii de revocare a doamnei Laura
Codru a Kövesi din func ia de procuror-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, în
temeiul art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004 privind statutul judec torilor şi
procurorilor. În acest sens, în temeiul art.54 alin.(4) coroborat cu art.51 alin.(2) lit.b)
din Legea nr.303/2004, ministrul justi iei a formulat cererea de revocare,

rip
es
ur
s

fundamentat pe Raportul privind activitatea managerial de la Direc ia Na ional

Anticorup ie, din care rezulta c procurorul-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie,

doamna Laura Codru a Kövesi, şi-a exercitat şi îşi exercit în mod discre ionar

func ia, deturnând activitatea de combatere a corup iei şi institu ia pe care o conduce
de la rolul s u constitu ional şi legal.
7.

Se arat c propunerea ministrului justi iei a fost transmis Consiliului

Superior al Magistraturii – Sec ia pentru procurori, care a emis un aviz negativ cu
privire la aceasta, iar Preşedintele României a comunicat ministrului justi iei faptul c
„nu se poate da curs propunerii de revocare din func ia de procuror-şef al Direc iei

Na ionale Anticorup ie, a doamnei Laura Codru a Kövesi”, pentru lipsa de
„oportunitate” a m surii propuse.
8.

În acest context, se sus ine c refuzul Preşedintelui României de a da

curs propunerii de revocare a doamnei Laura Codru a Kövesi din func ia de procuror-

şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, cu motivarea în sensul lipsei de oportunitate a
acestei m suri, este de natur s creeze un blocaj institu ional, prin împiedicarea
finaliz rii procedurii de revocare ini iate de ministrul justi iei, cu consecin a unui

sti

conflict juridic de natur constitu ional între cele dou autorit i publice de rang
constitu ional.
9.

Cu privire la admisibilitatea cererii, se arat

c

aceasta priveşte

întinderea competen ei/ atribu iilor constitu ionale ale Preşedintelui României, pe de

o parte, şi ale ministrului justi iei, pe de alt parte, în leg tur cu procedura de
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revocare a procurorului- ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, procedur

care

trebuie interpretat în lumina principiilor constitu ionale care consacr statul de drept
i cooperarea loial

între autorit i. În lipsa unor norme exprese ale legii

fundamentale sau organice, dar cu aplicarea principiilor i normelor constitu ionale
care consacr

rolul i atribu iile ministrului justi iei i, respectiv, Pre edintelui

României, Curtea este chemat s decid în privin a refuzului Pre edintelui României

rip
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s

„de a da curs propunerii de revocare din func ia de procuror- ef al Direc iei Na ionale
Anticorup ie a doamnei Laura Codru a Kövesi”, i s traseze conduita de urmat.
Lipsa unei interven ii a Cur ii Constitu ionale pentru eliminarea acestui blocaj
institu ional, pe motiv c Legea fundamental nu ar cuprinde dispozi ii exprese, ar fi
de natur s acrediteze i s sus in ideea c oricând, în orice împrejurare, i
indiferent de motive, discre ionar, Pre edintele României ar putea refuza s dea curs
unor proceduri legale. Prin urmare, se consider c , sub aspectul obiectului, cererea
este admisibil .
10.

În privin a calit ii prim-ministrului de a sesiza Curtea Constitu ional

cu un conflict juridic de natur constitu ional , precum şi a ministrului justi iei/
Guvernului, respectiv a Preşedintelui României de a fi p r i într-un astfel de conflict,

se arat c , potrivit jurispruden ei Cur ii Constitu ionale, organele administra iei
publice centrale, cuprinse în art.116 din Constitu ie, sunt autorit i publice care ar
putea fi implicate într-un asemenea conflict. Aceste autorit i se refer

atât la

ministere, cât şi la organele de specialitate organizate în subordinea Guvernului ori a

ministerelor sau ca autorit i administrative autonome. Consacrarea distinct în Titlul

sti

III al Constitu iei a unui minister/ ministru, reprezentant al autorit ii executive,
precum şi re inerea sa în arhitectura unei autorit i, alta decât Guvernul, şi anume
autoritatea judec toreasc , semnific rolul major pe care îl are ministrul justi iei în
rândul autorit ilor publice de rang constitu ional şi, respectiv, în organizarea şi
func ionarea autorit ii judec toreşti. De aceea, şi actele date în aplicarea Constitu iei
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şi legii caracterizeaz

Ministerul Justi iei ca fiind organul de specialitate al

administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , în subordinea Guvernului,
care contribuie la buna func ionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condi iilor
înf ptuirii justi iei ca serviciu public, ap rarea ordinii de drept şi a drepturilor şi
libert ilor cet ene ti. Prin urmare, întrucât cererea este formulat de prim-ministru,
acesta este admisibil atât sub aspectul calit ii procesuale a autorului acesteia, cât şi

rip
es
ur
s

al autorit ilor aflate în conflict.
11.

De asemenea, se subliniaz c , dat fiind natura juridic şi structura

Guvernului, respectiv raporturile Ministerului Justi iei cu Guvernul, acest conflict

poart deopotriv între Preşedintele României şi Guvern. În acest sens, este invocat
Decizia Cur ii Constitu ionale nr.45 din 30 ianuarie 2018, par.165, care prevede, între
altele, referitor la art.132 alin.(1) din Constitu ie, c , „legiuitorul a optat pentru o

procedur în cadrul c reia Guvernul şi Preşedintele s conlucreze”. Astfel, se arat c
un eventual conflict juridic de natur constitu ional în leg tur cu interpretarea şi
aplicarea art.132 alin.(1) din Constitu ie va purta, în mod firesc, nu doar între
Ministerul Justi iei şi Preşedinte, ci şi între Guvern şi Preşedinte. Întrucât ambele
autorit i au atât calitatea de a sesiza Curtea Constitu ional , cât şi de a fi p r i într-un
conflict juridic de natur constitu ional , cererea este admisibil şi sub acest aspect.
12.

Pe fondul cauzei, se arat c sunt aduse în fa a Cur ii Constitu ionale

acte şi fapte concrete circumscrise realiz rii rolului Preşedintelui României şi
ministrului justi iei în statul de drept şi a obliga iei de cooperare loial subsumate
acestui obiectiv, în leg tur cu procedura de revocare a procurorului-şef al Direc iei

sti

Na ionale Anticorup ie. Astfel, prezenta cauz priveşte partajarea de competen între

ministrul justi iei şi Preşedintele României în cadrul procedurii de revocare a
procurorilor cu func ii de conducere, în condi iile lipsei unor norme exprese care s
stabileasc

întinderea acestei competen e. Întrucât competen a rezid

direct din

textele Constitu iei, partajarea trebuie examinat cu direct raportare la normele
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constitu ionale, analizate, la rândul lor, într-o interpretare sistematic şi teleologic a
Constitu iei. În acest sens, se prezint cadrul constitu ional şi legal aplicabil, respectiv
art.1 alin.(3)-(5), art.132 alin.(1) şi art.134 alin.(1) din Constitu ie, precum şi art.54
din Legea nr.303/2004, text care valorific art.132 alin.(1) şi art.134 alin.(1) din
Constitu ie.
13.

Cu privire la jurispruden a Cur ii Constitu ionale, se arat c s-a statuat

rip
es
ur
s

deja asupra inexisten ei unui drept de veto al Preşedintelui României în leg tur cu
proceduri constitu ionale care presupun exercitarea unor competen e identificate de
Curte ca fiind „conjuncte” cu cele trei autorit i ale statului, cea legislativ , executiv

şi judec toreasc . Astfel, este invocat Decizia nr.356 din 5 aprilie 2007, prin care
Curtea a statuat c Preşedintele României poate s cear prim-ministrului s fac o

alt propunere pentru ocuparea unei func ii de ministru r mase vacant şi a precizat
c Preşedintele nu are un drept de veto, excluzând, astfel, validitatea unui refuz
nemotivat, arbitrar. Se mai indic Decizia nr.98 din 7 februarie 2008, prin care Curtea
a apreciat c una dintre condi iile realiz rii obiectivelor fundamentale ale statului
român o constituie buna func ionare a autorit ilor publice, cu respectarea principiilor
separa iei şi echilibrului puterilor, f r blocaje institu ionale. Se subliniaz c instan a
constitu ional a statuat c „legiuitorul constituant a prev zut la art.77 alin.(2) din
Legea fundamental dreptul Preşedintelui de a cere Parlamentului reexaminarea unei
legi înainte de promulgare, o singur

dat . […] aceast

solu ie are valoare

constitu ional de principiu în solu ionarea conflictelor juridice între dou sau mai
multe autorit i publice care au atribu ii conjuncte în adoptarea unei m suri prev zute

sti

de Legea fundamental şi c acest principiu este de aplica iune general în cazuri
similare. Aplicat la procesul de remaniere guvernamental şi de numire a unor

miniştri în caz de vacan

a posturilor, aceast solu ie este de natur s elimine

blocajul ce s-ar genera prin eventualul refuz repetat al Preşedintelui de a numi un
ministru la propunerea primului-ministru”. În acelaşi sens, se mai invoc Decizia
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nr.80 din 16 februarie 2014, prin care Curtea a statuat c Preşedintele României nu
are drept de veto fa

de propunerea prim-ministrului, dar o poate refuza pentru

neîndeplinirea condi iilor prev zute de lege. De asemenea, prin Decizia nr.45 din 30
ianuarie 2018, par.165, Curtea a statuat, în privin a expresiei legale a art.132 alin.(1)
din Constitu ie, c „legiuitorul a optat pentru o procedur în cadrul c reia Guvernul şi
Preşedintele s conlucreze. Rolul central în aceast ecua ie îl are, îns , ministrul
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justi iei, sub autoritatea acestuia func ionând procurorii constitui i în parchete.
Preşedintele României nu are nicio atribu ie constitu ional expres care s justifice
un drept de veto în aceast materie. Prin urmare, dac legiuitorul organic a ales o
asemenea procedur de numire, men inând un veto preziden ial limitat la refuzarea
unei singure propuneri de numire în func iile de conducere prev zute la art.54 alin.(1)
din lege, el a respectat rolul constitu ional al ministrului justi iei în raport cu

procurorii, Preşedintelui conferindu-i-se atribu ia de numire în considerarea

solemnit ii actului şi a necesit ii existen ei unei conlucr ri şi consult ri permanente

în cadrul executivului bicefal”.
14.

Se arat c , în procedura de revocare a procurorilor-şefi, rolul principal

şi decizional apar ine ministrului justi iei. Preşedintele României nu are un drept de
veto în procedura de revocare, cele stabilite de Curtea Constitu ional în materia
numirii procurorilor aplicându-se mutatis mutandis în procedura de revocare a
procurorilor cu func ii de conducere.
15.

În interpretarea gramatical a art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004,

Preşedintele este obligat s revoce procurorul-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie

sti

la propunerea ministrului justi iei. Aceasta, întrucât ac iunea Preşedintelui este
descris prin termenul „revoc ”, iar nu de o eventual sintagm de tipul „poate

revoca”. Este reglementat , aşadar, o obliga ie, iar nu o posibilitate a Preşedintelui.

Fa

de aceast interpretare, refuzul Pre edintelui României de a da curs propunerii

de revocare este lipsit de temei legal, cu consecin a, în plan constitu ional, a
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împiedic rii ministrului justi iei de a- i realiza rolul consfin it de art.132 alin.(1) din
Constitu ie. Din aceast perspectiv , refuzul Pre edintelui apare deopotriv ca un act
de înc lcare a legii i un act de înc lcare a Constitu iei, generând un conflict de
competen e între acesta i ministrul justi iei.
16.

Cât priveşte interpretarea logic şi sistematic a Constitu iei, se arat c

exist o obliga ie a Preşedintelui de a da curs cererii de revocare, de natur s pun în
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valoare principiul cooper rii loiale între autorit ile publice. Interpretarea este aceea
c , de principiu, într-o procedur care implic mai multe autorit i publice, numai una
dintre autorit i are rol central, decizional, în func ie de sfera de competen vizat de
respectiva procedur , celelalte autorit i implicate fiind de natur a oferi regularitate
procedurii, f r a o putea bloca. Se men ioneaz , în acest sens, şi mecanismul expres

instituit de art.77 din Constitu ie în privin a cererii de reexaminare. Recunoa terea
unei puteri de „blocare” de c tre o autoritate a unei ini iative ce ine de sfera de
competen e a altei autorit i ar avea semnifica ia unei substituiri de competen , ar
deschide calea exercit rii discre ionare a unor atribu ii, a adar a abuzului de putere.
De aceea, este necesar

stabilirea limitelor de competen , circumscrise rolului

constitu ional al fiec rei autorit i într-o astfel de procedur mixt .
17.

Prin urmare, în cadrul procedurii revoc rii procurorilor cu func ii de

conducere, rolul central, decizional în privin a declan rii, revine ministrului justi iei,

concluzie fundamentat pe dispozi iile art.132 alin.(1) din Constitu ie, potrivit c rora
activitatea procurorilor se desf oar sub autoritatea ministrului justi iei. Ministrul
justi iei are obliga ia s

î i întemeieze legal i s

î i argumenteze propunerea,

sti

neputându-se re ine, cu siguran , nici în privin a acestuia, o exercitare discre ionar a

rolului s u constitu ional.
18.

Cât prive te Pre edintele României, acesta nu poate avea decât rolul de a

verifica regularitatea procedurii, expresie a conlucr rii/ colabor rii în cadrul
executivului bicefal, în sensul celor precizate de Curtea Constitu ional

în
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jurispruden a invocat . Conform modelului construit de Curtea Constitu ional prin
analogie, Pre edintele României ar fi putut invoca doar nelegalitatea procedurii, i ar
fi putut cere reexaminarea de c tre ministrul justi iei, f r a-i putea, îns , impune
acestuia o solu ie i f r a putea bloca procedura pe care ministrul justi iei a ini iat-o.
Ministrul justi iei î i putea însu i criticile la solicitarea Pre edintelui sau putea
constata caracterul nefondat al acestora, caz în care Pre edintele ar fi fost obligat s
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procedeze la revocarea procurorului- ef, încheind, astfel, procedura deschis

de

ministrul justi iei.
19.

În cauza de fa , îns , Pre edintele României a în eles s blocheze pur i

simplu procedura de revocare, comunicând c nu îi va da curs din considerente de

oportunitate. Altfel spus, acesta a opus un r spuns pur politic unei solicit ri pur
juridice, solicitare întemeiat pe o procedur legal , declanşat şi continuat în
exercitarea rolului constitu ional al ministrului justi iei. R spunsul nu face decât s
consfin easc în scris pozi ia exprimat public de Pre edintele României de îndat ce
ministrul justi iei a anun at public declan area procedurii de revocare. La acel
moment, Pre edintele României a declarat c „[…] Dac legea spune c Preşedintele

revoc

atunci este o chestiune de oportunitate politic

doar Preşedintele poate

decide”. Se apreciaz c decizia Pre edintelui era luat înainte ca solicitarea de
revocare s îi fie comunicat , a adar înainte i independent de orice examen de
legalitate/regularitate.
20.

Rolul Pre edintelui în procedura de numire/ revocare a procurorilor- efi

nu este i nici nu poate fi unul politic, iar examinarea pe care o realizeaz în aceast
nu poate fi una de oportunitate, ci exclusiv de legalitate. Acceptarea

sti

privin

punctului de vedere al Pre edintelui i, implicit, a r spunsului din cauza de fa , ar
avea semnifica ia accept rii faptului c atât numirea, cât i revocarea procurorilor- efi

reprezint

acte politice, ceea ce este inadmisibil într-un stat de drept. Aceast

concluzie se fundamenteaz atât pe cadrul constitu ional român, cât şi pe documente
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ale unor organisme interna ionale de referin

în domeniu. În acest sens, sunt

men ionate: Raportul Ad-hoc privind România (regula 34), adoptat de Grupul de state
împotriva corup iei (GRECO), la cea de-a 79-a sesiune plenar - Strasbourg, 19-23
martie 2018, sau Raportul privind standardele europene referitoare la independen a
sistemului judiciar, adoptat de Comisia de la Vene ia la cea de-a 85-a sesiune plenar
(Vene ia, 17-18 decembrie 2010), subliniindu-se pct.30 şi 32 al acestui din urm

rip
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raport, potrivit c rora „30. Orice fel de «independen » a parchetelor, în îns şi
esen a sa, difer ca întindere de cea a judec torilor. Elementul principal al acestei
independen e «externe» a parchetelor sau a Procurorului General, const

în

imposibilitatea executivului s dea instruc iuni în cauze individuale Procurorului
General (şi, desigur, direct altor procurori). Instruc iunile de ordin general, cum ar
fi, de exemplu, cele de a instrumenta cu severitate şi celeritate anumite tipuri de

infrac iuni, sunt mai pu in problematice. Asemenea instruc iuni pot fi considerate ca
un aspect de politic , care poate fi decis în mod corespunz tor de Parlament sau

Guvern […].

32. Pentru a evita instruc iuni neadecvate, este esen ial dezvoltarea unei liste

care s cuprind asumarea de garan ii de neinfluen are a activit ilor procurorului.
Neinfluen area presupune asigurarea faptului c activit ile procurorului în faza de
judecat nu sunt supuse nici presiunilor externe, nici altor presiuni nepotrivite sau

ilegale interne venite din interiorul sistemului de parchet . Asemenea garan ii ar
trebui s

vizeze numirea, r spunderea disciplinar /eliberarea din func ie, dar şi

reguli specifice privind managementul de caz şi mecanisme de luare a deciziilor”.

sti

Astfel, este exclus numirea sau revocarea politic a procurorilor în/ din func ii de
conducere; aspectele de politic penal la care se refer Comisia de la Vene ia au o cu
totul alt semnifica ie decât aceea a unor decizii politice de numire/ revocare din
func ie. Astfel, este exclus într-un stat de drept acceptarea acestei posibilit i,
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respectiv a unui rol al Pre edintelui statului de decident politic în procedura de
numire/revocare a procurorilor de rang înalt.
21.

Or, în cauza de fa , Pre edintele României i-a asumat rolul de decident

politic, refuzând s dea curs, din considerente de oportunitate, cererii de revocare a
procurorului- ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, formulat de ministrul justi iei.
Este un refuz care, pentru considerentele ar tate, încalc rolul constitu ional al

rip
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ministrului justi iei i principiul independen ei procurorilor. Chiar dac nu fac parte

din puterea judec toreasc

i nu beneficiaz de independen a pe care Constitu ia o

garanteaz judec torilor, procurorii se bucur de garan ii specifice de independen .
22.

Refuzul Pre edintelui de a da curs cererii de revocare este contrar

principiului cooper rii loiale între autorit ile publice, principiu de esen a statului de
drept. Prin conduita sa, Pre edintele înl tur a priori orice colaborare loial , anun ând
ab initio refuzul s u bazat pe convingerea politic

i, odat cu transmiterea oficial a

acestui refuz, blocheaz o procedur constitu ional

i legal . Acest refuz a închis,

din punct de vedere procedural, calea ministrului justi iei, împiedicând finalizarea
procedurii de revocare din func ie a procurorului-şef al Direc iei Na ionale

Anticorup ie. În acela i timp, Preşedintele nu a emis, nu s-a pronun at printr-un decret

asupra procedurii de revocare, în condi iile în care, pentru asigurarea simetriei actului
juridic, se impune emiterea aceluiaşi tip de act, în cazul revoc rii ca şi în cazul
numirii. Se încalc , astfel, principiul legalit ii, prev zut de art.1 alin.(5) din

Constitu ie. Emiterea unui decret prin care s se pronun e asupra propunerii de
revocare reprezint o component a responsabilit ii politice pe care pre edintele o
de popor i este parte intrinsec a caracterului reprezentativ al mandatului

sti

are fa

preziden ial. Cum motivele invocate în refuzul Preşedintelui nu privesc legalitatea
procedurii, nu se poate re ine nici o obliga ie a ministrului justi iei de a proceda la
reexaminarea solicit rii sale. De altfel, o asemenea reexaminare nici nu a fost cerut
sau acceptat ca fiind posibil de c tre Preşedintele României.
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23.

Ca urmare, constatând c , din punct de vedere al competen elor

constitu ionale i legale ale ministrului justi iei i ale Sec iei pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii, procedura a fost îndeplinit , se solicit Cur ii
Constitu ionale s

procedeze la solu ionarea conflictului juridic de natur

constitu ional , în sensul oblig rii Pre edintelui României s dea curs cererii de
revocare din func ie a procurorului- ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, Laura

rip
es
ur
s

Codru a Kövesi. Cum refuzul Pre edintelui, exprimat deja în cauz , este unul

exclusiv politic, iar nu de nelegalitate, a da curs procedurii înseamn emiterea de
c tre Pre edintele României a decretului de revocare din func ie a procurorului- ef al
Direc iei Na ionale Anticorup ie. Se consider c acceptarea posibilit ii Pre edintelui
de a bloca o procedur de revocare a procurorilor- efi ini iat de ministrul justi iei în
condi iile legii ar avea semnifica ia neantiz rii rolului constitu ional al ministrului
justi iei

i al recunoa terii unei subordon ri politice, sub semnul ra iunilor de

oportunitate, a conducerii de cel mai înalt rang a Parchetelor.
24.

În temeiul art.35 alin.(1) din Legea nr.47/1992, au fost solicitate

punctele de vedere ale p r ilor aflate în conflict asupra con inutului conflictului şi a
eventualelor c i de solu ionare a acestuia.
25.

Preşedintele României, în punctul de vedere comunicat sub

nr.CP1/718/3.05.2018 şi înregistrat la Curtea Constitu ional sub nr.3296/3 mai 2018,
sus ine c nu a existat şi nu exist un conflict juridic de natur constitu ional între
ministrul justi iei şi Preşedintele României, în principal, şi între Guvernul României
şi Preşedintele României, în subsidiar.

Cu privire la admisibilitatea cererii formulate, se arat c aceasta nu

sti

26.

întruneşte elementele necesare pentru existen a unui conflict juridic de natur
constitu ional . Astfel, se apreciaz c simpla nominalizare a ministrului justi iei în

Constitu ie în cadrul unei prevederi ce vizeaz

organizarea intern

a autorit ii

judec toreşti, respectiv Ministerul Public, nu îndrept eşte concluzia c acesta este o
12
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autoritate public de natur constitu ional ce particip nemijlocit la realizarea puterii
de stat. Ministrul justi iei ocup o func ie de demnitate public în cadrul unei
autorit i publice şi nu poate fi asimilat cu autoritatea public în sensul art.146 lit.e)
din Constitu ie şi art.2 alin.(1) lit.b) din Legea contenciosului administrativ
nr.554/2004, coroborat cu art.46 din Legea nr.90/2001 privind organizarea şi
func ionarea Guvernului României şi a ministerelor. Ministrul justi iei, în calitate de

rip
es
ur
s

conduc tor al Ministerului Justi iei, este unul dintre membrii Guvernului, organ

învestit de Parlament şi care îşi exercit atribu iile colegial şi r spunde solidar.

Guvernul, şi nu ministrul justi iei, este, de fapt, autoritatea public

ce exercit

nemijlocit puterea de stat şi care poate fi parte într-un conflict juridic de natur

constitu ional . Pentru aceste motive, se solicit „respingerea conflictului juridic de
natur constitu ional principal ca inadmisibil, în raport de calitatea uneia dintre

p r i”.

27.

Cu privire la cererea subsidiar de solu ionare a conflictului juridic de

natur constitu ional dintre Guvernul României şi Preşedintele României, se arat c
Guvernul poate fi parte într-un conflict juridic de natur constitu ional , fiind o

autoritate public în sensul art.146 lit.e) din Constitu ie.
28.

Cu privire la obiectul cererii de constatare a conflictului juridic de natur

constitu ional , se arat c aspectele învederate nu vizeaz un conflict de competen
pozitiv sau negativ n scut între autorit ile publice constitu ionale sau o situa ie
conflictual a c rei naştere rezid în mod direct din textul Constitu iei. Se arat c

refuzul Pre edintelui României de a da curs propunerii de revocare din func ie a

sti

procurorului- ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie este reglementat de art.54 alin.(4)
din Legea nr.303/2004 şi nu poate fi, astfel, calificat, din punct de vedere juridic,

drept o exercitare a unei competen e ce rezid în mod direct din textul Constitu iei.
De altfel, nici în ceea ce îl priveşte pe ministrul justi iei nu se poate justifica o
competen

ce rezid

în mod direct în textul Constitu iei, propunerea sa fiind
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întemeiat pe aceleaşi dispozi ii de rang legal, iar nu de rang constitu ional. Astfel,
nici pentru Preşedintele României şi nici pentru ministrul justi iei nu exist vreo
atribu ie constitu ional

expres

care s

reprezentând un conflict juridic de natur

permit

calificarea situa iei expuse ca

constitu ional , motiv pentru care se

impune respingerea acestuia ca inadmisibil. Aceeaşi concluzie se impune şi în
privin a pretinsului conflict juridic de natur

constitu ional

dintre Guvern şi

rip
es
ur
s

Preşedinte, Guvernul neavând atribu ii de rang constitu ional sau legal în materia

revoc rii procurorilor din func iile de conducere.
29.

Cu privire la conduita imputat , se arat c aceasta nu reprezint o

problem de constitu ionalitate prin ea îns şi, ci una de legalitate, ce intr în sfera de
competen

a instan elor judec toreşti. Astfel, din modul în care este indicat obiectul

conflictului juridic de natur

constitu ional , se apreciaz

c

se solicit

Cur ii

Constitu ionale pronun area unei decizii interpretative asupra unor dispozi ii legale în
vigoare, respectiv art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004, ceea ce înseamn

c

solicitarea excedeaz procedurii prev zute de art.146 lit.e) din Constitu ie.
30.

Cu privire la invocarea principiilor constitu ionale care consacr statul

de drept şi cooperarea loial între autorit i, se arat c , în spe , este incident în egal
m sur şi principiul legalit ii, atribu ia Preşedintelui fiind în mod expres înscris la
art.54 alin.(4) şi limitat la motivele prev zute de art.51 alin.(2)-(6) din Legea
nr.303/2004. Astfel, nicio autoritate public , în aplicarea acestei proceduri, nu poate

adopta solu ii care s contravin normelor legale, doar sub pretextul evit rii unui
conflict juridic de natur constitu ional , o asemenea conduit neputând fi calificat

sti

drept circumscris principiului colabor rii loiale şi al respectului reciproc. Se mai
arat c Decizia nr.270 din 10 martie 2008, invocat de autorul sesiz rii, nu are
inciden în cauz .
31.

Dintr-o alt perspectiv , în cadrul procedurii revoc rii, actul în care se

materializeaz decizia Preşedintelui României reprezint un act administrativ, supus
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controlului instan elor de contencios administrativ. Astfel, dac autorul sesiz rii
consider c refuzul Preşedintelui României de a da curs propunerii de revocare este
nejustificat sau intr

în sfera excesului de putere se poate adresa instan ei de

contencios administrativ în condi iile art.126 alin.(6) din Constitu ie şi ale Legii
nr.554/2004. Ca atare, instan a constitu ional nu poate impune obligarea la emiterea
acestui act administrativ. În caz contrar, Curtea ar proceda ca o instan de contencios

rip
es
ur
s

administrativ, ceea ce ar avea semnifica ia unei schimb ri a statutului Cur ii
Constitu ionale, din arbitru între puterile statului în parte component a uneia dintre

acestea.

32.

Se mai arat c nu exist niciun blocaj institu ional. Astfel, pe de o parte,

prin comunicarea refuzului de revocare din func ie a procurorului-şef al Direc iei
Na ionale Anticorup ie, procedura legal este încheiat ; în acest context, conflictul

juridic de natur constitu ional este inadmisibil, întrucât nu poate viza o facta

praeterita, adic faptele constitutive, modificatoare sau extinctive de situa ii juridice

realizate în întregime.
33.

Pe de alt parte, nu poate exista un blocaj institu ional între Guvern şi

Preşedinte din moment ce Guvernul nu are nicio atribu ie în materie de revocare a
procurorilor-şefi, astfel încât nu se poate sus ine c Preşedintele ar fi ignorat o
competen ce ar apar ine Guvernului.
34.

În concluzie, se arat c , din modul de structurare a sesiz rii, nu rezult

care este autoritatea public parte în conflict cu Preşedintele României, nu este
indicat în ce const blocajul institu ional şi nu rezult ra iunea introducerii cererii,

sti

cât vreme modul de interpretare şi aplicare a dispozi iilor legale incidente intr în
sfera de înf ptuire a actului de justi ie.
35.

Cu privire la existen a conflictului juridic de natur constitu ional , se

arat c , prin Decizia nr.375 din 6 iulie 2005, Curtea a statuat c „dac Preşedintele

României nu ar avea niciun drept de examinare şi de apreciere asupra propunerilor
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f cute de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea judec torilor şi
procurorilor sau în anumite func ii de conducere ori dac nu ar putea refuza numirea
nici motivat şi nici m car o singur dat , atribu iile Preşedintelui României, prev zute
de art.94 lit.c) coroborat cu art.125 alin.(1) din Constitu ie, ar fi golite de con inut şi
importan ”. În acelaşi sens, este invocat Decizia nr.551 din 18 octombrie 2009.
36.

Se citeaz din punctul de vedere al Guvernului redat în Decizia nr.375

rip
es
ur
s

din 6 iulie 2005, men ionându-se c , în procedura de numire a judec torilor şi

procurorilor, rolul Preşedintelui nu este unul formal, ci de substan , c nu poate fi
f cut nicio paralel între rolul pe care îl are Preşedintele în aceast procedur cu cel

pe care îl are în procedura numirii unor miniştri care au primit votul de încredere de
la Parlament şi c are deplin suport constitu ional faptul c numirea principalelor
func ii de conducere din Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie şi
Direc ia Na ional Anticorup ie se face de c tre Preşedintele României, la propunerea
ministrului justi iei şi cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Se
concluzioneaz c , astfel, Curtea Constitu ional şi-a însuşit punctul de vedere al

Guvernului. În acelaşi sens, se invoc Decizia nr.683 din 27 iunie 2012.
37.

În consecin , având în vedere cele prezentate, se arat c deciziile

invocate de autorul sesiz rii, respectiv Decizia nr.356 din 5 aprilie 2007, Decizia
nr.98 din 7 februarie 2008 şi Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, nu pot fi aplicate
prin analogie în materia revoc rii procurorilor din func iile de conducere. Cu privire

la invocarea Deciziei nr.45 din 30 ianuarie 2018, par.165, se arat c aceasta vizeaz
numirea procurorilor în func iile de conducere, nu şi revocarea acestora, astfel încât

sti

nu poate fi aplicat mutatis mutandis la cauza de fa .
38.

Se apreciaz c , atât în cadrul procedurii de numire, cât şi în cea de

revocare, Preşedintele României trebuie s fac o analiz de legalitate, pe de o parte,

şi de oportunitate, pe de alt parte, prev zut chiar de art.54 alin.(3) şi (4) din Legea
nr.303/2004, şi s aplice aceste norme legale de fiecare dat când i se înainteaz o
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propunere de numire sau de revocare, analiza sa neputând fi altfel limitat . Se
confer , pe de o parte, o greutate sporit dreptului de apreciere asupra legalit ii
acestei m suri, iar, pe de alt parte, sub aspectul oportunit ii, aduce în discu ie
puterea discre ionar de care beneficiaz administra ia, concept care nu se confund
cu excesul de putere. În plus, „dreptul de veto” nu este o no iune consacrat pe planul
dreptului administrativ, fiind recunoscut doar în cadrul anumitor proceduri
o puternic

component

politic

rip
es
ur
s

constitu ionale, ce implic

(numire/ revocare

miniştri), proceduri ce nu se finalizeaz cu emiterea unor acte administrative supuse
controlului judec toresc, constituind un fine de neprimire în sensul art.126 alin.(6)
din Constitu ie. Astfel, în cazul de fa nu se poate sus ine c Preşedintele României a

ac ionat politic, ci analiza sa a vizat atât legalitatea, cât şi oportunitatea m surii
propuse.
39.

Se mai arat c , prin Decizia nr.45 din 30 ianuarie 2018, Curtea a

recunoscut un rol central ministrului justi iei într-o ecua ie în care sunt implica i şi

al i actori constitu ionali, în acord cu rolul şi atribu iile fiec ruia în ceea ce priveşte
statul de drept, independen a justi iei şi cariera magistra ilor, aspecte ce nu pot fi
privite marginal şi contextual.
40.

Art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004 nu are un caracter imperativ, în

sensul c Preşedintele ar fi obligat s emit decretul de revocare dac ministrul
justi iei propune acest lucru, întrucât, în spe , trebuie aplicate prevederile art.51

alin.(2) din aceeaşi lege, iar manifestarea de voin
avea aceeaşi for

a ministrului justi iei nu poate

juridic cu actul administrativ la baza c ruia st . Per absurdum,

sti

dac s-ar aprecia c Preşedintele României nu are un drept de apreciere cu privire la
legalitatea şi oportunitatea revoc rii procurorilor din func ii de conducere, nu s-ar fi

folosit no iunea de „propunere” formulat

de ministrul justi iei, neexistând în

terminologia juridic no iunea de „propunere conform ”. Astfel, nu se poate sus ine

c în sarcina Preşedintelui incumb o obliga ie de revocare.
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41.

Se arat c , în interpretarea autorului sesiz rii, rolul constitu ional al

Consiliului Superior al Magistraturii este diminuat şi c nu ministrul justi iei este
destinatarul avizului Consiliului Superior al Magistraturii. Cel mult, ca urmare a
avizului nefavorabil, ministrul justi iei ar putea reveni asupra propriei propuneri, îns
nu ar putea impune Pre edintelui României propria solu ie.
42.

Se sus ine c , din perspectiva Rapoartelor Comisiei Europene privind

rip
es
ur
s

progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare, publicate în lunile ianuarie şi noiembrie 2017, ceea ce transpare este c , în

pofida presiunilor exercitate de factorul politic ce a solicitat ini ierea procedurii de
demitere a procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, men inerea eforturilor
institu iilor judiciare care combat corup ia la nivel înalt r mâne cel mai important
semnal de consolidare a luptei anticorup ie. Pentru evitarea unui astfel de risc politic,
în termeni constitu ionali, tipul de raport juridic stabilit în procedura revoc rii
constituie o perfect punere în practica legislativ a principiului constitu ional al
separa iei şi echilibrului puterilor prev zut de art.1 alin.(4) din Constitu ie. Se
precizeaz c aceast competen

de revocare din func ie a procurorului general a

apar inut Preşedintelui României înc din anul 1990, men ionându-se, în acest sens,
Decretul Preşedintelui României nr.73/1990. Prin urmare, prevederile legale
incidente nu reprezint

altceva decât expresia consolid rii acestei prerogative a

Preşedintelui României. Se mai subliniaz

dispozi iile art.80 din Constitu ie,

referitoare la rolul Preşedintelui României.
43.

Realizându-se o paralel cu Decizia Cur ii Constitu ionale nr.727 din 9

sti

iulie 2012, prin care aceasta nu a admis diminuarea atribu iilor sale, se arat mutatis

mutandis c golirea de con inut şi importan

a atribu iei Preşedintelui României în

materia revoc rii din func ii de conducere a procurorilor nu poate fi justificat decât
prin prisma unor elemente exterioare, ce nu in de statul de drept şi democra ia
constitu ional . Având în vedere c înc de la începutul tranzi iei democratice şi al
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instaur rii statului de drept în România, Preşedintele a avut atribu ia de a numi şi de a
revoca procurori în/ din func ii de conducere, exist aşteptarea legitim , în sensul
jurispruden ei constante a Conven iei pentru ap rarea drepturilor omului

i a

libert ilor fundamentale, ca rolul s u în materie s nu fie diminuat.
44.

A admite interpretarea propus

de autorul sesiz rii, ce inverseaz

raporturile dintre Preşedintele României şi ministrul justi iei, numit în func ie prin

rip
es
ur
s

decret preziden ial, ar însemna s nu se in seama de necesitatea echilibrului între
puterile statului ori în interiorul aceleiaşi puteri şi nici de eforturile depuse în
consolidarea democra iei, iar, pentru a da satisfac ie într-o ac iune conjunctural , s

se modifice competen e consacrate/ câştigate.
45.

Prin urmare, se solicit constatarea faptului c nu a existat şi nu exist un

conflict juridic de natur

constitu ional

între ministrul justi iei şi Preşedintele

României, în principal, şi între Guvernul României şi Preşedintele României, în
subsidiar.
46.

sub

Prim-ministrul şi ministrul justi iei, în punctele de vedere comunicate

nr.5/2506/2018,

respectiv

nr.4/33938/3.05.2018,

înregistrate

la

Curtea

Constitu ional sub nr.3314/4 mai 2018, respectiv nr.3256/3 mai 2018, reiau, în
esen , motivarea cuprins în sesizarea adresat Cur ii Constitu ionale de c tre primministru şi se solicit , în consecin , admiterea cererii, astfel cum a fost formulat .
CURTEA,

examinând cererea de solu ionare a conflictului juridic de natur constitu ional

sti

dintre ministrul justi iei, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de alt parte, în
principal, şi dintre Guvernul României şi Preşedintele României, în subsidiar,
înscrisurile depuse, raportul întocmit de judec torul-raportor, sus inerile ministrului
justi iei şi ale reprezentantului Pre edintelui României, prevederile Constitu iei şi ale
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Legii nr.47/1992 privind organizarea şi func ionarea Cur ii Constitu ionale, re ine
urm toarele:

(1) Prezentarea situa iei de fapt
47.

În ceea ce priveşte situa ia de fapt a cauzei, Curtea re ine c , la data de

22 februarie 2018, ministrul justi iei a f cut public

declanşarea procedurii de

revocare a doamnei Laura Codru a Kövesi din func ia de procuror-şef al Direc iei

rip
es
ur
s

Na ionale Anticorup ie, în temeiul art.54 alin.(4) coroborat cu art.51 alin.(2) lit.b) din
Legea nr.303/2004 privind statutul judec torilor şi procurorilor. În acest sens,
ministrul justi iei a întocmit şi prezentat un Raport privind activitatea managerial de
la Direc ia Na ional Anticorup ie, precizând c perioada de referin a evalu rii este

februarie 2017-februarie 2018, iar etapele institu ionale premerg toare evalu rii le

constituie: raportul de evaluare a eficien ei manageriale şi a modului de îndeplinire a
obliga iilor procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, în urma pronun rii
Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.68 din 27 februarie 2017 şi Raportul Direc iei de
inspec ie judiciar

pentru procurori nr.5115/IJ/982/DIP/2017, având ca obiect

„eficien a managerial şi modul de îndeplinire a atribu iilor ce decurg din legi şi
regulamente, de c tre conducerea structurii centrale a Direc iei Na ionale
Anticorup ie, precum şi respectarea normelor procedurale şi a regulamentelor de c tre

procurori şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat”, aprobat
prin Hot rârea Consiliului Superior al Magistraturii - Sec ia pentru procurori

nr.686/31 octombrie 2017, împreun cu m surile stabilite prin acest raport. Analiza
cuprins în Raportul ministrului justi iei a fost structurat pe 20 de puncte, dup cum

sti

urmeaz :

„1) Situa ie f r precedent în cadrul raporturilor dintre autorit ile publice din

România: într-un singur an trei conflicte juridice de natur constitu ional în care
Direc ia Na ional Anticorup ie, prin conducerea acesteia, a fost chemat în fa a
instan ei constitu ionale la sesizarea altor autorit i publice care au invocat înc lc ri
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ale competen elor lor de c tre DNA şi comportamentul lipsit de loialitate
constitu ional

a procurorului-şef DNA; trei conflicte juridice de natur

constitu ional în care Curtea Constitu ional a circumstan iat ferm competen a DNA,
iar, în dou dintre ele, a sanc ionat comportamentul procurorului-şef DNA, contrar
loialit ii constitu ionale;

2) Decizia nr.68/2017 a Cur ii Constitu ionale – DNA a ac ionat ultra vires, şi-a

rip
es
ur
s

arogat o competen pe care nu o posed ;

3) Decizia nr.611/2017 a Cur ii Constitu ionale – prin conduita sa, procurorul-

şef al DNA nu numai c înl tur a priori orice colaborare loial cu autoritatea care

exercit suveranitatea poporului – Parlamentul României, ci refuz s participe la

clarificarea unor aspecte legate de un eveniment de interes public; prin refuzul
procurorului-şef al DNA este înc lcat autoritatea Parlamentului României, organ

reprezentativ al poporului, şi este împiedicat desf şurarea activit ii acestuia, sub
aspectul îndeplinirii atribu iilor de control prin intermediul comisiilor parlamentare;
4) Decizia nr.757/2017 a Cur ii Constitu ionale – parchetul/DNA nu au

competen a de a începe urm rirea penal în privin a oportunit ii emiterii actelor
administrative individuale;

5) Acreditarea competen ei DNA de evaluare a aspectelor de oportunitate a

elabor rii unor hot râri de Guvern;

6) Lipsa de asumare a unei înc lc ri a dispozi iilor constitu ionale şi legale,

respectiv a corect rii unei astfel de conduite;

7) Înc lcarea principiilor care guverneaz exercitarea func iei de conducere a

sti

unei autorit i publice. «Performan a» procurorului-şef DNA de a determina Curtea
Constitu ional

s

explice pe larg c

institu ia DNA nu este nici Guvern, nici

Parlament, nici Curte Constitu ional , nici instan

de judecat şi c , în calitate de

conduc tor al acestei institu ii, trebuie s respecte competen ele legale ale DNA,
precum şi s aib o conduit constitu ional loial ;
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8) Comportamentul excesiv de autoritar, discre ionar, contrar obliga iilor de
rezerv şi deontologice impuse magistra ilor;

9) Implicarea în anchetele altor procurori, anchete realizate cu înc lcarea
competen elor constitu ionale;

10) Prioritizarea solu ion rii dosarelor cu impact mediatic. Atitudini nedemne.
Înc lcarea standardelor minimale de etic şi deontologie ale unui magistrat;
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11) Contestarea actelor şi autorit ii Cur ii Constitu ionale;
12) Contestarea autorit ii şi actelor Parlamentului;

13) Critici vehemente cu referire la unele propuneri de modificare legislativ ;

solu iile legislative respective au fost dovedite ulterior ca fiind constitu ionale;
14) Înc lcarea rolului şi locului procurorilor într-un stat de drept. Acreditarea

unui alt statut al procurorului decât cel consacrat de Constitu ie;
15) Încercarea de a ob ine condamn ri cu orice pre ;

16) Creşterea num rului de achit ri. Sporirea cheltuielilor. Raport ri eronate;

17) Lipsa de implicare a procurorului-şef DNA în identificarea şi eliminarea

comportamentelor abuzive ale procurorilor;

18) Lipsa de m suri în cazuri grave constatate de instan ele de judecat –

falsificarea transcrierii unor convorbiri telefonice;

19) Tergiversarea solu ion rii cauzelor, cu consecin a prescrierii r spunderii

penale;

20) Lipsa de reac ie în verificarea activit ii profesionale şi conduitei unor

procurori”.

Raportul şi propunerea de revocare a procurorului-şef al Direc iei

sti

48.

Na ionale Anticorup ie au fost transmise, prin adresa nr.2/17472/23.02.2018, atât
c tre Consiliul Superior al Magistraturii - Sec ia pentru procurori, cât şi Preşedintelui
României „pentru a decide potrivit competen elor legale”.
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49.

La şedin a din 27 februarie 2018 a Consiliului Superior al Magistraturii -

Sec ia pentru procurori, au fost prezen i atât domnul Tudorel Toader, ministrul
justi iei, care şi-a sus inut propunerea de revocare, cât şi doamna Laura Codru a
Kövesi, procuror-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, care a ar tat c propunerea
ministrului justi iei este neîntemeiat şi nedovedit . Prin Hot rârea nr.52 din 27
februarie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii - Sec ia pentru procurori a avizat
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nefavorabil propunerea ministrului justi iei de revocare a doamnei Laura Codru a
Kövesi din func ia de procuror-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie.
50.

Preşedintele României a transmis ministrului justi iei, cu adresa

nr.CP1/616/17.04.2018, r spunsul s u cu privire la propunerea de revocare ini iat ,
prin care a constatat c „în analiza prezentat în Raport au fost dezvoltate ca motive

distincte de revocare aspecte care, în fapt, se subsumeaz aceluiaşi motiv principal,
au fost avute în vedere concluzii din rapoarte ale Inspec iei Judiciare sau din hot râri

ale Consiliului Superior al Magistraturii prin care se re in împrejur ri diferite de cele
prezentate, au fost valorificate considerente din decizii ale Cur ii Constitu ionale care

nu sus in concluziile documentului ori au fost indicate date statistice ce exced
perioadei de referin

a evalu rii” şi c , „deşi Raportul invoc drept temei juridic

art.51 alin.(2) lit.b) din Legea nr.303/2004, argumentele prezentate sunt fie improprii,
fie nu sunt relevante pentru tipul de evaluare avut în vedere de art.51 alin.(2) lit.b)
coroborat cu art.51 alin.(3)-(6) din Legea nr.303/2004”. S-a mai indicat c avizul

Consiliului Superior al Magistraturii – Sec ia pentru procurori are relevan

„nu doar

ca un element adi ional într-o evaluare a competen elor manageriale ale unei

sti

persoane, ci şi pentru toate autorit ile publice implicate în aceast procedur , oferind
o fundamentare tehnic

pentru decizia ce urmeaz

a fi luat ”. În consecin ,

Preşedintele României a apreciat c

„argumentele cuprinse în Raportul privind

activitatea de la Direc ia Na ional

Anticorup ie nu sunt de natur

s

creeze

convingerea cu privire la oportunitatea m surii propuse şi, prin urmare, nu se poate
23

e.r
o

da curs propunerii de revocare din func ia de procuror-şef al Direc iei Na ionale
Anticorup ie a doamnei Laura Codru a Kövesi”.
51.

Având în vedere refuzul Preşedintelui României de a da curs propunerii

ministrului justi iei de revocare a doamnei Laura Codru a Kövesi din func ia de
procuror-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, prim-ministrul, în temeiul art.146
lit.e) din Constitu ie, a formulat, prin adresa nr.5/2455/23 aprilie 2018, prezenta
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cerere de solu ionare a conflictului juridic de natur constitu ional dintre ministrul

justi iei, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de alt parte, în principal, şi

dintre Guvernul României şi Preşedintele României, în subsidiar, determinat de
refuzul Preşedintelui României de a da curs cererii de revocare din func ie a
procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a Kövesi.
(2) Admisibilitatea cererii formulate de c tre prim-ministrul Guvernului
52.

Sub aspectul titularului dreptului de a sesiza Curtea Constitu ional cu

solu ionarea unui conflict juridic de natur constitu ional , Curtea constat c prim-

ministrul este titular al acestui drept, conform art.146 lit.e) din Constitu ie. De
asemenea, Curtea observ c cererea formulat , deşi vizeaz o singur conduit care

constituie sursa prezentului conflict, respectiv refuzul Preşedintelui României de a da

curs cererii ministrului justi iei de revocare din func ie a procurorului-şef al Direc iei
Na ionale Anticorup ie, men ioneaz , în mod alternativ, autorit ile publice aflate în

conflict. Astfel, prim-ministrul, prin cererea formulat , precizeaz faptul c acestea ar

fi ministrul justi iei şi Preşedintele României, în principal, respectiv prim-ministrul şi

Preşedintele României, în subsidiar. Pentru a stabili p r ile între care poart pretinsul

sti

conflict juridic de natur constitu ional , Curtea trebuie s determine atât calitatea

acestora de autoritate public , în sensul Titlului III din Constitu ie, cât şi specificul

problemei de drept care a generat formularea cererii de fa .
53.

Jurispruden a Cur ii Constitu ionale (Decizia nr.270 din 10 martie 2008,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.290 din 15 aprilie 2008,
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Decizia nr.838 din 27 mai 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.461 din 3 iulie 2009, Decizia nr.972 din 21 noiembrie 2012, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.800 din 28 noiembrie 2012, Decizia nr.460 din 13
noiembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.762 din 9
decembrie 2013, Decizia nr.261 din 8 aprilie 2015, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.260 din 17 aprilie 2015, Decizia nr.68 din 27 februarie 2017,
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publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.181 din 14 martie 2017,
par.55, sau Decizia nr.757 din 23 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.33 din 15 ianuarie 2018, par.59) ilustreaz situa ii în care
sesizarea a apar inut fie Preşedintelui României, fie preşedintelui Consiliului Superior
al Magistraturii, fie preşedintelui Senatului, cu toate c aceste autorit i publice nu

erau p r i ale conflictelor reclamate. Subiectele de drept pe care Legea fundamental
le îndrituieşte a sesiza Curtea sunt limitativ prev zute, dispozi ia constitu ional
nedistingând dup cum autorit ile pe care le reprezint sunt sau nu p r i în conflictul

cu care sesizeaz Curtea. Prin urmare, Curtea a constatat c subiectele de drept
prev zute de art.146 lit.e) din Constitu ie sunt în drept s formuleze cereri cu
privire la solu ionarea unor conflicte juridice de natur constitu ional , deşi nu

sunt p r i în aceste conflict, deci nu justific un interes propriu. Aşadar, textul
constitu ional al art.146 lit.e) opereaz o distinc ie între cele dou categorii de
subiecte de drept: titularii dreptului de a sesiza Curtea Constitu ional , enumera i

expres de norma constitu ional , respectiv autorit ile publice care pot avea
calitatea de parte în conflict şi are ca scop delimitarea calit ilor procesuale ale

sti

acestora în cauza dedus judec ii Cur ii. Astfel, prima categorie, prin formularea
cererii de sesizare a Cur ii, ac ioneaz în virtutea dreptului conferit de Constitu ie,
f r a dobândi calitatea procesual de parte a conflictului, în vreme ce a doua
categorie dobândeşte calitatea procesual de parte a conflictului.

25

e.r
o

54.

În cauza de fa , Curtea re ine c , sub aspectul autorit ilor publice

indicate a fi în conflict, autorul cererii aduce în discu ie calitatea de parte a
ministrului justi iei şi, în m sura în care Curtea va constata o atare calitate a acestuia,
cererea subsidiar r mâne f r obiect, f r a fi, desigur, necesar a fi respins ca atare.
Astfel, Curtea urmeaz s stabileasc dac Guvernul, reprezentat de prim-ministru,
este parte în acest conflict şi atunci cumuleaz calitatea de titular al dreptului de
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sesizare cu cel de parte, sau dac prim-ministrul este doar titular al dreptului de
sesizare, iar parte în cadrul conflictului este ministrul justi iei.
55.

Potrivit jurispruden ei constante a Cur ii Constitu ionale, autorit ile

publice care ar putea fi implicate într-un conflict juridic de natur constitu ional sunt

numai cele cuprinse în Titlul III din Constitu ie, şi anume: Parlamentul, alc tuit din
Camera Deputa ilor şi Senat, Preşedintele României, ca autoritate public
unipersonal , Guvernul, organele administra iei publice centrale şi ale
administra iei publice locale, precum şi organele autorit ii judec toreşti [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 Casa ie şi Justi ie,

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 24
noiembrie 2008].
56.

Prin Decizia nr.285 din 21 mai 2014, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.478 din 28 iunie 2014, par.45, Curtea a statuat c „actul
contrasemn rii reprezint o atribu ie proprie a primului-ministru în raporturile

sti

sale cu Preşedintele României şi vizeaz nemijlocit conduita sa proprie, care, desigur,
în final, angajeaz r spunderea Guvernului. Chiar dac , prin Decizia nr.988 din 1
octombrie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.784 din
noiembrie 2008, Curtea a men ionat doar Guvernul, şi nu şi prim-ministrul, ca
autoritate public prev zut în Titlul III al Constitu iei care poate avea calitate
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procesual

activ , aceasta nu înseamn

c

primul-ministru, ca reprezentant

constitu ional al Guvernului, nu poate fi parte în conflict în condi iile în care se
contest îns şi maniera în care îşi exercit o atribu ie proprie. Având în vedere
cele ar tate, Curtea constat c , în cauza de fa , se contest chiar modul în care
prim-ministrul a în eles s îşi exercite atribu ia de contrasemnare a decretelor
de conferire a decora iilor, astfel încât Curtea re ine c

p r i în cadrul
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prezentului litigiu sunt Preşedintele României şi prim-ministrul”. Prin Decizia
nr.901 din 17 iunie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.503

din 21 iulie 2009, Curtea a statuat: „cu privire la sus inerea existen ei unui conflict
juridic de natur

constitu ional între autoritatea judec toreasc , reprezentat de

Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi autoritatea executiv ,
reprezentat de Ministerul Justi iei şi Libert ilor Cet eneşti, organ de specialitate al

administra iei publice centrale de specialitate în subordinea Guvernului, pe de alt
parte, motivat de faptul c misiunile de audit efectuate de Ministerul Justi iei şi
Libert ilor Cet eneşti şi-au dep şit atribu iunile, se constat c o atare sus inere este
f r suport constitu ional”. De asemenea, prin Decizia nr.270 din 10 martie 2008,
pct.4 lit.b), Curtea a constatat c „nu poate re ine implicarea Ministerului Justi iei în
conflict[ul]” juridic de natur constitu ional . Prin urmare, Curtea nu a avut nicio

obiec ie cu privire la calitatea de parte a acestui minister, îns , a constatat c nu exist
un conflict între Ministerul Justi iei şi Preşedintele României. Totodat , din Decizia
nr.108 din 5 martie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257
din 9 aprilie 2014, Curtea re ine c prefectul, reprezentantul Guvernului pe plan

sti

local, a fost calificat de instan a constitu ional , chiar dac nu expres, ca fiind
parte într-un conflict juridic de natur

constitu ional ; în sensul calific rii

prefectului drept autoritate public ce ar putea fi implicat într-un conflict juridic de

natur

constitu ional , se re ine faptul c

a fost solicitat punctul de vedere al
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prefectului jude ului Suceava, acesta a fost reprezentat în şedin a Cur ii
Constitu ionale şi i s-a comunicat şi decizia.
57.

Prin urmare, din cele patru exemple de mai sus, rezult c pot fi p r i în

conflictul juridic de natur constitu ional prim-ministrul, atunci când îşi exercit o
atribu ie proprie, Ministerul Justi iei sau chiar prefectul. Prin urmare, raportat la
cauza de fa , Curtea urmeaz s aprecieze dac ministrul justi iei este o autoritate
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public în sensul Titlului III din Constitu ie şi dac exercit , în aceast calitate, o

competen

proprie şi, astfel, poate fi parte în cadrul conflictului juridic de natur

constitu ional .
58.

În ceea ce priveşte calitatea de autoritate public a Ministerului Justi iei,

relevante sunt Deciziile nr.270 din 10 martie 2008 şi nr.901 din 17 iunie 2009, Curtea
re inând c , sub acest aspect, se poate încadra în conceptul de autoritate public în
sensul Titlului III din Constitu ie, fiind un organ al administra iei publice centrale. În
acest sens, se re in dispozi iile art.34 din Legea nr.90/2001 privind organizarea şi
func ionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.164 din 2 aprilie 2001, potrivit c rora „Ministerele sunt
organe de specialitate ale administra iei publice centrale care realizeaz politica

guvernamental în domeniile de activitate ale acestora”. De asemenea, art.35 alin.(2)
şi (3) şi art.46 alin.(2) din aceeaşi lege prev d c „(2) Ministerele sau alte organe de
specialitate organizate în subordinea Guvernului sunt conduse de miniştri, în urma
acord rii votului de încredere de c tre Parlament. (3) Miniştrii r spund de întreaga
activitate a ministerului în fa a Guvernului, precum şi, în calitate de membri ai

sti

Guvernului, în fa a Parlamentului”, respectiv „(2) Ministrul reprezint ministerul în

raporturile cu celelalte autorit i publice, cu persoanele juridice şi fizice din ar şi
din str in tate, precum şi în justi ie”.
59.

Ministerele au o consacrare constitu ional expres în dispozi iile art.116

şi 117 din Constitu ie, fiind autorit i publice în sensul Titlului III din Constitu ie. În
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consecin , Ministerul Justi iei este tot o autoritate public în sensul Titlului III din
Constitu ie. Totuşi, în corpul Constitu iei nu este men ionat acest minister, ca
exponent al Guvernului, ci referirea este f cut la ministrul justi iei. În acest
sens, se re in art.72 alin.(3), art.132 alin.(1), art.133 alin.(2) lit.c) şi art.134 alin.(2)
din Constitu ie. Astfel, Constitu ia recunoaşte ministrului justi iei o putere şi o
autoritate proprie, fiind lato sensu o autoritate public

în raporturile
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constitu ionale în care este expres nominalizat.

Dezvoltând acest din urm aspect, Curtea constat

60.

c , pentru ca o

autoritate public s poat fi parte, în nume propriu, într-un conflict juridic de natur

constitu ional , trebuie s îşi exercite o competen

constat

competen

c

textul Constitu iei nu consacr

proprie. În cauza de fa , Curtea

o competen

a Guvernului, ci o

distinct şi proprie a ministrului justi iei, membru al Guvernului, şi care

conduce Ministerul Justi iei, ce se organizeaz

şi func ioneaz

în subordinea

Guvernului [art.35 alin.(1) din Legea nr.90/2001]. Potrivit art.102 alin.(1) din
Constitu ie, Guvernul, potrivit programului s u de guvernare acceptat de
Parlament, asigur realizarea politicii interne şi externe a rii şi exercit conducerea
general a administra iei publice. Or, autoritatea ministrului justi iei, astfel cum
aceasta este prev zut de art.132 alin.(1) din Constitu ie, nu se exercit în raport cu

programul de guvernare, neavând nicio contingen cu acesta, ci reprezint o expresie
a unui raport specific de putere care vizeaz activitatea desf urat de procurori.
61.

Autoritatea ministrului justi iei nu vizeaz un aspect ce ine de realizarea

politicii interne în sensul textului constitu ional antereferit, întrucât, potrivit

sti

jurispruden ei Cur ii Constitu ionale, aceasta are în vedere atribu iile constitu ionale
ale Guvernului normativizate în legea de organizare şi func ionare a acestuia,

adoptat conform art.73 alin.(3) lit.e) din Constitu ie, respectiv, în momentul de fa ,
Legea nr.90/2001. În acest sens, Curtea, prin Decizia nr.64 din 20 aprilie 1999,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.249 din 2 iunie 1999, a
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constatat c atribu iile astfel normativizate în legea antereferit [la acel moment fiind
vorba de Legea nr.37/1990 pentru organizarea şi func ionarea Guvernului României,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.137 din 8 decembrie 1990]
sunt atribu iile constitu ionale ale Guvernului. Or, autoritatea ministrului justi iei
asupra activit ii desf şurate de procurori, deşi lato sensu reflect o chestiune de
politic intern , ca expresie a suveranit ii na ionale, nu se încadreaz în con inutul
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normativ al art.102 alin.(1) din Constitu ie. De asemenea, autoritatea ministrului

justi iei nu vizeaz conducerea general a administra iei publice, ci raporturile
specifice dintre un organ al administra iei publice centrale şi Ministerul Public,
entitate care nu face parte din puterea sau autoritatea executiv .
62.

În acest context, prin prisma celor anterior expuse, Curtea constat c

ministrul justi iei poate fi parte într-un conflict juridic de natur constitu ional

atât ca reprezentant al ministerului pe care îl conduce pentru aspecte ce vizeaz

competen a general

a Guvernului, cât şi distinct, în m sura în care exist

reglementat în sarcina sa o atribu ie/ competen

constitu ional special şi

expres , care nu are leg tur cu competen a general a Guvernului, precum în
cazul de fa . Aşadar, autoritatea ministrului justi iei asupra activit ii desf şurate de
c tre procurori este o atribu ie/ competen
competen

proprie acestuia, şi nu o atribu ie/

constitu ional proprie a Guvernului. Faptul c , pentru actele ministrului

justi iei, Guvernul r spunde politic în fa a Parlamentului [a se vedea mutatis mutandis
situa ia contrasemn rii decretelor preşedintelui României de c tre prim-ministru în

privin a conferirii unor decora ii – Decizia nr.285 din 21 mai 2014] nu înseamn c

sti

ministrul justi iei exercit o competen

specific Guvernului, ci reprezint un aspect

al controlului parlamentar asupra Guvernului. Prin urmare, ministrul justi iei, în

temeiul art.132 alin.(1) din Constitu ie, îşi exercit o atribu ie proprie în procesul de

revocare a procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, ceea ce duce la

concluzia irefragabil

c

ministrul justi iei este parte în acest conflict, şi nu
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Guvernul sau Ministerul Justi iei, drept pentru care Curtea urmeaz a re ine spre
analiz cererea principal , cea subsidiar r mânând f r obiect.
63.

Potrivit jurispruden ei Cur ii Constitu ionale, conflictul juridic de natur

constitu ional presupune acte sau ac iuni concrete prin care o autoritate ori mai
multe îşi arog puteri, atribu ii sau competen e care, potrivit Constitu iei, apar in altor
autorit i publice, ori omisiunea unor autorit i publice, constând în declinarea
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competen ei ori în refuzul de a îndeplini anumite acte care intr în obliga iile lor
(Decizia nr.53 din 28 ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.144 din 17 februarie 2005). Totodat , conflictul juridic de natur
constitu ional exist între dou sau mai multe autorit i şi poate privi con inutul ori
întinderea atribu iilor lor decurgând din Constitu ie, ceea ce înseamn c acestea sunt
conflicte de competen , pozitive sau negative, şi care pot crea blocaje institu ionale
(Decizia nr.97 din 7 februarie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.169 din 5 martie 2008). Mai mult, Curtea a statuat c textul art.146 lit.e)

din Constitu ie „stabileşte competen a Cur ii de a solu iona în fond orice conflict
juridic de natur constitu ional ivit între autorit ile publice, iar nu numai conflictele
de competen

n scute între acestea” (Decizia nr.270 din 10 martie 2008). Prin

urmare, potrivit jurispruden ei Cur ii, conflictele juridice de natur constitu ional
„nu se limiteaz numai la conflictele de competen , pozitive sau negative, care ar
putea crea blocaje institu ionale, ci vizeaz orice situa ii juridice conflictuale a c ror
naştere rezid

în mod direct în textul Constitu iei” (a se vedea Decizia Cur ii

Constitu ionale nr.901 din 17 iunie 2009, Decizia nr.1525 din 24 noiembrie 2010,

sti

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.818 din 7 decembrie 2010,
Decizia nr.108 din 5 martie 2014, sau Decizia nr.285 din 21 mai 2014).
64.

Raportat la cauza de fa , Curtea constat c cererea formulat de prim-

ministru vizeaz o situa ie litigioas , întrucât priveşte un diferend între ministrul

justi iei şi Preşedintele României, iar litigiul are un caracter juridic, întrucât
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refuzul Preşedintelui României de a da curs cererii de revocare din func ie a
procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a Kövesi,
este în leg tur

cu întinderea şi valorizarea competen elor autorit ilor publice

antereferite. Astfel, rezult , în mod evident, c cele dou autorit i publice au realizat
acte cu semnifica ie juridic , ceea ce înseamn c între acestea s-a stabilit un raport
juridic, apt în sine s genereze un conflict de natur juridic . Prin urmare, instan a
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constitu ional este chemat s solu ioneze diferendul ivit pe fondul neîn elegerilor
dintre ministrul justi iei şi Preşedintele României cu privire la întinderea atribu iilor/
competen elor lor.

În continuare, Curtea urmeaz

65.

juridic

litigioas

are natur

s

stabileasc

dac

aceast

situa ie

constitu ional . Cu privire la acest aspect, Curtea

constat c , în esen , problema de drept asupra c reia poart obiectul sesiz rii

este aceea de a determina întinderea şi con inutul sintagmei „sub autoritatea
ministrului justi iei” din cuprinsul art.132 alin.(1) din Constitu ie, prin raportare

la art.94 lit.c) din Constitu ie. Astfel, Curtea re ine c
întemeiaz

ministrul justi iei îşi

autoritatea asupra procurorilor pe dispozi iile art.132 alin.(1) din

Constitu ie, în timp ce Pre edintele României îşi întemeiaz competen a de a revoca
procurorul din func ia de conducere pe art.94 lit.c) din Constitu ie, care, deşi
reglementeaz expres numai numirea în func ii publice, se refer în mod firesc şi la
revocarea din respectivele func ii publice, cu excep ia cazului în care Constitu ia
prevede, în mod expres, o alt procedur . Curtea mai observ , contrar sus inerilor

Preşedintelui României, potrivit c rora cele dou

sti

constitu ional aflate în divergen

autorit i publice de rang

ar exercita doar competen e legale, nu şi

constitu ionale exprese [pag.7 şi 8 din punctul de vedere al Pre edintelui României

comunicat Cur ii Constitu ionale], c nicio competen

legal nu poate exista, din

punct de vedere normativ, f r un reazem constitu ional general sau special; în caz

contrar, dispozi ia legal respectiv ar fi lipsit de suport constitu ional.
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66.

Curtea constat c cele dou texte constitu ionale antereferite vizeaz

esen ialmente organizarea puterii publice. Puterea public în mod axiomatic are
caracter unic şi organizat, iar, în sistemul de drept continental, instrumentul juridic
primar care ordoneaz puterea public este actul fundamental al statului, respectiv
Constitu ia sau Legea fundamental , dup caz. Acesta, prin natura sa, implic , pe de
o parte, o dimensiune constitutiv , care vizeaz stabilirea/ instituirea puterilor statului

rip
es
ur
s

şi a autorit ilor publice fundamentale, şi, pe de alt parte, o dimensiune atributiv ,
care vizeaz conferirea şi definirea atribu iilor/ competen elor autorit ilor publice

antereferite. Aşadar, puterea public nu exclude, ci, dimpotriv , presupune diviziunea
func iilor între diferitele autorit i publice, iar în privin a celor de rang constitu ional
aceasta îşi are, în mod evident, temeiul direct şi originar în Constitu ie. Prin urmare,
Constitu ia, de principiu, trebuie s realizeze o diviziune coerent şi complementar a

func iilor puterii publice între autorit ile publice de rang constitu ional, revenind
Cur ii Constitu ionale competen a ca, în ipoteza unor conflicte ap rute în
interpretarea normelor constitu ionale, s tranşeze problema de drept constitu ional.
67.

În consecin , în prezenta cauz , instan a constitu ional este chemat ,

din perspectiva dimensiunii atributive a Constitu iei, s stabileasc atât întinderea

atribu iilor şi competen elor constitu ionale ale celor dou autorit i publice în
leg tur lato sensu cu activitatea Ministerului Public, cât şi limitele acestora. Prin

urmare, stabilirea şi delimitarea atribu iilor/ competen elor constitu ionale între
dou autorit i publice de natur constitu ional reflect un raport de drept
constitu ional pur, în sensul c

ele formeaz

obiectul de reglementare al

sti

Constitu iei, neputând fi reglementate prin norme juridice apar inând altor ramuri de
drept. În aceste condi ii, din confruntarea con inutului normativ al art.94 lit.c) şi
art.132 alin.(1) din Constitu ie, Curtea urmeaz s stabileasc justul echilibru existent
între atribu iile/ competen ele ministrului justi iei şi ale Preşedintelui României în
procedura de revocare a procurorului din func iile de conducere, prev zute de art.54
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alin.(1) din Legea nr.303/2004. Prin urmare, raporturile care se stabilesc între
ministrul justi iei şi Preşedintele României în leg tur cu exercitarea puterii
publice, respectiv a atribu iilor şi competen elor conferite de art.94 lit.c) şi
art.132 alin.(1) din Constitu ie, constituie, în mod evident, raporturi de drept
constitu ional pur.
68.

De asemenea, Curtea Constitu ional , în procedura de numire a

rip
es
ur
s

procurorului în func iile de conducere, prev zute de art.54 alin.(1) din Legea
nr.303/2004, prin Decizia nr.45 din 30 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.199 din 5 martie 2018, par.165, a folosit termenul de veto
preziden ial, termen specific raporturilor de drept constitu ional, astfel cum
recunoaşte şi Preşedintele României în punctul s u de vedere [pag.18]. Acest termen
juridic s-a folosit tocmai pentru a concilia atribu ia constitu ional expres şi special

a ministrului justi iei de a exercita autoritatea asupra procurorilor şi atribu iunea
constitu ional general

a Preşedintelui României de a numi în func ii publice.

Aceeaşi situa ie este în cazul revoc rii, fiind vorba tot de raporturi pure de drept
constitu ional între cele dou autorit i publice.
69.

Faptul c decretul Preşedintelui este un act administrativ nu înseamn c

toate raporturile pe care acesta le are cu celelalte autorit i publice, care conduc la
emiterea decretului, sunt raporturi de drept administrativ. Într-o asemenea paradigm ,
raporturile de drept din cadrul puterii executive ar fi calificate tale quale ca fiind de

drept administrativ, ceea ce reprezint o abatere nepermis de la principiile care stau
la baza Constitu iei; exemplificativ, Curtea re ine c un raport de drept constitu ional

sti

pur, şi nu de drept administrativ, este şi contrasemnarea decretului de conferire a unei
decora ii, Preşedintele neputându-l chema în judecat

pe prim-ministru în fa a

instan elor de contencios-administrativ pentru refuzul contrasemn rii acestuia [ad
similis, a se vedea Decizia nr.285 din 21 mai 2014].
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70.

De asemenea, chiar dac actul rezultat din consumarea raportului juridic

de drept constitu ional este unul de drept administrativ nu înseamn c poate fi
angajat competen a instan ei de contencios administrativ pentru verificarea
desf şur rii raportului juridic antereferit. Dac s-ar accepta aceast tez , s-ar
recunoaşte competen a instan ei de contencios administrativ de a aplica şi interpreta
textul Constitu iei în detrimentul competen ei Cur ii Constitu ionale, garantul

rip
es
ur
s

suprema iei Constitu iei [art.142 alin.(1) din Constitu ie] şi unica autoritate de
jurisdic ie constitu ional din România [art.1 alin.(2) din Legea nr.47/1992]. Astfel,

în cazul de spe , s-ar ajunge la situa ia în care instan a judec toreasc , i anume, în

cazul de fa , Curtea de Apel Bucure ti, s

determine întinderea şi con inutul

sintagmei „sub autoritatea ministrului justi iei” din cuprinsul art.132 alin.(1) din
Constitu ie, prin raportare la art.94 lit.c) din Constitu ie şi s realizeze un control de

constitu ionalitate sui generis cu privire la propunerea ministrului justi iei şi refuzul

Preşedintelui României de a emite decretul în cauz , ceea ce este inadmisibil. Or,
potrivit jurispruden ei constante a Cur ii Constitu ionale, în România, competen a de
a exercita controlul de constitu ionalitate apar ine, în exclusivitate, singurei autorit i

de jurisdic ie constitu ional , şi anume Curtea Constitu ional . De altfel, în mod
axiomatic, în cadrul modelului european de control al constitu ionalit ii este exclus
competen a instan elor judec toreşti de a exercita un asemenea control, aceast
activitate revenind, în întregime, cur ilor constitu ionale specializate [a se vedea
Decizia nr.377 din 31 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.586 din 21 iulie 2017, par.71]. Aceasta este singura autoritate competent în

sti

materia controlului de constitu ionalitate, fiind exclus orice partajare sub acest
aspect cu instan ele de drept comun [Decizia nr.766 din 15 iunie 2011, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.549 din 3 august 2011, i Decizia nr.377
din 31 mai 2017, par.69]. Astfel, nu in de competen a instan elor judec toreşti
interpretarea şi aplicarea la cauze concrete a Constitu iei, pentru c , astfel, ele s-ar
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substitui Cur ii Constitu ionale. În acest sens, Curtea a stabilit c

instan ele

judec toreşti pot aplica în mod direct Constitu ia numai dac Curtea Constitu ional a
constatat neconstitu ionalitatea unei solu ii legislative şi a autorizat, prin decizia
respectiv , aplicarea direct

a unor prevederi constitu ionale, în lipsa unei

reglement ri legale a situa iei juridice create în urma deciziei de admitere a excep iei
de neconstitu ionalitate [a se vedea, cu privire la aplicarea direct a Constitu iei,

rip
es
ur
s

Decizia nr.186 din 18 noiembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.213 din 16 mai 2000, Decizia nr.774 din 10 noiembrie 2015, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 6 ianuarie 2016, Decizia nr.895 din
17 decembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.84 din 4
februarie 2016, Decizia nr.24 din 20 ianuarie 2016, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.276 din 12 aprilie 2016, par.34, Decizia nr.794 din 15
decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1029 din 21
decembrie 2016, par.37, sau Decizia nr.377 din 31 mai 2017, par.65]. „Acordarea
unui

rol

decizional

instan elor

judec toreşti

în

realizarea

controlului

de

constitu ionalitate implic [...] interpretarea no iunilor şi conceptelor constitu ionale,
determinarea sferei şi limitelor drepturilor şi libert ilor fundamentale sau explicitarea
organiz rii şi func ion rii în cadrul raporturilor de drept constitu ional a

autorit ilor statului [...]. Astfel, se submineaz competen a Cur ii Constitu ionale,
care ar r mâne în sfera contenciosului constitu ional al normelor, iar instan ele
judec toreşti ar prelua competen a aplic rii în concret la cazuri de spe

a

prevederilor Constitu iei” [Decizia nr.377 din 31 mai 2017, par.70]. De asemenea,

sti

Curtea subliniaz

faptul c , potrivit jurispruden ei sale, „cur ile constitu ionale

beneficiaz de o competen

prin atribuire, dar au plenitudine de jurisdic ie în

privin a atribu iilor stabilite. Curtea Constitu ional a României se supune numai
Constitu iei şi legii ei organice de organizare şi func ionare nr.47/1992, competen a
sa fiind stabilit de art.146 din Legea fundamental şi de Legea nr.47/1992” [Decizia
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nr.302 din 27 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.361 din 29 mai 2012].
71.

Cu privire la posibilitatea, invocat

de Preşedintele României, ca

ministrul justi iei s atace refuzul Preşedintelui în contencios administrativ, Curtea
constat c acest controlul judec toresc se exercit numai în limitele unui control
de legalitate a refuzului Preşedintelui României, f r a putea fi, îns , antamate

rip
es
ur
s

aspecte de constitu ionalitate ce privesc întinderea competen elor celor dou
autorit i. Instan a de contencios administrativ nu poate cerceta raportul de drept

constitu ional dintre ministrul justi iei şi Preşedintele României din moment ce, între
cele dou autorit i, în problema dat , nu se stabilesc raporturi de drept administrativ,
ci de drept constitu ional. De altfel, în acest sens, se constat c art.126 alin.(6) din
Constitu ie prevede: „controlul judec toresc al actelor administrative ale

autorit ilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat”, ceea ce
înseamn c textul constitu ional se refer atât la actele unilaterale cu caracter

individual sau normativ emise 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 dau

naştere, modific

sau sting raporturi juridice [art.2 alin.(1) lit.c) din Legea

nr.554/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1154 din 7
decembrie 2004], raporturi care pot fi numai de drept administrativ, cât i la

refuzul nejustificat de a solu iona o cerere [art.2 alin.(1) lit.i) din Legea nr.554/2004],
refuz ce intervine tot într-un raport de drept administrativ. Astfel, având în vedere

întinderea competen ei sale func ionale şi materiale, instan a de contencios

sti

administrativ nu are competen a de a interpreta şi aplica normele
constitu ionale şi, prin urmare, de a solu iona raporturi pure de drept
constitu ional, respectiv situa ii în care sunt incidente numai norme
constitu ionale. Instan a de contencios administrativ are competen a de a
verifica numai conformitatea actului administrativ cu legea, şi nu cu
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Constitu ia; astfel, acestea efectueaz un control de legalitate stricto sensu, şi nu
de constitu ionalitate.
72.

Din cele de mai sus rezult c , într-o prim faz , între ministrul justi iei

şi Preşedintele României se stabilesc raporturi de drept constitu ional, iar actul emis
de Preşedintele României sau refuzul emiterii acestuia d naştere unui raport de drept
administrativ numai în limitele verific rii legalit ii desf ur rii procedurii de

rip
es
ur
s

revocare din func ia de conducere. De aceea, în prima faz , este angajat competen a

Cur ii Constitu ionale, iar, în cea de-a doua, cea a instan ei de contencios
administrativ.
73.

Problema de drept cu care Curtea Constitu ional a fost sesizat este

aceea de a determina întinderea şi con inutul sintagmei „sub autoritatea ministrului

justi iei” din cuprinsul art.132 alin.(1) din Constitu ie, prin raportare la art.94 lit.c)
din Constitu ie, aspect care se subsumeaz unui raport de drept constitu ional pur. În

func ie de interpretarea dat de c tre Curte acestei sintagme, se obiectivizeaz şi
întinderea competen ei ministrului justi iei, respectiv a Preşedintelui României. Prin
urmare, cele dou autorit i vor aplica decizia Cur ii Constitu ionale, iar controlul
aplic rii şi respect rii deciziei de c tre acestea nu va reveni instan ei de contencios
administrativ, ci tot celei constitu ionale. Astfel, instan a de contencios
administrativ va re ine numai competen a de control stricto sensu a legalit ii

decretului/ refuzului emiterii acestuia, respectiv: emitent, temei de drept,

existen a propunerii ministrului justi iei de revocare a procurorului din func ia
de conducere i a comunic rii acesteia în vederea emiterii avizului de c tre

sti

Consiliul Superior al Magistraturii - Sec ia pentru procurori, semn tura şi,

dup

caz, publicarea în Monitorul Oficial al României, în timp ce instan a

constitu ional are competen a de a solu iona conflictele de competen

dintre

cele dou autorit i rezultate ca urmare a unor interpret ri diferite date de
c tre acestea a textelor constitu ionale incidente, precum în cazul de fa .
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74.

Prin urmare, astfel fiind stabilit competen a instan ei constitu ionale,

rezult c numai aceasta are competen a de a solu iona raporturi pure de drept
constitu ional şi, în consecin , de a decide cu privire la întinderea atribu iilor
constitu ionale ale celor dou autorit i publice de rang constitu ional; de aceea,
în aceast

ecua ie, competen a instan elor de contencios administrativ este

exclus . În aceste condi ii, sanc iunea greşitei aprecieri a întinderii competen ei,

rip
es
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s

prev zute de Constitu ie, a unei autorit i publice de rang constitu ional,
obiectivizat în acte/ fapte concrete, ce se subsumeaz unui raport de drept
constitu ional, este, în mod firesc, una de drept constitu ional, distinct de cea
administrativ , respectiv constatarea existen ei unui conflict juridic de natur
constitu ional de c tre Curtea Constitu ional , cu consecin a revenirii la starea
de constitu ionalitate.
75.

Mutatis mutandis, Curtea, prin Decizia nr.68 din 27 februarie 2017, a

statuat c „cercetarea aspectelor de legalitate a ordonan elor simple sau de urgen ale
Guvernului vizeaz exclusiv raportarea la Legea fundamental , care consacr
procedura de adoptare a acestui tip de act normativ, precum şi drepturile şi libert ile

fundamentale pe care con inutul acestuia trebuie s le respecte. Or, în temeiul art.142
alin.(1) din Constitu ie, Curtea Constitu ional

este garantul suprema iei Legii

fundamentale, iar, potrivit art.1 alin.(2) din Legea nr.47/1992, aceasta este unica
autoritate de jurisdic ie constitu ional din România. Cu alte cuvinte, în conformitate
cu dispozi iile constitu ionale şi legale în vigoare, doar Curtea Constitu ional este
abilitat s efectueze controlul asupra ordonan elor simple sau de urgen

ale

sti

Guvernului, nicio alt autoritate public neavând competen a material în acest
domeniu” [par.79]. În aceeaşi decizie, Curtea a statuat c sanc iunea aplicat pentru
nerespectarea dispozi iilor constitu ionale referitoare la emiterea actelor de
reglementare primar de c tre Guvern este una de drept constitu ional, extrapenal,
respectiv constatarea neconstitu ionalit ii ordonan ei simple sau de urgen

a
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Guvernului de c tre Curtea Constitu ional , în temeiul art.146 lit.d) din Constitu ie,
cu consecin a lipsirii ei de efecte juridice [par.83].
76.

În aceste condi ii, Curtea re ine c este exclus posibilitatea ministrului

justi iei de a ataca actul/ refuzul Preşedintelui în fa a instan ei de contencios
administrativ în sensul oblig rii acestuia la emiterea decretului de revocare a
procurorului din func iile de conducere, prev zute de art.54 alin.(1) din Legea
Pre edintele României ar fi înc lcat competen a sa

rip
es
ur
s

nr.303/2004, pe motiv c

constitu ional . Cadrul procesual din fa a instan ei de contencios administrativ este
configurat i circumscris numai motivelor de legalitate antereferite ale refuzului
emiterii decretului, astfel c , în cadrul acestui proces, o eventual

excep ie de

neconstitu ionalitate care ar privi dispozi iile art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004

este ab initio inadmisibil , tocmai pentru c structurarea cadrului procesual în func ie
de competen a func ional a instan ei judec tore ti nu permite decât pronun area
acesteia pe cele ase aspecte anterior men ionate [emitent, temei de drept, existen a

propunerii ministrului justi iei i a comunic rii acesteia la Consiliul Superior al

Magistraturii -Sec ia pentru procurori în vederea emiterii avizului consultativ,
semn tura şi, dup caz, publicarea în Monitorul Oficial al României], astfel cum s-a

ar tat la paragrafele 71 i 73 ale prezentei decizii. Prin urmare, orice excep ie de
neconstitu ionalitate care ar privi stabilirea raporturilor existente între cele
dou autorit i ar fi ab initio inadmisibil în temeiul art.142 din Constitu ie i

art.29 alin.(1) din Legea nr.47/1992 teza referitoare la leg tura cu solu ionarea
cauzei a textului legal criticat. De asemenea, potrivit jurispruden ei constante a

sti

Cur ii Constitu ionale, o cerere în justi ie ab initio inadmisibil determin caracterul
inadmisibil al excep iei de neconstitu ionalitate pe care aceasta se sprijin , din

moment ce nu sunt contestate chiar dispozi iile legale care determin o atare solu ie
în privin a cauzei în care a fost ridicat excep ia; aceasta deoarece, indiferent de
solu ia

pronun at

de

Curtea

Constitu ional

referitoare

la

excep ia

de
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neconstitu ionalitate ridicat într-o cauz ab initio inadmisibil , decizia sa nu va
produce niciun efect cu privire la o astfel de cauz (a se vedea Decizia nr.171 din 8
februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.242 din 7
aprilie 2011, Decizia nr.203 din 6 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.324 din 14 mai 2012, Decizia nr.94 din 27 februarie 2014,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 din 16 aprilie 2014,
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Decizia nr.320 din 9 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.555 din 13 iulie 2017, par.26, şi Decizia nr.294 din 26 aprilie 2018, nepublicat la
data pronun rii prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I). Or, în

cauza de fa , chiar dispozi iile constitu ionale ale art.142 determin
necompeten a func ional

i material a instan ei de contencios administrativ,

dispozi ii care, în mod evident, nu pot forma obiect al excep iei de
neconstitu ionalitate.
77.

Astfel, având în vedere raporturile constitu ionale anterior relevate,

Curtea constat c situa ia litigioas dintre cele dou autorit i publice, de rang

constitu ional, poate fi solu ionat numai în cadrul competen ei prev zute de

art.146 lit.e) din Constitu ie.
78.

Prin urmare, Curtea constat

c

rela ia dintre ministrul justi iei

i

Preşedintele României sub aspectul revoc rii procurorului din func iile de conducere,
prev zute de art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004, se subsumeaz raporturilor pure
(specifice) de drept constitu ional, ceea ce înseamn c determinarea con inutului
competen ei celor dou autorit i publice antereferite ine de competen a exclusiv a

sti

Cur ii Constitu ionale. În consecin , nefiind vorba de raporturi de drept
administrativ, solu ionarea prezentei cauze nu intr

în sfera contenciosului

administrativ, f r a se altera, astfel, caracterul administrativ al actului Preşedintelui.
De asemenea, având în vedere amploarea, importan a i întinderea raportului de drept
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constitu ional constatat, raportul de drept administrativ se reduce numai la aspectele
de legalitate referite la paragraful 73 al prezentei decizii.
79.

Având în vedere cele anterior expuse, Curtea a fost legal sesizat şi este

competent , potrivit dispozi iilor art.146 lit.e) din Constitu ie şi ale art.1, 10, 34-36
din Legea nr.47/1992, s se pronun e asupra cererii de solu ionare a conflictului
juridic de natur constitu ional dintre ministrul justi iei, pe de o parte, şi Preşedintele

rip
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României, pe de alt parte.

(3) Analiza pe fond a cererii formulate de prim-ministrul Guvernului

80.

Cu titlu preliminar, Curtea subliniaz

c

pozi ia institu ional

a

Ministerului Public, în sistemul exercit rii puterii publice, şi statutul procurorului
sunt reglementate la nivel constitu ional şi constituie, astfel, probleme pur interne ale
statului român. Definirea exact a naturii şi rolului procurorului este o problem
deosebit de complex [Comisia European pentru Democra ie prin Drept (Comisia de

la Vene ia) în Avizul nr.169/2001 privind legea de revizuire a Constitu iei României,

adoptat la cea de-a 51-a sa reuniune plenar din 5-6 iulie 2002, par.59]. În acest sens,
Comisia de la Vene ia a indicat c sistemele de justi ie penal variaz în Europa şi
sunt ancorate în cultura juridic diferit a acestora, f r s existe un model uniform

pentru toate statele, iar Recomandarea Rec(2000)19 a Comitetului de Miniştri al

Consiliului Europei permite o pluralitate de modele, inclusiv modele în care
ministerul public este parte sau în subordinea Guvernului. De asemenea, Comisia de
la Vene ia a subliniat c independen a sau autonomia Ministerului Public nu este întratât de categoric prin natura sa, precum cea a instan elor judec toreşti. Sistemele în

sti

care Ministerul Public este în subordinea sau parte a Guvernului sunt conforme cu

standardele europene, cu condi ia existen ei unor m suri efective de natur a garanta

independen a sau autonomia Ministerului Public şi non-interven ia Guvernului în

cauze concrete/ individuale [a se vedea Avizul nr.892/2017 privind Legea referitoare

la Ministerul Public din Polonia, astfel cum a fost modificat , adoptat de Comisia de
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la Vene ia, la cea de-a 113-a sa reuniune plenar din 8-9 decembrie 2017, par.27 şi
28, Avizul comun nr.791/2014 privind proiectul de lege referitor la Ministerul Public
din Republica Moldova, întocmit de Comisia de la Vene ia, Direc ia drepturilor
omului din cadrul Direc iei generale pentru drepturile omului şi statul de drept a
Consiliului Europei şi de Biroul pentru institu ii democratice şi drepturile omului din
cadrul Organiza iei pentru Securitate i Cooperare în Europa (OSCE), adoptat de

rip
es
ur
s

Comisia de la Vene ia, la cea de-a 102-a sa reuniune plenar din 20-21 martie 2015,
par.28, precum şi Raportul Comisiei de la Vene ia asupra independen ei sistemului
judiciar, Partea a II-a: Ministerul Public, adoptat la cea de-a 85-a sa sesiune plenar

din 17-18 decembrie 2010, par.7]. În consecin , nu exist standarde interna ionale
care s

impun

independen a Ministerului Public [Avizul nr.709/2012 privind

proiectele de modificare a legii referitoare la Ministerul Public, adoptat de Comisia
de la Vene ia, la cea de-a 94-a sa reuniune plenar din 8-9 martie 2013, par.20]
81.

Textul constitu ional incident în cauza de fa , pe care ministrul justi iei

îşi întemeiaz argumentele de fond ale cererii sale, îl constituie art.132 alin.(1) din
Constitu ie, care prevede c

„Procurorii îşi desf şoar

activitatea potrivit

principiului legalit ii, al impar ialit ii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea

ministrului justi iei”. Constitu ia a fost revizuit o singur dat , prin Legea de
revizuire a Constitu iei României nr.429/2003, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.758 din 29 octombrie 2003, îns textul analizat nu a suferit
nicio modificare, astfel încât, pentru a determina con inutul acestuia, Curtea trebuie

s identifice voin a constituantului originar, împreun cu motiva iile care au stat la

sti

baza acesteia, apelând, astfel, la metoda istoric de interpretare. În m sura în care

aceast voin

este neechivoc

i nesusceptibil de interpret ri, Curtea nu se poate

îndep rta de la voin a constituantului originar, în sensul c , prin mijlocirea altor
metode de interpretare, s dea o nou / alt interpretare textului constitu ional în

discu ie, pentru c altminteri s-ar substitui legiuitorului constituant originar. Or,
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interpretarea nu este o activitate generatoare de norme juridice, ci de explicitare a
acestora [a se vedea, cu privire la interpretarea normelor juridice, Decizia nr.619 din
11 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.6 din 4
ianuarie 2017, par.30, i Decizia nr.61 din 7 februarie 2017, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.219 din 30 martie 2017, par.36].
82.

Astfel, Curtea re ine c raportorul Comisiei de redactare a proiectului

rip
es
ur
s

Constitu iei României cu privire la Capitolul Autoritatea judec toreasc , preciza, în
cadrul lucr rilor Adun rii Constituante pentru adoptarea Constitu iei României: „în

cadrul Comisiei, dezbaterile au prilejuit observarea a trei solu ii în privin a statutului
Ministerului Public: 1. P strarea sistemului actual al Procuraturii, de institu ie
independent în stat, sistem pe care-l reg sim în toate fostele state socialiste şi în

Portugalia. 2. Subordonarea Ministerului Public în mod nemijlocit fa

României. 3. Subordonarea acestei institu ii fa

de Guvernul

de ministrul justi iei. A fost aleas

aceast ultim variant , întrucât ea r spunde tradi iilor noastre şi corespunde practicii
interna ionale în materie” [a se vedea, Geneza Constitu iei României – Lucr rile
Adun rii Constituante, Ed. R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1998, pag.567].
83.

În sensul celor de mai sus, este de observat c , în proiectul de

Constitu ie, statutul procurorilor era reglementat dup cum urmeaz : „Procurorii îşi
desf şoar activitatea potrivit principiilor legalit ii, impar ialit ii şi controlului
ierarhic, sub autoritatea administrativ a ministrului justi iei”. Comisia de redactare

a proiectului Constitu iei României a admis un amendament la acest text şi a eliminat

termenul „administrativ ”, cu urm toarea motivare: „pentru a se asigura

sti

r spunderea ministrului justi iei cu privire la întreaga activitate a Ministerului
Public este necesar ca autoritatea sa s

nu fie limitat

la aspectul pur

administrativ. Altminteri, reducându-se aceast autoritate exclusiv la aspectele

sale administrative, implicit se micşoreaz

r spunderea ministrului fa

de

Parlament şi Guvern pentru activitatea procurorilor” [a se vedea, Geneza
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Constitu iei României – Lucr rile Adun rii Constituante, Ed. R.A. Monitorul Oficial,
Bucureşti, 1998, pag.667-668]. Curtea mai re ine c s-a mai formulat un amendament
în sensul c procurorii ar trebui s fie sub autoritatea procurorului general, îns
Comisia a respins, în mod expres, acest amendament cu motivarea c „Subordonarea
Ministerului Public fa

de Ministerul Justi iei reprezint

o decizie politic

a

Adun rii Constituante” [a se vedea, Geneza Constitu iei României – Lucr rile

rip
es
ur
s

Adun rii Constituante, Ed. R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1998, pag.668]. S-a

mai propus, în privin a tezelor Constitu iei, ca Procuratura s fie independent sau ca
procurorii s fie sub autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii, amendamente

care au fost respinse în mod expres [a se vedea, Geneza Constitu iei României –
Lucr rile Adun rii Constituante, Ed. R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1998,
pag.595-596].

În privin a jurispruden ei Cur ii Constitu ionale cu referire la textul

84.

constitu ional analizat, prin Decizia nr.339 din 18 iulie 1997, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.170 din 25 iulie 1997, Curtea a statuat c , „potrivit
art.131 alin.(1) [devenit art.132 alin.(1), în urma republic rii Constitu iei, cu
consecin a renumerot rii textelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767
din 31 octombrie 2003] din Constitu ie, procurorii îşi desf oar activitatea sub

autoritatea ministrului justi iei, ceea ce, desigur, presupune o subordonare a tuturor
procurorilor, din moment ce textul constitu ional nu distinge. Pe de alt parte, art.130
alin.(2) [devenit art.131 alin.(2)] din Constitu ie stabile te c Ministerul Public îşi
exercit atribu iile prin procurori constitui i în parchete, în condi iile legii. A a fiind,
c

legea poate concretiza formele sub care se manifest

autoritatea

sti

înseamn

ministrului justi iei asupra procurorilor, inclusiv dreptul de a da dispozi ie direct
procurorilor, în vederea respect rii şi aplic rii legii. Sus inerea din sesizarea grupului
de deputa i, în sensul c aceast autoritate ar fi numai administrativ , este contrar

textului constitu ional, ca urmare a accept rii de c tre Adunarea Constituant a unui
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amendament ce viza eliminarea restric iei din proiectul de Constitu ie, care limita
autoritatea ministrului justi iei numai la aspectul administrativ”. „Faptul c
dispozi iile referitoare la Ministerul Public sunt aşezate în Constitu ie în capitolul
referitor la «Autoritatea judec toreasc » nu pot duce, din punctul de vedere al
aspectului supus judec ii, la o alt
transform

concluzie, deoarece aceast împrejurare nu

Ministerul Public şi unit ile sale în instan e judec toreşti, care s

rip
es
ur
s

înf ptuiasc , potrivit Constitu iei, justi ia. În capitolul privind «Autoritatea
judec toreasc » sunt plasate şi dispozi iile art.131 [devenit art.132] din Constitu ie,
care, în alin.(1), stabilesc c procurorii îşi desf şoar activitatea potrivit principiului
legalit ii, al impar ialit ii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului
justi iei. Este f r îndoial c ministrul justi iei este reprezentant al executivului. F r
a intra în controversele doctrinare privind natura Ministerului Public, din acest text
constitu ional rezult , f r dubiu, o leg tur a institu iei Ministerului Public cu
puterea executiv , care este determinat de faptul c aceasta din urm reprezint
interesele societ ii în mod permanent şi continuu, iar Ministerul Public, potrivit
art.130 alin.(1) [devenit art.131 alin.(1)] din Constitu ie, reprezint şi el în activitatea
judiciar

interesele generale ale societ ii şi ap r

ordinea de drept, precum şi

drepturile şi libert ile cet enilor” [Decizia nr.96 din 24 septembrie 1996, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.251 din 17 octombrie 1996]. „Este
adev rat c

Ministerul Public face parte, potrivit Constitu iei, din «autoritatea

judec toreasc ». Totuşi el reprezint o magistratur special , care nu îndeplineşte
atribu ii de natur

jurisdic ional . În sensul prevederilor art.131 alin.(1) din

sti

Constitu ie, procurorii îşi desf şoar activitatea «sub autoritatea ministrului justi iei»,

organ esen ialmente executiv, fiind, pe cale de consecin , ei înşişi agen i ai autorit ii
executive” [Decizia nr.73 din 4 iunie 1996, publicat

în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.255 din 12 octombrie 1996, sau Decizia nr.259 din 24
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septembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.770 din 23
octombrie 2002].
85.

În continuare, Curtea a re inut c , „astfel cum s-a statuat în jurispruden a

Cur ii Constitu ionale ulterioar revizuirii din 2003 a Constitu iei, Ministerul Public
este o parte component a autorit ii judec toreşti, şi nu a puterii executive sau a
administra iei publice, iar principiul controlului ierarhic este expresia principiului

rip
es
ur
s

unicit ii de ac iune a membrilor Ministerului Public, o garan ie suplimentar a
respect rii principiilor legalit ii şi impar ialit ii în desf şurarea activit ii judiciare”
(a se vedea, în acest sens, Decizia nr.1.503 din 18 noiembrie 2010, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 5 ianuarie 2011, Decizia nr.385 din
13 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.317 din 14
mai 2010, Decizia nr.307 din 5 iunie 2014, publicat

în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.579 din 4 august 2014, par.27). Totodat , Curtea a re inut c

„procurorii, [...] fa

de care Constitu ia stabileşte controlul ierarhic, activitatea

lor desf şurându-se sub autoritatea ministrului justi iei [art.132 alin.(1) din
Constitu ie], nu fac parte din puterea judec toreasc , ci din autoritatea
judec toreasc , îns , având în vedere strânsa lor leg tur cu înf ptuirea actului
de justi ie, legiuitorul constituant a ales ca Ministerul Public s nu fac parte din
autoritatea executiv , drept care activitatea procurorilor, obiectivizat

în

instrumentarea fazei de urm rire penal sau a rolului pe care îl joac în faza
judiciar a procesului penal/civil, dup caz, nu se afl sub control parlamentar,
desf şurarea activit ii acestora fiind realizat

sub autoritatea ministrului

sti

justi iei [art.132 alin.(1) din Constitu ie]” [a se vedea Decizia nr.430 din 21 iunie
2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.655 din 9 august 2017,
par.34, i Decizia nr.206 din 3 aprilie 2018, publicat

în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.351 din 23 aprilie 2018, par.108]. „Ministerul Public a fost
instituit, prin art.131 şi 132 din Constitu ia României, ca o magistratur
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component a autorit ii judec toreşti, având rolul de a reprezenta în activitatea
judiciar interesele generale ale societ ii şi de a ap ra ordinea de drept, precum şi
drepturile şi libert ile cet enilor” [Decizia nr.866 din 28 noiembrie 2006, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.5 din 4 ianuarie 2007, şi Decizia nr.924
din 1 noiembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.787 din
22 noiembrie 2012, pct.7.2.2.].

Prin Decizia nr.45 din 30 ianuarie 2018, par.165, Curtea a statuat:

rip
es
ur
s

86.

„Având în vedere caracterul bicefal al autorit ii executive, legiuitorul a optat pentru
o procedur [în privin a numirii procurorilor în func ii de conducere – s.n.] în cadrul

c reia Guvernul şi Preşedintele s conlucreze. Rolul central în aceast ecua ie îl are,
îns , ministrul justi iei, sub autoritatea acestuia func ionând procurorii constitui i în

parchete. Preşedintele României nu are nicio atribu ie constitu ional expres care s
justifice un drept de veto în aceast materie. Prin urmare, dac legiuitorul organic a
ales o asemenea procedur de numire [propunere de numire din partea ministrului
justi iei, aviz al Consiliului Superior al Magistraturii şi numire prin decret
preziden ial], men inând un veto preziden ial limitat la refuzarea unei singure
propuneri de numire în func iile de conducere prev zute la art.54 alin.(1) din lege, el

a respectat rolul constitu ional al ministrului justi iei în raport cu procurorii,
Preşedintelui conferindu-i-se atribu ia de numire în considerarea solemnit ii actului
şi a necesit ii existen ei unei conlucr ri şi consult ri permanente în cadrul

executivului bicefal”.
87.

Totodat , prin Decizia nr.136 din 20 martie 2018, publicat în Monitorul

sti

Oficial al României, Partea I, nr.383 din 4 mai 2018, par.62, Curtea a statuat c

„autoritatea pe care ministrul justi iei o exercit asupra procurorilor nu are
nicio leg tur

cu activitatea judiciar

pe care un procuror o desf şoar

în

concret, într-o anumit cauz penal , ci vizeaz activitatea Ministerului Public,
în ansamblul s u, în exercitarea rolului s u de a reprezenta interesele generale
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ale societ ii şi de a ap ra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libert ile
cet enilor”. Legiuitorul constituant a dorit crearea unui statut al procurorului care s
îi permit

men inerea unei echidistan e fa

de activitatea puterii legiuitoare şi

executive [a se vedea, în acest sens Decizia nr.45 din 30 ianuarie 2018, par.168].
88.

Din cele de mai sus, Curtea constat c Ministerul Public nu face

parte din puterea judec toreasc , ci din autoritatea judec toreasc , concepte

rip
es
ur
s

diferite în esen a lor. Potrivit art.126 alin.(1) din Constitu ie, „Justi ia se realizeaz

prin Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie şi prin celelalte instan e judec toreşti stabilite
de lege”, ceea ce înseamn

c

din cele trei entit i cuprinse în autoritatea

judec toreasc , respectiv în Capitolul VI al Titlului III din Constitu ie, numai
instan ele judec toreşti fac parte din puterea judec toreasc . Deşi nu face parte nici
din puterea executiv sau autoritatea executiv , Ministerul Public nu are o pozi ie de

independen

institu ional fa

de aceasta, întrucât textul Constitu iei este foarte

clar, activitatea desf şurat de procurori fiind sub autoritatea ministrului justi iei. Mai
mult, astfel cum s-a ar tat, în privin a tezelor elabor rii Constitu iei s-a respins

expressis verbis un amendament care prevedea caracterul independent al Ministerului
Public în cadrul organiz rii puterii publice, astfel c nu poate fi ignorat şi înc lcat

voin a constituantului originar, care nu a dorit conferirea unei astfel de pozi ii
institu ionale. În consecin , interpretarea textului constitu ional urmeaz , în mod
firesc, voin a legiuitorului constitu ional expres normativizat sub forma punerii
activit ii desf şurate de procurori sub autoritatea ministrului justi iei.
89.

Curtea European a Drepturilor Omului a subliniat c , pe terenul art.6

sti

par.1 din Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului şi a libert ilor fundamentale,

în România, procurorii, ac ionând în calitate de reprezentan i ai Ministerului Public,
subordona i, mai întâi, procurorului general, apoi ministrului justi iei, nu îndeplinesc
condi ia de independen

în raport cu puterea executiv ; or, independen a fa

de

executiv este inclus printre garan iile pe care le presupune no iunea de „magistrat”,
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în sensul art.5 par.3 din Conven ie [Hot rârea din 22 mai 1998, pronun at în cauza
Vasilescu împotriva României, par.40 şi 41, sau Hot rârea din 3 iunie 2003,
pronun at

în Cauza Pantea împotriva României, par.238]; mai mult, aceast

jurispruden

a Cur ii Europene a Drepturilor Omului a fost reflectat

şi în

jurispruden a Cur ii Constitu ionale [a se vedea, în acest sens, Decizia nr.629 din 8
octombrie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.868 din 20

rip
es
ur
s

noiembrie 2015, par.17]. În consecin , procurorii nu pot invoca o pozi ie de

independen , asemenea judec torilor, cu privire la care art.124 alin.(3) prevede

expres c „Judec torii sunt independen i şi se supun numai legii”, din moment ce
activitatea acestora se desf şoar sub control ierarhic şi sub autoritatea ministrului
justi iei. În acest sens, Comisia de la Vene ia a subliniat c politica judiciar – penal
sau civil - a unui stat este determinat , într-un context democratic, de Guvern,
emana ie a majorit ii parlamentare. Aceast politic trebuie s fie executat de
agen i ai Guvernului, şi anume de procurori, astfel încât exigen ele referitoare la

independen a complet

a judec torilor nu sunt aplicabile în aceeaşi m sur

şi

procurorilor [Avizul nr.169/2001 privind legea de revizuire a Constitu iei României,
adoptat la cea de-a 51-a sa reuniune plenar din 5-6 iulie 2002, par.60 şi 61].
Totodat , Comisia de la Vene ia a reiterat c Ministerul Public nu trebuie s fie, în

mod necesar, independent, fiind de preferat ca acesta s depind de Ministerul
justi iei [Avizul suplimentar nr.169/2001 privind legea de revizuire a Constitu iei
României, adoptat la cea de-a 52-a sa reuniune plenar din 18-19 octombrie 2002,

par.23].

O situa ie similar se reg seşte şi în Fran a, unde, potrivit art.5 din

sti

90.

Ordonan a nr.58-1270 din 22 decembrie 1958, magistra ii din cadrul parchetului sunt
plasa i sub îndrumarea şi controlul şefilor lor ierarhici şi sub autoritatea ministrului

justi iei, iar independen a acestora se refer la libera exercitare a ac iunilor lor în fa a

jurisdic iilor; de asemenea, aceast independen

trebuie conciliat cu prerogativele
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Guvernului şi nu poate asigura aceleaşi garan ii magistra ilor parchetului precum cele
aplicabile judec torului de scaun [a se vedea Decizia Consiliului Constitu ional
francez nr.2017-680 QPC din 8 decembrie 2017, par.9]. Mai mult, în Germania,
potrivit art.147 din Legea privind constituirea instan elor, ministrul federal de justi ie
de ine dreptul de a superviza şi îndruma procurorul general federal şi procurorii
federali, iar membrii parchetului trebuie s se conformeze îndrum rilor oficiale date

rip
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de superiorii lor [art.146 din aceeaşi lege].
91.

Curtea re ine, de asemenea, c autoritatea ministrului justi iei nu este una

administrativ , din contr , acesta are plenitudine de competen

sub aspectul

autorit ii asupra procurorilor. Aceast plenitudine este limitat doar prin dispozi iile
constitu ionale exprese, respectiv cele referitoare la numirea în func ia de procuror şi
la aplicarea sanc iunilor disciplinare [art.134 alin.(1) şi (2) din Constitu ie], acestea
fiind dispuse de Pre edintele României, respectiv de Consiliul Superior al
Magistraturii. No iunea de autoritate are o semnifica ie foarte puternic , ea fiind

definit drept putere de a da dispozi ii sau de a impune cuiva ascultare, îns , în
contextul constitu ional dat, acesta se refer la o putere de decizie în privin a

gestion rii carierei procurorilor [spre exemplu, potrivit art.69 alin.(1) şi (2) din

Legea nr.304/2004, ministrul justi iei, când consider necesar, din proprie ini iativ
sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercit

controlul asupra

procurorilor, prin procurori anume desemna i de procurorul general al Parchetului de
pe lâng

Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie sau, de procurorul-şef al Direc iei

Na ionale Anticorup ie, de procurorul-şef al Direc iei de Investigare a Infrac iunilor

sti

de Criminalitate Organizat şi Terorism ori de ministrul justi iei. Controlul const în
verificarea eficien ei manageriale, a modului în care procurorii îşi îndeplinesc
atribu iile de serviciu şi în care se desf şoar raporturile de serviciu cu justi iabilii şi
cu celelalte persoane implicate în lucr rile de competen a parchetelor. Controlul nu
poate viza m surile dispuse de procuror în cursul urm ririi penale şi solu iile
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adoptate] şi a modului de realizare a politicii penale generale a statului [a se
vedea mutatis mutandis, cu privire la atribu iile ministrului justi iei în raport cu
magistra ii din cadrul parchetului, atât art.69 alin.(3) din Legea nr.304/2004, potrivit
c ruia ministrul justi iei poate s cear procurorului general al Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie sau, dup caz, procurorului general al
Direc iei Na ionale Anticorup ie inform ri asupra activit ii parchetelor şi s dea
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îndrum ri scrise cu privire la m surile ce trebuie luate pentru prevenirea şi
combaterea eficient a criminalit ii, cât şi Decizia Consiliului Constitu ional francez
nr.2017-680 QPC din 8 decembrie 2017, par.11, potrivit c reia autoritatea

ministrului justi iei se manifest , în special, prin exercitarea unei puteri de a numi şi
sanc iona, ipoteze în care, pe de o parte, Preşedintele Republicii numeşte în func ie

procurorul la propunerea ministrului justi iei, cu avizul sec iei competente a
Consiliului Superior al Magistraturii, iar, pe de alt

sanc ioneaz

parte, ministrul justi iei

procurorul cu avizul sec iei competente a Consiliului Superior al

Magistraturii. Totodat , ministrul justi iei poate adresa magistra ilor Ministerului

Public instruc iuni generale de politic penal , în special, cu privire la necesitatea
asigur rii pe tot teritoriul Republicii egalitatea cet enilor în fa a legii]. În caz
contrar, dac s-ar interpreta textul constitu ional în sensul de subordonare ierarhic a

procurorilor fa

de ministrul justi iei, s-ar ajunge la situa ia neavut în vedere de

constituantul originar şi de la care a dorit s se îndep rteze, potrivit c reia ministrul

justi iei ar fi şeful suprem al membrilor parchetului, c rora le poate da ordine şi
instruc iuni privitor la urm rirea crimelor şi delictelor [a se vedea, în acest sens,

sti

art.66 din Legea pentru organizarea ministerelor din 2 august 1929, promulgat cu
Decretul nr.2710/929 şi publicat în Monitorul Oficial nr.169 din 2 august 1929].
Prin urmare, Curtea constat c textul constitu ional consacr un evident element

de discontinuitate fa

de tradi ia interbelic în privin a rela iei dintre ministrul

justi iei şi procurori.
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92.

În sensul celor de mai sus, Curtea re ine, astfel cum s-a ar tat la

paragraful 87 al prezentei decizii, c activitatea judiciar pe care un procuror o
desf şoar

în concret, într-o anumit

cauz

penal

nu are leg tur

cu

autoritatea ministrului justi iei, acestea fiind dou probleme distincte. De aceea,
în activitatea judiciar , „în solu iile dispuse, procurorul este independent, în
condi iile prev zute de lege” [art.64 alin.(2) teza întâi din Legea nr.304/2004 privind

rip
es
ur
s

organizarea judiciar , republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.827

din 2 septembrie 2005]. Comisia de la Vene ia a apreciat c aplicarea a unei politici
nu presupune în nici un caz existen a unor ordine precise date personal procurorilor
într-un anumit dosar. Fiecare dintre aceştia îşi men ine libertatea deciziei, dar în

cadrul circularelor ministeriale care determin

principalele orient ri ale politicii

judiciare a statelor. Un stat nu poate avea multiple politici penale care s fie la
discre ia opiniilor sau convingerilor procurorilor, ci doar o singur politic penal . Cu
toate acestea, în aprecierea modului în care aceasta trebuie s se aplice cazurilor
individuale, fiecare procuror trebuie s

fie independent [Avizul Comisiei de la

Vene ia nr.169/2001 privind legea de revizuire a Constitu iei României, adoptat la
cea de-a 51-a sa reuniune plenar din 5-6 iulie 2002, par.62]. Acesta este şi sensul
Deciziei nr.873 din 25 iunie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.433 din 28 iunie 2010, prin care Curtea a statuat c una dintre componentele

independen ei justi iei este cea institu ional , care nu se refer exclusiv la judec tori,
ci acoper sistemul judiciar în întregime, aspect care justific acordarea pensiilor de
serviciu şi procurorilor. În consecin , Curtea constat c o asemenea solu ie d
tendin ei - şi nu unei reguli - generale europene c tre un minister public

sti

consisten

mai independent fa

de unul subordonat sau legat de executiv [a se vedea şi Avizul

comun nr.811/2015 privind proiectul de lege referitor la Ministerul Public din
Georgia, întocmit de Comisia de la Vene ia, Consiliul Consultativ al Procurorilor
Europeni din cadrul Consiliului Europei şi de Biroul pentru institu ii democratice şi
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drepturile omului din cadrul Organiza iei pentru Securitate i Cooperare în Europa
(OSCE), adoptat de Comisia de la Vene ia, la cea de-a 104-a sa reuniune plenar din
23-24 octombrie 2015, par.16].
93.

De asemenea, acelaşi art.64, la alin.(1), stabileşte, în virtutea controlului

ierarhic care caracterizeaz activitatea procurorilor, c „Dispozi iile procurorului
ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru

rip
es
ur
s

procurorii din subordine”. Astfel, rechizitoriul emis de procuror este verificat sub
aspectul legalit ii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, dup caz, de
procurorul general al parchetului de pe lâng curtea de apel, iar când a fost întocmit
de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmit de
un procuror de la Parchetul de pe lâng

Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie,

rechizitoriul este verificat de procurorul-şef de sec ie, iar când a fost întocmit de
acesta, verificarea se face de c tre procurorul general al acestui parchet [art.328
alin.(1) teza a doua şi a treia din Codul de procedur penal ]. Totodat , Curtea, cu
titlu exemplificativ, subliniaz c solu ionarea plângerilor împotriva m surilor luate

sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozi iilor date de acesta se
rezolv de c tre prim-procurorul parchetului, de procurorul general al parchetului de

pe lâng curtea de apel, de procurorul-şef de sec ie al Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casa ie şi Justi ie, conform art.339 din Codul de procedur penal , iar
plângerea formulat împotriva solu iilor de neurm rire şi netrimitere în judecat se
realizeaz în condi iile art.340 şi 341 din Codul de procedur penal , apelându-se,
aşadar, în final, la instan a judec toreasc , f r ca ministrul justi iei s aib vreo

sti

atribu ie/ competen

de procedur

în acest sens. De asemenea, potrivit art.318 alin.(10) din Codul

penal , „Ordonan a [procurorului – s.n.] prin care s-a dispus

renun area la urm rirea penal este verificat sub aspectul legalit ii şi temeiniciei
de prim-procurorul parchetului sau, dup caz, de procurorul general al parchetului

de pe lâng curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de
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procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmit de un procuror de la Parchetul
de pe lâng

Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, ordonan a este verificat

de

procurorul-şef de sec ie, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de
c tre procurorul general al acestui parchet”, iar alineatul 12 al aceluiaşi text
stabileşte c „Ordonan a prin care s-a dispus renun area la urm rirea penal ,
verificat potrivit alin.(10), se comunic în copie, dup caz, persoanei care a f cut

rip
es
ur
s

sesizarea, p r ilor, suspectului, persoanei v t mate şi altor persoane interesate şi se
transmite, spre confirmare, în termen de 10 zile de la data la care a fost emis ,

judec torului de camer preliminar de la instan a c reia i-ar reveni, potrivit legii,
competen a s judece cauza în prim instan ”. Prin urmare, Curtea subliniaz c

actele procurorului în situa ii individuale/ concrete ale activit ii sale judiciare
nu sunt supuse niciunui control al ministrului justi iei, ci procurorului ierarhic
superior sau instan ei judec tore ti competente, dup caz, tocmai pentru c
autoritatea ministrului justi iei nu vizeaz şi se delimiteaz de aceast ipotez .
94.

Puterea de decizie a ministrului justi iei, subsumat autorit ii exercitate,

a fost eliminat , astfel cum s-a ar tat, în privin a numirii în func ie şi a constat rii i

aplic rii sanc iunilor disciplinare, şi pentru a nu fi/ deveni arbitrar , poate fi supus

condi iilor legii în privin a celorlalte elemente ale carierei procurorului. În privin a

acestor din urm

situa ii, Curtea subliniaz

c

textele Constitu iei nu elimin

autoritatea ministrului justi iei, ci permit supunerea exercit rii acesteia unor condi ii
legale. Aşadar, autoritatea ministrului justi iei poate fi supus , sub aspectul
revoc rii procurorilor din func ii de conducere, unor condi ii legale, pentru ca

sti

ea în sine s nu se manifeste în mod nem rginit, arbitrar, exclusiv la libera sa
apreciere.
95.

În acest sens, art.54 alin.(4) raportat la art.51 alin.(2) din Legea

nr.303/2004 stabileşte cazurile de revocare. Astfel, în privin a revoc rii procurorilor
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din func ia de conducere, dispozi iile art.51 alin.(2) coroborate cu cele ale art.54
alin.(4) din Legea nr.303/2004 au reglementat trei ipoteze distincte, respectiv:

a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condi iile necesare pentru
numirea în func ia de conducere;

b) în cazul exercit rii necorespunz toare a atribu iilor manageriale privind
organizarea eficient , comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilit ilor şi

rip
es
ur
s

aptitudinile manageriale;

c) în cazul aplic rii uneia dintre sanc iunile disciplinare.
96.

Prin urmare, ministrul justi iei poate propune, numai în aceste trei

ipoteze, revocarea din func ia de conducere a Procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, a prim-adjunctului şi

adjunctului acestuia, a procurorului general al Direc iei Na ionale Anticorup ie,
a adjunc ilor acestuia, a procurorilor şefi de sec ie ai acestor parchete, precum şi
a procurorului-şef al Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate
Organizat şi Terorism şi a adjunc ilor acestora.
97.

În continuare, Curtea constat c legea instituie un anumit mecanism

procedural pentru revocarea procurorilor din func iile de conducere prev zute la

art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004, respectiv: propunerea ministrului justi iei,

avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi actul Pre edintelui
României. În acest mecanism procedural, se pune problema dac actul Preşedintelui
României reflect o competen legat fa de propunerea ministrului justi iei sau, din
contr , justific o competen

discre ionar , bazat pe criterii de oportunitate, fa

de

sti

propunerea formulat . Pentru a r spunde la problema ridicat , Curtea urmeaz s

analizeze raportul existent între art.132 alin.(1) şi art.94 lit.c) din Constitu ie.
98.

Art.94 lit.c) din Constitu ie este un text cu caracter general, de principiu,

în sensul c Preşedintele României numeşte în func ii publice, în condi iile legii. Cu
privire la acest text, Curtea a statuat c „Preşedintele României nu îşi asum vreo
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r spundere politic , ci doar juridic în sensul legalit ii desf şur rii procedurii
care se finalizeaz cu decretul de numire” şi c „nu se pune problema vreunei
r spunderi politice, ci doar cea vizând legalitatea desf şur rii procedurii de numire în
func ie”. Curtea a mai subliniat c atribu ia Preşedintelui României de a numi în
func ii publice este prev zut de art.94 lit.c) din Constitu ie, text care prevede expres,
spre deosebire de celelalte litere ale sale, c numirea în func ii publice se realizeaz

rip
es
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s

„în condi iile prev zute de lege” [a se vedea Decizia nr.285 din 21 mai 2014, par.68
şi 69]. Curtea reitereaz cele men ionate la paragraful 65 al prezentei decizii c acest
text constitu ional, chiar dac nu prevede şi ipoteza revoc rii/ eliber rii din func ie, se
aplic şi în aceste ipoteze, în virtutea principiului simetriei, cu excep ia cazului în
care Constitu ia prevede, în mod expres, o alt procedur . Este op iunea exclusiv a

legiuitorului de a stabili expresia normativ concret a acestui text constitu ional,

întrucât acesta din urm nu impune ca, în mod obligatoriu, actul de numire/ revocare/
eliberare în/ din orice func ie public s fie emis de Preşedintele României. Astfel, cu
excep ia condi ion rilor constitu ionale exprese, legiuitorul ordinar/ organic are
competen a exclusiv

de a stabili categoriile de func ii publice şi/ sau nivelul

func iilor publice [de execu ie/ conducere] cu privire la care actul de numire/
revocare/ eliberare din func ie apar ine Preşedintelui României, caz în care acesta
atest , în temeiul art.94 lit.c) din Constitu ie, legalitatea desf şur rii procedurii de
numire/ revocare/ eliberare din func ie.
99.

În schimb, art.132 alin.(1) din Constitu ie este un text cu caracter

special, care stabileşte o putere de decizie a ministrului justi iei asupra activit ii

sti

desf şurate de procurori. El nu indic , în mod expres, c numirea în func ii de
conducere se realizeaz de ministrul justi iei, ci faptul c în aceast procedur
ministrul are un rol central [a se vedea Decizia nr.45 din 30 ianuarie 2018]. Astfel, în
ceea ce priveşte numirea, Curtea constat c ministrul justi iei are o marj larg de

apreciere, marj a c rei exercitare poate fi limitat prin stabilirea unor condi ii legale
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pe care procurorul trebuie s le întruneasc pentru a fi eligibil s fie numit în func ia
de conducere. În schimb, marja de apreciere a ministrului justi iei nu poate fi
anihilat / denaturat prin atribuirea unor competen e în sarcina altor autorit i publice
care s afecteze echilibrul şi s se reconfigureze, în mod implicit, competen ele
constitu ionale ale acestora.
100.

De asemenea, textul constitu ional al art.132 alin.(1), astfel cum s-a

rip
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ar tat, este unul cu caracter special, care stabileşte competen a ministrului justi iei în

privin a activit ii procurorilor, astfel încât, în m sura în care legiuitorul organic a

optat ca actul de numire în func ie s fie emis de Preşedinte, în temeiul prevederilor
art.94 lit.c) din Constitu ie, acestuia din urm nu i se poate recunoaşte o putere
discre ionar , ci o putere de verificare a regularit ii procedurii. Prin urmare,
chiar dac în şedin a public a Cur ii Constitu ionale din 10 mai 2018 s-a sus inut c

autorit ile publice care au o legitimitate politic mai larg dispun şi de o competen

discre ionar mai mare, în schimb, autorit ile publice care au o legitimitate politic
mai mic , cele tehnice sau cele rezultate dintr-un act de numire dispun de o

competen discre ionar mai limitat , Curtea constat c o atare sus inere nu poate fi

acceptat , pentru c , în mod primar, Constitu ia şi, în dezvoltarea acesteia, legea sunt
cele care stabilesc atribu iile/ competen ele autorit ilor publice, legitimitatea politic
diferit a unei autorit i publice în raport cu alta neputând justifica o înc lcare a
atribu iilor/ competen elor celeilalte autorit i publice, prin deplasarea şi preluarea
acestora de c tre o alt autoritate public aleas prin vot. Exemplificativ, Curtea

re ine c o putere discre ionar a Preşedintelui României exist în privin a atribu iilor

sti

de acordare/ conferire prev zute de art.94 lit.a), b) şi d) din Constitu ie, putere care,
de asemenea, trebuie exercitat în condi iile legii, în timp ce în privin a literei c), care

stabileşte c

numirile în func ii publice se realizeaz

„în condi iile legii”,

Preşedintele României verific doar regularitatea procedurii, neavând, aşadar, în
temeiul acestui text constitu ional, nici o putere discre ionar . De aceea, atribu ia
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Preşedintelui României, în cazul revoc rii/ eliber rii din func ie dispuse în temeiul
art.94 lit.c) din Constitu ie, se subsumeaz numai unor condi ii de regularitate strict
stabilite de lege, şi nu unei puteri discre ionare proprii de apreciere.
101.

Prin urmare, în privin a propunerii de numire în func iile de conducere

prev zute la art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004, Curtea constat c ministrul
justi iei de ine o larg marj de apreciere, din moment ce limit rile impuse de lege,

rip
es
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sub forma condi iilor necesare a fi întrunite, în mod obiectiv, de c tre procuror pentru
a fi numit în func ia de conducere, sunt minime [respectiv ca procurorul s aib o
vechime minim de 10 ani în func ia de judec tor sau procuror, s nu fi f cut parte
din serviciile de informa ii înainte de 1990 sau a colaborat cu acestea, s nu aib un

interes personal, ce influen eaz sau ar putea influen a îndeplinirea cu obiectivitate şi
impar ialitate a atribu iilor prev zute de lege, a se vedea art.54 alin.(1) şi (2), prin
raportare la art.48 alin.(10)-(12) din Legea nr.303/2004], şi, în aceste condi ii, ca o
contrapondere, Preşedintele României îi poate opune un drept de veto limitat în

ideea unei conlucr ri şi consult ri permanente în cadrul executivului bicefal,
întemeiat pe dispozi iile art.1 alin.(5) şi art.80 alin.(2) teza doua din Constitu ie,
potrivit c ruia „Preşedintele României vegheaz la respectarea Constitu iei şi la
buna func ionare a autorit ilor publice. În acest scop, Preşedintele exercit func ia
de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”, neputând, îns ,
bloca acea procedur

de numire. Aceasta reflect

existen a unei competen e

discre ionare minime a Preşedintelui României în cadrul acestei proceduri, tocmai

pentru a se respecta rolul preeminent al ministrului justi iei asupra activit ii
refuzul de numire al Preşedintelui României se

sti

procurorilor. În schimb, dac
întemeiaz

pe aspecte de legalitate, în condi iile art.94 lit.c) din Constitu ie,

procedura de numire înceteaz , ea trebuind a fi reluat .
102.

Aceea i paradigm constitu ional se aplic şi în privin a procedurii de

revocare, în sensul c tot ministrul justi iei are un rol central şi în cadrul acestei
59

e.r
o

proceduri. Dac în cazul numirii în func ia de conducere ministrul justi iei de ine o
marj larg de apreciere, iar Preşedintele României una limitat , în cazul revoc rii,
ministrul justi iei are o marj de apreciere minim , din moment ce limit rile
impuse de lege sunt extrem de stricte, şi, în aceste condi ii, Preşedintele
României îi poate opune numai dreptul s u de a verifica legalitatea propunerii,
putând-o refuza doar în cazul în care propunerea nu respect condi iile legii, caz

rip
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în care procedura înceteaz . Desigur, niciun text constitu ional nu se opune ca între
cele dou autorit i publice s existe consult ri în temeiul art.1 alin.(5) şi art.80
alin.(2) teza a doua din Constitu ie, îns , având în vedere c întreaga procedur se
desf şoar în condi iile în care competen a discre ionar / marja de apreciere a
ministrului justi iei - ministru care joac un rol central în cadrul procedurii -

este minim , competen a discre ionar / marja de apreciere a Preşedintelui nu
poate fi recunoscut în niciun fel. Prin urmare, Preşedintele României are doar
o competen

legat

în cadrul acestei proceduri, limitat

la verificarea

condi iilor de legalitate a procedurii.
103.

În caz contrar, şi anume în situa ia în care unei competen e discre ionare

minime, apar inând chiar autorit ii publice care joac

un rol central în cadrul

procedurii de revocare din func ia de conducere a procurorilor, i s-ar opune o

competen

discre ionar larg / minim a unei alte autorit i publice, bazat pe ideea

de conlucrare şi consultare permanent , ar însemna o alterare a autorit ii ministrului
justi iei şi o modificare, pe cale legal , a unei prevederi constitu ionale exprese, în
sensul c , în realitate, procurorii şi-ar desf şura activitatea sub autoritatea

sti

Preşedintelui României. De altfel, Curtea re ine c nu se poate sus ine teza potrivit
c reia dou autorit i publice în cadrul aceleiaşi proceduri în care sunt implicate

dispun de competen e identice. În realitate, fiecare dintre aceste autorit i dispun de

competen e proprii şi diferite, ceea ce înseamn c în niciun caz dou autorit i
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constitu ionale nu pot exercita în cadrul aceleiaşi proceduri aceeaşi atribu ie/
competen decizional .
104.

Aplicând ra ionamentul din Decizia nr.45 din 30 ianuarie 2018, par.165,

şi la ipoteza revoc rii, Curtea constat c art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004,
potrivit c ruia „Revocarea procurorilor din func iile de conducere prev zute la
alin.(1) [şi anume Procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de

rip
es
ur
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Casa ie şi Justi ie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul general al
Parchetului Na ional Anticorup ie, adjunc ii acestuia, procurorii-şefi de sec ie ai

acestor parchete, precum şi procurorul-şef al Direc iei de Investigare a Infrac iunilor

de Criminalitate Organizat şi Terorism şi adjunc ii acestora – s.n.] se face de c tre

Preşedintele României, la propunerea ministrului justi iei care se poate sesiza din
oficiu, la cererea adun rii generale sau, dup

caz, a procurorului general al

Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie ori a procurorului general
al Direc iei Na ionale Anticorup ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii,
pentru motivele prev zute la art.51 alin.(2) care se aplic în mod corespunz tor”, nu
poate altera art.132 alin.(1) din Constitu ie, în sensul de a schimba, chiar şi în mod
implicit, autoritatea public sub autoritatea c reia procurorii îşi desf şoar activitatea,

ipotez în care textul în cauz ar fi neconstitu ional. Or, norma juridic se bucur de
prezum ia de constitu ionalitate, ceea ce înseamn c nicio autoritate public nu poate

aduce o interpretare care s plaseze norma juridic sau o parte a con inutului s u

normativ în afara Constitu iei. Drept pentru care, ori de câte ori exist o posibilitate
de a o interpreta într-un mod constitu ional, instan a constitu ional este datoare s

sti

dea prec dere unei interpret ri conforme cu Constitu ia [a se vedea, în acest sens,

Decizia nr.223 din 13 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.256 din 18 aprilie 2012, Decizia nr.163 din 12 martie 2013, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 4 aprilie 2013, pct.6, sau Decizia
nr.448 din 29 octombrie 2013 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
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nr.5 din 7 ianuarie 2014]. Prin urmare, neexistând un conflict ce se naşte între
dispozi ii de reglementare primar şi Constitu ie, ci de o interpretare conform a
textului legal incident cu Constitu ia, nu se poate sus ine c , în realitate, prezenta
cerere s-ar subsuma constat rii neconstitu ionalit ii art.54 alin.(4) din Legea
nr.303/2004, caz în care solu ionarea acesteia ar fi trebuit s formeze obiectul unei
alte atribu iuni a Cur ii Constitu ionale, şi anume, având în vedere distinc ia de la

rip
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paragraful 76 al prezentei decizii, celei prev zute de art.146 lit.d) teza a doua din
Constitu ie, respectiv obiectul controlului de constitu ionalitate în care este verificat
compatibilitatea normelor de reglementare primar cu Constitu ia [a se vedea mutatis

mutandis Decizia nr.259 din 8 aprilie 2015, publicat

în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.334 din 15 mai 2015, par.50, Decizia nr.231 din 9 mai 2013,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.347 din 12 iunie 2013, sau
Decizia nr.63 din 8 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.145 din 27 februarie 2017, par.97]. Prin urmare, Curtea constat c sintagma
„revocarea […] se face”, din cuprinsul art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004, are un
în eles clar, univoc şi imperativ, şi nu acord Preşedintelui României op iunea de a
revoca, ceea ce indic faptul c

Preşedintele României nu are o putere discre ionar

cu privire la propunerea de revocare înaintat de ministrul justi iei.
105.

Astfel, şi în aceast ipotez , solemnitatea actului, dezbaterea public şi

transparen a actului de revocare au impus o atare solu ie legislativ

perfect

constitu ional . Propunerea ministrului justi iei de revocare trebuie transmis
Consiliului Superior al Magistraturii – Sec ia pentru procurori, unde atât procurorul
de care se solicit revocarea din func ia de conducere, cât şi ministrul justi iei îşi

sti

fa

pot expune argumentele de fond cu privire la aspectele imputate, fiecare putându-şi
ap ra/ reconsidera/ nuan a punctul s u de vedere. Consiliul Superior al Magistraturii

– Sec ia pentru procurori emite un aviz consultativ, care este un reper pentru

ministrul justi iei în decizia sa de a-şi sus ine în continuare propunerea de revocare.
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Dac îşi sus ine propunerea de revocare, ministrul justi iei o transmite Preşedintelui
României; de asemenea, Preşedintelui României i se va comunica şi avizul
consultativ al Consiliul Superior al Magistraturii.
106.

Toate aceste aspecte, de ordin legal, nu pot denatura autoritatea

constitu ional a ministrului justi iei. Rezult c Preşedintele României nu îşi poate
exercita competen ele legale într-un sens care s afecteze textul constitu ional. De

rip
es
ur
s

aceea, competen a sa este de control al legalit ii m surii, şi anume a propunerii de

revocare, neputând invoca aspecte de oportunitate sau s realizeze el însuşi o evaluare
a activit ii procurorului-şef/ general, astfel cum s-a întâmplat în cazul de spe . Prin
urmare, competen a decizional

a Preşedintelui României se limiteaz

la

condi iile de legalitate a propunerii de revocare înaintate.
107.

Nu se poate aplica teza din art.77 din Constitu ie în sensul c

Preşedintele ar putea refuza o singur

dat

propunerea de revocare, acest

principiu general recunoscut şi aplicat extensiv de Curtea Constitu ional prin
Decizia nr.98 din 7 februarie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.140 din 22 februarie 2008, putând viza numai situa ia numirilor în
func ie. De altfel, prin decizia men ionat , Curtea a stabilit c , „în ceea ce priveşte

num rul de cazuri în care Preşedintele României poate cere primului-ministru s fac

alt nominalizare pentru func ia de ministru vacant , […], pentru preîntâmpinarea
apari iei unui blocaj institu ional în procesul de legiferare, legiuitorul constituant a
prev zut la art.77 alin.(2) din Legea fundamental dreptul Preşedintelui de a cere
Parlamentului reexaminarea unei legi înainte de promulgare, o singur dat . Curtea

sti

apreciaz c aceast solu ie are valoare constitu ional de principiu în solu ionarea
conflictelor juridice între dou sau mai multe autorit i publice care au atribu ii
conjuncte în adoptarea unei m suri prev zute de Legea fundamental şi c acest
principiu este de aplica iune general în cazuri similare”. Or, ipoteza analizat nu se

încadreaz în coordonatele deciziei antereferite.
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108.

De asemenea, Curtea subliniaz faptul c Decizia Cur ii Constitu ionale

nr.375 din 6 iulie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.591
din 8 iulie 2005, nu a abordat, astfel cum se acrediteaz în punctul de vedere al
Preşedintelui României, problema dreptului de apreciere al acestuia în materia
revoc rii procurorilor din func iile de conducere, ci a analizat raportul existent între
art.125 alin.(1) şi (2), art.134 alin.(1) şi art.94 lit.c) din Constitu ie, respectiv numirea

rip
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în func ie sau în func iile de conducere, astfel încât decizia antereferit nu este
aplicabil

în cauza de fa . Se re ine c , prin redarea punctului de vedere al

Guvernului în corpul Deciziei nr.375 din 6 iulie 2005, solicitat şi comunicat conform

art.16 alin.(2) şi art.17 din Legea nr.47/1992, Curtea şi-a respectat şi a dat expresie
unei obliga ii legale şi, pe cale de consecin , nu se poate sus ine c

instan a

constitu ional şi-ar fi însuşit punctul de vedere al Guvernului, acesta neputând avea
caracter general obligatoriu asemenea considerentelor şi solu iei rezultate din decizia

Cur ii Constitu ionale.
109.

Colaborarea loial între autorit i înseamn un dialog permanent între

acestea, Preşedintelui fiindu-i permis s ini ieze discu ii, s încerce s îl conving pe
ministrul justi iei s îşi retrag propunerea de revocare, s renun e la anumite motive
de revocare, men inându-le pe celelalte, dar nu îi este permis s o infirme decât

strict pe motive de legalitate.
110.

Raportat la cauza de fa , Curtea observ

c , în r spunsul s u,

Preşedintele a considerat c argumentele ministrului justi iei „nu sunt de natur
s creeze convingerea cu privire la oportunitatea m surii propuse”, ceea ce

sti

înseamn c acesta a realizat o analiz a argumentelor ministrului justi iei şi,
printr-un act decizional propriu, a determinat solu ia pe care a considerat-o mai
adecvat . Or, o competen

de verificare a legalit ii propunerii de revocare nu

echivaleaz cu şi nu are drept scop analizarea evalu rii realizate de ministrul
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justi iei în considerarea art.51 alin.(2) lit.b) din Legea nr.303/2004, astfel cum a
procedat Preşedintele României.
111.

Ministrul justi iei realizeaz aceast evaluare în conformitate cu art.51

alin.(3)-(6) din Legea nr.303/2004, potrivit c ruia „(3) La verificarea organiz rii
eficiente a activit ii vor fi avute în vedere, în principal, urm toarele criterii:
folosirea adecvat

a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesit ilor,
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gestionarea situa iilor de criz , raportul resurse investite - rezultate ob inute,
gestionarea informa iilor, organizarea preg tirii şi perfec ion rii profesionale şi
repartizarea sarcinilor în cadrul instan elor sau parchetelor.

(4) La verificarea comportamentului şi comunic rii vor fi avute în vedere, în

principal, comportamentul şi comunicarea cu judec torii, procurorii, personalul
auxiliar, justi iabilii, persoanele implicate în actul de justi ie, alte institu ii, massmedia, asigurarea accesului la informa iile de interes public din cadrul instan ei sau
parchetului şi transparen a actului de conducere.

(5) La verificarea asum rii responsabilit ii vor fi avute în vedere, în principal,

îndeplinirea atribu iilor prev zute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor
na ionale şi secven iale în domeniul justi iei şi respectarea principiului distribuirii
aleatorii sau, dup caz, al repartiz rii pe criterii obiective a cauzelor.
(6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal,

capacitatea de organizare, capacitatea rapid

de decizie, rezisten a la stres,

autoperfec ionarea, capacitatea de analiz , sintez , previziune, strategie şi
planificare pe termen scurt, mediu şi lung, ini iativ şi capacitatea de adaptare

sti

rapid ”.

112.

Textul legal antereferit normeaz

o anumit

metodologie a

evalu rii. Conformarea la şi respectarea acestei metodologii îi incumb , în
exclusivitate, ini iatorului m surii. Pre edintele nu este îndrituit s realizeze o
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analiz decizional asupra modului în care este motivat propunerea. În schimb,
acesta poate deschide un dialog cu ministrul justi iei cu privire la aceste aspecte.
113.

Nu este nici rolul Preşedintelui României şi nici cel al Cur ii

Constitu ionale de a efectua un control al acestei evalu ri pentru c , într-un
atare caz, ar denatura rolul ministrului justi iei şi s-ar transforma în autorit i
de control al modului în care ministrul justi iei în elege s

îşi exercite
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competen a constitu ional discre ionar minimal ce se reflect în evaluarea
realizat . Or, Curtea constat c Preşedintele României a realizat în cazul dat o

„evaluare a evalu rii” ministrului justi iei, cu alte cuvinte a temeiniciei
motivelor cuprinse în propunerea de revocare, plasându-se deasupra autorit ii
ministrului justi iei, ceea ce încalc art.132 alin.(2) din Constitu ie. În acest sens,
Curtea re ine urm toarele pasaje folosite în r spunsul Preşedintelui României: „în
analiza prezentat în Raport au fost dezvoltate ca motive distincte de revocare aspecte
care, în fapt, se subsumeaz aceluiaşi motiv principal, au fost avute în vedere
concluzii din rapoarte ale Inspec iei Judiciare sau din hot râri ale Consiliului Superior
al Magistraturii prin care se re in împrejur ri diferite de cele prezentate, au fost
valorificate considerente din decizii ale Cur ii Constitu ionale care nu sus in
concluziile documentului ori au fost indicate date statistice ce exced perioadei de
referin

a evalu rii”; sau „argumentele [Raportului – s.n.] prezentate sunt fie

improprii, fie nu sunt relevante pentru tipul de evaluare avut în vedere de art.51
alin.(2) lit.b) coroborat cu art.51 alin.(3)-(6) din Legea nr.303/2004”.
114.

Curtea re ine c , potrivit art.109 alin.(1) din Constitu ie, „Guvernul

sti

r spunde politic numai în fa a Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare
membru al Guvernului r spunde politic solidar cu ceilal i membri pentru activitatea
Guvernului şi pentru actele acestuia”, iar potrivit art.35 alin.(3) din Legea
nr.90/2001, „Miniştrii r spund de întreaga activitate a ministerului în fa a
Guvernului, precum şi, în calitate de membri ai Guvernului, în fa a Parlamentului”.
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Or, prin locul şi rolul s u, derivate din alegerea direct de c tre popor - ceea ce îi
confer un grad echivalent de legitimitate cu Parlamentul, de asemenea ales direct-,
Preşedintele României nu poate fi participant la o dezbatere parlamentar , deoarece
aceasta ar însemna s îşi angajeze r spunderea politic , ceea ce este contrar pozi iei
sale constitu ionale, situându-l într-o pozi ie similar cu aceea a Guvernului, care,
potrivit art.109 alin.(1) din Constitu ie, r spunde politic în fa a Parlamentului.
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Aşadar, rezult c Preşedintele României nu r spunde politic în fa a Parlamentului
[Decizia nr.87 din 30 septembrie 1994, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.292 din 14 octombrie 1994, sau Decizia nr.285 din 21 mai 2014, par.54].
Prin urmare, argumentele cuprinse în propunerea de revocare a procurorului din
func ia de conducere, prev zut

de art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004,

precum şi temeinicia acestora se subsumeaz

competen ei discre ionare a

ministrului justi iei, şi nu a Preşedintelui României, generând, astfel, o r spundere
politic , în primul rând, a ministrului justi iei şi, în al doilea rând, a Guvernului în
fa a Parlamentului, putând deveni incidente chiar dispozi iile art.113 şi art.114 din

Constitu ie, referitoare la votarea unei mo iuni simple sau de cenzur , dup caz.
115.

De asemenea, Curtea constat

c

Hot rârea Consiliului Superior al

Magistraturii – Sec ia pentru procurori, care are valoare consultativ , poate

cuprinde considera ii privind atât temeinicia, cât şi legalitatea propunerii. Or, atât
timp cât competen a Preşedintelui României valorific numai controlul legalit ii
procedurii de revocare, acesta nu poate invoca drept motiv de refuz a propunerii
ministrului justi iei faptul c Consiliul Superior al Magistraturii – Sec ia pentru

sti

procurori a constatat c „aspectele sesizate de ministrul justi iei nu denot deficien e
în exercitarea atribu iilor manageriale de c tre procurorul-şef al Direc iei Na ionale

Anticorup ie” sau c

„în Raportul ministrului justi iei sunt enumerate generic

componentele manageriale, f r

o individualizare concret

a resurselor nelegal

folosite, a deficien elor comportamentale, a atribu iunilor legale neîndeplinite sau a
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aptitudinilor manageriale inexistente sau manifestate defectuos”. Astfel cum s-a
ar tat, Hot rârea Consiliului Superior al Magistraturii – Sec ia pentru procurori este
un reper consultativ pentru ministrul justi iei atât în privin a legalit ii, cât şi a
temeiniciei propunerii, îns , Preşedintele României, dat fiind competen a sa, o
poate valorifica, tot cu valoare consultativ , numai pe aspecte de legalitate a
procedurii.

Celelalte critici ale Preşedintelui României vizeaz modul de redactare a

rip
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s

116.

documentului, în sensul c

acesta este intitulat „Raport privind activitatea

managerial de la Direc ia Na ional Anticorup ie”, c în corpul s u sunt abordate
numai aspecte ce

in de activitatea procurorului-şef al Direc iei Na ionale

Anticorup ie, şi nu cu privire la activitatea altor procurori cu func ii de conducere din
Direc ia Na ional Anticorup ie, c autorul raportului calific actul în cauz ca fiind o
„luare de pozi ie” sau c autorul documentului îşi prezint anumite aspecte din
cariera sa profesional chiar în cuprinsul Raportului. Or, toate aceste critici nu in de
legalitatea desf şur rii procesului de revocare. Textul legal impune realizarea unei
evalu ri a exercit rii necorespunz toare a atribu iilor manageriale privind organizarea
eficient , comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilit ilor şi aptitudinile
manageriale, f r a stabili titlul pe care documentul trebuie s îl poarte. Atât timp cât
documentul este întocmit, astfel cum re ine pân la urm şi Preşedintele României,
pentru a sus ine propunerea de revocare a procurorului-şef al Direc iei Na ionale

Anticorup ie, în sensul art.54 alin.(4) coroborat cu art.51 alin.(2) lit.b) din Legea
nr.303/2004, înseamn c sunt îndeplinite cerin ele de legalitate a propunerii de

sti

revocare. De asemenea, având în vedere c a fost solicitat şi ob inut avizul – negativ

– al Consiliului Superior al Magistraturii – Sec ia pentru procurori, sub forma
Hot rârii nr.52/2018, Preşedintele României ar fi trebuit s se pronun e strict asupra
regularit ii procedurii de revocare. Practic, actul trebuie s

consfin easc
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regularitatea sau lipsa de regularitate a procedurii, şi nu oportunitatea sau lipsa de
oportunitate a acesteia.
117.

Se mai re ine c , având în vedere competen a discre ionar redus a

ministrului justi iei în procedura de revocare a procurorilor din func iile de conducere
prev zute la art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004, propunerea de revocare trebuie şi,
în consecin , a fost fundamentat pe argumente juridice, şi nu de oportunitate.
consisten
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Antitetic, Preşedintele României a dat mai mult

argumentelor de

oportunitate, rezultate din percep ia proprie, şi valorizate ca fiind mai adecvate
situa iei date, sens în care a realizat o compara ie între cele constatate, pe de o parte,
de institu iile interne abilitate legal şi de cele de la nivel european sau interna ional,
iar, pe de alt parte, de ministrul justi iei [a se vedea, exemplificativ, pag.1 par.4 al

adresei Preşedintelui României înregistrate sub nr.CP1/616/17.04.2018]. Astfel,

Preşedintele României, în mod deschis, şi-a arogat o putere discre ionar proprie,

inexistent potrivit Constitu iei, care a anihilat, pe cale de consecin , competen a
discre ionar minimal a ministrului justi iei, ceea ce reprezint eo ipso o înc lcare a

prevederilor art.132 alin.(1) din Constitu ie.
118.

Prin urmare, analizând textele constitu ionale şi legale subsumate

acestora, Curtea constat c procedura de revocare ini iat de ministrul justi iei, în
condi iile în care Preşedintele României nu a avut nici o obiec ie cu privire la
regularitatea acesteia, îndeplineşte criteriile de legalitate, astfel încât Preşedintele

României ar fi trebuit s emit decretul de revocare din func ie a procurorului-şef al

Direc iei Na ionale Anticorup ie. Refuzând emiterea acestuia, Curtea urmeaz

a

sti

aprecia dac Preşedintele României a creat un blocaj în privin a exercit rii autorit ii
ministrului justi iei asupra activit ii procurorilor. Se poate sus ine, în acest sens, c ,
arogându-şi un rol contra legem, Preşedintele României a împiedicat realizarea unei
competen e constitu ionale proprii a ministrului justi iei, blocând-o, f r ca textul
Constitu iei s îi acorde o asemenea competen . Prin urmare, conduita Preşedintelui
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României de a nu-şi exercita competen ele potrivit Constitu iei a determinat
imposibilitatea ministrului justi iei s

îşi exercite competen ele constitu ionale

conferite de art.132 alin.(1) din Constitu ie. A rezultat, astfel, un blocaj institu ional
între cele dou autorit i, care a împiedicat valorizarea şi finalizarea propunerii
ministrului justi iei de revocare potrivit art.132 alin.(1) din Constitu ie, în sensul ca
aceasta s produc efecte depline în conformitate cu textul constitu ional antereferit.
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În consecin , propunerea ministrului justi iei de revocare a produs numai efecte
procedurale, respectiv a fost ini iat , avizat

de c tre Consiliul Superior al

Magistraturii şi transmis Preşedintelui României, fiindu-i refuzate, îns , efectele
substan iale care rezid

tocmai în textul art.132 alin.(1) din Constitu ie. Or,

autoritatea ministrului justi iei asupra activit ii procurorilor impune efecte
constitu ionale similare în privin a actului emis în leg tur cu cariera procurorului,
aspect refuzat, îns , de Preşedintele României, care a ales s

nu dea cursul

constitu ional firesc propunerii ministrului justi iei, blocând-o şi creând, astfel, o

situa ie evident de blocaj institu ional între cele dou autorit i. Astfel, se constat
împiedicarea ministrului justi iei de a-şi îndeplini rolul constitu ional în leg tur cu
revocarea procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie.
119.

În consecin , din analiza adresei Preşedintelui României prin care a

refuzat s dea curs propunerii de revocare din func ia de procuror-şef al Direc iei

Na ionale Anticorup ie, a doamnei Laura Codru a Kövesi, Curtea re ine c
Preşedintele României a constatat regularitatea şi legalitatea procedurii de

revocare, singurele obiec ii ale acestuia vizând oportunitatea m surii. În acest

sti

context, Curtea constat existen a unui conflict juridic de natur constitu ional între

ministrul justi iei şi Preşedintele României, generat de refuzul Preşedintelui României
de a da curs propunerii de revocare din func ie a procurorului-şef al Direc iei
Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a Kövesi.
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120.

Odat constatat un conflict juridic de natur

constitu ional , Curtea

Constitu ional , în virtutea dispozi iilor art.142 alin.(1) din Constitu ie, potrivit c rora
„este garantul suprema iei Constitu iei”, are obliga ia s

solu ioneze conflictul,

ar tând conduita în acord cu prevederile constitu ionale la care autorit ile publice
trebuie s se conformeze. În acest sens, Curtea are în vedere prevederile art.1 alin.(3),
(4) şi (5) din Constitu ie, în conformitate cu care România este stat de drept,
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organizat potrivit principiului separa iei şi echilibrului puterilor - legislativ ,
executiv şi judec toreasc , stat în care respectarea Constitu iei, a suprema iei sale şi
a legilor este obligatorie, iar colaborarea între autorit ile/institu iile statului se
fundamenteaz pe principiul colabor rii loiale şi al respectului reciproc [Decizia
nr.460 din 13 noiembrie 2013, Decizia nr.261 din 8 aprilie 2015, par.49, Decizia
nr.68 din 27 februarie 2017, par.123, sau Decizia nr.611 din 3 octombrie 2017,
par.139]. Una dintre condi iile realiz rii obiectivelor fundamentale ale statului român

o constituie buna func ionare a autorit ilor publice, cu respectarea principiilor
separa iei şi echilibrului puterilor, f r blocaje institu ionale [Decizia nr.460 din 13

noiembrie 2013, Decizia nr.261 din 8 aprilie 2015, par.49, sau Decizia nr.68 din 27

februarie 2017, par.123]. De asemenea, textul art.146 lit.e) din Constitu ie nu confer
Cur ii Constitu ionale atribu ia de a constata doar existen a conflictelor juridice de
natur constitu ional , ci pe aceea de a solu iona aceste conflicte. Prin urmare, în

exercitarea atribu iei sale, Curtea aplic o procedur în dou trepte, şi anume analiza
existen ei conflictului juridic de natur constitu ional şi, în m sura unui r spuns
afirmativ, indicarea conduitei de urmat de c tre autorit ile publice implicate în

sti

conflict.

121.

Astfel, indiferent de autoritatea care a generat conflictul juridic de natur

constitu ional , aceasta are obliga ia, în coordonatele statului de drept, s respecte şi
s se conformeze celor constatate prin decizia Cur ii Constitu ionale. Raportat la
cauza de fa , Curtea constat c , din adresa Preşedintelui României prin care a
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refuzat s dea curs propunerii de revocare din func ia de procuror-şef al Direc iei
Na ionale Anticorup ie a doamnei Laura Codru a Kövesi, rezult , în mod indubitabil,
îndeplinirea condi iilor referitoare la regularitatea şi legalitatea procedurii, sens în
care este şi aprecierea Cur ii Constitu ionale. Prin urmare, Pre edintele României
urmeaz s emit decretul de revocare din func ie a procurorului-şef al Direc iei
Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a Kövesi.

Curtea reitereaz faptul c autoritatea de lucru judecat ce înso eşte actele
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122.

jurisdic ionale, deci şi deciziile Cur ii Constitu ionale, se ataşeaz

nu numai

dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijin acesta [a se vedea, în acest
sens, Decizia Plenului Cur ii Constitu ionale nr.1 din 17 ianuarie 1995, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr.414

din 14 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.291 din 4
mai 2010, sau Decizia nr.392 din 6 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.504 din 30 iunie 2017, par.52]. De asemenea, potrivit art.147

alin.(4) din Constitu ie, deciziile Cur ii Constitu ionale se public

în Monitorul

Oficial al României şi, de la data public rii, sunt general obligatorii şi au putere

numai pentru viitor.
123.

Având în vedere considerentele expuse, dispozi iile art.146 lit.e) din

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

nr.47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITU IONAL

sti

În numele legii

1. Constat

DECIDE:
existen a unui conflict juridic de natur

constitu ional

între

Ministrul justi iei şi Preşedintele României, generat de refuzul Preşedintelui
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României de a da curs propunerii de revocare din func ie a procurorului-şef al
Direc iei Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a Kövesi.

2. Pre edintele României urmeaz s emit decretul de revocare din func ie a
procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a Kövesi.
Definitiv şi general obligatorie.

Decizia se comunic Preşedintelui României, prim-ministrului şi ministrului

rip
es
ur
s

justi iei şi se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronun at în şedin a din 30 mai 2018.

OPINIE CONCURENT

sti

1.În procedura de numire a procurorilor în func ii de conducere şi de revocare a
acestora din func iile respective, este necesar o colaborarea loial între Consiliul
Superior al Magistraturii(CSM) – sec ia de procurori şi ministrul justi iei.
Astfel, pe de o parte, trebuie avute în vedere atribu iile constitu ionale ale
CSM, de garant al independen ei justi iei (art.133 alin.(1) şi art.134 alin.(4) din
Constitu ie) şi competen ele sale privind cariera procurorilor (prevederile
constitu ionale cuprinse în art.133 alin.(2) pct.a) şi cele legale – cum sunt, spre
exemplu, cele cuprinse în art.51 al Legii nr.303/2004 privind statutul judec torilor şi
procurorilor, republicat ).
Pe de alt parte, trebuie re inute rolul şi atribu iunile unice, distincte, ale
ministrului justi iei, ca membru al Guvernului, în arhitectura constitu ional , şi
anume consacrarea autorit ii sale în ceea ce priveşte desf şurarea activit ii
procurorilor (art.132 alin.(1) din Constitu ie), cât şi consacrarea distinct a
calit ii sale de membru al CSM (art.133 pct.2 lit.c), prin care trebuie s îşi poat
valorifica şi atribu iile prev zute de la art.132 alin.(1). Prin urmare, ministrul justi iei
are un statut distinct, ca membru al CSM, de care sec ia de procurori a CSM trebuie
s in seama, astfel încât ministrul s îşi poat exercita prerogativele constitu ionale
privind autoritatea sa asupra activit ii procurorilor (care, în acest caz, s-a concretizat
în cererea de revocare din func ie, formulat în temeiul art.132 din Constitu ie şi al
art.54 alin.(4) raportat la art.51 alin.(2) lit.b) şi alin.(3) din Legea nr.303/2004).
2. Principiul colabor rii loiale între CSM – sec ia de procurori şi ministrul
justi iei trebuie s se reflecte în adoptarea împreun a unor criterii clare de evaluare a
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activit ii procurorului, pe care se fundamenteaz cererea de revocare, evitând
arbitrariul. Ca urmare, esen a conflictului juridic de natur constitu ional şi-a
avut originea în aceste aspecte şi a premers conduitei func ionale a Preşedintelui
României, determinând ulterior op iunea acestuia. Practic, conflictul a fost
generat de disfunc iile preexistente în cadrul raporturilor dintre CSM – sec ia de
procurori şi ministrul justi iei.
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3.Necesitatea concordan ei, în aspectele esen iale, a opiniilor exprimate de cele
dou entit i implicate – ministrul justi iei şi sec ia de procurori a CSM - privind
criteriile de revocare din func ie a procurorilor, poate preveni un eventual caracter
discre ionar ori nelegal al propunerii de revocare înaintate de ministru. Pe de alt
parte, ignorarea ca atare, de c tre CSM – sec ia de procurori, a propunerilor şi
obiec iunilor pe care ministrul justi iei este îndrituit s le formuleze, poate genera o
evaluare ad hoc, fundamentat mai ales pe „jocul majorit ii” voturilor exprimate.
4. Principiul simetriei în ce priveşte procedura numirii în func ie de conducere,
în raport cu cea a revoc rii, are un caracter relativ, prin consecin ele pe care le
comport şi, de aceea, el nu se aplic automat. Astfel, în timp ce promovarea în
func ia de conducere reprezint o voca ie profesional , care poten eaz cariera
magistratului şi îi confer noi valen e, revocarea din func ia de conducere are un
veritabil caracter sanc ionator. Datorit consecin elor severe, de o importan aparte,
pe care revocarea din func ie le are fa de cariera magistratului respectiv, şi chiar în
raport cu parametrii optimi de func ionare a institu iei pe care o conduce, cel pu in
temporar (generate de vacantarea postului, necesitatea desemn rii unei conduceri
interimare pân la o nou numire în func ia respectiv , care, oricum, trebuie s
parcurg toate etapele prev zute de lege etc.), revocarea din func ie a magistratului
trebuie s aib la baz o abordare justificat – rezultat al colabor rii loiale,
institu ionale, între ministrul justi iei şi sec ia de procurori a CSM.

sti

În mod special trebuie s se in seama de aspectele mai-sus precizate, în cazul
în care propunerea de revocare din func ie se face la sesizarea din oficiu a ministrului
justi iei [potrivit art.54 alin.(4) al Legii nr.303/2004 privind statutul judec torilor şi
procurorilor, republicat ], pentru a nu afecta atribu iile ministrului în materie, precum
şi rolul s u constitu ional şi legal, de a ini ia o astfel de procedur , dar având în
vedere şi rolul sec iei de procurori a CSM în gestiunea carierei magistra ilor, precum
şi principiul legalit ii şi cel al impar ialit ii, care trebuie s guverneze activitatea
procurorilor, potrivit art.132, alin.(1) din Constitu ie.
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Divergen a între CSM – sec ia de procurori şi ministrul justi iei a condus,
în acest caz, la transmiterea c tre Preşedinte a premiselor unui conflict care
urma s fie solu ionat de c tre acesta, prin verificarea respect rii regularit ii
condi iilor legale ale propunerii de revocare şi, în consecin , prin emiterea unui
act juridic.
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5.Autoritatea ministrului justi iei cu privire la desf şurarea activit ii
procurorilor trebuie în eleas în sensul c implic anumite responsabilit i
constitu ionale ale acestuia, în temeiul prevederilor art.132 alin.(1) din
Constitu ie. În acest sens este şi Decizia CCR nr.375/2005 1, care a consfin it
modific rile operate în anul 2005 la Legea nr.303/2004, în sensul reintroducerii
atribu iilor ministrului justi iei de a formula propunerile de numire, respectiv revocare
din func ie a procurorilor, ar tând c ele sunt constitu ionale, şi subliniind c „nu
exist niciun text constitu ional care s reglementeze numirea în func iile de
conducere din parchete, ceea ce înseamn c aceasta se face în condi iile
reglementate de lege” (implicit, şi revocarea, n.n.).
Curtea a subliniat, cu acel prilej, c „potrivit art.132 alin.(1) din Constitu ie,
procurorii îşi desf şoar activitatea potrivit principiului legalit ii, al impar ialit ii şi
al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justi iei. De aceea, ministrul justi iei
r spunde pentru eficien a parchetelor. În aceste condi ii, ministrul justi iei trebuie s
vegheze la conducerea parchetelor pe baza principiului responsabilit ii şi al
eficien ei”.
Astfel, Curtea a consacrat o responsabilitate a ministrului justi iei în ce
priveşte eficien a parchetelor, ceea ce presupune, în mod evident, o atitudine
activ a acestuia în evaluarea managerial a şefilor parchetelor. Pe de alt parte,
în sensul celor anterior precizate, Decizia CCR nr.375/2005 re ine f r echivoc
în ce const esen a independen ei procurorilor: „Ministrul justi iei nu controleaz
în niciun caz solu iile procurorilor, aceştia fiind independen i”.

sti

În consecin , exercitarea atribu iilor legale în materie, ale ministrului
justi iei şi, respectiv, ale sec iei de procurori a CSM, trebuie s se desf şoare în
condi iile unui echilibru stabil, pe care îl pretinde principiul colabor rii loiale
între autorit ile publice – factor esen ial în asigurarea unit ii sistemice etatice,
în condi iile respect rii principiului separa iei şi echilibrului puterilor în stat, prev zut

1
Decizia nr.375 din 6 iulie 2005 referitoare la sesiz rile de neconstitu ionalitate a Legii privind reforma în domeniile propriet ii şi justi iei,
precum şi unele m suri adiacente, publicat în M.Of.nr.591 din 08.07.2005, pct.2, lit.e)
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de art.1, alin.(4) al Constitu iei României. În acest mod, ar urma s fie evitat
deplasarea conflictului juridic de natur constitu ional , de la nivelul unde a ap rut şi
unde trebuia solu ionat, la nivelul superior, al decidentului final.
Judec tori,

dr.Simona-Maya Teodoroiu
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dr.Marian Enache

OPINIE SEPARAT

În dezacord cu solu ia pronun at

cu majoritate de voturi de Curtea

Constitu ional , consider m c instan a de contencios constitu ional ar fi trebuit
s constate c în cauz nu a existat un conflict juridic de natur constitu ional
între Ministrul Justi iei, pe de o parte, i Pre edintele României, pe de alt parte,
în principal, i între Guvernul României i Pre edintele României, în subsidiar,
generat – a a cum au sus inut autorii sesiz rii – de refuzul Pre edintelui

României de a da curs propunerii de revocare din func ie a Procurorului- ef al
Direc iei Na ionale Anticorup ie, deoarece:

- Ministrul Justi iei nu reprezint o autoritate public constitu ional în

sensul articolului 146 lit.e) din Constitu ia României i deci nu poate fi parte

într-un conflict juridic de natur constitu ional ;

- Guvernul României, de i poate avea calitatea de parte într-un conflict

juridic

de

natur

constitu ional ,

reprezentând

o

autoritate

public

sti

constitu ional , în sensul art.146 lit.e) din Legea fundamental , nu are îns nici o
competen , nici o atribu ie – nici de rang constitu ional i nici de rang legal – în

ceea ce prive te cariera magistra ilor, astfel c

nu se poate constata c

Pre edintele României i-ar fi arogat, competen e care potrivit Constitu iei s
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apar in Guvernului sub acest aspect, deci nu se poate pune în discu ie existen a
unui conflict juridic de natur
publice;

constitu ional

între aceste dou

autorit i

- în cadrul procedurii de revocare a Procurorului- ef al Direc iei Na ionale
Anticorup ie (DNA), Pre edintele României a pronun at o hot râre, în sensul
nerevoc rii din func ie a acestuia, încheind, finalizând practic procedura
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declan at de Ministrul Justi iei, astfel c nu poate fi pus în discu ie problema
cre rii de c tre Pre edinele statului a unui blocaj institu ional;
- nu s-a putut stabili o dep ire din partea Pre edintelui României a

limitelor de competen

pe care legea i le confer în procedura de revocare a

Procurorului- ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a
Kovesi;

-nu s-a putut stabili o imixtiune a Pre edintelui României în competen ele

celorlalte institu ii implicate în procedura de revocare a Procurorului- ef DNA,

respectiv în competen ele Ministrului Justi iei i ale Consiliului Superior al
Magistraturii;

- nu s-a putut stabili o înc lcare a principiului cooper rii loiale între

autorit i din partea Pre edintelui României.
1. Motivarea autorului sesiz rii

La data de 23 aprilie 2018 Primul Ministru al României, doamna Vasilica

Viorica D ncil , a sesizat Curtea Constitu ional cu o cerere de solu ionare a unui

sti

conflict juridic de natur constitu ional între Ministrul Justi iei pe de o parte, i
Pre edintele României, pe de alt parte, în principal, i între Guvernul României i
Pre edintele României, în subsidiar, conflict determinat de refuzul Pre edintelui
României, domnul Klaus Werner Johannis, de a da curs propunerii de revocare din
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func ie a Procuroului

ef al DNA, doamna Laura Codru a Kovesi, propunere

formulat de Ministrul Justi iei, domnul Tudorel Toader.

Prin aceast cerere s-a solicitat Cur ii Constitu ionale pronun area unei decizii
prin care instan a de contencios constitu ional:

" 1. s constate existen a unui conflict juridic de natur constitu ional între
Ministrul Justi iei, respectiv, Guvernul României, pe de o parte, şi Preşedintele
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României, pe de alt parte;
2.

s

constate faptul c

respectivul conflict a fost generat de refuzul

Preşedintelui de a da curs solicit rii Ministrului Justi iei de revocare din func ie a
procurorului şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie;
3.

s

solu ioneze conflictul juridic de natur

conduita de urmat, în sensul c

constitu ional , statuând

Preşedintele României are obliga ia s

emit

decretul de revocare din func ie a procurorului şef DNA, doamna Laura Codru a
Kovesi."

2. No iunea de conflict juridic de natur constitu ional . Cadrul legal

Potrivit dispozi iilor articolului 146 lit.e) din Constitu ia României, Curtea

Constitu ional solu ioneaz conflictele juridice de natur constitu ional dintre
autorit ile publice, la cererea Pre edintelui României, a unuia dintre pre edin ii
celor dou Camere, a Primului ministru sau a Pre edintelui Consiliului Superior al
Magistraturii.

Concretizarea legislativ

a acestei prevederi constitu ionale o reg sim în

sti

dispozi iile art.34 din Legea nr.47/1992 privind organizarea i func ionarea Cur ii
Constitu ionale, conform c rora:
(1) Curtea Constitu ional

solu ioneaz

conflictele juridice de natur

constitu ional dintre autorit ile publice, la cererea Pre edintelui României, a
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unuia dintre pre edin ii celor dou Camere, a Primului ministru sau a Pre edintelui
Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Cererea de solu ionare a conflictului va men iona autorit ile publice
aflate în conflict, textele legale asupra c rora poart conflictul, prezentarea
pozi iei p r ilor i opinia autorului cererii.
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3. Interpretarea sintagmei ”conflict juridic de natur constitu ional ”

Reamintim, mai întâi, jurispruden a Cur ii Constitu ionale prin care s-a definit

sintagma ”conflict juridic de natur constitu ional ” dintre autorit i publice, pentru a
proceda, apoi, la examinarea situa iei dedus judec ii, în raport de cadrul fixat chiar
de instan a constitu ional pentru acest tip de cauze.

Astfel, Curtea Constitu 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 un conflict juridic de natur constitu ional

presupune „acte sau ac iuni

concrete prin care o autoritate sau mai multe î i arog puteri, atribu ii sau

competen e, care, potrivit Constitu iei, apar in altor autorit i publice, ori
omisiunea unor autorit i publice, constând în declinarea competen ei sau în
refuzul de a îndeplini anumite acte care intr în obliga iile lor”.
De asemenea, prin Decizia nr.97 din 7 februarie 2008, publicat în Monitorul

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

juridic de natur constitu ional exist între dou sau mai multe autorit i i
poate privi con inutul ori întinderea atribu iilor lor decurgând din Constitu ie,

sti

ceea ce înseamn c acestea sunt conflicte de competen , pozitive sau negative,
i care pot crea blocaje institu ionale.”
În sfâr it, Curtea a mai statuat c

textul art.146 lit.e) din Constitu ie

„stabile te competen a Cur ii de a solu iona în fond orice conflict juridic de

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

n scute între acestea”. Prin urmare, no iunea de conflict juridic de

natur constitu ional „vizeaz orice situa ii juridice conflictuale a c ror na tere
rezid

în mod direct în textul Constitu iei” (a se vedea Decizia Cur ii

Constitu ionale nr.901 din 17 iunie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.503 din 21 iulie 2009).

De asemenea, cu referire la competen a material de a solu iona conflictele
de

natur

constitu ional

dintre

autorit ile
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juridice

publice,

Curtea

Constitu ional , prin Decizia nr. 148 din 16 aprilie 2003 privind constitu ionalitatea

propunerii legislative de revizuire a Constitu iei României, a re inut urm toarele:
"Este vorba de conflictele de autoritate. Într-un atare caz Curtea

Constitu ional solu ioneaz sau aplaneaz litigii constitu ionale între autorit i.
Aceste litigii pot privi conflicte între dou sau mai multe autorit i constitu ionale
cu privire la con inutul ori întinderea atribu iilor lor, decurgând din Constitu ie.
Aceasta este o m sur

necesar , urm rind înl turarea unor posibile blocaje

institu ionale. Pentru a se evita antrenarea Cur ii în solu ionarea unor conflicte
politice este necesar s se prevad c este vorba doar de blocajele institu ionale,
respectiv de conflictele pozitive sau negative de competen . "
Totodat , în Decizia nr. 108/05.03.2014, publicat

în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.257/9.04.2014, Curtea Constitu ional a stabilit c :
”V. In ceea ce priveşte no iunea de conflict juridic de natur constitu ional

dintre autorit i publice
F r

a-i defini con inutul, atât Constitu ia, cât şi Legea nr. 47/1992 privind

sti

organizarea şi func ionarea Cur ii Constitu ionale utilizeaz sintagma de "conflict

juridic de natur

constitu ional ". Prin urmare, pentru stabilirea tr s turilor

con inutului conflictului juridic de natur constitu ional , principalul reper l-a
constituit jurispruden a Cur ii Constitu ionale şi doctrina în materie.
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Astfel, aceste conflicte au urm toarele tr s turi:
- sunt conflicte juridice;

- sunt conflicte juridice de natur constitu ional ;
- creeaz blocaje institu ionale;

- vizeaz nu numai conflictele de competen

(pozitive sau negative) n scute între

autorit ile publice, ci şi orice situa ii conflictuale a c ror naştere rezid în mod
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direct din textul Constitu iei;

- se refer numai la anumite autorit i care pot ap rea ca subiecte ale acestuia.

Toate aceste tr s turi au caracter cumulativ şi nicidecum alternativ,

neîndeplinirea vreuneia dintre ele fiind, ab initio, o cauz de respingere a sesiz rii.
1. Doctrina în materie, a relevat c un conflict juridic de natur constitu ional

„priveşte

«competen ele»

sau

«atribu iile»

autorit ilor

publice;

aceste

«competen e» sau «atribu ii» pentru a fi de «natur constitu ional » trebuie s
derive din Legea fundamental , nu exclusiv dintr-un act normativ subsecvent
Constitu iei (a se vedea, în acest sens I. Deleanu, Institu ii şi proceduri
constitu ionale, Ed. C H . Beck, Bucureşti, 2006, p. 867).

Totodat , art. 146 lit. e) din Constitu ie nu priveşte orice conflict, probabil şi

posibil, între autorit ile publice, ci numai conflictul juridic, deci nu şi pe cel politic,
şi bineîn eles numai conflictul care s

priveasc

competen e constitu ionale

(a se vedea, în acest sens, I. Muraru, E.S. T n sescu, Constitu ia României,
Comentariu pe articole, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 1.405).”

sti

Din jurispruden a Cur ii Constitu ionale expus mai sus rezult c , pentru a ne

afla în prezen a unui conflict juridic de natur constitu ional , Curtea trebuie s
circumscrie analizei sale urm toarele aspecte:
• s verifice dac exist o situa ie conflictual între dou autorit i
publice;
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• în ipoteza constat rii existen ei unei situa ii conflictuale între dou
autorit i publice s verifice dac aceasta rezult , în mod direct, din
textul Constitu iei (a se vedea i Decizia Cur ii Constitu ionale nr.1525
din 24 noiembrie 2010 publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.818 din 7 decembrie 2010, punctul II).
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4. Obiectul verific rilor Cur ii în cadrul prezentei cereri de solu ionare

a conflictului juridic de natur constitu ional
Fa

de jurispruden a Cur ii Constitu ionale relevat anterior i prin care au

fost definite, determinate, tr s turile conflictului juridic de natur constitu ional ,
precum i cerin a ca acestea s fie întrunite, în mod cumulativ, vom examina în
continuare, în raport de actele i lucr rile dosarului, dac aspectele invocate în

prezenta cerere de c tre autorul sesiz rii i calificate de acesta ca fiind generatoare a
unui conflict juridic de natur constitu ional se circumscriu sau nu dispozi iilor

art.146 lit.e) din Constitu ia României.

4.1. Autorit ile publice constitu ionale ce pot fi p r i în cadrul unui

conflic juridic de natur constitu ional

Potrivit art. 146 lit.e) din Constitu ia României ”Curtea Constitu ional

solu ioneaz

conflictele juridice de natur

constitu ional

dintre autorit ile

publice”.

Instan a de contencios constitu ional a fost sesizat

cu o cerere de

sti

solu ionare a unui conflict juridic de natur constitu ional între Ministrul Justi iei, pe
de o parte, i Pre edintele României, pe de alt parte, în principal în principal, i între

Guvernul României i Pre edintele României, în subsidiar.
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4.1.1. Cu privire la cererea principal
juridic de natur

constitu ional

de solu ionare a conflictului

între Ministrul Justi iei, pe de o parte, i

Pre edintele României, pe de alt parte

Potrivit jurispruden ei Cur ii Constitu ionale nu orice autoritate public
poate fi parte a unui conflict juridic de natur

constitu ional . Pentru a fi
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subiect (parte) al/a unui conflict juridic de natur constitu ional , autorit ile
publice trebuie s îndeplineasc urm toarele exigen e:
- s

fie autorit i de natur

constitu ional , respectiv s

participe

nemijlocit la realizarea puterii de stat;

- s fie nominalizate expres în Titlul III al Constitu iei, cu precizarea
atribu iilor ce le revin în realizarea puterii de stat.

În acest sens, prin Decizia nr.838/27.05.2009 publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr.461/03.07.3009 Curtea Constitu ional

a stabilit,

punctual, care sunt autorit ile publice ce ar putea fi implicate într-un conflict

juridic de natur constitu ional , i anume: Parlamentul, alc tuit din Camera
Deputa ilor i Senat, Pre edintele României, în calitate de autoritate public
unipersonal , Guvernul României, organele administra iei publice centrale i ale
administra iei publice locale, precum i organele autorit ii judec tore ti.
Or, simpla nominalizare în Constitu ie a Ministrului Justi iei în cadrul

unei prevederi ce vizeaz

organizarea intern

a autorit ii judec tore ti,

respectiv a Ministerului Public (dispozi iile art.132 alin.(1) din Constitu ie,

sti

conform c rora ”Procurorii î i desf oar

activitatea ... sub autoritatea

Ministrului Justi iei”) nu poate conduce, în nici un mod, la concluzia - sus inut

în opinia majoritar

– c

acesta ar fi o autoritate public

de natur

constitu ional care s participe nemijlocit la realizarea puterii de stat, cerin

precizat clar de instna a de contencios constitu ional, prin jurspruden a sa anterioar ,
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cu privire la autorit ile publice ce se pot afla într-un conflict juridic de natur
constitu ional .

Este adev rat c Ministrul Justi iei, ca de altflel oricare dintre membrii
Guvernului, ocup

o func ie de demnitate public

în cadrul unei autorit i

publice de natur constitu ional , dar aceasta nu înseamn c el ar putea fi
asimilat cu autoritatea public la care se refer textul art.146 lit.e) raportat la
i textul art.2 alin.(1) lit.b) din Legea

rip
es
ur
s

Titlul III din Constitu ie, precum

contenciosului administrativ nr.554/2004, coroborat cu art.46 din Legea nr.90/2001
privind organizarea i func ionarea Guvernului României i a ministerelor, dispozi ii
potrivit c rora mini trii au calitatea de conduc tori ai ministerelor i reprezint
ministerele în raporturile cu celelalte autorit i publice, cu persoanele juridice i
fizice din ar

i str in tate, precum i în justi ie.

Ministrul Justi iei, în calitate de conduc tor al Ministerului Justi iei, este unul

dintre membrii Guvernului – organ investit de Parlament, care î i exercit
atribu iile colegial i r spunde solidar.

Drept urmare, Guvernul i nu Ministrul Justi iei este de fapt autoritatea

public

ce exercit nemijlocit puterea de stat i care poate fi parte într-un

conflict juridic de natur constitu ional .

Pentru aceste considerente, s-ar fi impus ca instan a de contencios

constitu ional s constate c în cauz nu a existat un conflict juridic de natur

constitu ional între Ministrul Justi iei, pe de o parte, i Pre edintele României,
pe de alt parte, în raport de lipsa calit ii de autoritate public de natur

sti

constitu ional , în sesnsul art.146 lit.e) din Constitu ia României, a Ministrului
Justi iei.

4.1.2. Cu privire la cererea subsidiar de solu ionare a conflictului juridic

de natur constitu ional între Guvernul României i Pre edintele României
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Spre deosebire la Ministrul Justi iei, care nu poate avea calitatea de parte întrun conflict juridic de natur

constitu ional , Guvernul României reprezint

o

autoritate public de natur constitu ional , în sensul art.146 lit.e) raportat la Titlul III
din Constitu ie.

În prezenta cauz îns , de i Guvernul României are aceast calitate, nu se

rip
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poate pune în discu ie existen a unui conflict juridic de natur constitu ional
între Pre edintele României i Guvernul României, ca urmare a inexisten ei
între cele dou autorit i publice a unui raport juridic în privin a gestion rii
carierei procurorilor.

Guvernul României, în materia revoc rii procurorilor din func iile de

conducere de la nivelul Parchetelor de rang înalt, nu are atribu ii, nici de rang
constitu ional i nici de rang legal.

În lipsa unor atribu ii ale Guvernului României în ceea ce prive te cariera

magistra ilor, instan a de contencios constitu ional, în prezenta cauz , nu a avut,
practic, ce s analizeze, nici sub aspectul con inutului i nici sub cel al întinderii unor
atribu ii care nu exist , astfel c nu a putut constata c Pre edintele României i-ar fi

arogat competen e care potrivit Constitu iei sau legii s fi apar inut Guvernului.
Pentru aceste considerente, s-ar fi impus ca instan a de contencios

constitu ional s constate c în cauz nu a existat un conflict juridic de natur

constitu ional

între Guvernul României, pe de o parte,

i Pre edintele

României, pe de alt parte, având în vedere c Guvernul României nu are nici o

sti

competen , nici o atribu ie – nici de rang constitu ional i nici de rang legal – în

ceea ce prive te cariera magistra ilor.
5. Aspectele invocate de autorul sesiz rii în cererea formulat nu vizeaz

un conflict de competen

(pozitiv sau negativ) n scut între autorit i publice
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constitu ionale i nici o situa ie conflictual a c rei na tere s rezide, în mod
direct, din textul Constitu iei.

5.1.Modalitatea de numire i revocare a procurorilor de grad înalt

În prezent, procedura de numire i revocare a procurorilor de grad înalt
este reglementat

de Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al

Magistraturii (CSM) i de Legea nr.303/2004 privind statutul judec torilor i

rip
es
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procurorilor, astfel:

Art.40 lit.h) din Legea nr.317/2004: ”Sec iile CSM au urm toarele atribu ii

referitoare la cariera judec torilor

i procurorilor:

h) avizeaz

propunerea

ministrului justi iei de numire şi revocare a procurorului general al Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casa ie i Justi ie (PÎCCJ), a procurorului şef al Direc iei

Na ionale Anticorup ie (DNA), a adjunc ilor acestora, a procurorilor şefi de sec ie
din aceste parchete, precum şi a procurorului şef al Direc iei de Investigare a

Infrac iunilor de Criminalitate Organizat

i Terorism (DIICOT) şi a adjunctului

acestuia.”

Art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004: ”Procurorul general al Parchetului

de pe lâng Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia,
procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie, adjunc ii acestuia,
procurorii şefi de sec ie ai acestor parchete, precum şi procurorul şef al Direc iei de

Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat

şi Terorism şi adjunc ii

acestora sunt numi i de Preşedintele României, la propunerea Ministrului Justi iei,
cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime

sti

minim de 10 ani în func ia de judec tor sau procuror, pe o perioad de 3 ani, cu
posibilitatea reînvestirii o singur dat .”
Art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004: ”Revocarea procurorilor din

func iile de conducere prev zute la alin. (1) se face de c tre Preşedintele
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României, la propunerea Ministrului Justi iei care se poate sesiza din oficiu, la
cererea adun rii generale sau, dup caz, a procurorului general al Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie ori a procurorului general al Parchetului
Na ional Anticorup ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru
motivele prev zute la art. 51 alin. (2) care se aplic

în mod corespunz tor.”

Prin urmare, în procedura de revocare a procurorilor din func iile de

rip
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conducere prev zute în art.54 alin.(1) – în cauza noastr , în procedura de revocare

a Procurorului- ef DNA -, conform art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004 exist trei

p r i implicate, respectiv:

- Ministrul Justitiei, care face propunerea;

- Consiliul Superior al Magistraturii, care avizeaz propunerea, avizul fiind însa
consultativ;

- Pre edintele României, care ia decizia.

Articolul 51 alin.(2) din Legea nr.303/2004 stabile te c

revocarea din

func iile de conducere a procurorilor de la nivelul parchetelor de rang înalt se dispune

pentru urmatoarele motive:

a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condi iile necesare pentru

numirea în func ia de conducere;

b) în cazul exercit rii necorespunz toare a atribu iilor manageriale privind

organizarea eficient , comportamentul i comunicarea, asumarea responsabilit ilor i

aptitudinile manageriale;

sti

c) în cazul aplicarii uneia dintre sanc iunile disciplinare.
Tot Legea nr.303/2004 stabile te i criteriile pentru verificarea organiz rii

eficiente a activit ii [art.51 alin.(3)], pentru verificarea comportamentului

i

comunic rii [art.51 alin.(4)], pentru verificarea asum rii responsabilit ii [art.51
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alin.(5)], respectiv pentru verificarea aptitudinilor manageriale [art.51 alin.(6)] de
c tre procurorii şefi ai Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casa ie i Justi ie,
DNA i DIICOT.

Aceste criterii legale se impun a fi avute în vedere de c tre Ministrul
Justi iei atunci când apreciaz necesar formularea unei propuneri de revocare
din func iile de conducere men ionate în art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004.

nu se poate sus ine c , toate celelalte autorit i cu atribu ii în
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Îns

procedura de revocare (Consiliul Superior al Magistraturii i Pre edintele
României) ar fi inute în exercitarea propriilor atribu ii doar de interpretarea
Ministrului Justi iei cu privire la activitatea procurorului cu func ie de

conducere, consemnat în propunerea de revocare, şi nu de aceleaşi criterii
legale care au stat la baza formul rii propunerii de revocare din func ie.
A a cum Ministrul Justi iei are puterea de a aprecia, prin raportare la

criteriile prev zute de lege, men ionate mai sus, dac procurorul cu func ie de
conducere i-a exercitat necorespunz tor atribu iile manageriale privind organizarea

eficient , comportamentul i comunicarea, asumarea responsabilit ilor i aptitudinile
manageriale, tot astfel,

i Consiliul Superior al Magistraturii, atunci când

evalueaz propunerea de revocare formulat de Ministrul Justi iei trebuie s
in

cont de acele i criterii prev zute de lege i s

î i formuleze opinia de

specialitate, sub forma unui aviz consultativ, astfel încât acest aviz s fie în
conformitate cu legea.

În mod identic, Pre edintele României trebuie s

in

cont în luarea

sti

deciziei proprii, tot de criteriile prev zute de lege, precum i de con inutul
celorlalte dou

opera iuni administrative realizate de Ministrul Justi iei

(propunerea), respectiv de CSM (avizul).
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Orice alt interpretare, inclusiv cea care ar conferi Ministrului Justi iei o
competen

unic

i absolut

de apreciere a criteriilor prev zute în Legea

nr.303/2004, cu privire la modul de revocare stabilit în art.51 alin.(2) lit.b), s-ar
constitui într-o excludere a competen elor Consiliului Superior al Magistraturii
i ale Pre edintelui României, transformând prerogativele acestora în
manifest ri de voin

formale care, ar avea doar rolul de a consolida juridic o
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propunere a Ministrului Justi iei de revocare din func ia de conducere a
procurorului.

Prin urmare, textul art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004 are un în eles de

sine st t tor i nu creeaz confuzii, deoarece face referire clar la înaintarea unei
propuneri de revocare a procurorului cu func ie de conducere (în cauza noastr a
Procurorului- ef DNA) de c tre Ministrul Justi iei, dup care stabile te competen a,
atribu ia subsecvent

a Consiliului Superior al Magistraturii de avizare a

propunerii, pentru ca, în final, s stabileasc decidentul, respectiv autoritatea
care are competen a s dispun sau nu revocarea Procurorului- ef, iar aceast
autoritate public este reprezentat de Pre edintele României.
Totodat , nu poate fi pus în discu ie un eventual mod eliptic ori confuz de

redactare a textului art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004, textul fiind apt s ofere
destinatarilor s i o garan ie împotriva arbitrariului acelor persoane/institu ii ce ar fi
competente s dispun revocarea din func iile de procuror de rang înalt. Suficienta

definire în cuprinsul actului normativ a institu iilor implicate în procedura de
revocare a Procurorului- ef DNA, a competen elor fiec reia demonstreaz

sti

respectarea de c tre legiuitor a normelor de tehnic legislativ

i a ra ionamentelor

logico-juridice, condi ii primordiale pentru asigurarea aplicabilit ii fluente

i

eficiente a dreptului.
În opinia majoritar s-a mai sus inut c , atribu iile, competen ele Pre edintelui

României, pe de o parte, i ale Ministrului Justi iei, pe de alt parte, în procedura
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revoc rii procurorilor din func iile de conducere de la nivelul Parchetelor de rang
înalt sunt atribu ii, competen e de rang constitu ional, fiind invocate în acest sens
dispozi iile art.94 alin.(1) lit.c) i art.132 alin.(1) din Constitu ia României.
Astfel, potrivit:

- art.94 alin.(1) lit.c) din Legea fundamental ”Pre edintele României nume te
în func ii publice, în condi iile prev zute de lege.”

rip
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- art.132 alin.(1) din Legea fundamental ”Procurorii î i desf oar activitatea

(...) sub autoritatea Ministrului Justi iei”

Din dispozi iile constitu ionale men ionate mai sus, cât i din prevederile art.54

raportat la art.51 din Legea nr.303/2004, relevate anterior, rezult , cu claritate, c în
ceea ce prive te propunerea Ministrului Justi iei de revocare a unui procuror

dintr-o func ie de conducere, cât i în ceea ce prive te decizia (hot rârea)
Pre edintelui României de a da sau nu curs propunerii de revocare din func ie a
acelui procuror, acestea nu pot fi calificate din punct de vedere juridic, drept o

exercitare a unor competen e care s

rezide, în mod direct din textul

Constitu iei, nefiind prev zute expres în Constitu ia României, ci doar în Legea
infraconstitu ional nr.303/2004.

Aşadar, în aceast materie a revoc rii procurorilor din func iile de conducere

din cadrul parchetelor prev zute în art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004,

nici

pentru Preşedintele României şi nici pentru Ministrul Justi iei nu exist vreo
atribu ie constitu ional expres , care s permit calificarea situa iei expuse, în
prezenta cauz , ca reprezentând un conflict juridic de natur constitu ional .

sti

Atât atribu ia Ministrului Justi iei de a propune revocarea procurorilor

din func iile de conducere din cadrul parchetelor de rang înalt, cât i atribu ia
Pre edintelui României de a revoca sau nu din func ie pe ace ti procurori sunt
doar atribu ii de rang legal, prev zute în art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004.
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Nici Pre edintele României i nici Ministrul Justi iei nu s-au ab tut de la
competen e constitu ionale, ci au exercitat competen e ce izvor sc dintr-o lege
infraconstitu ional , mai exact dintr-o lege subsecvent
astfel c în cauza de fa

Legii fundamentale,

nu ne afl m în prezen a unui conflict juridic de natur

constitu ional .
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6. Conduita imputat Pre edintelui României de c tre autorul sesiz rii –

de refuz a revoc rii din func ie a Procurorului- ef DNA – nu reprezint
problem

competen

de constitu ionalitate, ci una de legalitate, ce intr

o

în sfera de

a instan elor de judecat

6.1. Din modul în care este indicat, de c tre autorul sesiz rii, obiectul

conflictului juridic de natur

constitu ional

rezult

c , nu s-a solicitat Cur ii

Constitu ionale s pronun e o decizie cu privire la con inutul şi întinderea unor
atribu ii de rang constitu ional ale unor autorit i publice, ci, în realitate, s-a
solicitat Cur ii s pronun e o decizie interpretativ asupra unor dispozi ii legale
în vigoare, respectiv a celor cuprinse în art. 54 alin. (4) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judec torilor şi procurorilor, în care este prev zut procedura

de revocare din func iile de conducere a procurorilor de la nivelul parchetelor
de rang înalt, astfel c , din aceast perspectiv , solicitarea autorului sesiz rii
excede – din punctul nostru de vedere - procedurii prev zute în art. 146 lit. e)

din Constitu ie, ce vizeaz conflictul juridic de natur constitu ional .
6.2. În cadrul procedurii revoc rii prev zut

sti

nr.303/2004, actul în care se materializeaz

României reprezint

în art.54 alin.(4) din Legea

decizia (hot rârea) Preşedintelui

un act administrativ, supus controlului instan elor de

judecat de contencios administrativ.
Astfel, atât art. 52 din Constitu ie, cât şi Legea contenciosului administrativ nr.

554/2004 recunosc persoanei v t mate într-un drept al s u ori într-un interes legitim,
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de c tre o autoritate public , printr-un act administrativ sau prin nesolu ionarea în
termenul legal a unei cereri, dreptul de a se adresa instan ei de contencios
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau
a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzat .
Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

Legea contenciosului administrativ prevede în art.2 alin.(1) lit.c) faptul c ,
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actul administrativ este 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 na tere, modific sau

stinge raporturi juridice.

De asemenea, la art.2 alin.(2) se prevede c se asimileaz actelor administrative

unilaterale i refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept
sau la un interes legitim ori, dup caz, faptul de a nu r spunde solicitantului în
termenul legal.

Refuzul nejustificat de a solu iona o cerere este definit la art.2 alin.(1) lit.i)

drept exprimarea explicit , cu exces de putere, a voin ei de a nu rezolva cererea unei
persoane. Este asimilat refuzului nejustificat i nepunerea în executare a actului

administrativ emis ca urmare a solu ion rii favorabile a cererii sau, dup caz, a
plângerii prealabile.

La art.2 alin.(1) lit.n), excesul de putere este definit drept exercitarea dreptului

de apreciere al autorit ilor publice prin înc lcarea limitelor competen ei prev zute de

sti

lege sau prin înc lcarea drepturilor i libert ilor cet enilor.

6.3. Natura juridic a propunerii Ministrului Justi iei, a avizului Consiliului

Superior al Magistraturii i a refuzului Pre edintelui României de a revoca din
func ie pe Procurorul- ef DNA, prin raportare la dispozi iile art.54 alin.(4) din
Legea nr.303/2004
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Propunerea formulat de Ministrul Justi iei, fundamentat prin raportare la
art.51 alin.(2) lit.b) din Legea nr.303/2004 nu produce efecte juridice prin ea
înse i, în sensul c nu determin revocarea din func ie a Procurorului- ef DNA.
În schimb ea genereaz

efecte juridice, în temeiul legii, respectiv deschide

procedura de revocare din func ie a Procurorului- ef DNA, procedur care mai
cuprinde, în mod necesar, un aviz din partea CSM i care se încheie cu o decizie
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(act de autoritate) a Pre edintelui României.

Propunerea Ministrului Justi iei de revocare din func ie are natura juridic

a unei opera iuni administrative i nu poate avea natura juridic a unui act
administrativ, manifestare unilateral de voin

care prin ea îns i d

na tere,

modific sau stinge raporturi juridice.

Avizul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la propunerea

înaintat de Ministrul Justi iei reprezint o opinie de specialitate a autorit ii
publice de rang constitu ional care îndepline te rolul de garant al independen ei
justi iei. Avizul este unul consultativ, nu conform, astfel încât con inutul acestuia nu
este obligatoriu, nici pentru Pre edintele României i nici pentru Ministrul Justi iei,
de i trebuie solicitat i nu poate fi ignorat.

Pre edintele României încheie procedura de revocare din func ie a

Procurorului- ef DNA prin adoptarea unui act administrativ:
- fie decret de revocare, în condi iile în care d curs propunerii Ministrului

Justi iei;

- fie prin refuzul de a emite un decret de revocare din func ie, în condi iile în

sti

care decide s nu dea curs propunerii Ministrului Justi iei.
Ca atare, Preşedintele României emite un decret, ca act administrativ, numai

în situa ia în care d curs propunerii Ministrului Justi iei, în sensul revoc rii din
func ia de conducere a persoanei pentru care ministrul a solicitat revocarea.
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Potrivit art.100 din Constitu ia României ”Pre edintele, în exercitarea
atribu iilor sale, emite decrete care se public în Monitorul Oficial al României”.

La o prim interpretare a textului constitu ional s-ar putea desprinde concluzia
c toate atribu iile Pre edintelui se concretizeaz prin emiterea unor decrete, care se
public în Monitorul Oficial.

De i legiuitorul constituant s-a exprimat generic, nu toate atribu iile
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Pre edintelui, ci doar anumite atribu ii ale acestuia, sunt exercitate prin

emiterea de decrete.

În îndeplinirea atribu iilor sale definite de Constitu ie, Pre edintele României

recurge la toate cele patru categorii de activitate prin care, în statele democratice

moderne, este îndeplinit

func ia executiv , respectiv: actele juridice, faptele

materiale juridice, opera iunile administrative i actele exclusiv politice.
Ca atare, atribu iile Pre edintelui pot fi exercitate prin urm toarele forme:

- prin acte juridice – decrete;

- prin acte politice – mesaje, declara ii, apeluri, cereri de încuviin are,
sesiz ri .a.;

- prin

opera iuni

administrative

–

acreditarea

reprezentan ilor

diplomatici ai altor state, consultarea Guvernului, a Parlamentului,
acestea fiind combinate, de multe ori cu fapte materiale concrete, cum
ar fi participarea la

edin ele Guvernului, primirea scrisorilor de

acreditare, .a.

Din cele expuse mai sus rezult c atribu iile Pre edintelui urmeaz a se

sti

realiza în conformitate cu dou principii:

- unele vor îmbr ca forma unor decrete, forma pe care Constituantul o
prescrie, o stabile te, fie expres, fie implicit;
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- altele urmeaz a se realiza în forma pe care o decide Pre edintele, care
are deplina libertate în a hot rî sub ce form
anumit atribu ie.

s - i concretizeze o

De altfel, în doctrin , teoreticienii au sus inut, în mod constant, c
emiterea decretelor de c tre Pre edintele României nu este limitat

de

Constitu ie, care îns nu statueaz nici când poate Pre edintele s recurg la
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decrete i nici când va emite alte tipuri de acte. Aceasta deoarece Constitu ia se

limiteaz a stabili regula general , f r a preciza îns , când în îndeplinirea
atribu iilor sale, Pre edintele României urmeaz s recurg la calea decretelor i
când va utiliza alte forme de activitate. De aceea, în doctrin s-a sus inut c

Pre edintele este cel care î i define te singur limitele i disponibilitatea de a
emite decrete. Pre edintele nu este puternic doar datorit imaginii func iei i a
faptului c beneficiaz de legitimitatea votului na ional. Puterea sa deriv

i din

lipsa limitelor în ceea ce prive te actele, instrumentele de ac iune, pe care le are
la dispozi ie.

Având în vedere c , a a cum s-a ar tat anterior, Pre edintele României

încheie procedura de revocare din func ie a Procurorului- ef DNA, prin

adoptarea unui act administrativ (fie decret de revocare – în situa ia în care d
curs propunerii de revocare, fie prin refuzul de a emite un decret de revocare
din func ie – în condi iile în care nu d curs propunerii formulat de Ministrul
Justi iei), în ambele situa ii descrise mai sus, Pre edintele României se manifest
în calitate de autoritate decident , decizia sa constituind un act administrativ, de

sti

autoritate, în sensul Legii contenciosului administrativ, prin care se d na tere
sau se sting anumite raporturi juridice.
Dac Procurorul- ef DNA

ar fi fost revocat din func ie, atunci se stingeau

raporturile juridice n scute în baza decretului de numire în func ie.

95

e.r
o

Întrucât Procurorul- ef DNA nu a fost revocat din func ie, atunci se continu
raporturile juridice n scute în baza decretului de numire în func ie i se na te,
totodat , dreptul persoanei v t mate într-un drept subiectiv sau interes legitim –
public sau privat – de a solicita anularea actului administrativ în instan a de
contencios administrativ.

Pe cale de consecin , întrucât dispozi iile art.54 alin.(4) din Legea
prev d

ca

dou

institu ii

–

Ministrul

rip
es
ur
s

nr.303/2004

Justi iei

i

Consiliul Superior al Magistraturii – s realizeze dou opera iuni administrative

prealabile, pentru ca o a treia institu ie – Pre edintele României – s emit un

act administrativ, în sensul de manifestare unilateral de voin , care produce
prin ea îns i efecte juridice, consider m c , în prezenta cauz , nu se poate
sus ine c
natur

situa ia litigioas

constitu ional

dedus

i nici c

judec ii Cur ii Constitu ionale ar avea

solu ionarea acesteia ar fi de competen a

exclusiv a instan ei de contencios constitu ional – a a cum s-a apreciat în opinia
majoritar .

De asemenea, dac autorul sesiz rii a considerat c , refuzul Preşedintelui

României de a da curs propunerii de revocare din func ie a Procurorului- ef
DNA, este nejustificat sau intr în sfera excesului de putere se putea adresa tot
instan ei de contencios administrativ.

Şi actul administrativ şi refuzul emiterii actului administrativ intr în sfera

contenciosului administrativ, în sensul art. 126 alin. (6) din Constitu ie şi al Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel c punctul de vedere exprimat

sti

în opinia majoritar , în sensul c situa ia litigioas dedus judec ii Cur ii în
prezenta cauz

este de competen a exclusiv

a instan ei de contencios

constitu ional, i nu a instan elor de judecat , este neîntemeiat i reprezint o

solu ie izolat în jurispruden a Cur ii.

96

e.r
o

Astfel, prin Decizia nr. 270 din 10 martie 2008, publicat

în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 15 aprilie 2008, Curtea a statuat c
”neîndeplinirea unor obliga ii de sorginte legal (s.n. obliga ii prev zute într-o lege
infraconstitu ional

i nu în Legea fundamental – în prezenta cauz obliga iile ce

revin celor trei actori implica i în procedura de revocare a Procurorului- ef DNA,
respectiv Ministrul Justi iei, Consiliul Superior al Magistraturii i Pre edintele

rip
es
ur
s

României, nu sunt prev zute în Constitu ie, ci în art.54 alin.(4) din Legea
nr.303/2004) nu genereaz automat un conflict juridic de natur constitu ional ,

întrucât eventuala ignorare a unei astfel de competen e a unei institu ii sau

autorit i publice, fie ea nominalizat în chiar Titlul III al Constitu iei României,
nu reprezint eo ipso o problem de constitu ionalitate, ci una de legalitate, pentru
c raportul acestora poate fi cenzurat în fa a instan elor de judecat . In acest sens
s-a pronun at Curtea Constitu ional şi prin Decizia nr. 901 din 17 iunie 2009,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 21 iulie 2009.
Prin urmare, Curtea Constitu ional

nu poate da dezlegare unor probleme

litigioase care intr în competen a altor autorit i şi institu ii publice, motiv pentru
care modul de interpretare şi aplicare al dispozi iilor legale incidente intr în sfera
de înf ptuire a actului de justi ie, cu condi ia ca instan ele judec toreşti s fie
sesizate prin ac iuni specifice.

Aşa fiind, interven ia Cur ii devine legitim doar atunci când autorit ile şi

institu iile publice men ionate în Titlul III din Constitu ie ignor sau îşi asum
competen e constitu ionale de natur a crea blocaje ce nu pot fi înl turate în alt

sti

mod. Aceasta este esen a unui conflict juridic de natur constitu ional .”
În acela i sens, instan a de contencios constitu ional s-a mai pronun at i prin

Decizia

nr.

108/05.03.2014,

publicat

în

Monitorul

Oficial,

Partea

I,

nr.257/9.04.2014.
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Pentru toate aceste considerente, apreciem c

solicitarea autorului sesiz rii de

la pct. 3 al pct. III intitulat „ Concluzii" din sesizare, prin care a cerut Cur ii
Constitu ionale s

solu ioneze conflictul juridic de natur

constitu ional

„statuând conduita de urmat, în sensul c Preşedintele României are obliga ia s
emit decretul de revocare din func ie a procurorului şef DNA, doamna Laura
Codru a Kovesi" este inadmisibil , fiind f r

echivoc faptul c , instan a

rip
es
ur
s

constitu ional - în raport cu respectarea propriului statut jurisdic ional - nu
poate impune obligarea Pre edintelui României la emiterea, într-un anume mod
i cu un anumit con inut stabilit de ea, a acestui act administrativ.
Aceasta deoarece Curtea Constitu ional

s-ar substitui atribu iilor unei

instan e de contencios administrativ, mai exact ar ac iona în fapt ca o instan

de contencios administrativ care, potrivit art. 18 din Legea nr. 554/2004 are
competen a de a constata refuzul nejustificat şi de a obliga la emiterea actului

administrativ.

A admite faptul c , în cadrul contenciosului constitu ional, se poate constata

refuzul nejustificat şi se poate dispune obligarea autorit ii publice la emiterea
actului administrativ, ar avea semnifica ia unei schimb ri a statutului Cur ii

Constitu ionale, din arbitru între puterile statului, în parte component a uneia
dintre acestea.

Prin obligarea Pre edintelui României de a emite decretul de revocare din

func ie a Procurorului- ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, doamna Laura
Codru a Kovesi, instan a de contencios constitu ional, din punctul nostru de

sti

vedere, a dep it cadrul specific de solu ionare a unui conflict juridic de natur
constitu ional , întrucât procedura de revocare era deja epuizat , finalizat , la
momentul sesiz rii Cur ii, înc lcând astfel dispozi iile art.142 alin.(1) din
Constitu ie, potrivit c rora ”este garantul suprema iei Constitu iei.”
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Curtea Constitu ional nu se poate substitui Pre edintelui României, în a
c rui competen

intr verificarea legalit ii i oportunit ii solicit rii de revocare a

Procurorului- ef DNA.

Solu ionarea conflictelor juridice de natur constitu ional nu poate avea
semnifica ia înc lc rii chiar de c tre instan a de contencios constitu ional a
competen ei altei autorit i publice, de aceea examenul s u este circumscris

rip
es
ur
s

normelor i principiilor constitu ionale, i nu trebuie s

transgreseze cadrul

constitu ional, pentru a analiza fapte i ac iuni concrete în raport de norme cu
caracter infraconstitu ional.

6.4. Cu privire la efectele prezentei decizii a Cur ii Constitu ionale facem

trimitere la considerentele exprimate în paragraful 124 al Deciziei nr.68 din 27
februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.181 din
14 martie 2017. Astfel, în aceast decizie Curtea a statuat c :
”Potrivit art. 147 alin. (4) din Constitu ie, deciziile Cur ii Constitu ionale se

public în Monitorul Oficial al României. De la data public rii, deciziile sunt general
obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Efectul ex nunc al actelor Cur ii constituie
o aplicare a principiului neretroactivit ii, garan ie fundamental

a drepturilor

constitu ionale de natur a asigura securitatea juridic şi încrederea cet enilor în
sistemul de drept, o premis a respect rii separa iei puterilor în stat, contribuind în
acest fel la consolidarea statului de drept. Pe cale de consecin , efectele deciziei
Cur ii nu pot viza decât actele, ac iunile, inac iunile sau opera iunile ce urmeaz a
se înf ptui în viitor de c tre autorit ile publice implicate în conflictul juridic de

sti

natur constitu ional .”

Aplicând prezentei cauze aceste ra ionamente corecte ale Cur ii, exprimate

în Decizia nr.68/2017, se poate lesne observa c

instan a de contencios

constitu ional nu îl putea obliga pe Pre edintele României s emit un decret de
revocare din func ie a Procurorului- ef al DNA, într-o procedur deja finalizat ,
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în care Pre edintele i-a exercitat competen ele, în conformitate cu dispozi iile
legale.

7. Conduita Pre edintelui României, materializat

în refuzul revoc rii

Procurorului- ef DNA, nu a fost de natur a determina un blocaj institu ional,
întrucât în cadrul procedurii de revocare, fiecare institu ie implicat în aceast
i-a exercitat atribu iile, conform competen elor prev zute de lege,

rip
es
ur
s

procedur

respectiv prev zute în art.54 alin.(4) din Legea nr303/2004 privind statutul
judec torilor i procurorilor

În cererea formulat , autorul sesiz rii a sus inut c :
”Prezenta cauz priveşte partajarea de competen

între Ministrul Justi iei şi

Preşedintele României în cadrul procedurii de revocare a procurorilor cu func ii de
conducere, în condi iile lipsei unor norme care s stabileasc expres întinderea
acestei competen e. În esen , întrebarea principal este dac Preşedintele României
are un drept de veto în procedura de revocare a procurorilor şefi, r spunsul la

aceast întrebare oferind şi solu iile pentru eliminarea blocajului institu ional şi
stabilirea conduitei de urmat pentru p r ile în conflict. "

S-au invocat, în sus inerea cererii, considerentele Deciziei nr. 98/07.02.2008,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140/22.02.2008, prin care

Curtea Constitu ional a statuat c „Pentru solu ionarea conflictului juridic de natur
constitu ional

cu care a fost sesizat , Curtea trebuie, în consecin , s

caute

în elesul normei (....) din Constitu ie în litera acestui text, cât şi în principiile de baz

sti

şi în spiritul Legii fundamentale.”

Cu privire la procedura de revocare a procurorilor din func ii de

conducere,

procedur

nereglementat

Constitu ional a stabilit deja,

la

nivel

constitu ional,

Curtea

în elesul normelor legale în materie, tocmai prin

raportare la principiile de baz şi la spiritul Legii fundamentale, prin trei decizii pe
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care îns , atât autorul sesiz rii, cât i opinia majoritar din prezenta cauz , leau înl turat, le-au exclus de la orice evaluare (respectiv, Decizia nr.
375/6.07.2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.591/8.07.2005, Decizia
nr. 551/09.04.2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.357/27.05.2008,
precum şi Decizia nr. 683/27.06.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,
nr.479/12.07.2012).

rip
es
ur
s

7.1. Astfel, prin Decizia nr. 375/6.07.2005, publicat în Monitorul Oficial,

Partea I, nr.591/8.07.2005, Curtea Constitu ional a statuat c :
„(..,) sunt criticate şi prevederile art 30, art. 31 şi art. 52 din Legea nr.

303/2004 prin care se stabileşte dreptul Preşedintelui României de a refuza numirea
în func ie a judec torilor şi procurorilor propuşi de Consiliul Superior al
Magistraturii şi de a face numirile în cele mai înalte func ii din Ministerul Public la
propunerea ministrului justi iei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al
Magistraturii. Autorii sesiz rii sus in c

aceste prevederi ale legii contravin

dispozi iilor art. 134 din Constitu ie. Referitor la aceste critici, Curtea constat c
numirea judec torilor şi procurorilor urmeaz a se face la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii în continuare, iar numirea în anumite func ii de
conducere, se face dintre persoanele numite anterior în func ia de procuror. Dac
Preşedintele României nu ar avea nici un drept de examinare şi de apreciere
asupra propunerilor f cute de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea
judec torilor şi procurorilor sau în anumite func ii de conducere ori dac nu ar
putea refuza numirea nici motivat şi nici m car o singur

dat , atribu iile

sti

Preşedintelui României, prev zute de art 94

lit c) coroborat cu art 125 alin. (1) i art.134 alin.(1) din Constitu ie, ar fi golite de
con inut şi importan ."
7.2. Totodat , prin Decizia nr. 551/09.04.2009, publicat

în Monitorul

Oficial, Partea I, nr.357/27.05.2008, Curtea Constitu ional a statuat c :
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„Art. 134 alin. (1) din Constitu ia României prevede atribu ia Preşedintelui
României de a-i numi în func ie pe judec tori şi pe procurori, cu excep ia celor
stagiari, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. In aplicarea acestor
prevederi, legiuitorul are libertatea de a reglementa competen a Preşedintelui
României de a-i numi în func ie, inclusiv în func ii de conducere, şi de a-i revoca
pe to i magistra ii la care textul constitu ional se refer . Participarea Preşedintelui

rip
es
ur
s

României la constituirea în acest mod a autorit ii judec toreşti concord în egal

m sur cu principiul echilibrului puterilor în stat, consacrat prin art 1 alin. (4) din
Constitu ia României, şi nu este de natur s afecteze în vreun fel independen a
judec torilor, instituit

prin dispozi iile art 124 alin. (3) din Constitu ie, şi

exercitarea de c tre procurori a atribu iilor lor, cu respectarea principiilor
legalit ii şi impar ialit ii prev zute în art 132 alin. (1) din Legea fundamental ."
7.3. De asemenea, prin Decizia nr. 375/2005, Curtea Constitu ional ,

însuşindu-şi punctul de vedere comunicat de Guvernul României, a re inut c :
„Nu contravin Constitu iei nici noile prevederi care dau posibilitatea

Preşedintelui României s refuze numirea judec torilor şi procurorilor propuşi de
Consiliul Superior al Magistraturii. Prevederea legal

citat

d

eficien

prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitu ie care caracterizeaz România ca stat
„democratic ". Trebuie amintit c

spre deosebire de alte state, în România

judec torii şi procurorii nu sunt aleşi prin vot popular. Preşedintele României îns
este ales democratic, prin vot popular şi prin urmare este singurul exponent al
voin ei populare în raporturile cu autoritatea judec toreasc . Aceast

ultim

sti

calitate justific instituirea, în favoarea Preşedintelui, a unei „c i de atac" în cazul
în care apreciaz

c

propunerea CSM privind numirea unui judec tor sau

procuror nu ar fi justificat şi se impune a fi reanalizat tot de c tre CSM. Esen ial
este faptul c , într-o astfel de disput , Consiliul Superior al Magistraturii are ultimul

cuvânt, deci îşi p streaz integral şi neştirbit dreptul de a decide asupra chestiunii
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men ionate (Preşedintele nu are posibilitatea unui al doilea refuz în cazul
renominaliz rii aceleiaşi persoane de c tre CSM). În termeni constitu ionali acest tip
de raport juridic dintre Preşedinte şi CSM constituie o perfect punere în practica
legislativ a principiului constitu ional al „separa iei şi echilibrului puterilor" pe
care îl men ioneaz art. 1 alin. 4 din Legea fundamental .

Analogia pe care semnatarii sesiz rii o fac cu situa ia în care Preşedintele nu

rip
es
ur
s

poate s refuze numirea unor miniştrii care au primit votul de încredere de la
Parlament este inexact

şi mai cu seam

irelevant . Spre deosebire de CSM,

Parlamentul se constituie ca urmare a exprim rii, prin vot, a voin ei populare. Mult
mai adecvat ar fi analogia cu procedura conform c reia Preşedintele poate refuza o
singur

dat

promulgarea unei legi adoptate de Parlament, situa ie în care

respectiva lege este reexaminat de forumul legiuitor care o poate adopta îns tot în
forma ini ial . In plus, Guvernul apreciaz c trebuie respectat principiul simetriei,
consacrat şi aplicat în doctrina şi practica juridic . Art. 125 alineatul 1 din
Constitu ia României statueaz c judec torii sunt numi i de Preşedintele României.

Or, principiul simetriei actelor func ioneaz şi în cazul actelor Preşedintelui, în
sensul c

semn tura Preşedintelui de numire a unui judec tor nu este una

formal , ci una de substan , neputându-se sus ine c semn tura Preşedintelui este
de fapt o simpl formalitate. Numirea unui judec tor implic o responsabilitate
juridic pentru Preşedintele României, fapt pentru care este pe deplin explicabil
posibilitatea refuzului numirii unei persoane. Or, textul nou nuan eaz acest refuz,
eliminând posibilitatea unui abuz al Preşedintelui, în sensul c

Preşedintele

sti

României poate refuza o singur dat numirea unui judec tor sau procuror, pe când
vechiul text nu prevedea o asemenea limitare, Preşedintele putând refuza nelimitat şi

f r a motiva numirea în func ie a judec torilor şi procurorilor. Au de asemenea un
deplin suport constitu ional prevederile legale nou introduse care stabilesc c
numirea principalelor func ii de conducere din Parchetul de pe lâng Înalta Curte
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de Casa ie şi Justi ie şi Parchetul Na ional Anticorup ie se face de c tre
Preşedintele României, la propunerea Ministrului Justi iei şi cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii.

Potrivit art. 94 litera c) din Constitu ie, Preşedintele are ca atribu ie numirea
în func ii publice, iar aceast numire se face în condi iile legii. Nu exist nici un text
constitu ional care s reglementeze numirea în func iile de conducere din parchete,

rip
es
ur
s

ceea ce înseamn c aceasta se face în condi iile reglementate de lege.
Pe de alt

parte, potrivit art.132 alin.(1) din Constitu ie, procurorii î i

desf oar activitatea sub autoritatea Ministrului Justi iei. Ministrul Justi iei nu
controleaz în nici un caz solu iile procurorilor, aceştia fiind independen i potrivit
art. 4 alin. (1) din proiectul de modificare a Legii nr. 303/2004, iar nu numai
stabili, aşa cum se prevede în actuala form a Legii nr. 303/2004. Independen a
procurorilor este consacrat şi prin art. 61 alin. 2 din modific rile aduse Legii
304/2004 privind organizarea judiciar . În plus, dezbaterile din CSM - provocate de

solicitarea avizului - aduc transparen a acestor numiri şi revoc ri, având în vedere
caracterul public al şedin elor CSM.

Cererea de revocare a procurorilor generali şi a celorlalte persoane c rora li

se aplic

aceast

dispozi ie se circumscrie unor cerin e de eficien

men ionate

explicit în art. 50 din Legea 303 modificat , astfel încât nu vor putea avea loc
abuzuri. Mai mult, modific rile propuse sunt în total acord cu documentele
interna ionale în materie şi chiar se ridic

deasupra standardelor europene.

(Recomandarea (2000)19 privind rolul procurorului în sistemul justi iei penale,

sti

adoptat de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei). Procedura de numire şi
revocare a conduc torilor parchetului este conform cu procedura de numire şi
revocare din alte state membre ale Uniunii Europene, precum Danemarca,
Finlanda, Suedia, Germania, Irlanda, Olanda, Spania, Portugalia, Cehia, Estonia,
Slovenia şi altele." (a se vedea în acela i sens i Decizia nr. 683/27.06.2012,
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publicat

în Monitorul Oficial, Partea I, nr.479/12.07.2012, în care Curtea

Constitu ional

- recunoscând existen a „ unor competen e considerabile ale

Preşedintelui României în diverse domenii" - reia considerentele Deciziei nr.
375/2005).

În concluzie, constat m c exist o bogat jurispruden

a Cur ii cu privire la

atribu ia Preşedintelui României în materia numirii i revoc rii în/din func ie a

rip
es
ur
s

judec torilor i procurorilor, inclusiv a procurorilor cu func ii de conducere de la
nivelul Parchetelor de rang înalt, jurispruden

care stabileşte nu numai faptul c ,

Preşedintele României are un drept de apreciere şi de examinare în aceast
materie, dar şi c analogia cu procedura în care Preşedintele refuz numirea unui
ministru este inexact şi mai cu seam irelevant .

În opinia noastr , nu exist niciun temei pentru care a fost eliminat

dreptul de apreciere i de examinare al Pre edintelui statului în procedura de

revocare a procurorilor din func iile de conducere de la nivelul parchetelor de
rang înalt i de a fi astfel obligat s

accepte orice propunere de revocare

formulat de Ministrul Justi iei. Este de fapt o golire de con inut a atribu iilor

Pre edintelui statului, sub acest aspect. Dreptul Pre edintelui statului de a
refuza motivat propunerea venit din partea Ministrului Justi iei reprezint o
garan ie suplimentar c se p streaz independen a procurorilor.
De altfel, toate procedurile de numire

i revocare în/din func iile de

judec tor sau procuror, precum i în/din func iile de conducere de la instan a
suprem

i de la PICCJ, DNA

i DIICOT – respectiv cele prev zute în Legea

sti

nr.303/2004 în vigoare – au reprezentat fundamentul pentru realizarea unei

justi ii reale în România, mul umit unui mecanism tripartit care a dovedit c
ofer

contraponderi: Pre edintele României (demnitarul ales direct de c tre

cet eni cu cea mai mare legitimitate democratic , popular ), Ministrul Justi iei
(reprezentant al Guvernului) i CSM (garantul independen ei justi iei alc tuit
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din reprezentan ii magistra ilor), i care au reprezentat, totodat , fundamentul
accederii României la Uniunea European .

Atribuirea prin prezenta decizie a Cur ii a unei competen e exclusive
Ministrului Justi iei în procedura de revocare din func ie a procurorilor de rang
înalt afecteaz statutul acestora din urm , prin posibilitatea influen rii carierei
acestora în mod arbitrar. În lipsa oric rui factor extern, de natur s men in

rip
es
ur
s

un echilibru al diverselor interese ce pot ap rea în privin a func iilor de
conducere de la nivelul Parchetelor, sunt create premisele instabilit ii func iei
i a interven ionismului, ce nu pot avea decât consecin e negative asupra bunei

func ion ri a Parchetelor i a sistemului judiciar, în general.
Pe de alt parte, în prezenta cauz , Pre edintele României nu i-a arogat o

competen

constitu ional

care s

apar in

Ministrului Justi iei (conflict

pozitiv) i nici nu l-a împiedicat pe Ministrul Justi iei s î i exercite competen a

de a demara procedura de revocare, prin formularea unei propuneri de
revocare din func ie a Procurorului- ef DNA (conflict negativ), astfel c nu se

poate pune în discu ie apari ia unui blocaj institu ional, ca urmare a refuzului
Pre edintelui statului de a revoca din func ie pe Procurorul- ef DNA.
7.4. Totodat , în opinia majoritar s-a sus inut c , în procedura de revocare a

procurorilor şefi, este f r dubiu c dintre cei trei actori institu ionali implica i
(Ministrul Justi iei, Consiliul Superior al Magistraturii, Preşedintele României),
rolul principal şi decizional apar ine Ministrului Justi iei i c

aceast concluzie a

fost exprimat deja de Curtea Constitu ional în Decizia nr. 45 din 30 ianuarie

sti

2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.199/5.03.2018, fiind fundamentat
pe dispozi iile art. 132 alin. (1) din Constitu ie, care statueaz

c

procurorii

func ioneaz sub autoritatea Ministrului Justi iei.
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Ca atare, în opinia majoritar , în procedura revoc rii din func ie a
Procurorului- ef DNA, s-a apreciat c , rolul central îl are Ministrul Justi iei, sub
autoritatea acestuia func ionând procurorii constitui i în parchete i c dispozi iile
constitu ionale, care stabilesc o putere de decizie a Ministrului Justi iei asupra
activit ii desf urate de procurori, aspect care se reflect

i asupra carierei

acestora, sunt prevederile art.132 alin.(1) din Constitu ie.

rip
es
ur
s

Apreciem c , în prezenta cauz nu au aplicabilitate i nu pot fi invocate în

sus inerea punctului de vedere îmbr isat de opinia majoritar , considerentele
Deciziei nr. 45/2018, întrucât, pe de o parte, acestea nu vizeaz solu ii legislative
în vigoare, iar pe de alt parte, în Decizia nr.45/2018 Curtea Constitu ional a statuat
numai cu privire la numirea procurorilor în func iile de conducere, nu şi cu privire la
revocarea acestora, veto-ul preziden ial, limitat la refuzarea unei singure propuneri
de numire în func iile de conducere (avut în vedere prin noua Lege de modificare i
completare a Legii nr.303/2004) neputând fi extins cu privire la institu ia revoc rii.
7.5. În elesul sintagmei ”sub autoritatea Ministrului Justi iei” din

con inutul art.132 alin.(1) din Constitu ie

Textul constitu ional al art.132 alin.(1) statueaz

desf oar

c

”Procurorii î i

activitatea potrivit principiului legalit ii, al impar ialit ii

controlului ierarhic, sub autoritatea Ministrului Justi iei”, deci c

i al

Ministrul

Justi iei exercit o autoritate asupra procurorilor, f r îns s detalieze în ce const
aceast autoritate.

Prin Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 76 din 26 februarie 2015, publicat în

sti

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 13 martie 2015, paragraful 14 s-a

statuat c :

”Procurorul, prin func iile sale stabilite în art. 131 din Constitu ie reprezint

interesele generale ale societ ii, ap r ordinea de drept, precum i drepturile i
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libert ile cet enilor i prin statutul s u legal de magistrat, consacrat prin dispozi iile
Legii nr. 303/2004, beneficiaz de o serie de tr s turi ce-l apropie mult de sfera
activit ii de judecat . Dispozi iile constitu ionale mai sus men ionate instituie
atribu ii cu caracter de generalitate care sunt concretizate detaliat, dup caz, prin legi
organice sau prin legi ordinare. De aceea, formele concrete prin care Ministerul
Public î i poate îndeplini rolul de reprezentant al interesului social , general şi public
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constau, potrivit art.63 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar , în:
efectuarea urm ririi penale în cazurile şi în condi iile prev zute de lege, conducerea şi
supravegherea activit ii de cercetare penal

a poli iei judiciare, precum şi

conducerea şi controlul altor organe de cercetare penal , sesizarea instan elor
judec toreşti pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii, exercitarea ac iunii
civile, în cazurile prev zute de lege, participarea, în condi iile legii, la şedin ele de
judecat , exercitarea c ilor de atac împotriva hot rârilor judec toreşti, în condi iile
prev zute de lege, ap rarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale
persoanelor puse sub interdic ie, ale disp ru ilor şi ale altor persoane, în condi iile
legii, ac ionarea pentru prevenirea şi combaterea criminalit ii, sub coordonarea

Ministrului Justi iei, pentru realizarea unitar a politicii penale a statului, studierea
cauzelor care genereaz sau favorizeaz criminalitatea, sens în care elaboreaz şi
prezint Ministrului Justi iei propuneri în vederea elimin rii acestora, precum şi
pentru perfec ionarea legisla iei în domeniu, verificarea respect rii legii la locurile de

de inere preventiv , precum şi în exercitarea oric ror altor atribu ii prev zute de lege.
De asemenea, potrivit art.67 alin.(1) din Legea nr.304/2004, procurorul particip la

sti

şedin ele de judecat , în condi iile legii, şi are rol activ în aflarea adev rului, iar,
potrivit dispozi iilor art.351 şi art.363 din Codul de procedur penal , judecata se
desf şoar oral, nemijlocit şi contradictoriu, la ea participând, în mod obligatoriu,
procurorul care exercit un rol activ, în vederea afl rii adev rului şi a respect rii
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dispozi iilor legale, putând formula motivat cereri, ridica excep ii şi pune concluzii în
acord cu obiectivele stabilite de Constitu ie.”
Cât prive te

autoritatea Ministrului Justi iei asupra procurorilor,

prev zut în art.132 alin.(1) din Constitu ie, aceasta are doar semnifica ia unei
autorit i organizatoric - administrative, iar nu de autoritate func ional , a a
cum a statuat, de altfel, instan a de contencios constitu ional prin Decizia nr.375 din
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6 iulie 2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.591 din 8 iulie 2005.

De-a lungul timpului legiuitorii constituan i au încercat s creioneze natura

juridic a Ministerului Public i s explice situarea procurorilor sub autoritatea
Ministrului Justi iei.

Primele reglement ri legale, dup intrarea în vigoare a Constitu iei din 1991,

privind raporturile între Ministrul Justi iei i procurori îl situau pe ministru pe o
pozi ie de superioritate ierarhic .

Legea nr. 92/1992 privind organizarea judec toreasc prevedea în art. 38 c

Ministrul Justi iei efectueaz controlul asupra tuturor membrilor Ministerului Public
prin procurorii inspectori din cadrul Parchetului General de pe lâng instan a suprem
i din parchetele de pe lâng cur ile de apel, precum i prin procurori delega i.

Controlul se efectua prin verificarea lucr rilor, a modului cum se desf oar
raporturile de serviciu cu justi iabilii i cu celelalte persoane implicate în lucr rile de
competen a Ministerului Public, precum i prin aprecierea asupra activit ii, preg tirii

sti

i aptitudinilor profesionale ale procurorilor. Ministrul putea cere procurorului

general inform ri cu privire la activitatea Ministerului Public i putea da îndrum ri cu
privire la m surile ce trebuiau luate pentru combaterea criminalit ii. Ministrul avea
dreptul de a da dispozi ii scrise, prin procurorul general, procurorului competent s
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înceap , în condi iile legii, procedura de urm rire a infrac iunilor despre care avea
cuno tin

i s promoveze în fa a instan elor judec tore ti ac iunile necesare ap r rii

interesului public.

Dup cum se poate observa, autoritatea exercitat de Ministrul Justi iei asupra
procurorilor, în dezvoltarea dispozi iilor constitu ionale înscrise în art. 131 alin. (1)
din textul ini ial al Legii fundamentale, avea caracter administrativ i un con inut
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substan ial, dispozi iile date de acesta prin procurorul general, în vederea respect rii
i aplic rii legii, fiind obligatorii (art. 37 din Legea nr. 92/1992).
Acceptarea interpret rii pe care instan a de contencios constitu ional a dat-o în

prezenta cauz sintagmei ”sub autoritatea Ministrului Justi iei” din con inutul art.132
alin.(1) din Constitu ia României ar echivala cu o ”întoarcere în timp” a
reglement rilor privind cariera magistra ilor, la nivelul anului 1997, perioad în care
România se afla într-un proces complex i continuu de implementare a unor principii
i reguli specifice statului de drept, în vederea ader rii la Uniunea European .
Astfel, în perioada postdecembrist , România – candidat

structurile Uniunii Europene – s-a confruntat în permanen

la aderare în

cu dificult i i critici

(justificate) referitoare la imixtiunea factorului politic, în principal executiv, prin
Ministrul Justi iei, în actul de justi ie.

În acest sens, nu trebuie uitat rolul nefast al Legii nr.142/1997, care a modificat

Legea nr.92/1992, privind organizarea judec toreasc , în evolu ia statutului

sti

magistratului român.

Legea nr.142/1997

a fost actul normativ care a anulat practic principiul

separa iei puterilor în stat, acordând Ministrului Justi iei, om politic, prerogative
discre ionare privind cariera magistra ilor.
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Astfel, delegarea i eliberarea din func ie a judec torilor i a procurorilor
stagiari se dispunea de c tre Ministrul Justi iei [art.55 alin.(3)]; Ministrul Justi iei
era cel care desemna judec torii care s judece cauze privind pe minori [art.16
alin.(3)]; Ministrul Justi iei, era cel care, prin inspectori generali, judec toriinspectori de la cur ile de apel sau prin judec tori-delega i, avea drept de control
asupra activit ii judec torilor de la judec torii, tribunale i cur i de apel (art.19).
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Controlul se exercita prin verificarea lucr rilor procurorului, a modului în care

se desf urau raporturile de serviciu cu justi iabilii i avoca ii, precum i prin
aprecierea asupra activit ii, preg tirii i aptitudinilor profesionale [art.19 alin.(2)];
structura i organizarea aparatului fiec rui parchet, precum i parchetele la care
urmau s

se înfiin eze sec ii maritime

criminalistic

i fluviale, birouri sau servicii de

i criminologie, se stabileau de c tre Ministrul Justi iei, la propunerea

Procurorului General (art.34).

De asemenea, Ministrul Justi iei era cel care, prin procurori-inspectori din

cadrul Parchetului General de pe lâng Curtea Suprem de Justi ie i din parchetele
de pe lâng cur ile de apel sau al i procurori delega i, exercita controlul asupra tuturor
membrilor Ministerului Public. Controlul se exercita prin verificarea lucr rilor, a
modului în care se desf urau raporturile de serviciu cu justi iabilii i avoca ii,
precum i prin aprecierea asupra activit ii, preg tirii i aptitudinilor profesionale.
Ministrul Justi iei putea da dispozi ie scris , prin Procurorul General, procurorului
competent s înceap , în condi iile legii, procedura de urm rire a infrac iunilor despre

sti

care are cuno tin

i s promoveze în fa a instan elor judec tore ti ac iunile necesare

ap r rii interesului public (...) – art.38.
Judec torii i procurorii stagiari erau numi i în func ie prin ordin al Ministrului

Justi iei (art.55).
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Art.62 alin.2 lit.c) prevedea c , din comisia de examinare a judec torilor i
procurorilor stagiari care sus ineau examenul de capacitate f cea parte i un delegat al
Ministerului Justi iei, desemnat de Ministrul Justi iei.

Pentru a fi numit sau avansat în func ii superioare, magistratul trebuia s aib o
activitate meritorie, atestat prin notele calificative acordate de efii ierarhici i
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inspectori i s îndeplineasc anumite condi ii de vechime prev zute de lege.

Cu alte cuvinte, inspectorii desemna i de c tre Ministrul Justi iei în cadrul

instan elor ori a parchetelor erau chema i s aprecieze asupra numirii sau avans rii în
func ii superioare a magistra ilor.

În acela i timp, printre atribu iile reglementate de art.73 din lege în sarcina

Consiliului Superior al Magistraturii nu se reg seau i cele privind promovarea în
func ii de conducere a judec torilor i procurorilor.

În art.91 din Legea nr.92/1992, modificat prin Legea nr.142/1997 (art.75) se

prevedea c magistra ii nu pot fi re inu i, aresta i preventiv, perchezi iona i sau trimi i
în judecat , f r avizul Ministrului Justi iei.

Potrivit art.80 din Legea nr.142/1997, Ministrul Justi iei era cel care avea

competen a de a dispune suspendarea din func ie a magistratului.
Ministrul Justi iei era cel care aproba stagiile de preg tire profesional a

sti

magistra ilor (art.91).

Potrivit art.96 din lege, competen a de a exercita ac iunea disciplinar

împotriva judec torilor apar inea în mod exclusiv Ministrului justi iei, iar în cadrul
procurorilor, aceasta se exercita de c tre Ministrul Justi iei i Procurorul General.

112

e.r
o

Cu alte cuvinte

i, ca o concluzie a celor prezentate anterior, toate

atribu iile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera
magistra ilor erau condi ionate în exercitarea lor, fie de recomandarea, fie de
propunerea Ministrului Justi iei.

Ulterior, prin legile reformei în justi ie adoptate în anul 2004, autoritatea
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Ministrului Justi iei asupra procurorilor s-a diminuat în mod considerabil,
ministrul nemaiavând posibilitatea de a interveni în mod direct în activitatea
procurorilor.

Cu privire la cariera procurorilor, prin legile reformei în justi ie adoptate

în anul 2004, pentru Ministrul Justi iei s-a statuat doar atribu ia de a propune
Pre edintelui României numirea/revocarea procurorilor cu func ii de conducere
de la nivelul Parchetelor de rang înalt, cu avizul Consiliului Superior al
Magistraturii [art. 54 alin. (1) i (4) din Legea nr. 303/2004, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare].

Astfel, Legea nr.303/2004 privind Statutul judec torilor i procurorilor a

înl turat puterile discre ionare ale Ministrului Justi iei, introduse anterior prin
Legea nr.142/1997

i care sunt reafirmate, în prezent, de c tre Ministrul

Justi iei în cererea de solu ionare a conflictului juridic de natur constitu ional ,
pentru a încerca o nou putere de decizie asupra carierei magistra ilor.
Prin Legea nr.303/2004, procurorii nu mai sunt subordona i ierarhic

sti

Ministrului Justi iei, iar acesta nu mai are dreptul de interven ie direct în
activitatea procurorilor,

i în acest sens trebuie interpretat

semnifica ia

sintagmei ”sub autoritatea Ministrului Justi iei” din con inutul art.132 alin.(1)
din Constitu ie.
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Procurorii se afl sub protec ia principiului legalit ii, al impar ialit ii i al
controlului ierarhic exercitat în interiorul sistemului. Procurorul a devenit astfel
independent în rela iile cu celelalte autorit i publice, inclusiv cu instan ele
judec tore ti

i î i exercit

atribu iile numai în temeiul legii, în considerarea

independen ei ce le-a fost conferit
nr.303/2004.

prin dispozi iile art.3 alin.(1) din Legea
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Art. 62 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar ,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.827 din 13 septembrie 2005,
prevede c autoritatea Ministrului Justi iei se exercit , în condi iile legii.
De altfel,

i în doctrina de specialitate s-a precizat c

Ministrului Justi iei asupra procurorilor nu trebuie s

aib

autoritatea
sensul unei

subordon ri ierarhice, ci acela al unei rela ii de administrare, similar cu rela ia
existent între Ministrul Justi iei i instan ele de judecat .
Practic, prin solu ia adoptat în prezenta cauz

i prin interpretarea pe care a

dat-o textului art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004, în procedura de revocare a

procurorilor cu func ii de conducere de la nivelul Parchetelor de rang înalt, instan a
de contencios constitu ional a acordat putere discre ionar , decizional

doar

Ministrului Justi iei.

7.6. In genere, atât în cadrul procedurii numirii, cât şi în cadrul procedurii

revoc rii, Preşedintele României trebuie s fac o analiz de legalitate, pe de o

sti

parte, şi de oportunitate, pe de alt parte.

Aprecierea asupra legalit ii unei m suri const în evaluarea cu privire la

valoarea sa juridic , în func ie de norme legale preexistente.
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Aprecierea cu privire la oportunitatea aceleiaşi m suri const în evaluarea
cu privire la valoarea sa practic , în func ie de criterii circumstan iale şi factuale.

Dac în privin a numirii procurorilor în func iile de conducere norma în
vigoare prev zut

la art. 54 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 stabileşte c

„Preşedintele României poate refuza motivat numirea în func iile de conducere
prev zute la alin. (1), aducând la cunoştin a publicului motivele refuzului”, în
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privin a revoc rii procurorilor din func iile de conducere, norma în vigoare prev zut
la art. 54 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 trimite expres la motivele prev zute la

„art. 51 alin. (2) care se aplic în mod corespunz tor".

Prin urmare, singura limitare, atât a legalit ii, cât şi a oportunit ii m surilor

pe care Preşedintele le poate lua în materia revoc rii provine din înseşi normele

legale, care îi stabilesc competen a de a face evaluarea de legalitate şi de oportunitate.
Preşedintele României trebuie s aplice aceste norme de fiecare dat când i se
înainteaz o propunere de numire sau de revocare, neputând fi altfel limitat.
Dreptul de apreciere cu privire la oportunitate vizeaz „puterea discre ionar "

de care dispune Pre edintele României, în realizarea competen elor sale.
No iunea de „putere discre ionar " a fost consacrat în literatura juridic de

drept administrativ şi, deşi denumirea acestui concept ar putea conduce la ideea c

administra ia, ac ionând cu putere discre ionar , ar ac iona contra legalit ii, în
realitate, exerci iul „puterii discre ionare" nu trebuie confundat cu „excesul de
putere", aşa cum acesta este definit în art. 2 lit. n) din Legea nr. 554/2004.
In plus, „dreptul de veto" nu este o no iune consacrat pe planul dreptului

sti

administrativ, fiind recunoscut doar în cadrul anumitor proceduri constitu ionale, ce
implic o puternic component politic (numire/revocare miniştri), proceduri ce nu
se finalizeaz cu emiterea unor acte administrative supuse controlului judec toresc,

în sensul art. 126 alin. (6) din Constitu ie.
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Din aceeaşi perspectiv , a aprecierii asupra legalit ii/oportunit ii m surii
dispuse de Pre edintele României, în procedura de revocare a Procurorului- ef DNA,
respectiv refuzul de a da curs propunerii Ministrului Justi iei, nu se poate sus ine c
acesta a ac ionat politic, întrucât (aşa cum rezult şi din documentul transmis de
Pre edintele României, Ministrului Justi iei, document ata at cererii de solu ionare a
conflictului juridic de natura constitu ional ), analiza Preşedintelui României a
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vizat atât legalitatea, cât şi oportunitatea m surii propuse de Ministrul Justi iei.

O examinare atent a con inutului adresei de refuz a revoc rii demonstreaz c
Pre edintele statului, pe dou pagini, a prezentat motive de nelegalitate a cererii
Ministrului Justi iei i abia în ultima fraz a men ionat c revocarea nu este
oportun .

7.7.

S-a mai sus inut, totodat , în opinia majoritar

c , sintagma din

cuprinsul art. 54 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, respectiv „revocarea procurorilor
din func iile de conducere prev zute la alin. (1) se face de c tre Preşedintele
României", trebuie interpretat în sensul c Pre dintele statului este obligat s emit

decretul de revocare, conform propunerii f cut de Ministrul Justi iei.
Din punctul nostru de vedere, în mod neîntemeiat, în opinia majoritar

s-a

sus inut c revocarea trebuie obligatoriu f cut de Pre edintele României, în

sensul dorit de cel ce a f cut propunerea, fiindu-i înl turat astfel Pre edintelui

statului orice drept de apreciere. Mai exact, în aceast interpretare, dac Ministrul
Justi iei a f cut o propunere de revocare pentru persoana ce ocup

func ia de

sti

conducere, Pre edintele statului ar fi obligat s emit actul de revocare din func ie a

acelei persoane.
În textul art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004 legiuitorul statueaz doar c

revocarea se face de c tre Pre edintele statului, sensul dispozi iei legale nefiind,
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în niciun mod, acela c

Pre edintele ar fi obligat s

revoce din func ia de

conducere persoana pentru care s-a f cut propunerea de revocare.

Nimeni, nici m car instan a de contencios constitu ional, nu-i poate
impune Pre edintelui României s adopte o hot râre, fie în sensul revoc rii
persoanei cu func ie de conducere în cadrul Parchetelor de rang înalt, fie în
sensul respingerii revoc rii.
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Pe de alt parte, textul art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004 trimite la

motivele prev zute la art. 51 alin. (2), care se aplic în mod corespunz tor, ceea
ce demonstreaz c Pre edintele are dreptul de apreciere asupra propunerii de
revocare f cut de Ministrul Justi iei.
Legea calific

manifestarea de voin

a Ministrului Justi iei ca o

propunere, deci o opera iune administrativ care, prin ea îns şi, nu poate avea
aceeaşi for

juridic cu actul administrativ la baza c ruia st , deoarece nu d

naştere, modific sau stinge raporturi juridice.
Prin reducere la absurd, dac

inten ia legiuitorului ar fi fost aceea ca

Preşedintele României s fie lipsit de un drept de apreciere cu privire la legalitatea şi
oportunitatea m surii revoc rii procurorilor din func iile de conducere, atunci ar fi
utilizat un alt termen decât acela de „propunere ". Chiar şi în teoria competen elor

conjuncte nu exist conceptul de „propunere conform ".

De aceea, sus inerea autorului sesiz rii, îmbr i at

de opinia majoritar ,

potrivit c reia în art. 54 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 „este reglementat o
obliga ie, iar nu o facultate a Preşedintelui" este total nefondat .

sti

Un refuz formulat de Preşedintele României - în temeiul unor dispozi ii legale,

ce recunosc un drept de apreciere nu numai Ministrului Justi iei, cu ocazia formul rii

propunerii, ci şi Preşedintelui României atunci când decide asupra propunerii - nu
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poate avea consecin a în plan constitu ional a împiedic rii Ministrului Justi iei de a-şi
realiza rolul s u şi nu poate fi considerat „un act de înc lcare a Constitu iei".

7.8. Totodat , deşi formal, a fost invocat principiul cooper rii loiale între
autorit i publice, în opinia majoritar este dezvoltat o viziune proprie cu privire la
func ionarea acestei cooper ri, mai exact s-a sus inut c , într-o procedur

care
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implic mai multe institu ii, numai una dintre acestea (Ministrul Justi iei) are rol
central, decizional, în func ie de sfera de competen

vizat de respectiva procedur ,

celelalte institu ii implicate (Consiliul Superior al Magistraturii i Pre edintele
României) fiind de natur a oferi doar regularitate procedurii, f r a o putea bloca.
În aceast interpretare nu numai rolul Pre edintelui statului este mult diminuat,

ci i rolul constitu ional al Consiliului Superior al Magistraturii, organism ce are
competen a de a gestiona cariera magistra ilor.

Or, legiuitorul a optat pentru o procedur în care este necesar i avizul CSM.

În cadrul procedurii de revocare, Sec ia pentru procurori a CSM nu
îndepline te un rol pur formal, ci exercit un rol activ în analizarea propunerii
de revocare formulat de Ministrul Justi iei, rol care se materializeaz în avizul
pozitiv sau negativ dat propunerii. În aceast procedur , ca de altfel în orice
procedur

administrativ , avizul are rolul de a contribui la fundamentarea

con inutului deciziei şi la înt rirea caracterului legal al actului administrativ. Şi, deşi
în opinia majoritar , se admite rolul „consultativ" al avizului C.S.M, „nefiind

contestat sau pus în discu ie în cauz natura lui", nu se admite îns c , nu

sti

Ministrul Justi iei este destinatarul final al concluziilor avizului, ci Pre edintele
României. Cel mult, ca urmare a avizului nefavorabil, Ministrul Justi iei ar putea
reveni asupra propriei propuneri, îns nu ar putea impune Preşedintelui României
propria solu ie.
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7.9. Pe de alt parte, în „ecua ia" din aceast procedur , componenta puternic
politic este reprezentat de ini iatorul procedurii, respectiv de Ministrul Justi iei,
numit exclusiv politic, i nu de

Consiliul Superior al Magistraturii, garantul

constitu ional al independen ei justi iei, ori de Preşedintele României, ce nu poate fi
membru

al

unui

partid

politic

şi

care

are

rolul constitu ional de a veghea la respectarea Constitu iei şi la buna func ionare a

rip
es
ur
s

autorit ilor publice, în conformitate cu art. 80 alin. 2 şi art. 84 alin. (1) din

Constitu ie.

Înc din anul 1990, anterior chiar caracteriz rii prin Constitu ia României din

1991 a statului român ca „stat de drept", Preşedintele României a avut competen a de

a numi şi elibera din func ie procurorul general. (a se vedea Decretul nr. 73/1990).

Aceast competen

a apar inut, în mod neîntrerupt, Preşedintelui României, pân în

prezent.

Prevederile legale introduse prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în

domeniile propriet ii şi justi iei, precum şi unele m suri adiacente - prevederi ce
stabilesc c numirea în principalele func ii de conducere din Parchetul de pe lâng
Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie şi din Parchetul Na ional Anticorup ie (actualmente

DNA) se face de c tre Preşedintele României, la propunerea Ministrului Justi iei şi cu

avizul Consiliului Superior al Magistraturii - nu reprezint altceva decât expresia

consolid rii acestei prerogative a Preşedintelui României.

Potrivit art. 80 alin. (1) din Constitu ie „Preşedintele României reprezint

statul român şi este garantul independen ei na ionale, al unit ii şi al integrit ii
rii". In literatura juridic de specialitate s-a subliniat c aceast

sti

teritoriale a
prerogativ

deriv , pe de o parte din locul pe care acesta îl ocup

în rândul

autorit ilor statului şi, pe de alt parte, din modalitatea de alegere a şefului de stat.
Preşedintele personific autoritatea statal şi întreaga na iune de la care deriv
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puterea, lucru firesc, având în vedere c şeful statului este ales de c tre popor,
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

De aceea, orice interpretare care ar goli de con inut şi importan

atribu ia

Preşedintelui României în materia revoc rii procurorilor din func iile de conducere de
la nivelul Parchetelor de rang înalt nu poate fi justificat decât prin prisma unor
elemente exterioare, ce nu in de statul de drept şi democra ia constitu ional .

rip
es
ur
s

A admite noua interpretare pe care Curtea o d competen elor Pre edintelui

României i ale Ministrului Justi iei în procedura de revocare a procurorilor din
func iile de conducere de la nivelul parchetelor de rang înalt

(interpretare ce

inverseaz raporturile dintre Preşedintele României şi Ministrul Justi iei, numit în
func ie prin decret preziden ial) - în sensul c , Ministrul Justi iei ar avea rolul central
în aceast procedur , ar însemna s nu se in seama de necesitatea echilibrului între
puterile statului şi nici de eforturile depuse în consolidarea democra iei, iar pentru a

se da doar satisfac ie într-o ac iune conjunctural , s

se modifice competen e

consacrate/câştigate.

*

*

Fa

*

de toate aspectele men ionate mai sus, consider m c

instan a de

contencios constitu ional ar fi trebuit s constate c în cauz nu a existat un

conflict juridic de natur constitu ional
i Pre edintele României, pe de alt

între Ministrul Justi iei, pe de o parte,

parte, în principal, i între Guvernul

României i Pre edintele României, în subsidiar, generat – a a cum au sus inut

autorii sesiz rii – de refuzul Pre edintelui României de a da curs propunerii de

sti

revocare din func ie a Procurorului- ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie,
deoarece:
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- Ministrul Justi iei nu reprezint o autoritate public constitu ional în
sensul articolului 146 lit.e) din Constitu ia României i deci nu poate fi parte
într-un conflict juridic de natur constitu ional ;

- Guvernul României, de i poate avea calitatea de parte într-un conflict
juridic

de

natur

constitu ional ,

reprezentând

o

autoritate

public

constitu ional , în sensul art.146 lit.e) din Legea fundamental , nu are îns nici o

rip
es
ur
s

competen , nici o atribu ie – nici de rang constitu ional i nici de rang legal – în

ceea ce prive te cariera magistra ilor, astfel c

nu se poate constata c

Pre edintele României i-ar fi arogat, competen e care potrivit Constitu iei s

apar in Guvernului sub acest aspect, deci nu se poate pune în discu ie existen a
unui conflict juridic de natur

constitu ional

între aceste dou

autorit i

publice;

- în cadrul procedurii de revocare a Procurorului- ef al Direc iei Na ionale

Anticorup ie (DNA), Pre edintele României a pronun at o hot râre, în sensul
nerevoc rii din func ie a acestuia, încheind, finalizând practic procedura
declan at de Ministrul Justi iei, astfel c nu poate fi pus în discu ie problema
cre rii de c tre Pre edinele statului a unui blocaj institu ional;
- nu s-a putut stabili o dep ire din partea Pre edintelui României a

limitelor de competen

pe care legea i le confer în procedura de revocare a

Procurorului- ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a
Kovesi;

-nu s-a putut stabili o imixtiune a Pre edintelui României în competen ele

sti

celorlalte institu ii implicate în procedura de revocare a Procurorului- ef DNA,

respectiv în competen ele Ministrului Justi iei i ale Consiliului Superior al
Magistraturii;
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- nu s-a putut stabili o înc lcare a principiului cooper rii loiale între
autorit i din partea Pre edintelui României.

JUDEC TOR,

rip
es
ur
s

Dr. LIVIA DOINA STANCIU

OPINIE SEPARAT

În dezacord cu opinia majoritar , consider m c sesizarea formulat de prim-

ministrul României trebuia respins şi constatat c nu exist un conflict juridic de natur
constitu ional între Ministrul Justi iei, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de alt
parte, în principal, şi între Guvernul României şi Preşedintele României, în subsidiar,
determinat de refuzul Preşedintelui României de a da curs cererii de revocare din func ie a
procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie, doamna Laura Codru a Kövesi.
Examinând competen ele constitu ionale ale Pre edintelui României, re inem c

acesta, potrivit dispozi iilor art.94 lit.c) din Constitu ie, în exercitarea atribu iilor sale de

şef al statului, ”nume te în func ii publice, în condi iile prev zute de lege”. Func iile de
conducere din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casa ie i Justi ie reprezint
func ii publice, care potrivit legii, se exercit la numirea de c tre Pre edintelui României.
Astfel, dispozi iile art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judec torilor şi

sti

procurorilor prev d c ”Procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casa ie şi Justi ie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul general al

Parchetului Na ional Anticorup ie, adjunc ii acestuia, procurorii şefi de sec ie ai acestor

parchete, precum şi procurorul şef al Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de
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Criminalitate Organizat şi Terorism şi adjunc ii acestora sunt numi i de Preşedintele
României, la propunerea ministrului justi iei, cu avizul Consiliului Superior al
Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minim

de 10 ani în func ia de

judec tor sau procuror, pe o perioad de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singur
dat ”. Analizând textul de lege, constat m c dezvoltând sintagma utilizat de norma
constitu ional

”în condi iile legii”, art.54 alin.(1) din Legea nr.303/2004 stabile te

rip
es
ur
s

regulile i autorit ile publice implicate în procedura de numire a procurorilor în func iile
de conducere din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie:
propunerea de numire în func ia de conducere apar ine ministrului justi iei, propunerea
este analizat de Consiliul Superior al Magistraturii, care o avizeaz pozitiv sau negativ,
decizia revenind Pre edintelui României, care prin decret dispune numirea în func ia
public . Potrivit dispozi iilor art.54 alin.(3) din lege, ”Preşedintele României poate refuza
motivat numirea în func iile de conducere prev zute la alin.(1), aducând la cunoştin a
publicului motivele refuzului”.

În privin a revoc rii din func iile publice men ionate, în temeiul principiului

simetriei actelor juridice administrative, norma constitu ional cuprins în art.94 lit.c) este
pe deplin aplicabil , dispozi iile legale care dezvolt sintagma”în condi iile legii” fiind

cele prev zute de art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004. Astfel, ”Revocarea procurorilor
din func iile de conducere prev zute la alin. (1) se face de c tre Preşedintele României, la
propunerea ministrului justi iei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adun rii
generale sau, dup caz, a procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casa ie şi Justi ie ori a procurorului general al Parchetului Na ional Anticorup ie, cu

sti

avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prev zute la art.51 alin.(2)
care se aplic în mod corespunz tor”, respectiv în cazul în care nu mai îndeplinesc una
dintre condi iile necesare pentru numirea în func ia de conducere, în cazul exercit rii
necorespunz toare

a

atribu iilor

manageriale

privind

organizarea

eficient ,

comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilit ilor şi aptitudinile manageriale,
123

e.r
o

în cazul aplic rii uneia dintre sanc iunile disciplinare. Dispozi iile legale incidente
stabilesc condi iile de fond în care poate opera revocare, procedura revoc rii i actorii
implica i în aceast procedur . A adar, propunerea de revocare din func ia de conducere
apar ine ministrului justi iei, care se poate sesiza din oficiu sau la cererea adun rii
generale, a procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casa ie şi
Justi ie ori a procurorului general al Parchetului Na ional Anticorup ie (în prezent

rip
es
ur
s

procuror ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie), propunerea este analizat de Consiliul

Superior al Magistraturii, care o avizeaz

pozitiv sau negativ, decizia revenind

Pre edintelui României, care prin decret dispune revocarea din func ia public .
Analizând comparativ normele legale care reglementeaz

numirea în func ia

public de conducere, respectiv revocarea din aceast func ie, constat m c acestea au un
con inut identic sub aspectul procedurii decizionale: procedura este declan at
ministrul justi iei, Consiliul Superior al Magistraturii avizeaz

de

propunerea de

numire/revocare, în vreme ce Pre edintele României decide cu privire la numire/revocare,
în virtutea atribu iei sale constitu ionale consacrate de art.94 lit.c) din Legea
fundamental .

Constat m, de asemenea, c în procedura de numire, potrivit dispozi iilor art.54

alin.(3) din lege, Preşedintele României are posibilitatea de a refuza motivat numirea în

func iile de conducere. Apreciem c aceste dispozi ii sunt a fortiori aplicabile procedurii

de revocare, de vreme ce revocarea poate surveni ”pentru motivele prev zute la art.51
alin.(2) care se aplic în mod corespunz tor”. Cu alte cuvinte, ori de câte ori apreciaz c

nu sunt întrunite aceste motive, Pre edintele României poate refuza motivat cererea de

sti

revocare din func ia de conducere. Pe de alt parte, întrucât textul de lege nu distinge cu
privire la obiectul evalu rii pe care Pre edintele o face asupra propunerii de revocare, este

evident c legea nu a limitat aceast analiz doar la îndeplinirea condi iilor de legalitate.
În virtutea principiului ”ubi lex non distinguit, nec nos distiguere debemus”, apreciem c
legea confer plenitudine decizional Pre edintelui României, care are competen a de a
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verifica propunerea de revocare emis

de ministrul justi iei i avizat

de Consiliul

Superior al Magistraturii, atât sub aspectul îndeplinirii condi iilor de legalitate, cât i a
celor de temeinicie. De altfel, analizând condi iile care pot constitui temeiul revoc rii din
func ia public , observ m c , dac pentru neîndeplinirea condi iilor necesare pentru
numirea în func ia de conducere sau pentru ipoteza aplic rii unor sanc iuni disciplinare,
verificarea condi iilor de legalitate poate fi suficient în formarea convingerii c persoana

rip
es
ur
s

care ocup func ia de conducere trebuie s fie revocat , pentru a constata exercitarea

necorespunz toare

a

atribu iilor

manageriale

privind

organizarea

eficient ,

comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilit ilor şi aptitudinile manageriale,
este necesar o analiz a temeiurilor, motivelor, dovezilor, împrejur rilor care, împreun
sau separat, pot sta la baza deciziei de revocare. O atare analiz nu se poate limita la

verificarea condi iei în sine privind legalitatea, ci implic

o verificare concret

a

datelor/informa iilor/actelor/dovezilor pe care se întemeiaz cererea de revocare i o
apreciere pe care autoritatea decizional , Pre edintele României, trebuie s o realizeze,
justificând hot rârea adoptat .

De altfel, analizând criticile de neconstitu ionalitate formulate cu privire la norma

modificatoare a dispozi iilor art.54 alin.(3) din Legea nr.303/2004, prin Decizia nr.45 din

30 ianuarie 2018, par.165, Curtea a constatat c , ”având în vedere caracterul bicefal al

autorit ii executive, legiuitorul a optat pentru o procedur în cadrul c reia Guvernul şi
Preşedintele s conlucreze. Rolul central în aceast ecua ie îl are, îns , ministrul justi iei,

sub autoritatea acestuia func ionând procurorii constitui i în parchete. Preşedintele
României nu are nicio atribu ie constitu ional expres care s justifice un drept de veto în

sti

aceast materie. Prin urmare, dac legiuitorul organic a ales o asemenea procedur de
numire, men inând un veto preziden ial limitat la refuzarea unei singure propuneri de
numire în func iile de conducere prev zute la art. 54 alin. (1) din lege, el a respectat rolul
constitu ional al ministrului justi iei în raport cu procurorii, Preşedintelui conferindu-i-se

atribu ia de numire în considerarea solemnit ii actului şi a necesit ii existen ei unei
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conlucr ri şi consult ri permanente în cadrul executivului bicefal. Prin urmare, nu se poate
sus ine înc lcarea art. 94 lit. c) din Constitu ie. În consecin , art. I pct. 88 [cu referire la
art. 54 alin. (3)] din lege nu încalc art. 94 lit. c) şi art. 132 alin. (1) din Constitu ie”. Cu
alte cuvinte, Curtea a validat solu ia legislativ care limiteaz posibilitatea Pre edintelui
României de a refuza propunerea de numire a procurorilor în func ia de conducere doar
sub aspectul num rului de refuzuri, nicidecum sub aspectul condi iilor pe care acesta le

rip
es
ur
s

are de verificat, nedistingând între condi iile de legalitate i condi iile de fond. Prin

urmare, cu atât mai mult în procedura de revocare, care, a a cum am demonstrat în

prealabil, implic o analiz a unor condi ii care transcend legalitatea i antameaz o
verificare concret a motivelor invocate în cererea de revocare, în condi iile legii în
vigoare, Pre edintele nu poate fi limitat în aprecierea sa cu privire la fondul problemei.
Este adev rat c ministrul justi iei are un rol important în cadrul procedurii revoc rii, el
fiind singurul care, dac apreciaz c este îndeplinit unul dintre motivele prev zute la

art.51 alin.(2) din Legea nr.303/2004, poate decide declan area procedurii, prin
formularea cererii de revocare. Altfel spus, ministrul justi iei este singura autoritate care
poate dispune cu privire la oportunitatea declan rii procedurii de revocare a

procurorului din func ia de conducere, limitat îns la cele trei condi ii prev zute de
art.51 alin.(2) din Legea nr.303/2004, ceilal i actori implica i, Consiliul Superior al
Magistraturii, cu rol consultativ,

i Pre edintele României, cu rol decizional,

fundamentându- i r spunsul exclusiv pe argumente de legalitate

i temeinicie a

argumentelor invocate.

Aplicând aceste considerente de principiu cu privire la competen ele constitu ionale

sti

i legale ale actorilor implica i în procedura de revocare a procurorilor cu func ii de

conducere din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, constat m
c , de i în r spunsul Pre edintelui României la cererea de revocare formulat de ministrul

justi iei de revocare din func ie a procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie,

doamna Laura Codru a Kövesi, acesta conchide c ”nu se poate da curs propunerii de
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revocare”, întrucât consider c ”argumentele cuprinse în raportul privind activitatea
managerial de la Direc ia Na ional Anticorup ie nu sunt de natur s creeze convingerea
cu privire la oportunitatea m surii propuse”, din analiza con inutului acestui r spuns,
rezult c Pre edintele României a realizat o analiz de legalitate i temeinicie a motivelor
invocate de ministrul justi iei. Astfel, Pre edintele României face trimitere la ”evalu rile
sistematice realizate atât de institu iile interne abilitate legal, cât i de cele de la nivel

rip
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s

european ori interna ional, care apreciaz permanent pozitiv activitatea i managementul
DNA, acoperind o perioad de timp mult mai îndelungat decât cea care face obiectul
Raportului privind activitatea managerial de la Direc ia Na ional Anticorup ie” i la
Hot rârea nr.52/2018, prin care Sec ia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii a constatat c ”aspectele sesizate de ministrul justi iei nu denot deficien e
în exercitarea atribu iilor manageriale de c tre procurorul ef al Direc iei Na ionale
Anticorup ie, în con inutul Raportului fiind enumerate generic componentele manageriale,
f r

o individualizare concret

a resurselor nelegal folosite, a deficientelor

comportamentale, a atribu iilor legale neîndeplinite sau a aptitudinilor manageriale
inexistente sau manifestate defectuos”.

De asemenea, Pre edintele constat c , ”în partea introductiv a Raportului, autorul

s u îl calific drept o luare de pozi ie, elaborat pe fondul dezbaterilor care au avut loc în

spa iul public în perioada februarie 2017 – februarie 2018, ceea ce poate induce percep ia
c

documentul prezint

i o perspectiv proprie a ministrului justi iei cu privire la

încadrarea ac iunilor/inac iunilor procurorului evaluat, percep ie înt rit
cuprinsul Raportului a unor aspecte vizând cariera profesional

i de prezen a în
a autorului

sti

documentului”. Mai mult, se arat c , ”de i Raportul invoc drept temei juridic art.51 alin.

(2) lit. b) din Legea nr.303/2004, argumentele prezentate sunt fie improprii, fie nu sunt
relevante pentru tipul de evaluare avut în vedere de art. 51 alin. (2) lit. b) coroborat cu art.
51 alin. (3)-(6) din Legea nr. 303/2004”.
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Toate aceste considerente constituie o evaluare a motivelor invocate de ministrul
justi iei, pe care Pre edintele României o realizeaz

din perspectiva legalit ii

i

temeiniciei lor, i nicidecum a oportunit ii m surii revoc rii, cum în mod gre it a
calificat-o chiar autorul r spunsului. Or, calificarea eronat a argumentelor pe care se
fundamenteaz refuzul nu poate constitui ea îns i izvor al unui conflict juridic de natur
constitu ional . Întrucât Pre edintele i-a exercitat atribu ia conferit de Constitu ie [art.94

rip
es
ur
s

lit.c)] i prev zut expres de Legea nr.303/2004 [art.54 alin.(4)], nu se poate sus ine c
acesta a ac ionat ultra vires, astfel încât conduita sa s genereze un conflict juridic de
natur constitu ional .

Prin urmare, constat m c atât Preşedintele României, cât şi ministrul justi iei şi-au

exercitat competen ele prev zute de Constitu ie i lege, f r s îşi aroge competen e care,
potrivit Constitu iei, apar in altor autorit i publice, ori s refuze îndeplinirea anumitor
acte care intrau în obliga iile lor constitu ionale. Fiecare autoritate public şi-a îndeplinit

atribu iile conform cu prevederile Constitu iei, astfel încât, în aceste condi ii, diferendul
invocat de prim-ministrul României cu privire la refuzul Preşedintelui României de a da

curs cererii de revocare din func ie a procurorului-şef al Direc iei Na ionale Anticorup ie,
doamna Laura Codru a Kövesi, nu poate fi echivalat cu un conflict juridic de natur
constitu ional între ministrul justi iei, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de alt

sti

parte.

Judec tor,

Daniel Marius Morar
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OPINIE SEPARAT

În dezacord cu solu ia adoptat , cu majoritate de voturi, prin care s-a constatat
existen a unui conflict juridic de natur constitu ional între ministrul justi iei i
Pre edintele României, apreciem c

cererea formulat

trebuia respins

ca

inadmisibil pentru considerentele care vor urma.
1.

Constitu ia României prevede – la art.146 lit.e – c

instan a de

rip
es
ur
s

contencios constitu ional este competent s solu ioneze conflictele juridice de
natur constitu ional dintre autorit ile publice 2.
Conflictele juridice de natur

constitu ional

au fost definite

i

circumstan iate în jurispruden a Cur ii Constitu ionale ca fiind acelea care presupun
acte sau ac iuni concrete prin care o autoritate public sau mai multe autorit i î i
arog puteri, atribu ii sau competen e care, potrivit Constitu iei, apar in altor autorit i

publice, ori omisiunea unor autorit i publice constând în declinarea competen ei sau
în refuzul de a îndeplini anumite acte care intr în obliga iile lor3. Conflictele juridice

de natur constitu ional nu se limiteaz la conflictele de competen , pozitive sau
negative, care ar putea crea blocaje institu ionale, ci vizeaz orice situa ii juridice
conflictuale a c ror na tere rezid în mod direct în textul Constitu iei 4.
2.

Conflictele juridice de natur constitu ional se pot ivi numai între

autorit ile publice. Autorit ile publice – enumerate i reglementate generic prin

Titlul III al Constitu iei – sunt: Parlamentul,

Pre edintele

României,

Guvernul,

Doctrina a statuat c dispozi iile art.146 lit.e din Constitu ie nu privesc orice conflict, probabil i posibil, între
autorit ile publice, ci numai conflictul juridic (…) care prive te competen e constitu ionale (a se vedea I. Muraru,
E. S. T n sescu, Constitu ia României. Comentariu pe articole, Edit. „C. H. Beck”, Bucuresti, 2008, p.1405).
3 A se vedea Decizia Cur ii Constitu ionale nr.53/2005, publicat în Monitorul Oficial al României nr.144 din 17
februarie 2005; Decizia Cur ii Constitu ionale nr.108/2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr.257 din
9 aprilie 2014.
4
A se vedea Decizia Cur ii Constitu ionale nr.901/2009, publicat în Monitorul Oficial al României nr.503 din 21
iulie 2009. În acela i sens, în doctrin s-a subliniat faptul c un conflict juridic de natur constitu ional prive te
competen ele sau atribu iile autorit ilor publice, competen e/atribu ii care deriv din Legea fundamental , nu
exclusiv dintr-un act normativ subsecvent Constitu iei (I. Deleanu, Institu ii i proceduri constitu ionale, Edit. „C.
H. Beck”, Bucuresti, 2006, p.867).
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Administra ia public (central

i local ) i Autoritatea judec toreasc (Instan ele

judec tore ti, Ministerul Public i Consiliul Superior al Magistraturii). Pentru a putea
fi subiecte ale unui conflict juridic de natur constitu ional , autorit ile publice
trebuie s întruneasc cumulativ cel pu in dou exigen e: s fie nominalizate expres
în Titlul III al Constitu iei, cu precizarea atribu iilor care le revin în realizarea puterii
de stat, i, respectiv, s fie autorit i de natur constitu ional , adic s participle

rip
es
ur
s

nemijlocit la realizarea puterii de stat 5.

Astfel, se poate lesne observa c ministrul justi iei nu face parte din categoria

autorit ilor publice reglementate constitu ional 6, el fiind un demnitar (ca oricare alt

ministru) în cadrul autorit ii publice care este Guvernul 7.

Împrejurarea c – în conformitate cu dispozi iile art.132 alin.(1) din Constitu ie

– „Procurorii î i desf oar activitatea potrivit principiului legalit ii, a impar ialit ii
i a controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justi iei” nu îl transform

i nici

m car nu îl asimileaz pe ministru în/cu o autoritate public . Este adev rat c
procurorii î i desf oar activitatea sub autoritatea ministrului justi iei, dar nu sunt în
subordinea acestuia8. Acest fapt rezult indubitabil din coroborarea prevederilor
constitu ionale (art.94 lit.c) cu cele legale (art.51 i 54 din legea nr.303/2004), în

raport de care numirea

i, respectiv, revocarea procurorilor se face de c tre

Pre edintele României, la propunerea ministrului justi iei i cu avizul (consultativ) al

A se vedea Decizia Cur ii Constitu ionale nr.838/2009, publicat în Monitorul Oficial al României nr.461 din 3
iulie 2009).
6
Nu putem accepta sus inerea din motivarea deciziei potrivit c reia Decizia Cur ii Constitu ionale nr.45/2018 se
aplic mutatis mutandis în prezenta cauz pentru c – pe de o parte – ea prive te prevederile unei legi adoptate,
dar nepromungate, supus controlului de constitu ionalitate, iar – pe de alt parte – pentru c prin decizia
men ionat , Curtea a eviden iat „rolul central al ministrului justi iei” în dezvoltarea carieirei magistra ilor, neavând
nicio leg tur respectiva decizie cu revocarea magistra ilor cu func ii de conducere.
7
Curtea Constitu ional a statuat c primul ministru poate avea calitatea de parte într-un conflict juridic de natur
constitu ional între autorit i publice pentru c el reprezint în orice împrejurare Guvernul (a se vedea Decizia
nr.285/2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr.478 din 28 iunie 2014).
8
Din dispozi ia constitu ional reprodus mai sus rezult c procurorii – desf urându- i activitatea cu respectarea
rigorilor legalit ii i impar ialit ii – se bucur de o anumit independen , ceea ce înseamn c ei nu sunt în
niciun caz subordona i ministrului justi iei, ci sunt supu i numai controlului ierarhic.
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Consiliului Superior al Magistraturii. Prin urmare, nu se poate vorbi despre un
conflict juridic de natur constitu ional între autorit i publice din moment ce
una din p r ile între care s-a iscat diferendul nu are calitatea cerut de textul
constitu ional – aceea de autoritate public .
3.

Dar, chiar dac

am putea trece peste acest prim impediment

constitu ional, tot nu ne afl m în prezen a unui conflict juridice de natur
nu exist o situa ie juridic conflictual a c rei

rip
es
ur
s

constitu ional , întrucât în spe

na tere rezid în mod direct în textul Constitu iei. Obliga ia Pre edintelui (în

m sura în care ea exist !) decurge dintr-o dispozi ie infraconstitu ional , respectiv

prevederea art.54 alin.(4) din Legea nr.303/2004. Or, Curtea Constitu ional a re inut
c neîndeplinirea unor obliga ii de sorginte legal nu genereaz automat un conflict
juridic de natur

constitu ional , întrucât eventuala ignorare a unei astfel de

competen e a unei institu ii sau autorit i publice, fie ea nominalizat în chiar Titlul
III al Constitu iei, nu reprezint eo ipso o problem de constitu ionalitate, ci una de
legalitate, pentru c raportul acestora poate fi cenzurat în fa a instan elor de judecat 9.

De fapt, nu exist nicio dispozi ie constitu ional care s prevad în mod expres sau
din care s rezulte m car obliga ia Pre edintelui României de a dispune revocarea – la

propunerea ministrului justi iei – a vreunui procuror cu func ie de conducere10.
Se mai impune precizarea c , în prezenta spe , nu se poate vorbi despre o

„simetrie” între numirea i, respectiv, revocarea magistra ilor cu func ii de conducere,
pentru c

în vreme ce numirea (în func ii publice a unor demnitari) de c tre

Pre edintele României se face în temeiul unei dispozi ii constitu ionale exprese –

sti

art.94 lit.c – la propunerea (prev zut de o norm infraconstitu ional ) a ministrului

justi iei, revocarea se face de c tre Pre edinte (în baza unei dispozi ii legale – art.54

A se vedea Decizia Cur ii Constitu ionale nr.901/2009, cit.supra.; a se vedea i Decizia Cur ii Constitu ionale
nr.259/2015, par.5o, publicat în Monitorul Oficial al României nr.334 din 15 mai 2015.
10
Are, în schimb, temei constitu ional – potrivit dispozi iilor art.94 lit.c din Legea fundamental – atribu ia
Pre edintelui României de a numi în func ii publice, în condi iile legii.
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alin.(4) din legea nr.303/2004) la propunerea ministrului justi iei (formulat

în

temeiul aceleia i prevederi legale). Aceasta demonstreaz indubitabil faptul c – în
cazul revoc rii – nu ne afl m în fa a unui conflict juridic de natur constitu ional ,
din moment ce norma juridic de referin

este una infraconstitu ional (ceea ce

înseamn – înc odat spus – c situa ia juridic conflictual nu rezid în mod direct
în textul Constitu iei).

În fine, re inem c , potrivit dispozi iei legale susmen ionat , revocarea

rip
es
ur
s

4.

procurorilor din func iile de conducere se face de c tre Pre edintele României, la
propunerea ministrului justi iei 11, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
Prin urmare, fiind vorba despre o propunere a ministrului justi iei, Pre edintele

României îi poate da curs sau nu, având în mod evident latitudinea de a aprecia
inând seam atât de regularitatea i legalitatea procedurii, cât i de avizul Consiliului

Superior al Magistraturii12. Având astfel în vedere cele constatate

i re inute,

Pre edintele României analizeaz situa ia existent , apreciaz dac este pe cale s se
produc sau nu un blocaj institu ional i se pronun

asupra

m surii revoc rii

verificând regularitatea i legalitatea procedurii, dar inând seam

i de anumite

elemente de oportunitate13.
5.

Pentru cele de mai sus, apreciem c cererea privind solu ionarea

conflictului juridic de natur

constitu ional

dintre ministrul justi iei

i

Din moment ce textul de lege (art.54 alin.4 din Legea nr.303/2004) vorbe te despre „propunerea ministrului
justi iei” este evident c aceasta nu poate fi considerat ca o solicitare expres i ferm , c reia Pre edintele ar
trebui s i se supun necondi ionat (pentru c nu acesta este sensul dispozi iei legale susmen ionate, Pre edintele
României nefiind în niciun caz i în niciun fel subordonat ministrului justi iei!).
12
Avizul Consiliului Superior al Magistraturii trebuie avut în vedere, întrucât chiar dac este consultativ el este
obligatoriu de cerut i de formulat. Or, nu este totuna dac avizul CSM este pozitiv sau negativ (altfel, care ar fi
rostul acestui „punct de vedere exprimat de speciali ti” !?). Prin urmare, în mod firesc, Pre edintele poate i chiar
trebuie s aib în vedere i acest aviz atunci când se pronun .
13
Pre edintele României este personajul eminamente politic, cu cea mai larg reprezentativitate, astfel c
domniei sale nu i se poate pretinde a se pronun a exclusiv din punct de vedere juridic în privin a m surii –
reglementate de Legea nr.303/2004 – propuse de ministrul justi iei (a se vedea, cu privire la competen ele
Pre edintelui României i Deciziile Cur ii Constitu ionale nr.375/2005 (publicat în Monitorul Oficial al
României nr.591 din 8 iulie 2005), nr.551/2009 (publicat în Monitorul Oficial al României nr.357 din 27
mai 2009) i nr.663/2012 (publicat în Monitorul Oficial al României nr.596 din 21 august 2012).
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Pre edintele României, formulat

de Guvern trebuia s

fie

respins

ca

inadmisibil , întrucât nu a existat i nu exist (între susnumitele p r i) un conflict
juridic de natur constitu ional între autorit i publice, a a cum statueaz art.146 lit.e
din Constitu ia României.

JUDEC TOR
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