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C tre: Consiliul Superior al Magistraturii, Serviciul Român de Informa ii, 
Inspec ia Judiciar   

Adresa: Calea Plevnei 141B, București 06001/ B-dul Libert ii nr. 14, sector 5, 
Bucureşti sau CP1 – 925 Bucureşti/ Inspec ia Judiciar  din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în Bd. Elisabeta nr. 40, 

sector 5, 050018 București (în continuare, „Inspec ia Judiciar ”) 

În 

aten ia: 
D-nei. Camelia Simona MARCU, Președinte/ Domnului Director al SRI 
Eduard Hellvig, Domnului Inspector-sef Lucian Netejoru 

Email: cp@csm1909.ro, relatii@sri.ro, ij@csm1909.ro 

De la: Camelia Bogdan, la sediul procesual ales al Curtii de Apel Bucuresti (în 

aten ia grefier-sef sectia a II-a penala Florentina Dumitru, cu rugamintea 

de a-mi fi comunicate actele de procedura la adresa de email  xxxx), Splaiul 

Independen ei 5, București,  05xxx, sectorul 4, Bucureşti, et M, cam.M74, 
(in atentia doamnei prim-grefier Dana Uif lean, cu rugamintea de a-mi fi 

comunicate actele de procedura la adresa de email camiboxxxxx) 

Email: camibogdan@gmail.com(domiciliu ales pentru comunicarea actelor de 

procedura cf.disp.art 158 alin 2 C.pr.civ.) 

Ref: Plângere prealabil  împotriva refuzului de a declasifica si comunica 
Protocolul IJ-SRI, încheiat în anul 2016 si de constatare a nulit ii absolute 
a acestuia 

Data: 26.07.2018 

Num r 
de 

pagini 

XXX 

 

Subsemnata, CAMELIA BOGDAN, judec tor în cadrul Cur ii de Apel București, cu domiciliul în 
București, str. xxxx nr. xxxx, etaj xxx, apartament xxxx, sector xxxx, București email 
camibogxxxxxxcom unde v  solicit s  îmi comunica i toate actele de procedur , în temeiul 

dispozi iilor art. 158 Cod proc. Civ,  

În temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ („Legea nr. 554/2004”), 
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Plângere prealabil  

în contradictoriu cu intimata Consiliul Superior al Magistraturii  (în continuare, „CSM”) ,  Serviciul 

Român de Informa ii(în continuare, „SRI”) și Inspec ia Judiciar  din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu sediul în Bd. Elisabeta nr. 40, sector 5, 050018 București (în continuare, „Inspec ia 
Judiciar ”),, prin care  va solicit  obligarea intima ilor la declasificarea si comunicarea Protocolului 
încheiat intre SRI si Inspec ia Judiciar , dar și constatarea nulit ii Protocolului CSM-SRI, încheiat în 

anul 2012 și, pe cale de consecin , anularea acestuia pentru urm toarele considerente: 

La data de 04.04.2018 am aflat din accesarea surselor 

deschise(http://www.mediafax.ro/social/un-nou-protocol-cu-sri-inspectia-judiciara-ar-fi-inceput-

procedura-de-desecretizare-a-intelegerii-ce-spune-un-vicepresedinte-csm-17119073) de încheierea 

în anul 2016 de c tre inspectorul-șef Lucian Netejoru Protocolului Inspec iei Judiciare cu Serviciul 
Român de Informa ii. 

Din accesarea altor surse deschise, domnul inspector-șef al Inspec iei Judiciare, Lucian 
Netejoru ac ionând sub imperiul Protocolului încheiat cu SRI, controleaz  implementarea 
Protocoalelor încheiate între SRI  și instan e și parchete. 

 

Cu titlu primordial, justific interesul demersului. 

Ab initio, apreciez c  sarcina probei în demersul de constatare a nulitatii absolute a acestui 

Protocol este r sturnat , Statului/SRI/IJ/CSM/Î.C.C.J revenindu-i sarcina de a proba dincolo de orice 

dubiu inexisten a unor astfel de date secrete utilizate în luarea deciziei în procedurile disciplinare 
care s-a derulat împotriva mea. 

Apreciez c  pot furniza indicii a c ror coroborare rezult  interesul unor reprezentan i din 
structuri de a fi neutralizat ,  eviden iind toate elemente care ne conduc la o asemenea concluzie în 
procedura de revizuire împotriva hot rârii nr.1/j/din 8.02.2017 pronun ate de CSM în dosarul 

nr.14/ij/2016 irevocabil  conform deciziei nr.336/13.12.2017 pronun at  de Completul de 5 Judec tori 
al Înaltei Cur i de Casa ie și Justi ie, în care am detaliat utilizarea în procedurile disciplinare derulate 

împotriva subsemnatei a unor date/informa ii la care nu am avut acces dar care au fundamentat 
solutia excluderii din magistratura, la analiza  nulit ii absolute a Protocolului urmând a fi avut  în 
vedere și hot rârea CSM dar și a deciziei nr.9j din 2.04.2017 pronun ate de CSM prin care am fost a 

doua oar  exclus  din magistratur .  
Ve i re ine de aici interesul meu procesual, urmând s  cenzura i vreo eventual  tendin  de 

respingere a cererii ca introduse de o persoan  lipsit  de interes procesual și s  analiza i pe fond 
ilegalitatea încheierii acestui Protocol. 
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Men ion m c  existen a acestui protocol reprezint  o ingerin  în dreptul la via  privat  al 
magistra ilor, consacrat de art.8 din Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului și a libert ilor 
fundamentale și de art.26 din Constitu ie. 

Dispozi iile Protocolului sunt nelegale, în m sura în care permit ingerin e în via a privat  a 
magistra ilor, dar și posibilitatea Sec iilor de disciplin  din cadrul CSM ca atunci când func ioneaz  ca 
instan e de judecat  s  pronun e alte solu ii decât cele fundamentate pe probele din dosar, abdicând 
de la dispozi iile Codului de procedur  civil , cu motivarea c  respectarea cadrului procesual prev.de 
art.49 alin.7 din Legea nr.317/2004 nu oblig  Sec iile atunci când func ioneaz  ca instan e de judecat  
s  respecte in integrum Legea pe baza unor probe culese de Inspec ia Judiciar  cu înc lcarea 
drepturilor procesuale ale magistra ilor, sub pretextul c  Regulamentul de ordine interioar  al 
Inspec iei Judiciare nu prevede aplicarea Codului de procedur  civil . Pe cale de consecin , având în 
vedere c   ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, cu atât mai pu in, în ipoteza în care 
ad ugarea la lege ar surveni printr-un act administrativ cu for  inferioar , fiind incalcat argumentul 
de interpretare LEX SUPERIOR DEROGAT INFERIOR si standardele de argumentare juridic  care 
trebuie s  guverneze solu ionarea conflictelor de legi, solicit Onoratului CSM/IJ/SRI sa constate  ca se 
impune constatarea nulit ii absolute a Protocoalelor de mai sus, deoarece au fost încheiate și aplicate 
de reprezentan ii lor în exercitarea unui exces de putere, definit în art.  2 alin. (1) lit. n) din 
Legea   nr. 554/2004. 

 

Pentru a conchide astfel, ve i observa c   supravegherea unui magistrat trebuie s  se realizeze 

într-un cadru normativ clar, precis şi previzibil, atât pentru persoana supus  acestei m suri, cât şi 
pentru instan ele de judecat . În caz contrar, s-ar ajunge la posibilitatea înc lc rii într-un mod 

aleatoriu/abuziv a unora dintre drepturile fundamentale esen iale într-un stat de drept: via a intim , 
familial  şi privat  şi secretul coresponden ei. Este îndeobşte admis c  drepturile prev zute la art.26 şi 
art.28 din Constitu ie nu sunt absolute, îns  limitarea lor trebuie s  se fac  cu respectarea dispozi iilor 
art.1 alin.(5) din Legea fundamental , iar gradul de precizie a termenilor şi no iunilor folosite trebuie 
s  fie unul ridicat, dat  fiind natura drepturilor fundamentale limitate. Aşadar, standardul 

constitu ional de protec ie a vie ii intime, familiale şi private şi a secretului coresponden ei impune ca 
limitarea acestora s  se realizeze într-un cadru normativ care s  stabileasc  expres, într-un mod clar, 

precis şi previzibil care sunt organele abilitate s  efectueze opera iunile care constituie ingerin e în 
sfera protejat  a drepturilor.  

 

Dispozi iile Protocolului aduc atingere şi dreptului la un proces echitabil, consfin it în art 6 
C.pr.civ, interpretat în lumina prevederilor constitu ionale ale art.21 alin.(3) privind dreptul la un 
proces echitabil, în componenta sa privind egalitatea armelor, precum şi celor ale art.6 din Convenita 
pentru ap rarea drepturilor omului şi a libert ilor fundamentale, prin prisma art.20 din Constitu ie. st

iri
pe

su
rs

e.r
o



4 

 

Cu privire la principiul egalit ii armelor, Curtea European  a Drepturilor Omului a statuat, în 

Hot rârea din 27 octombrie 1993, pronun at  în Cauza Dombo Beheer BV împotriva Olandei, în 
sensul c  fiecare parte la un proces trebuie s  beneficieze de o posibilitate rezonabil  de a-şi expune 
cauza în fa a instan ei, inclusiv în ceea ce priveşte probele, în condi ii care s  nu o dezavantajeze în 
mod semnificativ în raport cu partea advers . Principiul egalit ii armelor - unul din elementele 

no iunii mai largi de proces echitabil și component  important  a unei ap r ri efective într-un proces 

cu caracter judiciar - impune fiec rei p r i s  i se ofere posibilitatea rezonabil  de a-și sus ine cauza sa 
în condi ii care s  nu o plaseze într-o situa ie de net dezavantaj în raport cu „adversarul” ei. Așadar, 
principiul egalit ii armelor semnific  tratarea egal  a p r ilor pe toat  durata desf șur rii procedurii 
în fa a unui tribunal, f r  ca una din ele s  fie avantajat  în raport cu cealalt  parte din proces 
(Hotarârea din 23 octombrie 1996, pronun at  în Cauza Ankerl împotriva Elve iei, paragraful 38). 

Or, de lege lata, Sec ia de judec tori în materie disciplinar  apreciaz  în mod discre ionar c  
judecarea unui magistrat trimis în fa a sec iilor nu se desf șoar  conform Codului de procedur  civil , 
ignorând în mod deliberat art.49 alin.7 din Legea nr.317/2004 și oferind în argumentarea solu iilor 
considerente ce exced obiectul sesiz rii, iar Inspec ia Judiciar  face abstrac ie de necesitatea 
respect rii Codului de procedur  civil  în cercet rile disciplinare ale magistra ilor. 

Ve i re ine c  în lumina jurispruden ei forului de contencios al drepturilor omului s-a statuat 

în repetate rânduri c  dreptul la un proces în contradictoriu înseamn , c  și într-un caz disciplinar c  
atât inspectorilor de caz,  cât şi judec torului anchetat, trebuie s  li se ofere posibilitatea de a avea 

cunoștin  şi de a putea aduce observa ii referitoare la toate probele prezentate sau la observa iile 
depuse de c tre cealalt  parte în vederea influen rii deciziei instan ei (Hot rârea din 16 februarie 
2000 pronun at  în Cauza Rowe şi Davis împotriva Regatului Unit, paragraful 60). Legisla ia na ional  
poate îndeplini aceast  exigen  în diverse maniere, dar metoda adoptat  de c tre aceasta trebuie s  
garanteze ca partea advers  s  fie la curent cu depunerea observa iilor şi s  aib  posibilitatea veritabil  
de a le comenta (Hot rârea din 28 august 1991, pronun at  în Cauza Brandstetter împotriva Austriei). 

Or, judec torii cercetati disicplinar se afl  într-o imposibilitate obiectiv  de a contesta în mod 
efectiv legalitatea probatoriilor produse în faza „instruc iei” (cercet rii disciplinare și exercit rii 
acesteia în fa a Sec iilor), aspecte care presupun, în concret, posibilitatea p r ilor de a utiliza toate 
mijloacele prev zute de lege pentru a invoca în ap rarea lor fapte sau împrejur ri, inclusiv 

administrarea oric ror mijloace de prob  ce ar demonstra nelegalitatea probatoriilor produse de 
serviciile române de informa ii. 

Mutatis mutandis,  principii fundamentale de drept, dar si reguli de bun simt-juridic, obliga 

garantul independentei justi iei s  garanteze lipsa oric ror imixtiuni în activitatea de înf ptuire a 
justi iei. 

 În ceea ce privește încheierea acestor Protocoale de c tre SRI, apreciem de asemenea c  
obiectivele asumate exced obiectului de activitate al semnatarului, o autoritate public  cu atribu ii de st
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supraveghere, prevenire şi control într-un anumit domeniu de activitate, având în vedere pozi ia 
dominat  pe care o ocup  în virtutea  prerogativelor   de putere  public  pe care   legea i  le pune la 

dispozi ie pentru realizarea interesului   public, având obliga ia, rezultat  din exigen ele bunei 
administr ri, s  emit , pentru organizarea activit ii sale, norme administrative clare, care  s  exclud  
interpretarea în sensul deturn rii scopului prevederilor  legale în aplicarea   c rora au   fost  emise. 

Pe cale de consecin , conchidem c   Protocolul încheiat între SRI și CSM încalc  art 21 alin 3 
Constitutie coroborat cu 6 CEDO rap. la art 20 alin 2 Constituie, dar si art.8 C.E.D.O. Concluzia 

noastr   rezult  și din interpret rile forului nostru de contencios constitu ional sintagmei de 
securitate na ional , în care lumina c rora este interzis   utilizarea unor astfel de informa ii având ca 
justificare protec ia drepturilor fundamentale ale cet eanului în proceduri extrajudiciare, ce nu sunt 
circumscrise în con inutul sintagmei securitatea na ional 1, Curtea reamintind c   obiectul de 

reglementare al Legii nr.51/1991 este acela al cunoașterii, prevenirii și înl tur rii amenin rilor 
interne sau externe ce pot aduce atingere securit ii na ionale. Mutatis mutandis,  dispozi iile legii 
privind securitatea na ional  nu confer  calitatea de prob /mijloc de prob  datelor și informa iilor 
rezultate din activit i specifice culegerii de informa ii care presupun restrângerea exerci iului unor 
drepturi sau libert i fundamentale ale omului, autorizate potrivit Legii nr.51/1991 și care sunt 
utilizate împotriva magistra ilor în ac iuni disciplinare, f r  a l sa urme. 

Pentru aceste considerente, având în vedere c  în baza acestui Protocol, CSM și IJ înf ptuiesc o 
justi ie secret  în materie disciplinar , care nu poate fi validat  pentru realizarea securit ii na ionale 

c lcând în picioare cele mai elementare principii de drept procesual civil, v  solicit m s  îmi 
comunica i de îndat  Protocolul încheiat între SRI si INSPEC IA JUDICIAR , în vederea solicit rii 
în instan  a constat rii nulit ii absolute a Protocolului încheiat între SRI și IJ, pe care v  solicit s  îl 
publica i de îndat  si pe cale de consecin , a  anul rii acestuia. 

În drept: art. 7 din Legea nr. 554/2004. 

În proba iune: înscrisuri. 

Solicit judecata în lips . 

V  rog s  primi i expresia întregii mele considera ii. 

Cu deosebit respect,  

Judec tor dr. CAMELIA BOGDAN 

                                                           
1
 DECIZIA Nr.91 din 28 februarie 2018 referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.3, art.10, art.11 

alin.(1) lit.d) și art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea na ional  a României, precum și a dispozi iilor art.13 din 
Legea nr.51/1991 privind securitatea na ional  a României, în forma anterioar  modific rii prin Legea nr.255/2013 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedur  penal  și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative care cuprind dispozi ii procesual penale, publicat  în Monitorul Oficial nr.348 din 20.04.2018 st
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Doamnei Președinte al CSM 

Domnului Președinte al SRI 

Domnului Inspector- șef al Inspec iei Judiciare 
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