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DECIZIA Nr.464 
din 18 iulie 2019  

 
asupra propunerii legislative de revizuire  a ConstituYiei României 

[Pl-x 331/3.07.2019] 
 

Nepublicat< 
 

Valer Dorneanu - preşedinte 
Cristian Deliorga - judec<tor 
Marian Enache - judec<tor 
Daniel Marius Morar - judec<tor 
Mona-Maria Pivniceru - judec<tor 
Gheorghe Stan - judec<tor 
Livia Doina Stanciu - judec<tor 
Varga Attila - judec<tor 
Benke Károly - magistrat-asistent şef 

 
 

1. Pe rol se afl< examinarea din oficiu a propunerii legislative de revizuire a ConstituYiei 
României, cauz< ce formeaz< obiectul Dosarului CurYii ConstituYionale nr.2086A/2/2019. 

2. Propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei, semnat< de un num<r de 115 deputaYi, a 
fost transmis< de preşedintele Camerei DeputaYilor şi înregistrat< la Curtea ConstituYional< cu nr.5638/9 iulie 
2019. 

3. Propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei are urm<toarea redactare: 
„Art.I  – ConstituYia României, revizuit< prin Legea nr.429/2003, aprobat< prin referendumul naYional 

organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 şi republicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 
din 31 octombrie 2003, se modific< şi se completeaz< astfel: 

1. Dup< alineatul (2) al articolului 37, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm<torul 
cuprins:  

Articolul 37 – Dreptul de a fi ales  
«(3) Nu pot fi aleЪi în organele administraЬiei publice locale, în Camera DeputaЬilor, în Senat şi 

în funcЬia de PreЪedinte al României cet<Ьenii condamnaЬi definitiv la pedepse privative de libertate 
pentru infracЬiuni s<vârЪite cu intenЬie, pân< la intervenirea unei situaЬii care înl<tur< consecinЬele 
condamn<rii». 

2. Articolul 38, se modific< şi se completeaz<, dup< cum urmeaz<: 
Articolul 38 – Dreptul de a fi ales în Parlamentul European  
«În condi郡iile ader<rii României la Uniunea European<, cet<郡enii români au dreptul de a alege şi de a 

fi ale群i în Parlamentul European. Nu pot fi aleЪi în Parlamentul European cet<Ьenii condamnaЬi definitiv 
la pedepse privative de libertate pentru infracЬiuni s<vârЪite cu intenЬie, pân< la intervenirea unei 
situaЬii care înl<tur< consecinЬele condamn<rii». 

3. La alineatul (3) al articolului 73, litera i) se modific< şi va avea urm<torul cuprins: 
Articolul 73 – Categorii de legi 
«(3) Prin lege organic< se reglementeaz< : 
[…] 
i) acordarea amnistiei sau a graYierii colective. Acordarea amnistiei şi a graYierii colective pentru 

fapte de corupYie este interzis<». 
4. Alineatul  (2) şi alineatul (3) ale articolului 74 se modific< şi va avea urm<torul cuprins: 
Articolul 74 – IniYiativa legislativ< 
«(2) Nu pot face obiectul ini郡iativei legislative a cet<郡enilor problemele fiscale, cele cu caracter 

interna郡ional, amnistia şi gra郡ierea. Nu pot face obiectul iniЬiativei legislative a deputaЬilor sau a 
senatorilor amnistia şi graЬierea colectiv<, cu privire la faptele de corupЬie. 

(3) Guvernul îşi exercit< ini郡iativa legislativ< prin transmiterea proiectului de lege c<tre Camera 
competent< s< îl adopte, ca prim< Camer< sesizat<. Nu pot face obiectul iniЬiativei legislative a 
Guvernului amnistia şi graЬierea colectiv<, cu privire la faptele de corupЬie». 

5. Litera d) a articolului 94 se completeaz< şi va avea urm<torul cuprins: 
Articolul 94 – Alte atribuYii 
«Preşedintele României îndeplineşte şi urm<toarele atribuYii: 
[…] st
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d) acord< graYierea individual<. Acordarea graYierii individuale pentru fapte de corupYie este 
interzis<». 

6. Alineatul (6) al articolului 115 se modific< şi se completeaz<, şi va avea urm<torul cuprins: 
Articolul 115 – Delegarea legislativ< 
[…] 
«(6) Ordonan郡ele de urgenY< nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitu郡ionale, în domeniul legilor 

organice având obiectul de reglementare prev<zut de articolul 73 alin.(3) lit.h), i) si l) , nu pot afecta 
regimul institu郡iilor fundamentale ale statului, drepturile, libert<郡ile şi îndatoririle prev<zute de Constitu郡ie, 
drepturile electorale şi nu pot viza m<suri de trecere silit< a unor bunuri în proprietate public<». 

7. La articolul 146, dup< litera a) se introduce o nou< liter<, lit.a1) cu urm<torul cuprins, iar litera 
d) din cuprinsul art.146 se modific<, dup< cum urmeaz<: 

Articolul 146 – AtribuYii 
«Curtea ConstituYional< are urm<toare atribuYii: 
[…] 
a1) se pronunЬ< asupra constituЬionalit<Ьii ordonanЬelor, la sesizarea PreЪedintelui României, a 

50 de deputaЬi sau 25 de senatori, a Înaltei CurЬi de CasaЬie şi JustiЬie sau Avocatului Poporului; 
[…] 
d) hot<r<Ъte asupra excepYiilor de neconstituYionalitate privind legile şi ordonanYele, ridicate în 

faYa instanYelor judec<toreşti sau de arbitraj comercial». 
Art.II – Revizuirea ConstituYiei se supune aprob<rii prin referendum, organizat potrivit dispoziYiilor 

art.151 alin.(3) din ConstituYia României, republicat<”. 
 

CURTEA, 

examinând propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei, raportul întocmit de judec<torul–raportor, 
dispoziYiile ConstituYiei, precum şi prevederile Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcYionarea CurYii 
ConstituYionale, reYine urm<toarele:  

4. Propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei este însoYit< de expunerea de motive şi 
Avizul Consiliului Legislativ nr.578 din 8 iulie 2019, fiind înregistrat< la Camera DeputaYilor sub nr.Pl-x 331 
din 3 iulie 2019.  

5. Curtea reYine c< expunerea de motive a propunerii legislative menYionate la par.4 al 
prezentei decizii face referire la referendumul consultativ din data de 26 mai 2019, referendum validat prin 
Hot<rârea CurYii ConstituYionale nr.2 din 27 iunie 2019. Prin hot<rârea menYionat<, Curtea a respins şi 
contestaYiile de anulare a referendumului formulate ulterior desf<şur<rii acestuia [nefiind formulate contestaYii 
înainte de data desf<şur<rii referendumului], contestaYii care au avut în vedere, printre altele, faptul c< 
referendumul a avut ca obiect probleme ce implic< revizuirea Constitu郡iei, ceea ce ar contraveni procedurii 
specific reglementate în acest sens de art.150 群i art.151 din Constitu郡ie. Cu privire la acest aspect, Curtea a 
statuat (par.52 al hot<rârii) c< rezultatul referendumului consultativ ofer< doar o orientare politic< în privin郡a 
problemelor de interes na郡ional care au format obiectul consult<rii. Decizia asupra modului în care voin郡a 
exprimat< la referendum va fi pus< în oper< revine, îns<, autorit<郡ilor publice cu competen郡e în materie. De 
asemenea, indiferent de con郡inutul întreb<rilor adresate poporului cu prilejul unui referendum consultativ, 
revizuirea Constitu郡iei urmeaz< procedura reglementat< prin dispozi郡iile art.150-152 din Legea fundamental<, 
texte care stabilesc ini郡iatorii, regulile de dezbatere, adoptare 群i aprobare a legii de revizuire a Constitu郡iei, 
precum 群i limitele revizuirii. Spre deosebire de referendumul de revizuire a ConstituYiei reglementat la art.151 
alin.(3) din ConstituYie, care are caracter decizional, referendumul consultativ, indiferent de întreb<rile supuse 
poporului 群i tematica acestuia, r<mâne o consultare cu efecte politice. Prin urmare, referendumul consultativ 
are efecte strict politice, pune în discuYie un angajament al clasei politice de a respecta voinYa poporului şi 
nu oblig< la revizuirea ConstituYiei. Dac<, îns<, titularii dreptului de revizuire a ConstituYiei formuleaz< o 
asemenea iniYiativ<, aceasta trebuie s< respecte prevederile art.152 alin.(1) şi (2) din ConstituYie referitoare 
la limitele revizuirii, aşadar, în discuYie sunt alYi parametrii constituYionali în raport cu cei aplicabili 
referendumului consultativ. Or, autorii iniYiativei de revizuire a ConstituYiei, afirmând c< „iniYiativa legislativ< 
de revizuire constituie o aplicare a temelor validate prin referendumul desf<şurat la data de 26 mai 2019 
[…]”, consider< c< unul dintre efectele referendumului consultativ ar fi iniYierea procesului de revizuire a 
ConstituYiei, ceea ce evidenYiaz< confuzia realizat< de aceştia în privinYa regimului juridic al celor dou< 
proceduri constituYionale, distincte ca natur< şi finalitate. Astfel cum s-a ar<tat, fiecare procedur< în sine se 
supune unor exigenYe constituYionale diferite, implic< tipologii de r<spunderi, de asemenea, diferite şi, prin 
urmare, Curtea urmeaz< a analiza prezenta iniYiativ< de revizuire a ConstituYiei exclusiv prin raportare la 
art.150-152 din ConstituYie, întrucât dispoziYiile art.90 şi art.146 lit.i) din ConstituYie nu au incidenY< în cadrul 
procedurii de revizuire a ConstituYiei. 

6. CompetenYa CurYii ConstituYionale de a soluYiona prezenta cauz< este prev<zut< de 
dispoziYiile art.146 lit.a) teza final< din ConstituYie, potrivit c<rora Curtea ConstituYional< se pronunY<, din 
oficiu, asupra iniYiativelor de revizuire a ConstituYiei. În exercitarea acestei atribu郡ii, Curtea Constitu郡ional< se 
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pronunY< asupra îndeplinirii condiYiilor constituYionale de form< şi de fond privind revizuirea ConstituYiei, 
prev<zute de Titlul VII al Legii fundamentale - „Revizuirea ConstituYiei”, condiYii care se refer< la iniYiativa şi 
limitele revizuirii.  

7. Potrivit art.63 alin.(4) teza a doua din ConstituYie, revizuirea ConstituYiei nu se poate realiza 
în perioada în care mandatul Camerelor se prelungeşte pân< la întrunirea legal< a noului Parlament, iar 
conform art.152 alin.(3) din ConstituYie revizuirea ConstituYiei este interzis< pe durata st<rii de asediu sau de 
urgenY< ori pe timp de r<zboi. Curtea constat< c< în cauz< nu subzist< niciuna dintre situaYiile la care fac 
referire textele constituYionale menYionate, fiind întrunite condiYiile de constituYionalitate extrinsec< a iniYiativei 
de revizuire. 

8. Potrivit art.150 alin.(1) din ConstituYie, „Revizuirea ConstituYiei poate fi iniYiat< de 
Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puYin o p<trime din num<rul deputaYilor sau al 
senatorilor, precum şi de cel puYin 500.000 de cet<Yeni cu drept de vot”. În cauz<, propunerea legislativ< de 
revizuire a ConstituYiei este semnat< de un num<r de 115 deputaYi, num<r care reprezint< mai mult de o 
p<trime din num<rul deputa郡ilor. Astfel, exercitarea dreptului de iniYiativ< legislativ< a revizuirii ConstituYiei s-
a realizat cu respectarea prevederilor art.150 alin.(1) din ConstituYie.  

9. Prin urmare, Curtea constat< c< propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei a fost 
iniYiat< cu respectarea prevederilor art.63 alin.(4) teza a doua, art.150 alin.(1) şi art.152 alin.(3) din 
ConstituYie. 

10. În ceea ce priveşte limitele revizuirii, art.152 alin.(1) şi (2) din ConstituYie prevede 
urm<toarele: „(1) DispoziYiile prezentei ConstituYii privind caracterul naYional, independent, unitar şi indivizibil 
al statului român, forma republican< de guvern<mânt, integritatea teritoriului, independenYa justiYiei, 
pluralismul politic şi limba oficial< nu pot forma obiectul revizuirii. 

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi f<cut< dac< are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a 
libert<Yilor fundamentale ale cet<Yenilor sau a garanYiilor acestora”. 

11. PronunYarea cu privire la constituYionalitatea intrinsec< a propunerii legislative impune 
analiza modific<rilor preconizate prin raportare la dispoziYiile art.152 alin.(1) şi (2) din ConstituYie, pentru a 
determina dac< obiectul revizuirii îl constituie caracterul naYional, independent, unitar şi indivizibil al statului 
român, forma republican< de guvern<mânt, integritatea teritoriului, independenYa justiYiei, pluralismul politic 
şi limba oficial<, precum şi dac< aceste modific<ri au ca efect suprimarea drepturilor şi a libert<Yilor 
fundamentale sau a garanYiilor acestora. Având în vedere natura modific<rilor preconizate, Curtea reYine c< 
prezenta propunere legislativ< de revizuire a ConstituYiei nu pune în discuYie limitele revizuirii ConstituYiei 
prev<zute de art.151 alin.(1) din ConstituYie, astfel încât, în cauz<, analiza sa va privi numai dispoziYiile 
art.152 alin.(2) din ConstituYie. 

12. Prin articolul unic pct.1 [cu referire la art.37 alin.(3)] din propunerea legislativ<, se 
preconizeaz< stabilirea unei noi interdicYii pentru cet<郡enii condamna郡i definitiv la pedepse privative de 
libertate pentru infrac郡iuni s<vâr群ite cu inten郡ie, pân< la intervenirea unei situa郡ii care înl<tur< consecin郡ele 
condamn<rii, cu referire la alegerea acestora în organele administra郡iei publice locale, în Camera Deputa郡ilor, 
în Senat şi în func郡ia de Pre群edinte al României. 

13. Potrivit art.53 lit.a) şi b) din Codul penal, detenYiunea pe viaY< şi închisoarea constituie 
pedepse principale; totodat<, conform art.56 şi art.60 din acelaşi cod, acestea constau în privarea de libertate 
pe durat< nedeterminat< sau determinat<, dup< caz. InstanYa judec<toreasc<, prin hot<rârea de 
condamnare, poate aplica atât pedepse accesorii, constând în interzicerea exercit<rii unor drepturi, cât şi 
pedepse complementare, constând în interzicerea exercit<rii unor drepturi, degradarea militar< sau 
publicarea hot<rârii de condamnare [a se vedea art.54, art.55 art.65 alin.(1) şi art.66 alin.(1) din Codul penal]. 
Potrivit art.65 alin.(3) din Codul penal, „Pedeapsa accesorie a interzicerii exercit<rii unor drepturi se execut< 
din momentul r<mânerii definitive a hot<rârii de condamnare şi pân< când pedeapsa principal< privativ< de 
libertate a fost executat< sau considerat< ca executat<”. Potrivit art.68 alin.(1) lit.b) şi c) din Codul penal, „(1) 
Executarea pedepsei interzicerii exercit<rii unor drepturi începe: […] 

b) de la r<mânerea definitiv< a hot<rârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea execut<rii 
pedepsei sub supraveghere; 

c) dup< executarea pedepsei închisorii, dup< graYierea total< ori a restului de pedeaps<, dup< 
împlinirea termenului de prescripYie a execut<rii pedepsei sau dup< expirarea termenului de supraveghere a 
liber<rii condiYionate”. 

14. Curtea reYine c< pedeapsa accesorie ce const< în interzicerea exercit<rii unor drepturi 
opereaz< numai dac< instanYa judec<toreasc< a dispus interzicerea respectivelor drepturi ca pedeaps< 
complementar< [ope iudicis, şi nu ope legis]. Printre aceste drepturi se reg<seşte dreptul de a fi ales în 
autorit<Yile publice sau în orice alte funcYii publice, care poate fi interzis pân< la executarea sau considerarea 
ca executat< a pedepsei principale privative de libertate [ca pedeaps< accesorie] şi pân< la o perioad< de la 
unu la 5 ani de la momentul menYionat la art.68 alin.(1) lit.b) şi c) din Codul penal [pedeaps< complementar<]. 
Aceast< interzicere înseamn< excluderea condamnatului de la posibilitatea de a candida la alegerile 
parlamentare, prezidenYiale, la alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerea autorit<Yilor publice 
locale. 
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15. Prin Decizia nr.304 din 4 mai 2017, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.520 din 5 iulie 2017, par.32, Curtea a statuat c< „legiuitorul poate conferi condamn<rii penale efecte 
juridice care excedeaz< sancYiunea penal<, reglementând dec<deri, interdicYii sau incapacit<Yi care rezult< 
din condamnare. Aceste consecinYe extrapenale care deriv< din condamnare opereaz< în condiYiile şi 
termenele stabilite de lege”. În ceea ce priveşte termenele pe durata c<rora sunt incidente dec<derile, 
interdicYiile sau incapacit<Yile, legiuitorul confer< instituYiei reabilit<rii - cauz< legal< şi personal< de înl<turare 
a consecinYelor condamn<rii - efecte constând în încetarea dec<derilor şi interdicYiilor, precum şi a 
incapacit<Yilor care rezult< din condamnare [art.169 alin.(1) din Codul penal]. Cu alte cuvinte, consecinYele 
extrapenale ale condamn<rii se produc atâta vreme cât nu a intervenit reabilitarea de drept sau 
judec<toreasc< a persoanei fizice. Reabilitarea judec<toreasc< (facultativ<) constituie forma tipic< a 
reabilit<rii, care se poate obYine, la cerere, prin hot<rârea instanYei de judecat< (ope iudicis), în urma verific<rii 
îndeplinirii condiYiilor prev<zute de lege, având ca efect înl<turarea consecinYelor condamn<rii. Prin art.166 
alin.(1) din Codul penal se stabilesc condiYii cu privire la gravitatea condamn<rii şi termenele dup< care fostul 
condamnat poate formula cererea de reabilitare. DispoziYiile art.167 din Codul penal stabilesc calculul 
termenului de reabilitare, iar cele ale art.168, condiYiile pe care trebuie s< le îndeplineasc< cererea de 
reabilitare judec<toreasc<. Potrivit art.537 din Codul de procedur< penal<, dup< r<mânerea definitiv< a 
hot<rârii de reabilitare, instanYa dispune s< se fac< menYiune despre aceasta pe hot<rârea de condamnare, 
menYiunea având efect tocmai sub aspectul încet<rii dec<derilor, interdicYiilor şi incapacit<Yilor [par.33]. 

16. Efectele reabilit<rii se produc pentru viitor. Înl<turarea consecinYelor condamn<rii vizeaz< nu 
numai materia dreptului penal (spre exemplu, în cazul s<vârşirii din nou a unei infracYiuni, nu va fi atras< 
starea de recidiv< sau persoana va putea s< beneficieze, în condiYiile legii, de instituYia renunY<rii la aplicarea 
pedepsei [art.80 alin.(2) lit.a) din Codul penal] ori a amân<rii aplic<rii pedepsei [art.83 alin.(1) lit.b) din Codul 
penal] sau a suspend<rii sub supraveghere a execut<rii pedepsei [art.91 alin.(1) lit.b)] din Codul penal), ci şi 
consecinYele extrapenale care au derivat din condamnare, dec<derile, interdicYiile sau incapacit<Yile încetând 
odat< cu r<mânerea definitiv< a hot<rârii de reabilitare [art.169 alin.(1) din Codul penal]. ConsecinYele 
extrapenale care deriv< din condamnare şi care vizeaz< dec<deri, interdicYii sau incapacit<Yi înceteaz< şi prin 
aplicarea legii penale de dezincriminare. Art.4 din Codul penal prevede expres c< „legea penal< nu se aplic< 
faptelor s<vârşite sub legea veche, dac< nu mai sunt prev<zute de legea nou<. În acest caz, executarea 
pedepselor, a m<surilor educative şi a m<surilor de siguranY<, pronunYate în baza legii vechi, precum şi toate 
consecinYele penale ale hot<rârilor judec<toreşti privitoare la aceste fapte înceteaz< prin intrarea în vigoare 
a legii noi”. Deşi norma penal< face vorbire despre consecinYele penale ale hot<rârilor judec<toreşti, este 
evident c< efectele dezincrimin<rii faptei penale nu pot fi limitate doar la aceste aspecte, ci se aplic< şi cu 
privire la consecinYele extrapenale ale hot<rârilor judec<toreşti, care sunt în mod direct şi inseparabil legate 
de incidenYa legii penale. Or, potrivit art.4 teza întâi din Codul penal, dac< nu mai sunt prev<zute de legea 
nou<, legea penal< nu se aplic< faptelor s<vârşite sub legea veche, deci, în mod implicit, consecinYele 
extrapenale înceteaz< prin intrarea în vigoare a legii noi. Aceleaşi consecinYe extrapenale sunt înl<turate şi 
în cazul amnistiei postcondamnatorii. Amnistia se realizeaz< prin lege şi este o cauz< care înl<tur< 
r<spunderea penal<, iar dac< intervine dup< condamnare, potrivit art.152 alin.(1) teza a doua din Codul 
penal, „ea înl<tur< şi executarea pedepsei pronunYate, precum şi celelalte consecinYe ale condamn<rii”. Cu 
alte cuvinte, efectele amnistiei postcondamnatorii vizeaz< atât sfera penal<, înl<turând executarea pedepsei 
aplicate sau a restului de pedeaps<, în cazul în care executarea a început, cât şi sfera extrapenal<, înl<turând 
toate celelalte consecinYe pe care condamnarea le-a produs [par.34-36]. 

17. Toate consecinYele extrapenale care deriv< dintr-o condamnare nu reprezint< altceva decât 
efecte juridice inerente unei hot<râri judec<toreşti de condamnare penal< pe care legea extrapenal< le 
consacr< în domeniul ei specific de incidenY<, înl<turarea acestor consecinYe extrapenale opereaz< în baza 
dispoziYiilor Codului penal, partea general<. Faptul c< legea special<, extrapenal<, foloseşte diferite sintagme 
precum „nu au suferit condamn<ri penale”, „persoana nu a fost condamnat< pentru s<vârşirea unei 
infracYiuni” sau „nu are antecedente penale” nu înseamn< c< aceasta poate completa/ modifica/deroga de la 
dispoziYiile Codului penal, sub aspectul condiYiilor şi termenelor în care sunt înl<turate consecinYele unei 
condamn<ri penale. ConsecinYele juridice ale legii de dezincriminare sau de amnistie sau cele ale unei 
hot<râri judec<toreşti de reabilitare, pronunYate în condiYiile legii, r<mân guvernate de Codul penal, lege care 
reglementeaz< condiYiile în care pot fi înl<turate consecinYele juridice penale şi extrapenale ale unei hot<râri 
judec<toreşti de condamnare. Prin urmare, apare cu evidenY< c<, potrivit dispoziYiilor legale în vigoare, 
sintagma „nu au suferit condamn<ri penale” înceteaz< s< mai constituie o interdicYie la dobândirea calit<Yii 
de membru al Guvernului în ceea ce priveşte persoanele care cad sub incidenYa/sunt beneficiare ale unei 
legi de dezincriminare sau de amnistie sau care au fost reabilitate printr-o hot<râre judec<toreasc< definitiv<, 
persoane cu privire la care condamnarea penal< înceteaz< s< mai produc< efectele extrapenale prev<zute 
de lege. Orice alt< interpretare dat< sintagmei „nu au suferit condamn<ri penale” din cuprinsul art.2 din Legea 
nr.90/2001 ar fi contrar< literei şi spiritului ConstituYiei [par.37]. 

18. Analizând noul text preconizat a fi introdus în corpul art.37 din ConstituYie, Curtea reYine c< 
acesta prevede, distinct de existenYa unei pedepse accesorii sau complementare aplicate, ca cet<Yeanul 
condamnat definitiv la o pedeaps< privativ< de libertate, pentru infrac郡iuni s<vâr群ite cu inten郡ie, s< nu poat< 
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fi ales în funcYiile enumerate pân< la intervenirea unei situaЬii care înl<tur< consecinЬele condamn<rii. Acest 
text vizeaz< introducerea unei noi condiYii cu privire la dreptul de a fi ales în funcYia de Preşedinte al României, 
deputat, senator sau membru ales în organele administraYiei publice locale. 

19. Curtea constat< c< iniYiative de revizuire a ConstituYiei care stabileau condiYion<ri ale 
dreptului de a fi ales au mai format obiect al controlului de constituYionalitate reglementat de art.146 lit.a) 
teza a doua din ConstituYie. Astfel, prin Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, publicat< în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.246 din 7 aprilie 2014, Curtea, având în vedere intensitatea condiYion<rilor impuse 
dreptului de a fi ales – respectiv, condiYionarea particip<rii candidaYilor la alegerile pentru Senat, pentru 
Camera DeputaYilor şi pentru funcYia de Preşedinte al României de domiciliul lor în România cu cel puYin 6 
luni înainte de data alegerilor - a constatat înc<lcarea limitelor revizuirii ConstituYiei, întrucât erau suprimate 
principiul universalit<Yii drepturilor, dreptul de a fi ales al cet<Yenilor cu domiciliul în România care nu 
îndeplinesc noua ipotez< normativ< restrictiv<, precum şi o garanYie a acestuia, egalitatea în drepturi. 

20. Raportat la cauza de faY<, având în vedere noua condiYie preconizat< cu privire la dreptul de 
a fi ales, Curtea constat< c<, din perspectiva unui cet<Yean aflat în ipoteza normei, nu se poate afirma c< pe 
perioada de timp respectiv<, din moment ce acestuia nu i s-a aplicat vreo pedeaps< accesorie/ 
complementar<, i se suprim<, prin efectul noului text, dreptul de a fi ales sau o garanYie a acestuia, respectiv 
principiul egalit<Yii. Legiuitorul este competent s< confere condamn<rii penale efecte juridice care excedeaz< 
sancYiunea penal<, reglementând dec<deri, interdicYii sau incapacit<Yi care rezult< din condamnare, cu atât 
mai mult legiuitorul constituYional poate stabili astfel de dec<deri, interdicYii sau incapacit<Yi care rezult< din 
condamnarea definitiv<, respectiv dintr-o hot<râre judec<toreasc< ce înl<tur< prezumYia de nevinov<Yie 
prev<zut< de art.23 alin.(11) din ConstituYie. Faptul generator al interdicYiei este condamnarea definitiv<, 
c<reia legiuitorul constituYional îi poate ataşa consecinYe extrapenale, de natur< obiectiv< şi justificat< de 
exigenYele de integritate care trebuie s< caracterizeze funcYia public<, chiar altele decât pedeapsa accesorie/ 
complementar< referitoare la dreptul de a fi ales în autorit<Yile publice sau în orice alte funcYii publice. Prin 
urmare, m<sura nu trebuie privit< ca o lezare/ afectare/ suprimare a dreptului de a fi ales, ci una care 
stabileşte condiYiile obiective ce caracterizeaz< dreptul de a fi ales. Obiter dictum, având în vedere textul 
analizat, art.66 alin.(1) lit.a) teza întâi din Codul penal va deveni redundant, pentru c<, indiferent dac< se 
aplic< sau nu o pedeaps< accesorie/ complementar< constând în dreptul de a fi ales în autorit<Yile publice, 
interdicYia de drept de natur< constituYional< va fi cea care se aplic< ex lege în situaYia dat<. 

21. Curtea mai constat< c<, indiferent de modul de individualizare a pedepsei, interdicYia 
analizat< se va aplica în m<sura în care a fost pronunYat< o hot<râre definitiv< de condamnare, ea fiind de 
ordin constituYional. Curtea, în jurisprudenYa sa [Decizia nr.582 din 20 iulie 2016, publicat< în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.731 din 21 septembrie 2016, par.52], a statuat: „constatarea ilicitului penal printr-o 
hot<râre judec<toreasc< definitiv< înl<tur< prezumYia de nevinov<Yie a persoanei acuzate şi o plaseaz< prin 
ea îns<şi în afara cadrului legal de exercitare a funcYiei. De aceea, condamnarea în sine este cea care 
determin< pierderea integrit<Yii/probit<Yii, element fundamental al exercit<rii autorit<Yii publice f<r< de care 
persoana care ocup< respectiva funcYie public< nu mai are legitimitatea de a-şi continua activitatea. 
Modalitatea de executare a pedepsei aplicate de c<tre instanYa judec<toreasc< nu este decât un mijloc de 
individualizare a execut<rii pedepsei, care […] vizeaz< indirect valoarea protejat<, respectiv 
integritatea/probitatea persoanei”. 

22. Curtea mai subliniaz< c< textul vizeaz< doar condamn<rile definitive ce privesc infracYiuni 
s<vârşite cu intenYie [a se vedea art.16 din Codul penal] şi c< interdicYia reglementat< respect< jurisprudenYa 
CurYii ConstituYionale referitoare la caracterul s<u temporar, în sensul c< înl<turarea acestei consecinYe 
extrapenale opereaz< în baza dispoziYiilor Codului penal, partea general< [pân< la intervenirea unei situa郡ii 
care înl<tur< consecin郡ele condamn<rii]. Intervenirea unei situa郡ii care înl<tur< consecin郡ele condamn<rii este 
reprezentat< de legea de dezincriminare, amnistia postcondamnatorie şi reabilitarea de drept sau 
judec<toreasc<, dup< caz. Este adev<rat c< legiuitorul organic în privinYa reabilit<rii de drept/ judec<tore群ti – 
singura instituYie de drept penal care nu depinde de aspectele de oportunitate ce caracterizeaz< politica 
penal< [spre deosebire de dezincriminare/ amnistie] – poate m<ri/ micşora termenele de reabilitare, ceea ce 
afecteaz< dreptul de a fi ales, în sensul micşor<rii/ m<ririi perioadei de interdicYie, îns<, acest aspect este tot 
unul de politic< penal< a statului, ce nu pune în discuYie limitele revizuirii ConstituYiei. Totodat<, trebuie reYinut 
faptul c< intervenirea unei situa郡ii care înl<tur< consecin郡ele condamn<rii, cu excepYia reabilit<rii de drept, se 
realizeaz< prin parcurgerea unor proceduri expres reglementate de art.527 şi art.528-537 [reabilitare 
judec<toreasc<], art.595 [intervenirea unei legi de dezincriminare] şi art.596 [amnistia postcondamnatorie], 
dup< caz. 

23. Curtea reYine, îns<, c< textul analizat nu este corelat cu art.16 alin.(4) din ConstituYie, în 
sensul c< s-ar permite cet<郡eanului Uniunii Europene, care nu deYine cet<郡enia român<, s< fie ales în 
autorit<Yile administraYiei publice locale, chiar dac< a fost condamnat definitiv la o pedeaps< privativ< de 
libertate pentru infrac郡iuni s<vâr群ite cu inten郡ie. O atare concluzie reiese din faptul c< atunci când textul 
ConstituYiei foloseşte noYiunea de „cet<Yeni” se refer< la cet<Yenii români, astfel c< interdicYia prev<zut< s-ar 
aplica, în privinYa organelor administraYiei publice locale, numai cet<Yenilor români. Or, întrucât textul 
ConstituYiei permite cet<Yenilor Uniunii [aşadar, acelora care nu au cet<Yenia român<] de a fi aleşi în 
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autorit<Yile administraYiei publice locale, ar rezulta c< interdicYia menYionat< nu li se aplic< şi acestora. 
Desigur, aceast< lips< de corelare nu poate atrage concluzia c< s-ar fi suprimat un drept/ libertate 
fundamental< a cet<Yeanului român, ci rezult< doar necesitatea corel<rii textului preconizat cu art.16 alin.(4) 
din ConstituYie. 

24. De asemenea, Curtea reYine c< solu郡ia normativ< preconizat< este mai degrab< de nivelul 
legii. În acest sens, prin Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, par.74, Curtea a statuat c< „nivelul de detaliere 
a principiilor constituYionale trebuie s< fie unul minim, aceast< sarcin< revenind actelor normative inferioare. 
Mai mult, o reglementare prea am<nunYit< a unui domeniu/a unei relaYii sociale are drept efect instabilitatea 
textului constituYional. În acest sens, Comisia European< pentru DemocraYie prin Drept (Comisia de la 
VeneYia) a ar<tat c< «necesitatea modific<rii într-un sistem dat este dependent< de durata şi nivelul de detaliu 
al textului constituYional». Cu cât textul constituYional este mai detaliat, cu atât el se identific< mai mult cu 
legislaYia ordinar< şi este cu atât mai expus unor modific<ri relativ frecvente (a se vedea Raportul cu privire 
la revizuirea ConstituYiei, adoptat de Comisia de la VeneYia la cea de-a 81-a sesiune plenar<, 11-12 
decembrie 2009)”. 

25. Având în vedere cele expuse, Curtea constat< c< prevederile art.I pct.1 [cu referire la art.37 
alin.(3)] din propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei României nu încalc< limitele revizuirii prev<zute 
de art.152 alin.(2) din ConstituYie. 

26. Cu privire la art.I pct.2 [cu referire la art.38] din propunerea legislativ<, Curtea constat< c< 
acesta introduce o soluYie legislativ< similar< celei reglementate la art.I pct.1 în privinYa dreptului de a fi ales 
în Parlamentul European. În consecinY<, cele expuse mai sus în par.13-22 şi 24 se aplic< mutatis mutandis 
în privinYa acestei modific<ri preconizate, drept care Curtea constat< c< art.I pct.2 [cu referire la art.38] din 
propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei României nu încalc< limitele revizuirii prev<zute de art.152 
alin.(2) din ConstituYie. 

27. Cu privire la art.I pct.3 [cu referire la art.73 alin.(3) lit.i)], pct.4 [cu referire la art.74 alin.(2) şi 
(3)] şi pct.5 [cu referire la art.94 lit.d)] din propunerea legislativ<, Curtea constat< c<, în esenY<, prin revizuirea 
constitu郡ional< preconizat< se are în vedere eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau graYierea 
[colectiv</ individual<] pentru „fapte de corupYie”. Reglementarea analizat< limiteaz< puterea public<, astfel 
încât niciuna dintre autorit<Yile publice nu va dispune de atribuYia de a amnistia/ graYia „fapte de corupYie”. 

28. În jurisprudenYa sa, Curtea a statuat c< 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. Acesta, prin natura sa, implic<, pe de o parte, o dimensiune constitutiv<, 
care vizeaz< stabilirea/instituirea puterilor statului şi a autorit<Yilor publice fundamentale, şi, pe de alt< parte, 
o dimensiune atributiv<, care vizeaz< conferirea şi definirea atribuYiilor/competenYelor autorit<Yilor publice 
antereferite. Aşadar, puterea public< nu exclude, ci, dimpotriv<, presupune diviziunea funcYiilor între diferitele 
autorit<Yi publice, iar în privinYa celor de rang constituYional aceasta îşi are, în mod evident, temeiul direct şi 
originar în ConstituYie. Prin urmare, ConstituYia, de principiu, trebuie s< realizeze o diviziune coerent< şi 
complementar< a funcYiilor puterii publice între autorit<Yile publice de rang constituYional, revenind CurYii 
ConstituYionale competenYa ca, în ipoteza unor conflicte ap<rute în interpretarea normelor constituYionale, s< 
tranşeze problema de drept constituYional. 

29. ConstituYia poate dispune limitarea puterii publice, aşadar, a autorit<Yilor publice, în 
beneficiul cet<Yeanului sau a unor valori de interes general pentru a evita abuzul de putere. De aceea, 
ConstituYia este cea care consacr< drepturi/ libert<Yi fundamentale, dându-le o redactare normativ<, şi, prin 
urmare, nu le poate afecta/ suprima, sens în care art.152 alin.(2) din ConstituYie este neechivoc. Rezult< c< 
protecYia constituYional< a cet<Yeanului este ascendent<, astfel c< şi revizuirile constituYionale trebuie s< 
acorde o protecYie din ce în ce mai sporit< drepturilor şi libert<Yilor fundamentale [în accepYiunea art.152 
alin.(2) din ConstituYie protecYia drepturilor şi libert<Yilor fundamentale poate cunoaşte doar o orientare 
ascendent< – Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, par.65]. Totodat<, ConstituYia protejeaz< interesul general 
realizând un just echilibru între acesta şi drepturile/ libert<Yile fundamentale [a se vedea, în acest din urm< 
sens, Decizia nr.799 din 17 iunie 2011, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.440 din 23 
iunie 2011, în care s-a reYinut c< extinderea intervalului temporal al reYinerii de la 24 la 48 de ore „r<spunde 
obligaYiei statului de a asigura un just echilibru între interesul ap<r<rii drepturilor fundamentale ale individului 
şi interesul ap<r<rii ordinii de drept”].  

30. Modificarea în discuYie vizeaz< limitarea atribuYiei Parlamentului 群i Preşedintelui României 
de a acorda amnistia, gra郡ierea colectiv< sau gra郡ierea individual<, dup< caz, pentru afirmarea unui interes 
general, respectiv acela de a se da efecte depline prerogativei Statului de a pedepsi [jus puniendi], prin 
eliminarea, în mod corespunz<tor, a dreptului s<u de a acorda uitarea/ clemenYa, ceea ce duce la executarea 
efectiv< a pedepselor dispuse sau la considerarea ca executat< a pedepsei numai pe considerente care Yin 
de conduita condamnatului în privinYa infracYiunilor de corupYie ca urmare a hot<rârilor judec<toreşti 
pronunYate. Revine CurYii ConstituYionale sarcina de a stabili în ce m<sur< consacrarea constituYional< a unei 
interdicYii de a acorda amnistie/ graYiere pentru „faptele de corupYie” pune în discuYie drepturi sau libert<Yi 
fundamentale. 
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31. Curtea reYine c< Titlul al II-lea al ConstituYiei este intitulat Drepturile, libert<Yile şi îndatoririle 
fundamentale şi cuprinde patru capitole, respectiv DispoziYii comune, Drepturile şi libert<Yile fundamentale, 
Îndatoririle fundamentale şi Avocatul Poporului. Capitolul I – DispoziYii comune reglementeaz< principiile care 
constituie premisa realiz<rii drepturilor şi libert<Yilor fundamentale, sens în care principiul egalit<Yii joac< un 
rol primordial. Raportat la principiul egalit<Yii, precum şi la întregul catalog de drepturi şi libert<Yi 
fundamentale, Curtea constat< c< acestea se întemeiaz< pe una dintre valorile supreme ale poporului român, 
respectiv demnitatea uman< [a se vedea şi Decizia nr.1109 din 8 septembrie 2009, publicat< în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.678 din 9 octombrie 2009]. Prin urmare, chiar dac< interdicYia general< de 
acordare a amnistiei sau graYierii în privinYa „faptelor de corupYie” vizeaz< o latur< a puterii publice, Curtea 
constat< c< efectele interdicYiei preconizate se repercuteaz< asupra principiului egalit<Yii, garanYie a 
drepturilor şi libert<Yilor fundamenale, şi, implicit, asupra demnit<Yii umane, sursa drepturilor şi libert<Yilor 
fundamenale, precum şi a garanYiilor asociate acestora.  

32. Locul pe care principiul egalit<Yii îl ocup< în ansamblul dispoziYiilor constituYionale îi confer< 
o importanY< particular<. Totodat<, principiul egalit<Yii caracterizeaz< drepturile şi libert<Yile fundamentale, 
fiind, în acelaşi timp, o garanYie a fiec<rui drept fundamental în parte, astfel cum rezult< chiar din Decizia 
nr.80 din 16 februarie 2014, par.136. Egalitatea este într-o strâns< corelare cu ansamblul drepturilor şi 
libert<Yilor fundamentale, astfel încât analiza suprim<rii drepturilor şi libert<Yilor fundamentale trebuie s< aib< 
drept premis< principiul egalit<Yii, principiu care se afl< la baza drepturilor 群i libert<郡ilor fundamentale. 

33. Principiul egalit<郡ii, în componenta sa de nediscriminare, are un con郡inut autonom, o 
existen郡< de sine st<t<toare în sensul c< impune obliga郡ii corespunz<toare în sarcina statului pentru a asigura 
egalitatea juridic< dintre subiec郡ii de drept. Tratamentul discriminatoriu const< în excluderea direct< sau 
indirect< a unor categorii de persoane de la drepturile, libert<郡ile, voca郡ia, speran郡a legitim< de care se bucur< 
to郡i ceilal郡i afla郡i în situa郡ii similare. Prin urmare, egalitatea nu este o chestiune cantitativ< în sensul c< se 
poate aprecia 群i raporta doar la un set de drepturi 群i libert<郡i fundamentale prev<zute în Constitu郡ie, ci are 群i 
un aspect calitativ, astfel încât poate fi valorizat, în componenta sa privind nediscriminarea, ca fiind un 
principiu de drept ce promoveaz< egalitatea juridic<. Prin urmare, întrucât principiul egalit<Yii 郡ine de esen郡a 
群i func郡ia demnit<郡ii umane, rezult< c< egalitatea este un element caracterizant şi intrinsec al demnit<Yii 
umane. În acest sens, Curtea reYine c< însuşi art.1 teza întâi din DeclaraYia Universal< a Drepturilor Omului, 
adoptat< sub auspiciile OrganizaYiei NaYiunilor Unite, prevede c< „Toate fiinYele umane se nasc libere şi egale 
în demnitate şi în drepturi”, ceea ce evidenYiaz< componenta de egalitate a demnit<Yii umane. Rezult<, 
aşadar, c< exist< o leg<tur< organic< între valorile supreme ale statului ce vizeaz< condiYia uman< a 
individului înscrise în art.1 alin.(3) din ConstituYie, principiile inerente drepturilor şi libert<Yilor fundamentale, 
precum şi drepturile şi libert<Yile fundamentale expres prev<zute de ConstituYie, toate acestea constituind 
standard de referinY< în analiza limitelor revizuirii ConstituYiei din prisma art.152 alin.(2) din ConstituYie.  

34. Astfel, analiza CurYii trebuie realizat< în dou< trepte atunci când evalueaz< suprimarea 
drepturilor şi libert<Yilor fundamentale sau a garanYiilor acestora în sensul art.152 alin.(2) din Constitu郡ie, şi 
anume (1) analiza iniYiativei de revizuire în raport cu principiile generale care orienteaz< întregul catalog al 
drepturilor şi libert<Yilor fundamentale, principii care se constituie în garanYii directoare ale acestora, respectiv 
(2) analiza iniYiativei de revizuire în raport cu un drept sau libertate fundamental< aplicabil<. Înc<lcarea 
principiilor generale antereferite are caracter dirimant şi nu mai poate face trecerea la cea de-a doua treapt< 
de analiz<, nefiind necesar a fi identificat dreptul sau libertatea fundamental< suprimat< pentru c< înc<lcarea 
principiului egalit<Yii afecteaz< însuşi individul, acesta fiind evaluat şi plasat, în baza unor criterii arbitrare, 
într-o poziYie de inferioritate. 

35. În cauza de faY<, ca efect al interdicYiei generale stabilite prin textul constituYional preconizat, 
este evident c< dou< categorii de cet<Yeni sunt tratate în mod diferit. Prima categorie, cea care cuprinde 
persoane condamnate pentru infracYiuni de corupYie, nu poate beneficia de amnistie, gra郡iere colectiv< sau 
gra郡iere individual<, pe când cea de-a doua categorie, cea care cuprinde persoane condamnate pentru orice 
alte infracYiuni decât cele de corupYie, poate beneficia de amnistie, gra郡iere colectiv< sau gra郡iere individual<. 
O asemenea diferenY< de tratament nu are o justificare obiectiv< şi rezonabil<, întrucât raYiunea amnistiei/ 
graYierii nu are în vedere, în mod principal, infracYiunea s<vârşit<, ci aspecte extrapenale, chiar extrajuridice, 
de umanitate, de oportunitate, de percepYie public< sau alte circumstanYe care justific< exercitarea acestei 
prerogative a statului. Aşadar, prin natura lor, m<surile antereferite, de principiu, nu Yin seama de natura 
infracYiunilor comise, tocmai pentru a se putea constitui în m<suri apte s< evite afectarea sau s< redea 
libertatea individual<, dup< caz. 

36. A impune criterii circumstanYiale într-o manier< care s< anihileze îns<şi raYiunea celor dou< 
instituYii de drept penal este contrar< principiului egalit<Yii. Înc<lcarea principiului egalit<Yii cet<Yenilor duce la 
ostracizarea unei categorii de cet<Yeni, întrucât neag< prerogativa statului de a uita sau ierta fapta comis<, 
astfel c< libertatea individual< a cet<郡enilor este apreciat< în mod diferit în funcYie de infracYiunea comis<. 
Aceşti cet<Yeni ar deveni discriminaYi chiar prin declaraYia expres< a legii fundamentale, aspect de neacceptat 
prin prisma principiului egalit<Yii. De aceea, din perspectiva principiului egalit<Yii nu exist< nicio justificare 
obiectiv< şi raYional< pentru care m<surile de amnistie/ graYiere ale statului s< vizeze numai o parte dintre 
cet<Yenii s<i, în funcYie de natura infracYiunilor s<vârşite. Din contr<, acestea trebuie s< aib< aplicabilitate 
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general< şi abstract<, revenind autorit<Yilor competente decizia de a le acorda sau de a le refuza. Curtea 
constat<, astfel, înc<lcarea principiului egalit<Ьii, în componenta sa privind nediscriminarea, ceea ce se 
constituie, prin prisma art.152 alin.(2) din ConstituYie, într-o suprimare a unei garanYii constituYionale asociate 
drepturilor şi libert<Yilor fundamentale. 

37. În sensul celor de mai sus, Curtea reYine c< apar郡in statului atât prerogativa de a pedepsi 
persoanele care au s<vâr群it infrac郡iuni în sensul tragerii la r<spundere penal< a acestora, respectiv de a 
urm<ri, judeca 群i aplica pedeapsa corespunz<toare 群i de a lua m<surile necesare execut<rii pedepsei astfel 
dispuse, cât 群i prerogativa de a înl<tura r<spunderea penal< sau executarea pedepsei. Acestea sunt într-o 
strâns< corela郡ie în sensul c< fiecare dintre prerogativele antereferite se exercit< în plenitudinea lor. Orice 
excep郡ie de la exercitarea acestor prerogative ale statului creeaz<, de principiu, o lips< de egalitate între 
cet<郡eni, ce poate duce la consacrarea unui tratament juridic diferen郡iat contrar art.16 din Constitu郡ie, fie sub 
forma privilegiului, fie sub forma discrimin<rii. În cauza de fa郡<, Curtea constat< c< tratamentul diferen郡iat 
aplicat nu are o justificare obiectiv< şi rezonabil<, astfel încât acesta se constituie într-o discriminare a unei 
categorii de cet<郡eni, prin excluderea sa de la voca郡ia abstract< de a beneficia de o m<sur< de clemen郡< a 
c<rei acordare 郡ine de autorit<郡ile statului.  

38. Curtea reYine c< o atare revizuire constitu郡ional< vine în conflict cu concep郡ia de ansamblu a 
legiuitorului constituant originar în privin郡a posibilit<郡ii 群i modului de acordare a amnistiei/ graYierii. Astfel, 
acesta a limitat ini郡iativa legislativ< a cet<郡enilor cu privire la amnistie/ gra郡iere, l<sând doar posibilitatea 
deputa郡ilor/ senatorilor/ Guvernului de a ini郡ia în acest sens o propunere legislativ</ un proiect de lege [art.74 
alin.(2) din ConstituYie]. Aceast< ini郡iativ< a fost reglementat< numai în competen郡a reprezentan郡ilor ale群i ai 
poporului, membri ai Parlamentului, şi a autorit<郡ilor statului, Guvernul, tocmai pentru a nu permite o 
apreciere emo郡ional</ subiectiv< din partea cet<郡enilor 群i de a elimina posibilitatea ini郡ierii unei astfel de 
propuneri legislative chiar de c<tre subiectele vizate prin acestea. Prin urmare, atât ini郡ierea, cât 群i adoptarea 
sa 郡in de apanajul statului. Totodat<, legiuitorul constituant originar, din moment ce a recunoscut o asemenea 
atribu郡ie în sarcina statului, a recunoscut-o în plenitudinea sa, ceea ce înseamn< c< amnistia/ gra郡ierea au 
fost reglementate ca m<suri ce privesc totalitatea infrac郡iunilor. Astfel, o asemenea interdic郡ie, limitând în 
final prerogativa statului de a acorda amnistia/ gra郡ierea, aduce o grav< atingere principiului egalit<郡ii 
cet<郡enilor, cu consecin郡a cre<rii, în mod artificial, a unor situa郡ii juridice diferite, ce aduc în prim plan 
stigmatizarea social< a unei categorii de cet<郡eni. Luându-se prerogativa statului de a asigura o situa郡ie de 
egalitate juridic< între cet<郡eni – chiar condamna郡i -, se ajunge la aplicarea unui tratament juridic de nivel 
constitu郡ional diferit unor cet<郡eni afla郡i în aceea群i situa郡ie juridic<. Faptul c< cet<郡enii au comis infrac郡iuni de 
drept comun diferite reprezint< numai un element circumstan郡ial c<rora nu li se pot asocia consecin郡e juridice 
în planul amnistiei/ gra郡ierii. Acesta nu este un criteriu obiectiv 群i ra郡ional care s< justifice un tratament 
diferen郡iator, din contr<, indic< faptul c< trebuie s< se aplice acela群i tratament juridic. Prin urmare, 
reconfigurarea arhitecturii constitu郡ionale în privin郡a amnistiei/ gra郡ierii nu 郡ine, a群adar, numai de regimul 
institu郡iilor statului din moment ce produce efecte directe asupra principiului egalit<郡ii, premis< a asigur<rii 
drepturilor 群i libert<郡ilor fundamentale. 

39. Curtea constat< c< o asemenea interdicYie constituYional< prestabilit< ad aeternam 
reprezint< o apreciere juridic< în privinYa unei anumite categorii de infracYiuni, respectiv cele de corupYie, 
categorie care, în sine, cuprinde, din punct de vedere normativ sau al percepYiei publice, elemente variabile. 
Spre exemplu, din perspectiv< normativ<, se reYine faptul c< Codul penal din 1969 nu cuprindea categoria 
de infracYiuni de corupYie, ci, ulterior, Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancYionarea 
faptelor de corupYie, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 mai 2000, a stabilit ca 
infracYiuni de corupYie cele prev<zute la art.254-257 din Codul penal şi art.61 şi art.82 din lege [art.5 alin.(1)], 
infracYiunile asimilate celor de corupYie sunt cele de la art.10-13 din lege [art.5 alin.(2)] şi cele în leg<tur< 
direct< cu infracYiunile de corupYie sau cu cele asimilate acestora sunt cele prev<zute la art.17 din lege [art.5 
alin.(3)]. În prezent, Codul penal cuprinde aceast< categorie [definit< ca atare] cu patru infracYiuni 
individualizate, în timp ce Legea nr.78/2000 stabileşte ca infracYiuni de corupYie cele prev<zute la art.289-
292 din Codul penal [art.5 alin.(1)] şi infracYiunile asimilate celor de corupYie sunt cele de la art.10-13 din lege 
[art.5 alin.(2)] şi nu mai cuprinde infracYiunile în leg<tur< direct< cu infracYiunile de corupYie sau cu cele 
asimilate acestora. 

40. Din perspectiva percepYiei publice, este de observat c< gravitatea pericolului social al 
diverselor categorii de infrac郡iuni în decursul timpului suport< aprecieri fluctuante, ceea ce înseamn< c< 
îns<şi percepYia public< a gravit<Yii infracYiunii s<vârşite are o dinamic< proprie. În consecinY<, excluderea de 
plano a faptelor/ infrac郡iunilor de corup郡ie de la posibilitatea amnistierii ori gra郡ierii la nivelul reglement<rilor 
constitu郡ionale, lipsind astfel autorit<郡ile competente de a aprecia gravitatea, pericolul 群i impactul social al 
acestora de la caz la caz, poate crea situa郡ii de v<dit< discriminare 群i de 群ubrezire a autorit<郡ii statului tocmai 
în exercitarea anumitor prerogative publice în favoarea cet<郡enilor. 

41. Este adev<rat c< într-un moment al evoluYiei societ<Yii se poate aprecia – chiar pe calea 
referendumului consultativ, precum cel din 26 mai 2019 – c< nu trebuie acordate amnistii/ graYieri în privinYa 
tuturor sau anumitor „fapte” penale, îns< o atare apreciere are în vedere necesitatea abYinerii autorit<Yilor 
competente de a-şi exercita puterea discreYionar< de care se bucur< în aceste domenii, şi nicidecum limitarea 
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puterii lor discreYionare conferit< chiar de ConstituYie. Prin urmare, analiza de oportunitate şi r<spunderea 
politic< revine autorit<郡ilor învestite de ConstituYie cu atribuYia de a acorda amnistia/ graYierea, printr-o analiz< 
de la caz la caz, de la consideraYii de natura p<cii sociale/ politicii penale pân< la cele umanitare. 

42. Astfel, sfera de aplicare a amnistiei/ graYierii nu poate fi limitat< printr-o norm< constituYional< 
cu caracter general, întrucât o asemenea limitare contravine în sine art.152 alin.(2) coroborat cu art.16 din 
ConstituYie; obiter dictum, nicio norm< cu caracter general de nivelul legii nu ar putea limita sfera de aplicare 
a amnistiei/ graYierii pentru c< ar fi contrar< art.16 din ConstituYie. Prin urmare, Curtea constat< c< stabilirea 
cu caracter de principiu a unei limit<ri cu privire la sfera de aplicare a celor dou< instituYii de drept penal în 
sensul interzicerii amnistiei/ graYierii „faptelor” de corupYie nu poate fi realizat< nici prin ConstituYie şi nici 
printr-o norm< juridic< infraconstituYional<, o atare reglementare, indiferent de nivelul s<u normativ, fiind în 
sine contrar< principiului egalit<Yii. Astfel, problema de drept constituYional identificat< prin prisma principiului 
egalit<Yii nu este aceea a nivelului normativ de reglementare, ci al imposibilit<Yii reglement<rii unei astfel de 
soluYii normative, care denatureaz< regimul juridic al amnistiei/ graYierii şi limiteaz< puterea discreYionar< a 
Parlamentului sau Preşedintelui României, dup< caz. Rezult< c< nu poate fi impus< o interdicYie general< şi 
valabil< ad aeternam de acordare a m<surilor de amnistie şi graYiere colectiv< ori graYiere individual< în 
privinYa anumitor categorii de infracYiuni, întrucât aprecierea oportunit<Yii acord<rii acestora revine, în 
exclusivitate, Parlamentului, respectiv Preşedintelui României. De aceea, având în vedere puterea 
discreYionar< de care se bucur<, Parlamentul sau Preşedintele României, dup< caz, pot acorda, prin lege 
sau decret, amnistia sau graYierea colectiv</ individual< numai pentru un anumit cuantum al pedepsei sau 
pentru anumite infracYiuni, f<r< a se pune problema, în acest caz, a înc<lc<rii art.16 din ConstituYie. Astfel, 
stabilirea in concreto a cuantumului pedepsei şi/ sau a infracYiunilor pentru care se acord< amnistia sau 
graYierea revine Parlamentului şi Preşedintelui României, dup< caz, cu ocazia adopt<rii legii propriu-zise de 
acordare a amnistiei/ graYierii colective sau a emiterii decretului de graYiere individual<. 

43. Având în vedere cele expuse, Curtea constat< c< propunerea legislativ< nu respect< justul 
echilibru între dou< interese generale, şi anume cel de a se executa/ a se considera executat< o hot<râre 
judec<toreasc< de condamnare numai pe considerente care Yin de conduita condamnatului, expresie a 
efectivit<Yii justiYiei penale, şi cel al respect<rii principiului egalit<Yii, afectându-se, astfel, echilibrul sensibil 
existent între interesele statului şi cele ale societ<Yii. 

44. În ceea ce priveşte demnitatea uman< ca limit< a revizuirii ConstituYiei, Curtea reYine c< art.1 
alin.(3) din ConstituYie stabileşte c< „România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea 
omului, drepturile şi libert<Yile cet<Yenilor, libera dezvoltare a personalit<Yii umane, dreptatea şi pluralismul 
politic reprezint< valori supreme, în spiritul tradiYiilor democratice ale poporului român şi idealurilor RevoluYiei 
din decembrie 1989, şi sunt garantate”, ceea ce a dus la calificarea acestui text constituYional ca fiind o 
reglementare de principiu care constituie cadrul pe care se grefeaz< toate celelalte norme ale ConstituYiei 
[Decizia nr.350 din 7 mai 2015, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.504 din 8 iulie 2015, 
par.18]. Din formularea textului constituYional rezult< c< acesta opereaz< cu trei noYiuni/ sintagme distincte, 
dar interdependente şi anume: „demnitatea omului”, „drepturile şi libert<Yile cet<Yenilor” şi „libera dezvoltare 
a personalit<Yii umane”. 

45. Astfel cum s-a ar<tat, Titlul II al ConstituYiei nominalizeaz< în mod expres drepturile şi 
libert<Yile fundamentale, acestea fiind o expresie a demnit<Yii umane. De asemenea, Curtea constat< c< 
libera dezvoltare a personalit<Yii umane, pe de o parte, se afl< în leg<tur< direct< cu demnitatea uman<, iar, 
pe de alt< parte, elemente din conYinutul s<u normativ se reg<sesc în Titlul II al ConstituYiei. Astfel, libera 
dezvoltare a personalit<Yii umane care cuprinde atât o latur< activ<, exprimat< sub forma libert<Yii de acYiune 
[Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, par.99], cât şi una pasiv< [Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, par.101 
şi 102 în corelare cu art.26 alin.(2) din ConstituYie], aceasta din urm< având rolul de a asigurarea respectarea 
sferei personale a individului şi a exigenYelor care stau la baza acesteia. Latura pasiv<, aflându-se în leg<tur< 
direct< cu demnitatea uman<, asigur< o protecYie subsidiar< a „elementelor constitutive ale personalit<Yii” 
atunci când drepturile fundamentale numite nu asigur< o atare protecYie. Totodat<, latura pasiv< poate 
cunoaşte anumite restrângeri determinate de drepturile celorlalYi sau de ordinea constituYional<, pe când 
demnitatea uman< nu poate cunoaşte nicio astfel de limitare, fiind intangibil<. Rezult< c< atât drepturile şi 
libert<Yile fundamentale, cât şi libera dezvoltare a personalit<Yii umane, mai ales sub aspectul laturii sale 
pasive, se afl< într-o strâns< conexiune cu demnitatea uman<, care constituie sursa lor. 

46. Este adev<rat c< Titlul II al ConstituYiei nu include demnitatea uman< în cadrul drepturilor/ 
libert<Yilor fundamentale, ci a valorilor supreme, îns<, lipsa calific<rii prin chiar textul ConstituYiei a demnit<Yii 
umane ca fiind un drept fundamental şi plasarea acestuia chiar în afara Capitolului II al ConstituYiei – 
Drepturile, libert<Yile şi îndatoririle fundamentale nu exclude valorizarea sa ca limit< a revizuirii ConstituYiei în 
sensul art.152 alin.(2) din ConstituYie. Curtea reYine c< art.21-52 din ConstituYie cuprind numai o enumerare 
a drepturilor şi libert<Yilor fundamentale, f<r< ca aceasta s< însemne c< drepturile şi libert<Yile fundamentale 
sunt limitate la acest catalog. Acestea sunt drepturile şi libert<Yile calificate ca fiind fundamentale, deci cele 
numite/ nominalizate în mod expres. Prin urmare, în m<sura în care un text constituYional cuprinde o valoare 
suprem< de natur< constituYional<, care reprezint< în sine un principiu director şi/ sau un drept/ libertate 
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fundamental<, calificat< ca atare de Curtea ConstituYional<, catalogul cuprins în Titlul II al ConstituYiei se 
modeleaz< în consecinY<. 

47. Drepturile 群i libert<郡ile fundamentale ale cet<郡enilor 群i garan郡iile lor nu pot fi considerate un 
set difuz de elemente f<r< nicio leg<tur< între ele, ci alc<tuiesc un sistem coerent 群i unitar de valori, întemeiat 
pe demnitatea uman<. Pe lâng< faptul c< drepturile şi libert<Yile fundamentale calificate ca atare în ConstituYie 
se întemeiaz< pe demnitatea uman< [Decizia nr.1109 din 8 septembrie 2009], aceasta, fiind o valoare 
suprem< a statului român, nu are numai o valoare proclamativ< şi nu este golit< de conYinut normativ, ci, din 
contr<, are valoare normativ< şi poate fi calificat< ca fiind un drept fundamental cu un conYinut distinct ce 
pune în discuYie caracterul şi condiYia uman< a individului. În acest sens, chiar Curtea ConstituYional< a 
statuat c< desconsiderarea principiilor subiective care caracterizeaz< fiinYa uman< este contrar< demnit<Yii 
umane, f<când trimitere, în mod expres, la formula obiect-subiect teoretizat< de Tribunalul constituYional 
federal german în analiza conceptului de demnitate uman< [Decizia nr.498 din 17 iulie 2018, publicat< în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650 din 26 iulie 2018, par.52]. Prin decizia menYionat<, Curtea a 
subliniat faptul c< un anumit cadru normativ nu trebuie s< desconsidere persoana şi s< o plaseze într-un 
plan secund în raport cu dorinYa statului de a Yine un dosar electronic de s<n<tate şi/sau de a centraliza 
diverse date medicale. 

48. Din cele de mai sus, rezult< c< orice înc<lcare a drepturilor şi libert<Yilor fundamentale numite 
reprezint< o înc<lcare a demnit<Yii umane, dat fiind c< este temeiul acestora, ceea ce se constituie într-o 
înc<lcare mijlocit< a demnit<Yii umane, şi c<, întrucât demnitatea uman< poate fi considerat< drept 
fundamental cu valoare normativ< distinct<, trebuie acceptat< posibilitatea înc<lc<rii nemijlocite a acesteia, 
distinct de drepturile şi libert<Yile fundamentale prev<zute în ConstituYie. 

49. De altfel, 群i Curtea European< a Drepturilor Omului a statuat c< îns<群i esen郡a Conven郡iei 
pentru ap<rarea drepturilor omului 群i a libert<郡ilor fundamentale este respectul pentru demnitatea uman< 群i 
libertatea uman< [Hot<rârea din 29 aprilie 2002, pronunYat< în cauza Pretty împotriva Regatului Unit, par.65]. 
Orice atingere adus< demnit<Yii umane afecteaz< esenYa ConvenYiei [Hot<rârea din 2 iulie 2019, pronunYat< 
în cauza R.S. împotriva Ungariei, par.34]. 

50. Obiter dictum, Curtea observ< c< 群i Curtea de JustiYie a Uniunii Europene a statuat c< 
ordinea juridic< a Uniunii Europene, în mod net<g<duit, se str<duie群te s< asigure respectarea demnit<郡ii 
umane ca principiu general de drept [Hot<rârea din 14 octombrie 2004, pronunYat< în cauza C-36/02 Omega 
Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH, par.34]. A tolera o astfel de discriminare ar echivala, în ceea 
ce prive群te o astfel de persoan<, cu nerespectarea demnit<Yii 群i libert<Yii la care aceasta este îndrept<Yit< 群i 
pe care Curtea are datoria de a o proteja [Hot<rârea din 30 aprilie 1996, pronunYat< în cauza C-13/94 P 
împotriva S. şi Cornwall County Council, par.22]. 

51. Curtea ConstituYional< federal< german<, la rândul ei, a stabilit c< demnitatea uman<, 
prev<zut< în art.1 alin.(1) din Titlul I - Drepturi fundamentale din Legea fundamental< este un drept 
fundamental [a se vedea, cu titlu de exemplu, Hot<rârile BVerfGE 1, 332 (347); 12, 113 (123); 15, 283 (286); 
28, 151 (163); 28, 243 (263); 61, 126 (137); sau 109, 133 (151)]. De asemenea, Consiliul ConstituYional 
francez, prin Decizia nr.94-343/344 din 27 iulie 1994, a stabilit c< demnitatea uman< este un principiu cu 
valoare constituYional< [a se vedea şi Deciziile nr.2010-25QPC din 16 septembrie 2010 şi nr.2015-485QPC 
din 25 septembrie 2015]. 

52. Având în vedere, pe de o parte, art.1 alin.(3) din ConstituYie, care calific< demnitatea uman< 
drept valoare suprem< a statului român, şi, pe de alt< parte, jurisprudenYa CurYii Europene a Drepturilor 
Omului coroborat< cu art.20 alin.(1) din Constitu郡ie, plasat chiar în titlul II al Constitu郡iei – Drepturile, libert<Ьile 
Ъi îndatoririle fundamentale, rezult< c< demnitatea uman< este îns<群i sursa, temeiul şi esen郡a drepturilor şi 
libert<Yilor fundamentale, astfel c< art.152 alin.(2) din Constitu郡ie prin raportare la demnitatea uman< se poate 
analiza din dou< perspective complementare: principiu director în privin郡a drepturilor 群i libert<郡ilor 
fundamentale 群i drept fundamental distinct, iar înYelesul s<u bivalent se valorizeaz< ca o limit< a revizuirii 
ConstituYiei în sensul art.152 alin.(2) din ConstituYie. Chiar dac< jurispruden郡a Cur郡ii de Justi郡ie a Uniunii 
Europene antereferit< nu se valorizeaz< în cadrul art.20, ci al art.148 din Constitu郡ie [a se vedea Decizia 
nr.64 din 24 februarie 2015, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.286 din 28 aprilie 2015, 
par.30], dar având în vedere 群i art.52 alin.(3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, potrivit 
c<ruia, în m<sura în care prezenta cart< con郡ine drepturi ce corespund unor drepturi garantate prin Conven郡ia 
european< pentru ap<rarea drepturilor omului 群i a libert<郡ilor fundamentale, în郡elesul 群i întinderea lor sunt 
acelea群i ca 群i cele prev<zute de conven郡ia men郡ionat<, f<r< a împiedic< dreptul Uniunii s< confere o protec郡ie 
mai larg< [a se vedea mutatis mutandis şi Decizia nr.216 din 9 aprilie 2019, publicat< în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.548 din 3 iulie 2019, par.24], nu se poate decât înt<ri ideea c< demnitatea uman< este 
esen郡a drepturilor 群i libert<郡ilor fundamentale şi c< reprezint< în sine o limit< a revizuirii ConstituYiei. 

53. În accepYiunea demnit<Yii umane, omul trebuie s< fie scop şi subiect al acYiunii statului, şi nu 
mijloc sau obiect al acesteia, astfel c< statul nu poate aplica omului un tratament care s< nege calitatea şi 
statutul s<u juridic de subiect de drept, întrucât se ajunge la nesocotirea obligaYiei de respectare a esenYei 
umane a individului. Este contrar< demnit<Yii umane o conduit< etatic< ce pune sub semnul întreb<rii 
existenYa subiectiv< a individului sau dac< abYinerea într-un caz concret are ca rezultat desconsiderarea 
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arbitrar< a demnit<Yii umane. De aceea, sunt incompatibile cu demnitatea uman< orice acYiuni/ inacYiuni care 
vizeaz< sau au ca rezultat desconsiderarea existenYei umane a individului, umilirea, stigmatizarea, 
persecutarea, ostracizarea, punerea în afara legii sau aplicarea unui tratament dispreYuitor. 

54. Raportat la cauza de faY<, Curtea reYine c< interdicYia general< de a acorda amnistia sau 
graYierea în privinYa „faptelor” de corupYie are drept efect negarea vocaYiei persoanelor care au s<vârşit fapte 
de corup郡ie s< beneficieze de actul amnistiei sau graYierii. Un asemenea tratament juridic, indiferent de nivelul 
s<u normativ, desconsider< existenYa uman< a individului, plasând, din punct de vedere uman, persoanele 
care au s<vârşite „fapte” de corupYie într-o situaYie de inferioritate, ceea ce se constituie într-o limitare a 
demnit<Yii lor umane. Propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei României limiteaz< în mod excesiv 
puterea statului şi a posibilit<Yii sale de apreciere, ceea ce afecteaz<, în mod nepermis, exercitarea puterii 
publice în favoarea/ beneficiul cet<Yenilor. Astfel, ca efect al limit<rii puterii publice, o categorie de cet<Yeni 
este privat< de o vocaYie pe considerente cu caracter circumstanYial, contrar demnit<Yii umane. Curtea 
constat<, astfel, c< m<sura preconizat< reprezint< o desconsiderare a principiilor subiective care 
caracterizeaz< fiinYa uman<, ceea ce se constituie, prin prisma art.152 alin.(2) din ConstituYie, într-o atingere 
adus< demnit<Yii umane. 

55. Prin urmare, Curtea constat< c< propunerea legislativ< nu respect< justul echilibru între 
dou< interese generale, şi anume cel de a se executa/ a se considera executat< o hot<râre judec<toreasc< 
de condamnare numai pe considerente care Yin de conduita condamnatului, expresie a efectivit<Yii justiYiei 
penale, şi cel al respect<rii demnit<Yii umane, afectându-se, astfel, echilibrul sensibil existent între interesele 
statului şi cele ale societ<Yii. 

56. Având în vedere cele expuse, se constat< c< prevederile art.I pct.3 [cu referire la art.73 
alin.(3) lit.i)], pct.4 [cu referire la art.74 alin.(2) şi (3)] şi pct.5 [cu referire la art.94 lit.d)] din propunerea 
legislativ< de revizuire a ConstituYiei României încalc< limitele revizuirii prev<zute de art.152 alin.(2) din 
ConstituYie coroborat cu art.1 alin.(3) şi art.16 din ConstituЬie. 

57. Nu în ultimul rând, Curtea subliniaz< c< textele analizate se caracterizeaz< şi printr-o 
anumit< redundanY< în sensul c< interdicYia cuprins< la art.I pct.4 [cu referire la art.74 alin.(2) şi (3)] din 
propunere, deşi pare a se afla într-un raport de complementaritate cu art.I pct.3 [cu referire la art.73 alin.(3) 
lit.i)] din aceeaşi propunere, în realitate, unul dintre cele dou< texte este redundant pentru c< nu poate exista 
o iniYiativ< legislativ< în domeniu dac< nu se pot adopta legi de amnistie şi graYiere colectiv< şi invers. 

58. În ceea ce priveşte art.I pct.6 [cu referire la art.115 alin.(6)] din propunerea legislativ< de 
revizuire a ConstituYiei României, Curtea constat< c< revizuirea constituYional< preconizat< interzice 
adoptarea de ordonanYe de urgenY< în domeniul infracYiunilor, pedepselor şi regimului execut<rii acestora; al 
acord<rii amnistiei sau a graYierii colective şi al organiz<rii şi funcYion<rii Consiliului Superior al Magistraturii, 
a instanYelor judec<toreşti, a Ministerului Public şi a CurYii de Conturi. 

59. Curtea reYine c< ordonanYa de urgen郡< este un act normativ emis în virtutea deleg<rii 
legislative acordate Guvernului direct prin art.115 alin.(4) din ConstituYie, f<r< ca acest lucru s< însemne c< 
legiuitorul constituant derivat nu poate limita domeniul de reglementare al ordonanYei de urgenY<. De altfel, 
în acest sens, legiuitorul constituant derivat, prin Legea de revizuire a ConstituYiei României nr.429/2003, 
publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.758 din 29 octombrie 2003, a introdus o serie de 
limit<ri, limit<ri propuse a fi extinse şi în privinYa domeniilor antereferite, aceste domenii urmând a deveni 
obiect exclusiv de reglementare al legii organice. 

60. Curtea observ< c< printr-o propunere legislativ< de revizuire a ConstituYiei, iniYiat< în cursul 
anului 2014, s-a încercat, de asemenea, modificarea art.115 alin.(6) din ConstituYie, în sensul c< „(6) 
OrdonanYele de urgenY< nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituYionale ori privind regimul infracYiunilor, 
pedepselor şi al execut<rii acestora, nu pot afecta regimul instituYiilor fundamentale ale statului, drepturile, 
libert<Yile şi îndatoririle prev<zute de ConstituYie, drepturile electorale şi nu pot viza m<suri de trecere silit< a 
unor bunuri în proprietate public<”. Curtea, prin Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, par.339, a statuat c< 
„modificarea propus< la art.115 alin.(6) din ConstituYie vizeaz< lipsa competenYei materiale a Guvernului de 
a adopta ordonanYe de urgenY< cu privire la regimul infracYiunilor, pedepselor şi al execut<rii acestora, ceea 
ce este de natur< a înl<tura posibilitatea incrimin<rii prin ordonanY< de urgenY<, act normativ care intr< în 
vigoare în ziua public<rii sale. Se evit< situaYia calific<rii drept infracYiune a faptelor s<vârşite chiar în ziua 
public<rii ordonanYei de urgenY< în Monitorul Oficial al României, Partea I (a se vedea, cu privire la o situaYie 
similar<, Decizia nr.28 din 5 februarie 2013, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 
27 martie 2013), întrucât domeniul menYionat va putea fi reglementat numai prin lege organic<, care, potrivit 
art.78 din ConstituYie, intr< în vigoare la 3 zile de la data public<rii sau la o dat< ulterioar< prev<zut< în textul 
ei”. Aşadar, Curtea a constatat c< o asemenea soluYie normativ< nu încalc< limitele revizuirii, astfel c< şi în 
cauza de faY<, cu privire la trimiterea pe care norma analizat< o realizeaz< la art.73 alin.(3) lit.h) din 
ConstituYie, eadem ratio nu se poate reYine înc<lcarea limitelor revizuirii. 

61. Curtea reYine, de asemenea, c< limitarea sferei de reglementare a ordonanYei de urgenY< în 
privinYa acord<rii amnistiei sau graYierii colective, a organiz<rii şi funcYion<rii Consiliului Superior al 
Magistraturii, a instanYelor judec<toreşti, a Ministerului Public şi a CurYii de Conturi nu încalc< limitele 
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revizuirii, legiuitorul constituant derivat având competenYa de a limita sfera de aplicare a ordonanYei de 
urgenY<. 

62. Totodat<, Curtea reYine c< textul în vigoare al art.115 alin.(6) din ConstituYie se refer<, de 
principiu, la faptul c< ordonanYele de urgenY< nu pot afecta regimul institu郡iilor fundamentale ale statului, 
drepturile, libert<郡ile şi îndatoririle prev<zute de Constitu郡ie, drepturile electorale şi nu pot viza m<suri de 
trecere silit< a unor bunuri în proprietate public<. Prin Decizia nr.1189 din 6 noiembrie 2008, publicat< în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.787 din 25 noiembrie 2008, Curtea a statuat c< sensul juridic al 
noYiunii de „a afecta” din cuprinsul art.115 alin.(6) din ConstituYie este acela de „a suprima”, „a aduce 
atingere”, „a prejudicia”, „a v<t<ma”, „a leza”, „a antrena consecinYe negative”; în schimb, ordonanYele de 
urgenY< pot fi adoptate dac<, prin reglement<rile pe care le conYin, au consecinYe pozitive în domeniile 
antereferite [a se vedea mutatis mutandis şi Decizia nr.297 din 23 martie 2010, publicat< în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.328 din 18 mai 2010, Decizia nr.1105 din 21 septembrie 2010, publicat< în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.684 din 8 octombrie 2010, sau Decizia nr.1610 din 15 decembrie 2010, 
publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.863 din 23 decembrie 2010]. Prin urmare, concepYia 
de ansamblu a textului analizat este aceea ca ordonanYa de urgenY< s< nu antrezeneze consecinYe negative/ 
lezeze/ vat<me/ prejudicieze institu郡iile fundamentale ale statului, drepturile, libert<郡ile şi îndatoririle 
prev<zute de Constitu郡ie şi drepturile electorale. Mai mult, chiar şi interdicYia reglement<rii prin ordonanY< de 
urgenY< a m<surilor de trecere silit< a unor bunuri în proprietate public< constituie o garanYie a dreptului de 
proprietate privat< în sensul de a evita afectarea acesteia. Or, textul preconizat, mai ales în privinYa trimiterii 
la art.73 alin.(3) lit.l) din ConstituYie, se refer< la o interdicYie general< de reglementare, nefiind, aşadar, într-
o unitate conceptual< cu textul în vigoare, iar limitarea în mod absolut a sferei de incidenY< a ordonanYei de 
urgenY< în domeniile prev<zute de art.73 alin.(3) lit.l) din ConstituYie poate avea consecinYe negative asupra 
activit<Yii instituYiilor publice respective. 

63. Având în vedere cele expuse, se constat< c< prevederile art.I pct.6 [cu referire la art.115 
alin.(6)] din propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei României nu încalc< limitele revizuirii prev<zute 
de art.152 alin.(2) din ConstituYie. 

64. Cu privire la art.I pct.7 [cu referire la art.146 lit.a1)] din propunerea legislativ< de revizuire a 
Constitu郡iei, Curtea reYine c<, de principiu, reglementarea unui control de constituYionalitate exercitat în mod 
direct cu privire la ordonanYele Guvernului nu încalc< limitele revizuirii ConstituYiei prev<zute de art.152 
alin.(2) din ConstituYie. 

65. Totuşi, Curtea constat< c< textul analizat este redactat într-un mod deficitar. Astfel, din 
modul de redactare a acestuia, nu se poate determina dac< este reglementat un control de constituYionalitate 
a priori sau a posteriori. Dac< se apreciaz< c< textul analizat vizeaz< un control de constituYionalitate a priori, 
se poate constata c< acesta nu este corelat cu art.115 alin.(1)-(3) şi (5) din ConstituYie. Mai mult, chiar dac< 
s-ar realiza corelarea menYionat<, se ridic< problema unei antinomii conceptuale între raYiunea de adoptare 
a ordonanYelor şi întinderea procedurii în faYa CurYii ConstituYionale. Cu referire la ordonanYa adoptat< în 
temeiul unei legi speciale de abilitare, Curtea, în jurisprudenYa sa [a se vedea Decizia nr.1 din 12 ianuarie 
2017, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.57 din 19 ianuarie 2017, par.37], a statuat c< 
astfel se realizeaz< continuitatea actului legislativ pe tot parcursul anului şi, pe de alt< parte, se asigur< 
Guvernului posibilitatea de a adopta acte de reglementare primar< în mod eficient pentru realizarea 
programului s<u de guvernare. Este adev<rat c< legea de abilitare poate prevede abilitarea Guvernului de a 
adopta ordonanYe şi pentru perioadele cât Parlamentul se afl< în sesiune, îns<, de cele mai multe ori, aceasta 
abiliteaz< Guvernul de a adopta ordonanYe în perioadele dintre sesiunile parlamentare. Or, a contesta aceste 
ordonanYe pe calea controlului de constituYionalitate a priori ar echivala, având în vedere durata procedurii în 
faYa CurYii ConstituYionale, cu afectarea competenYei Guvernului de a emite ordonanYe şi a continuit<Yii actului 
legislativ pe tot parcursul anului. De asemenea, cu referire la ordonanYa de urgenY<, Curtea constat< c<, 
potrivit art.115 alin.(4) din ConstituYie, „Guvernul poate adopta ordonanYe de urgenY< numai în situaYii 
extraordinare a c<ror reglementare nu poate fi amânat<, având obligaYia de a motiva urgenYa în cuprinsul 
acestora”. Or, a contesta ordonanYele de urgenY< pe calea controlului de constituYionalitate a priori ar 
echivala, având în vedere durata procedurii în faYa CurYii ConstituYionale, cu afectarea capacit<Yii Guvernului 
de a r<spunde în mod eficient unei situaYii extraordinare şi, în acelaşi timp, ar afecta regimul juridic al 
ordonanYei de urgenY<. De asemenea, trebuie realizat< şi corelarea cu art.146 lit.a) teza întâi din ConstituYie, 
în sensul c< se pune problema raportului existent între soluYia legislativ< preconizat< şi competenYa CurYii 
ConstituYionale de a verifica pe calea controlului a priori constituYionalitatea ordonanYelor/ ordonanYelor de 
urgenY< prin intermediul legilor de aprobare. 

66. Dac<, în schimb, se apreciaz< c< textul analizat vizeaz< un control de constituYionalitate a 
posteriori, trebuie avut în vedere faptul c< ordonanYa simpl< intr< în vigoare la 3 zile de la publicare, în timp 
ce ordonanYa de urgenY< în ziua public<rii. Dac<, în acest ultim caz, controlul de constituYionalitate ar purta 
asupra unui act aflat în dreptul pozitiv, în primul caz, ipotetic, Curtea ar putea s< se pronunYe asupra 
ordonanYei înainte ca ea s< fi intrat în vigoare. Mai mult, în practica legislativ< se pot ivi situaYii în care 
ordonanYa nu intr< în vigoare la data public<rii, ci la o alt< dat< prev<zut< în corpul s<u, caz în care Curtea 
ar urma s< se pronunYe asupra unui text care înc< nu este în vigoare. Prin urmare, având în vedere şi 
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jurisprudenYa constant< a CurYii ConstituYionale, potrivit c<reia controlul de constituYionalitate abstract a 
posteriori [a se vedea Decizia nr.64 din 9 februarie 2017, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.145 din 27 februarie 2017] vizeaz< o norm< aflat< în vigoare la data pronunY<rii deciziei CurYii 
ConstituYionale, ar fi de recomandat ca din textul menYionat s< reias< faptul c< obiectul controlului de 
constituYionalitate poart< asupra unei ordonanYe în vigoare. De asemenea, trebuie realizat< şi corelarea cu 
art.146 lit.d) teza întâi din ConstituYie, în sensul c< se pune problema raportului existent între soluYia 
legislativ< preconizat< şi competenYa CurYii ConstituYionale de a controla pe calea controlului concret a 
posteriori constituYionalitatea ordonanYelor/ ordonanYelor de urgenY<. 

67. Curtea subliniaz< c< instanYa constituYional< nu se poate substitui legiuitorului constituant 
derivat, pe calea interpret<rii normei constituYionale analizate, pentru a determina regimul juridic al controlului 
de constitu郡ionalitate preconizat. Prin urmare, revine legiuitorului constituant derivat, 群i nu Cur郡ii 
Constitu郡ionale, obligaYia ca, în funcYie de opYiunea sa, s< reglementeze în mod corespunz<tor noua soluYie 
normativ< preconizat< în privinYa caracterului a priori sau a posteriori a controlului de constitu郡ionalitate 
antereferit şi a raportului în care acesta se afl< cu celelalte atribuYii ale CurYii ConstituYionale. 

68. Totodat<, Curtea constat< c< se impune corelarea textului analizat cu art.147 alin.(4) din 
ConstituYie, în sensul indic<rii efectelor specifice ale deciziilor CurYii ConstituYionale astfel pronunYate. 

69. Având în vedere cele expuse, art.I pct.7 [cu referire la art.146 lit.a1)] din propunerea 
legislativ< de revizuire a ConstituЬiei respect< limitele revizuirii prev<zute de art.152 alin.(2) din ConstituЬie. 

70. Cu privire la art.I pct.7 [cu referire la art.146 lit.d)] din propunerea legislativ< de revizuire a 
Constitu郡iei, Curtea reYine c< se propune eliminarea controlului de constituYionalitate a posteriori abstract 
exercitat la sesizarea Avocatului Poporului. 

71. Prin Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, par.187-191, Curtea a statuat c<, în prezent, una 
dintre modalit<Yile prin care Legea fundamental< îi ofer< Avocatului Poporului posibilitatea de a-şi realiza 
rolul consacrat la nivel constituYional este cuprins< în art.146 lit.d) teza a doua şi const< în competenYa 
acestuia de a ridica în mod direct excepYii de neconstituYionalitate. MenYiunea care se propune a fi introdus< 
în cuprinsul art.58 alin.(1) din ConstituYie, referitoare la promovarea şi ap<rarea drepturilor şi libert<Yilor 
„cet<Yenilor” numai în raporturile acestora cu autorit<Yile publice, este de natur< s< pun< în discuYie 
posibilitatea exercit<rii efective şi eficiente de c<tre Avocatul Poporului a acestui drept, de vreme ce exist< 
şi legi sau ordonanYe ale Guvernului, simple sau de urgenY<, care nu vizeaz< raporturile cet<Yenilor cu 
autorit<Yile publice. O posibil< limitare a dreptului Avocatului Poporului de a contesta constituYionalitatea unor 
astfel de acte normative pe calea excepYiei de neconstituYionalitate ar fi antinomic< faY< de prevederile art.146 
lit.d) din ConstituYie, care acord< Avocatului Poporului atribuYia expres< de a sesiza Curtea ConstituYional< 
cu privire la legi şi ordonanYe ale Guvernului, f<r< s< fac< nicio distincYie dup< cum acestea au sau nu în 
obiectul lor de reglementare prevederi referitoare la protecYia drepturilor omului. O constatare similar< se 
reg<seşte şi în avizul Comisiei de la VeneYia mai sus citat, în sensul c<, „în cazul în care Avocatul Poporului 
nu ar putea s< sesizeze Curtea ConstituYional< cu privire la ordonanYele de urgenY< ale Guvernului în toate 
cazurile - nu numai în cazurile privind drepturile omului -, ar exista o lacun< serioas< în controlul necesar al 
unor astfel de ordonanYe. Niciun alt organism al statului, altul decât Avocatul Poporului, nu poate face apel 
în mod direct împotriva unor astfel de ordonanYe în faYa CurYii ConstituYionale şi, în consecinY<, toate 
ordonanYele de urgenY<, care nu se refer< la drepturile omului, nu ar putea fi deloc controlate” (paragraful 
55). De altfel, referindu-se la ipoteza în care Avocatul Poporului ar fi privat de posibilitatea contest<rii 
constituYionalit<Yii ordonanYelor de urgenY< ale Guvernului în mod direct, independent de existenYa unui 
proces judiciar, Comisia de la VeneYia a apreciat c< „o astfel de lacun< grav< în sistemul de control 
democratic şi echilibru instituYional nu poate fi justificat< prin pretinsa urgenY< a m<surilor adoptate” 
(paragraful 55). 

72. Curtea a mai reYinut c< un raYionament asem<n<tor este aplicabil şi în cazul legilor. Este 
adev<rat c< acestea pot fi supuse controlului de constituYionalitate anterior promulg<rii acestora, potrivit 
art.146 lit.a) teza întâi din ConstituYie, la sesizarea anumitor subiecte de drept, expres precizate în textul 
constituYional, printre care se num<r< şi Avocatul Poporului. Dar, odat< intrate în vigoare, legile, la fel ca şi 
ordonanYele, nu mai pot fi supuse controlului de constituYionalitate decât cu prilejul aplic<rii lor în cadrul unui 
proces aflat pe rolul unei instanYe judec<toreşti sau de arbitraj comercial, la cererea p<rYilor, a procurorului 
sau a instanYei, din oficiu. Or, este posibil ca niciunul dintre subiectele de drept enumerate s< nu aib< iniYiativa 
invoc<rii unei excepYii de neconstituYionalitate şi, din acest motiv, s< se menYin< în fondul activ al legislaYiei 
reglement<ri neconstituYionale, ceea ce ar fi în contradicYie cu principiul statului de drept, ca tr<s<tur< 
fundamental< a statului român şi ca premis< a consacr<rii, garant<rii, menYinerii şi ap<r<rii drepturilor şi 
libert<Yilor fundamentale. Ca atare, Curtea a reYinut c< circumstanYierea sferei de acYiune a Avocatului 
Poporului exclusiv la raporturile cet<Yenilor cu autorit<Yile publice afecteaz< rolul acestuia în ap<rarea 
drepturilor omului împotriva oric<ror înc<lc<ri, care pot proveni de la orice tip de entitate. Iar o asemenea 
limitare se constituie, în unele situaYii, într-o suprimare a uneia dintre garanYiile drepturilor şi libert<Yilor 
fundamentale, contrar art.152 alin.(2) din ConstituYie. 

73. În cauza de faY<, Curtea constat< c<, din moment ce prin decizia antereferit< a considerat 
c< limitarea atribuYiei Avocatului Poporului de a contesta direct în faYa CurYii ConstituYionale 
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constituYionalitatea numai a acelor legi care privesc raporturile dintre cet<Yeni şi autorit<Yile publice este 
neconstituYional<, rezult< c<, cu atât mai mult, eliminarea în sine a atribuYiei Avocatului Poporului de a 
contesta în mod direct constituYionalitatea legilor în faYa CurYii ConstituYionale încalc< limitele revizuirii stabilite 
în art.152 alin.(2) din ConstituYie, fiind o suprimare a unei garanYii instituYionale asociate ap<r<rii drepturilor 
şi libert<Yilor fundamentale. Curtea reitereaz<, în acest context, faptul c< protecYia constituYional< a 
cet<Yeanului este una ascendent<, astfel c< şi revizuirile constituYionale trebuie s< acorde o protecYie din ce 
în ce mai sporit< acestuia [protecYia drepturilor şi libert<Yilor fundamentale, în accepYiunea art.152 alin.(2) din 
ConstituYie, poate cunoaşte doar o orientare ascendent< – Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, par.65]. 

74. Având în vedere cele expuse, art.I pct.7 [cu referire la art.146 lit.d)] din propunerea legislativ< 
de revizuire a ConstituЬiei încalc< limitele revizuirii prev<zute de art.152 alin.(2) din ConstituЬie. 

75. Pentru considerentele ar<tate, în temeiul art.146 lit.a) teza final<, al art.150 alin.(1) şi al 
art.152 din ConstituYie, precum şi al art.19-21 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcYionarea CurYii 
ConstituYionale, cu unanimitate de voturi, 
 

CURTEA CONSTITUXIONAL; 
În numele legii 

DECIDE: 
1. Constat< c< propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei României [Pl-x 331/3.07.2019] a fost 

iniYiat< cu respectarea prevederilor art.150 alin.(1) din ConstituYie. 
2. Constat< c< art.I pct.1 [cu referire la art.37 alin.(3)], pct.2 [cu referire la art.38], pct.6 [cu referire la 

art.115 alin.(6)] şi pct.7 [cu referire la art.146 lit.a1)] din propunerea legislativ< de revizuire a ConstituYiei 
României [Pl-x 331/3.07.2019] nu încalc< limitele revizuirii prev<zute de art.152 alin.(2) din ConstituYie. 

3. Constat< c< art.I pct.3 [cu referire la art.73 alin.(3) lit.i)], pct.4 [cu referire la art.74 alin.(2) şi (3)], 
pct.5 [cu referire la art.94 lit.d)] şi pct.7 [cu referire la art.146 lit.d)] din propunerea legislativ< de revizuire a 
ConstituYiei României [Pl-x 331/3.07.2019] încalc< limitele revizuirii prev<zute de art.152 alin.(2) din 
ConstituYie. 

4. Supune atenYiei Parlamentului observaYiile privind art.I pct.1 [cu referire la art.37 alin.(3)], pct.2 [cu 
referire la art.38], pct.6 [cu referire la art.115 alin.(6)] şi pct.7 [cu referire la art.146 lit.a1)] din propunerea 
legislativ< de revizuire a ConstituYiei României [Pl-x 331/3.07.2019]. 

Definitiv< şi general obligatorie. 
Decizia se comunic< preşedintelui Camerei DeputaYilor şi iniYiatorilor propunerii legislative de revizuire 

a ConstituYiei României [Pl-x 331/3.07.2019] şi se public< în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
PronunYat< în şedinYa din 18 iulie 2019. 
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