Din jurisprudenþa recentã în
materia organizãrii
judecãtoreºti ºi a statutului
magistraþilor
1. Regulamentul privind accesul judecãtorilor, procurorilor ºi magistraþilor
asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie la informaþii clasificate secrete de
stat ºi secrete de serviciu. Condiþia semnãrii unui angajament scris.
(Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a
VIII-a contencios administrativ ºi fiscal,
sentinþa civilã nr. 2071 din 30 iunie 2014,
Dosar nr. 2182/2/2014)
Asupra acþiunii în contencios administrativ de faþã, constatã urmãtoarele:
Prin cererea de chemare în judecatã
înregistratã pe rolul acestei instanþe sub
numãrul de mai sus, reclamanta Asociaþia
Magistraþilor din România a solicitat în
contradictoriu cu pârâtul Consiliul
Superior al Magistraturii ca prin hotãrârea
judecãtoreascã ce se va pronunþa sã se
dispunã anularea, în tot, a Hotãrârii nr.
140 din 6 februarie 2014 emisã de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii ºi
Anexa acesteia în baza cãreia s-a aprobat
Regulamentul privind accesul judecãtorilor, procurorilor ºi magistraþilor
asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie la informaþii clasificate secrete de
stat ºi secrete de serviciu; obligarea
pârâtului la plata cheltuielilor de judecatã.
În motivare, reclamanta aratã cã,
împotriva acestui act administrativ reclamanta AMR a formulat, în temeiul art. 7
din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, plângerea administrativã
prealabilã nr. 74 din 06.03.2014, înregistratã la Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 1/5119/06.03.2014 prin

intermediul cãreia a solicitat revocarea în
tot a hotãrârii emise.
În ºedinþa din data de 13.03.2014, pe
Ordinea de zi soluþionatã a Plenului CSM,
la poziþia 22, raportat la punctul de vedere
al Direcþiei legislaþie, documentare ºi
contencios nr. 5119/1154/2014, apare
menþiunea respingerii, ca neîntemeiatã a
plângerii prealabile formulatã de Asociaþia
Magistraþilor din România împotriva
Hotãrârii nr. 140/06.02.2014 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii ºi a
anexei acesteia, prin care s-a aprobat
Regulamentul privind accesul judecãtorilor, procurorilor ºi magistraþilor asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
la informaþiile clasificate secrete de stat
ºi secrete de serviciu. Rãspunsul privind
respingerea ca neîntemeiatã a plângerii
prealabile de cãtre Consiliul Superior al
Magistraturii, întocmit sub nr. 5119/2014,
a fost comunicat ºi înregistrat la Asociaþia
Magistraþilor din România sub nr. 93 la
data de 28.03.2014.
Susþinerea principalã a soluþiei de
respingere a plângerii prealabile a fost
fundamentatã pe argumentarea cã
emiterea Hotãrârii nr. 140 din 06.02.2014
a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ºi a anexei acesteia s-a realizat în
deplinã concordanþã cu prevederile legale
care impun, pe lângã celelalte cerinþe, ºi
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condiþia semnãrii unui angajament scris
de pãstrare a secretului de stat ºi a secretului de serviciu, pentru toate persoanele
enumerate în cuprinsul art. 7 alin. 4 din
Legea nr. 182/2002 privind protecþia
informaþiilor clasificate, republicatã, nu
doar pentru magistraþii asistenþi ai înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
Motive de nelegalitate a hotãrârii:
AMR este o persoanã interesatã în
sensul prevederilor art. 2 alin. 1 lit. s din
Legea nr. 554/2004. Vãtãmarea produsã
prin actul contestat urmeazã a se aprecia
în raport cu dispoziþiile art. 1 ºi art. 2 alin.
1 lit. r din Legea nr. 554/2004. Interesul
Asociaþiei Magistraþilor din România
rezultã din conþinutul art. 5 din Statutul
A.M.R., potrivit cãruia Asociaþia are drept
scop: reprezentarea intereselor magistraþilor în raporturile cu celelalte subiecte
de drept pe plan intern ºi internaþional.
Pentru realizarea scopului sãu constitutiv,
Asociaþia are ca obiective, în baza art. 6
pct. 2 din Statut, promovarea libertãþii ºi
demnitãþii profesiei, apãrarea statutului
magistraþilor în statul de drept ºi independenþa justiþiei faþã de celelalte puteri
ale statului. De asemenea, potrivit art. 6
pct. 4 din Statut A.M.R. are ca obiectiv
apãrarea libertãþii, demnitãþii ºi statutului
profesional al magistraþilor, sens în care
AMR îºi exprimã poziþia faþã de deciziile
luate de organele de justiþie, astfel cum
sunt prevãzute în legea de organizare
judiciarã, în ceea ce priveºte profesia de
magistrat ºi cei ce o exercitã.
Conform art. 76 din Legea nr. 303/
2004 republicatã: Judecãtorii ºi procurorii
sunt liberi sã se organizeze sau sã adere
la organizaþii profesionale locale, naþionale sau internaþionale, în scopul apãrãrii
intereselor lor profesionale, precum ºi
cele prevãzute de art. 11 alin. 3., iar
potrivit art. 29 alin. 2 din Legea nr. 317/
2004 republicatã: Asociaþiile profesionale
ale judecãtorilor ºi procurorilor pot
participa la lucrãrile plenului ºi ale
secþiilor, exprimând, atunci când

considerã necesar, un punct de vedere
asupra problemelor ce se dezbat, la
iniþiativa lor sau la solicitarea membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii.
Având în vedere atribuþiile ce revin
Consiliului Superior al Magistraturii în
privinþa sistemului judiciar, rolul
constituþional fundamental conferit CSM
- de a fi garantul independenþei justiþiei se justificã interesul major pe care AMR,
potrivit scopului sãu constitutiv, îl are în
ceea ce priveºte cariera magistraþilor.
Astfel, prin raportare la rolul conferit
Consiliului Superior al Magistraturii de art.
133 alin. 1 din Constituþie, art. 1 alin. 2
din Legea nr. 304/2004, republicatã, art.
1 alin. 1 din Legea nr. 317/2004, republicatã ºi anume, acela de a fi garantul
independenþei justiþiei, AMR justificã un
interes legitim, pretinzând respectarea
strictã a atribuþiilor ce revin acestei
instituþii, ca o condiþie primordialã pentru
garantarea independenþei justiþiei ºi
respectarea statutului magistratului.
Aºadar, în realizarea scopului anterior
evocat, A.M.R. justificã interes ºi, pe cale
de consecinþã, calitate pentru a contesta
Hotãrârea nr. 140/06.02.2014 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii ºi
Anexa acesteia, în apãrarea intereselor
tuturor magistraþilor pe care îi reprezintã,
Asociaþia fiind împuternicitã chiar prin
actul constitutiv sã acþioneze în numele
lor.
În calitate de organizaþie profesionalã
naþionalã a judecãtorilor, procurorilor ºi
magistraþilor-asistenþi, mandatatã sã
apere drepturile ºi interesele acestora,
atunci când ele sunt vãtãmate prin acte
sau demersuri ce se înscriu în afara
cadrului legal, AMR invocã încãlcarea
unui interes legitim.
Asociaþia Magistraþilor din România
(AMR) solicitã anularea Hotãrârii Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr.
140 din 6 februarie 2014 ºi a Anexei
acesteia, prin intermediul cãreia s-a
reþinut, printre altele, obligaþia semnãrii de
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cãtre judecãtori, procurori, magistraþiiasistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, membri Consiliului Superior al
Magistraturii, judecãtorii delegaþi/
desemnaþi sã îndeplineascã ºi alte
activitãþi în cadrul instanþei, judecãtorii de
supraveghere a privãrii de libertate,
judecãtorii sau procurorii detaºaþi/delegaþi
la Consiliul Superior al Magistraturii,
Institutul Naþional al Magistraturii,
Inspecþia Judiciarã ºi ªcoala Naþionalã de
Grefieri, inspectorii judiciari, a unui
angajament scris de pãstrare a secretului
de stat ºi a secretului de serviciu în
vederea accesului la informaþii clasificate.
Pretextul declarat al noilor reglementãri a fost argumentat pe necesitatea
asigurãrii confidenþialitãþii lucrãrilor ºi a
protecþiei informaþiilor clasificate,
informaþiilor secret de stat ºi secret de
serviciu, la care magistraþii pot avea
acces în exercitarea atribuþiilor lor profesionale.
În realitate, a existat în ultimii ani o
tendinþã tot mai pronunþatã de reînviere
a unor practici incompatibile cu principiile
statului de drept, prin intermediul cãrora
s-a urmãrit înregimentarea magistraþilor
într-un sistem al organelor statului, în care
serviciile de informaþii au competenþe ºi
atribuþii de control, sporite, inclusiv în
domeniul administrãrii justiþiei.
O asemenea preocupare nu reprezintã un element de noutate, fiindcã în
timp s-a pus problema, fie de cãtre
conducerile unor instanþe ºi parchete, ori
de reprezentanþi ai structurii clasice de
securitate, în sensul cã magistraþii pot,
dacã doresc, sã semneze angajamente
de confidenþialitate, dupã caz, ori sã
obþinã certificate ORNISS, invitaþie la care
unii au dat curs, pentru considerente
necunoscute. În prezent, abuzul ºi
ingerinþele de acest gen tind sã capete
aparenþã de legalitate, printr-o reglementare pe care înþelege sã o conteste
în totalitate ºi care, în realitate, urmãreºte
condiþionarea înfãptuirii actului de justiþie

de obþinerea/îndeplinirea de cãtre un
magistrat a unor formalitãþi ce sunt în
mãsurã sã ridice serioase îndoieli cu
privire la independenþa ºi imparþialitatea
sa.
Este deosebit de important sã reþinem
cã pânã la elaborarea Legii nr. 182/2002
ºi a H.G. nr. 585/2002, dar ºi dupã aceea,
pânã în anul 2014, legiuitorul a apreciat
cã între funcþiile din executiv, administraþie ºi legislativ, pe de o parte, si cele
din magistraturã, pe de altã parte, nu se
poate pune semn de egalitate, în privinþa
angajãrii judecãtorilor ºi procurorilor într-o
activitate supusã unui control extern al
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii
(CSAT) potrivit art. 14 din Legea nr. 182/
2002, control exercitat prin structurile de
informaþii specializate, îndeosebi SRI ( art.
34 si 35 din Legea nr. 182/2002).
Mai mult decât atât, apreciazã cã,
astfel cum apare modificat art. 7 alin. 4
din Legea nr. 182/2002, începând cu data
de 01.02.2014, potrivit art. 51 pct. 1 ºi art.
104 din Legea nr. 255/2013, în ceea ce-i
priveºte pe judecãtori ºi procurori,
enumeraþii la pct. f ºi g, garanþia accesului
la informaþii clasificate ce constituie secret
de stat, respectiv secret de serviciu, este
condiþionatã doar de validitatea numirii ºi
a depunerii jurãmântului, prevederea
referitoare la alegere fiind incidenþã numai
categoriilor de persoane eligibile, fãrã
nicio altã condiþie suplimentarã, de
semnare a niciunui angajament.
Singura menþiune expresã, referitoare
la semnarea unui angajament scris de
pãstrare a secretului prevãzut de art. 36
alin. 3, este stipulatã de Legea nr. 182/
2002 numai în ceea ce-i priveºte pe
magistraþii-asistenþi ai înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, pentru care legiuitorul
a utilizat o exprimare diferitã de cea
folositã în cazul judecãtorilor ºi procurorilor ºi anume, precizând cã aceºtia
sunt îndreptãþiþi sã aibã acces la
informaþii clasificate, fãrã îndeplinirea
procedurilor care vizeazã verificãrile
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prealabile, astfel cum se întâmplã în
situaþia eliberãrii de certificate ORNISS.
Astfel, potrivit art. 7 alin. 4 lit. h din
Legea nr. 182/2002: Magistraþi-asistenþi
ai înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, care,
în concordanþã cu atribuþiile specifice,
sunt îndreptãþiþi sã aibã acces la
informaþiile clasificate fãrã îndeplinirea
procedurilor prevãzute la alin. 1 - (3),
respectiv la art. 28, în baza unor proceduri
interne ale instituþiilor din care aceºtia fac
parte, avizate de Oficiul Registrului
Naþional al Informaþiilor Secrete de Stat,
dupã ce au luat cunoºtinþã de responsabilitãþile ce le revin privind protecþia
informaþiilor clasificate ºi au semnat
angajamentul scris de pãstrare a secretului prevãzut la art. 36 alin. 3.
Deosebit de importantã este prevederea cuprinsã în art. 33 din acelaºi act
normativ care dispune în sensul cã: Este
interzisã clasificarea ca secrete de
serviciu a informaþiilor care, prin natura
sau conþinutul lor, sunt destinate sã
asigure informarea cetãþenilor asupra
unor probleme de interes public sau
personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludãrii legii sau obstrucþionarea
justiþiei. Prin urmare, odatã ajunse în faþa
instanþei nu pot fi clasificate ca fiind
secrete de serviciu informaþiile care sunt
destinate informãrii cetãþenilor asupra
unor probleme de interes public sau
personal, întrucât o astfel de situaþie poate
conduce la obstrucþionarea justiþiei.
Consiliul Superior al Magistraturii, prin
pronunþarea Hotãrârii nr. 140 din
06.02.2014 ºi a Anexei pe care înþelege
sã le conteste, a adãugat la lege,
respectiv a extins în mod nepermis
prevederile legale menþionate, referitoare
la necesitatea semnãrii unui angajament
scris de pãstrare a secretului de stat ºi a
secretului de serviciu ºi la judecãtori ºi
procurori, deºi accesul pentru aceºtia
este garantat sub condiþia numirii ºi a
depunerii jurãmântului, condiþii pe care le
îndeplineºte în mod obligatoriu orice

magistrat, întrucât de existenþa lor
depinde menþinerea ºi implicit exercitarea
profesiei.
Astfel, înainte de a începe sã-ºi
exercite funcþia, judecãtorii ºi procurorii
depun jurãmântul stabilit prin art. 34 din
Legea nr. 303/2004, iar Refuzul depunerii
jurãmântului atrage, de drept, nulitatea
numirii in funcþie.
De altfel, prin art. 2 din Anexa la
Hotãrârea nr. 140/2014 pe care Asociaþia
Magistraþilor din România înþelege sã o
conteste, Consiliul Superior al Magistraturii manifestã inconsecvenþã atunci când,
pentru aceeaºi categorie profesionalã,
respectiv judecãtori ºi procurori, utilizeazã
noþiuni diferite (este garantat, sunt
îndreptãþiþi), cu finalitãþi distincte, peste
limitele actului normativ la care se face
în permanenþã trimitere, ºi anume Legea
nr. 182/2002, act care, atunci când
menþioneazã despre dreptul de acces al
judecãtorilor ºi procurorilor la informaþii
clasificate foloseºte numai expresia este
garantat ºi în nici un caz expresia sunt
îndreptãþiþi, utilizatã doar pentru magistraþii-asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie.
În consecinþã, Consiliul Superior al
Magistraturii, atunci când a elaborat
Regulamentul de acces la informaþii
clasificate, ºi-a permis sã interpreteze
prevederile legale, fãcând diferenþieri prin
art. 2 alin. 1 ºi 2, acolo unde ele nu existã
în actul normativ. Niciunde Legea nr. 182/
2002 nu stabileºte, în cuprinsul sãu, în
sarcina judecãtorilor ºi procurorilor,
obligaþia de semnare a unui angajament
scris de pãstrare a secretului de stat ºi a
secretului de serviciu. Aceastã obligaþie
a fost reþinutã numai în ceea ce-i priveºte
pe magistraþii-asistenþi ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie.
Necesitatea asigurãrii unei confidenþialitãþi a datelor ºi informaþiilor clasificate
de cãtre magistraþii care, în exercitarea
atribuþiilor lor de serviciu, intrã în posesia
unor astfel de informaþii, este garantatã
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deja printr-un cadru legal generos în
materie care, fãrã a-l obliga pe magistrat
sã formuleze declaraþii ori sã îºi asume
alte angajamente peste statutul sãu necunoscute celor în favoarea ºi în
interesul cãrora îºi îndeplineºte atribuþiile
profesionale, respectiv cetãþeanul - are
toate pârghiile sã-i angajeze rãspunderea, sub toate formele, în caz de
divulgare a acestor secrete.
Rãspunderea magistraþilor poate fi
angajatã ºi în materie disciplinarã
conducând pânã la excluderea acestora
din sistem pentru reþinerea abaterii
prevãzutã de art. 99 lit. j din Legea nr.
303/2004 republicatã ºi anume:
nerespectarea secretului deliberãrii sau
a confidenþialitãþii lucrãrilor care au acest
caracter, precum ºi a altor informaþii de
aceeaºi naturã de care a luat cunoºtinþã
în exercitarea funcþiei, cu excepþia celor
de interes public, în condiþiile legii.
Pe lângã reglementarea internã
menþionatã mai înainte, obligaþia de
pãstrare a confidenþialitãþii profesionale
este garantatã ºi de reglementãri
internaþionale. Astfel, între Principiile de
la Bangalore cu privire la conduita
judiciarã, Norma 4, Buna Cuviinþã, care
reglementeazã acest principiu, este
reþinut cel prevãzut de modul de aplicare
4.10. ºi anume: Judecãtorul nu are voie
sã se foloseascã sau sã dezvãluie
informaþiile confidenþiale obþinute de el în
aceastã calitate în scopuri care nu au
legãturã cu obligaþiile profesionale.
Obligaþia de confidenþialitate este
reþinutã ºi în principiile fundamentale
adoptate la Congresul al VII-lea al
Naþiunilor Unite privind prevenirea
criminalitãþii ºi tratamentului infractorilor,
desfãºurat la Milano în anul 1985,
aprobate ulterior prin Rezoluþiile O.N.U.
nr. 40/32/29.11.1985 ºi 40/146/
13.12.1985.
Dreptul la un proces echitabil presupune, pe lângã dreptul unei persoane la
un proces public, în faþa unei instanþe

independente ºi imparþiale, ºi garantarea
posibilitãþii pãrþilor de a cunoaºte în egalã
mãsurã conþinutul înscrisurilor aflate la
dosar ºi, astfel, în baza unui alt principiu
fundamental - cel al egalitãþii de arme, de
a se apãra faþã de acuzaþiile aduse
împotriva sa ori de a cunoaºte toate
probele care-i sunt opuse.
Posibilitatea implicãrii unor structuri
strãine (ex: servicii speciale) în activitatea
sistemului judiciar, prin controlul pe care
ar trebui sã-l exercite în situaþia în care
este acceptatã/acreditatã ideea verificãrii
condiþiilor în care sunt asigurate/pãstrate
informaþiile confidenþiale este în mãsurã
sã creeze o serioasã îndoialã asupra
independenþei depline a sistemului.
Deºi Consiliul Superior al Magistraturii
are obligaþia constituþionalã de garantare
a independenþei sistemului judiciar ºi,
astfel, de protejare a lui de orice posibilã
imixtiune externã în activitatea acestuia,
instituþia a transpus în mod nefericit o
prevedere legalã care nu era aplicabilã
celor care înfãptuiesc actul de justiþie, prin
adoptarea de cãtre Plen a Hotãrârii nr.
140 ºi a Anexei acesteia privind aprobarea Regulamentului privind accesul la
informaþiile clasificate secrete de stat ºi
secrete de serviciu. Un exemplu de
evidentã imixtiune poate fi dovedit chiar
din conþinutul art. 15 lit. i) din Legea nr.
182/2002 care, atunci când defineºte
termenul de protecþie fizicã reþine cã
acesta este: ansamblul activitãþilor de
pazã, securitate ºi apãrare, prin mãsuri
ºi dispozitive de control fizic ºi prin
mijloace tehnice a informaþiilor clasificate.
În concret, este vorba de date ºi
informaþii din dosarele aflate în curs de
soluþionare, pe rolul instanþelor sau al
parchetelor, cele mai multe dintre ele
având caracter probatoriu, utile rezolvãrii
unui anumit litigiu. Astfel, controlul fizic,
dar ºi mijloacele tehnice echivaleazã,
pornind de la definiþia legii, cu accesul la
dosar al unor persoane ce nu fac parte
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din sistemul judiciar, care nu au legãturã
cu pãrþile din dosar, persoane care sunt
angajate în cadrul anumitor structuri de
informaþii, ceea ce reprezintã, pe o cale
ocolitã, o ingerinþã nepermisã în actul de
justiþie.
În acelaºi context, Consiliul Suprem
de Apãrare a Þãrii asigurã coordonarea
la nivel naþional a tuturor programelor de
protecþie a informaþiilor clasificate (art. 14
din Legea nr. 182/2002), iar coordonarea
generalã a activitãþii ºi controlului mãsurilor privitoare la protecþia informaþiilor
secrete de stat se realizeazã de cãtre
unitatea specializatã din cadrul Serviciului
Român de Informaþii (art. 25 din Legea
nr. 182/2002).
Astfel, întrucât Serviciu Român de
Informaþii supravegheazã acþiunile întreprinse de autoritãþile publice, realizeazã
verificãri la fata locului.... (art. 34 pct. a
ºi e din Legea nr. 182/2002), aceste
aspecte sunt în mãsurã sã permitã
lucrãtorilor acestei structuri de securitate
un acces ºi în consecinþã, implicit, ºi o
ingerinþã nepermisã în actele ºi lucrãrile
dosarelor aflate pe rolul instanþelor, în
care sunt gestionate ºi informaþii calificate
ca fiind clasificate.
Prin urmare, independenþa magistraþilor, funcþionarea imparþialã a justiþiei,
specificul activitãþii de judecatã sunt grav
afectate, lãsând a se înþelege cã magistraþii care nu vor semna angajamentele
de pãstrare a secretului de serviciu ºi de
stat, nu vor mai fi în mãsurã sã soluþioneze orice fel de cauze, care erau posibil
sã le fie repartizate, aleatoriu, potrivit
specializãrii lor. Se încalcã unul dintre
cele mai importante criterii de transparenþã a sistemului judiciar, garantat prin
prevederi legale de mai mulþi ani ºi
anume: cel al repartizãrii aleatorii a
cauzelor.
Deºi termenul angajament, definit în
dicþionarul limbii române ca fiind o
obligaþie luatã de cineva, din proprie
iniþiativã, de a face ceva; promisiune

solemnã, este incompatibil cu statutul de
independenþã, echidistanþã ºi imparþialitate al magistratului, conþinutul/modelul
angajamentului de pãstrare a secretului
de serviciu ºi de stat impus de Plenul
CSM prin hotãrârea ºi Anexa ce fac
obiectul prezentei plângeri prealabile,
reþin printre altele formula mã angajez,
formulã care, prin conþinutul sãu, este
aproape identicã angajamentului de
confidenþialitate (dat de persoanele care
au acces la informaþii secrete de stat ºi
de serviciu), reprezentat în anexa 3 din
H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naþionale de protecþie a
informaþiilor clasificate în România.
Termenul imperativ mã angajez este
reluat în mod frecvent în mai multe anexe
ale actului normativ menþionat mai înainte,
în procedura derulatã de cei interesaþi
pentru obþinerea de avize de securitate,
ori ºi mai concret, pentru verificarea
îndeplinirii condiþiilor impuse pentru
angajarea personalului în structurile de
securitate. Implicarea structurilor de
securitate, a diferitelor servicii ce vor
gestiona la un moment dat siguranþa
informaþiilor clasificate, devine prin
adoptarea Hotãrârii nr. 140 din
06.02.2014 ºi a Anexei sale de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, o
realitate ce intrã într-o evidentã
contradicþie cu dispoziþiile din legea
fundamentalã, dar ºi cu cele din legea
specialã referitoare la obligaþia de
supunere a magistraþilor numai legii.
Astfel, în lumina noilor prevederi legale
apare ca fiind imposibilã desfãºurarea
profesiei de cãtre toþi magistraþii care, în
virtutea activitãþilor specifice, vor gestiona, manipula ori prelucra documente
considerate cã vor cuprinde informaþii
clasificate, în absenþa semnãrii unor
angajamente scrise de pãstrare a
secretului de stat ºi a secretului de
serviciu.
Obligativitatea semnãrii unui astfel de
angajament, în termen de 10 zile de la
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intrarea în vigoare a regulamentului,
situaþie ce decurge din dispoziþia imperativã a art. 3 alin. 1 ºi alin. 3 din Anexa la
Hotãrârea Plenului CSM nr. 140 din
06.02.2014, reprezintã un grav atentat la
statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
legalitatea ºi utilitate acestuia fiind de
neînþeles în ce-l priveºte pe magistratul
chemat sã soluþioneze o cauzã care, se
vede obligat sã aibã un acces condiþionat
la probele existente la dosar. Mai mult
decât atât, pãrþile, avocaþii, experþii ºi
interpreþii pot avea acces la documentele
clasificate: numai dacã deþin certificate
de securitate pentru acces la informaþii
clasificate sau autorizaþie de acces,
corespunzãtoare clasei, respectiv
nivelului de secretizare al fiecãruia dintre
documentele volumului corespunzãtor ºi
dacã argumenteazã principiul necesitãþii
de a cunoaºte. Aceastã ultimã menþiune,
respectiv cea privitoare la necesitatea
argumentãrii necesitãþii cunoaºterii, în
condiþiile în care aceastã necesitatea
decurge din chiar obligaþia sa profesionalã, din raþiunea vocaþiei de avocat,
este mai mult decât o nesocotire a
dreptului la apãrare, este o îngrãdire
explicitã a acestuia.
Pe de altã parte, potrivit prevederilor
art. 11 pct. 9 din Regulament, chiar ºi
magistratul care consultã un document cu
informaþii clasificate va trebui sã obþinã
acordul scris al conducãtorului instanþei
sau parchetului, urmând a se face menþiune despre acest aspect în cuprinsul
unei fiºe de consultare, care se va
întocmi. Apreciazã cã se impune ca,
odatã ajunse la instanþã, orice informaþii
destinate soluþionãrii unei cauze sã nu
mai aibã regimul de informaþii clasificate,
indiferent de forma pe care acestea o au,
întrucât doar într-o astfel de situaþie se
pot garanta toate drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor ºi se vor asigura respectarea
principiilor fundamentale ale dreptului. în
situaþia în care se hotãrãºte cã anumite
documente nu pot fi declasificate si deci

nu existã posibilitatea aducerii conþinutului lor la cunoºtinþa celor interesaþi, cu
ocazia soluþionãrii unui litigiu, pentru a fi
dezbãtute în contradictoriu, se impune ca
acestea sã fie înlãturate din cauzã. Doar
aºa dreptul la apãrare, egalitatea armelor
ºi, desfãºurarea unui proces echitabil pot
fi efectiv realizate.
Precizeazã cã nu exclude posibilitatea
secretizãrii unor documente ºi a stabilirii
pentru ele a unui regim special, dar nu
atunci când ele sunt necesare soluþionãrii
unui litigiu aflat pe rolul instanþelor.
Considerã ca fiind nelegalã, peste statut,
impunerea asumãrii unor obligaþii suplimentare, prin semnarea unor angajamente scrise de pãstrare a secretului de
stat ori a secretului de serviciu, în condiþiile în care toþi magistraþii au o obligaþie
de confidenþialitate reglementatã ºi
asumatã deja, ce nu se impune a fi
confirmatã prin implicarea, într-un fel sau
altul, a unor structuri strãine sistemului
judiciar ºi afectarea gradului de
independenþã a justiþiei, cu încãlcarea
drepturilor fundamentale ale omului.
În concluzie, pentru motivele arãtate,
Asociaþia Magistraþilor din România
solicitã instanþei anularea în tot a Hotãrârii
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 140 din 6 februarie 2014 ºi a
Anexei acesteia în baza cãreia s-a
aprobat Regulamentul privind accesul
judecãtorilor, procurorilor ºi magistraþilor
asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie la informaþii clasificate secrete de
stat ºi secrete de serviciu.
Pârâtul Consiliul Superior al
Magistraturii a formulat întâmpinare prin
care solicitã respingerea cererii, ca
neîntemeiatã.
Expunerile ample ale reclamantei,
mare parte din ele constând în evocarea
unor prevederi legale ºi regulamentare,
privesc, în esenþã, o pretinsã nelegalitate
a hotãrârii din perspectiva adãugãrii la
lege ºi a extinderii în mod nepermis a
prevederilor art. 7 din Legea nr. 182/2002,
cu modificãrile ulterioare.
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Se susþine astfel cã introducerea prin
hotãrârea a cãrei anulare se solicitã a
condiþiei semnãrii unui angajament scris
de pãstrare a secretului de stat ºi a
secretului de serviciu pentru judecãtori ºi
procurori, în condiþiile în care legea nu
instituie o astfel de condiþie decât pentru
magistraþii asistenþi ai înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, accesul judecãtorilor
ºi procurorilor fiind garantat numai sub
condiþia numirii acestora ºi a depunerii
jurãmântului, constituie în mod vãdit o
adãugare nepermisã la lege.
Faþã de susþinerile reclamantei, aratã
cã, prin Hotãrârea nr. 140 din 6.02.2014
a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii s-a aprobat Regulamentul
privind accesul judecãtorilor, procurorilor
ºi magistraþilor asistenþi ai înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie la informaþiile clasificate
secrete de stat ºi secrete de serviciu.
Deºi se solicitã anularea, în tot, a
hotãrârii în discuþie, se poate observa din
expunerea reclamantei faptul cã pretinsa
nelegalitate priveºte numai dispoziþiile art.
3 alin. 1 lit. b din anexa la aceastã
hotãrâre, care dispun dupã urmeazã:
Persoanele prevãzute la art. 2 sunt
obligate sã semneze angajamentul scris
de pãstrare a secretului de stat ºi a
secretului de serviciu prevãzut de art. 7
alin. 4 ºi art. 36 alin. 3 din Legea nr. 182/
2002, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Apreciazã cã susþinerile reclamantei
în sensul cã prin dispoziþia regulamentarã
sus evocatã s-a adãugat în mod nepermis
la lege, stabilindu-se o condiþie suplimentarã pentru judecãtori ºi procurori ºi
anume condiþia asumãrii unui angajament
scris de pãstrare a secretului de stat ºi a
secretului de serviciu nu sunt întemeiate.
Precizeazã cã legea impune, pe lângã
celelalte cerinþe, condiþia semnãrii unui
angajament scris de pãstrare a secretului
de stat ºi a secretului de serviciu, pentru
toate persoanele enumerate, nu doar
pentru magistraþii asistenþi ai Înaltei Curþi

de Casaþie ºi Justiþie, dupã cum susþine
reclamanta, astfel cã reglementarea
existentã la nivel secundar, reprezentatã
de hotãrârea a cãrei anulare se solicitã,
nu face decât sã preia aceastã cerinþã ºi
sã dezvolte, în condiþiile alin. 5. al art. 7
procedura internã prevãzutã la alin. 4.
Deºi topica textului poate determina
reclamanta sã tragã concluzia privind
necesitatea semnãrii acordului scris doar
de cãtre magistraþii asistenþi ai Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, este indubitabil
faptul cã legiuitorul a avut în vedere toate
categoriile de persoane enumerate,
limitativ, la lit. a-h ale art. 7 alin. 4.
Astfel, sintagma în baza unor
proceduri interne ale instituþiilor din care
aceºtia fac parte se referã fãrã echivoc
la instituþiile în care funcþioneazã
categoriile de persoane enumerate la lit.
a-h, respectiv: Preºedinþia României,
Guvernul, Parlamentul, instanþele
judecãtoreºti, Ministerul Public ºi Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.
În consecinþã, faþã de cele anterior
prezentate, apreciazã cã cererea prin
care se solicitã Hotãrârii nr. 140 din
6.02.2014 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii ºi a anexei acesteia, prin
care s-a aprobat Regulamentul privind
accesul judecãtorilor, procurorilor ºi
magistraþilor asistenþi ai înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie la informaþiile clasificate
secrete de stat ºi secrete de serviciu este
neîntemeiatã, hotãrârea fiind în deplinã
concordanþã cu prevederile legale la care
se face referire.
În drept: art. 205 alin. 2 din Codul de
procedurã civilã.
Reclamanta Asociaþia Magistraþilor din
România (AMR) aratã cã a solicitat
anularea Hotãrârii Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 140 din 6
februarie 2014 ºi a Anexei acesteia, prin
intermediul cãreia s-a reþinut, printre
altele, obligaþia semnãrii de judecãtori,
procurori, magistraþii-asistenþi ai înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, membri
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Consiliului Superior al Magistraturii,
judecãtorii delegaþi/desemnaþi sã
îndeplineascã ºi alte activitãþi în cadrul
instanþei, judecãtorii de supraveghere a
privãrii de libertate, judecãtorii sau
procurorii detaºaþi/delegaþi la Consiliul
Superior al Magistraturii, Institutul
Naþional al Magistraturii, Inspecþia
Judiciarã ºi ªcoala Naþionalã de Grefieri,
inspectorii judiciari, a unui angajament
scris de pãstrare a secretului de stat ºi a
secretului de serviciu în vederea
accesului la informaþii clasificate.
Rãspunsul privind respingerea ca
neîntemeiatã a plângerii prealabile,
întocmit sub nr. 5119/2014 de cãtre
Consiliul Superior al Magistraturii, în
procedura plângerii prealabile, comunicat
ºi înregistrat la Asociaþia Magistraþilor din
România sub nr. 93 la data de
28.03.2014, are acelaºi conþinut ca
întâmpinarea formulatã în procedura
regularizãrii, în cauza de faþã, faþã de care
înþelege sã îºi precizeze poziþia.
Astfel, pârâtul a susþinut în principal
cã emiterea Hotãrârii nr. 140 din
06.02.2014 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii ºi a anexei acesteia s-a
realizat în deplinã concordanþã cu
prevederile legale care, au impus, pe
lângã celelalte cerinþe, ºi condiþia
semnãrii unui angajament scris de
pãstrare a secretului de stat ºi a secretului
de serviciu, pentru toate persoanele
enumerate în cuprinsul art. 7 alin. 4 din
Legea nr. 182/2002 privind protecþia
informaþiilor clasificate, republicatã, ºi nu
doar pentru magistraþii asistenþi ai Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
Deºi pârâtul a susþinut cã emiterea
hotãrârii ºi a anexei, ce fac obiectul
prezentei cereri de chemare în judecatã,
au fost determinate de dispoziþiile legale
obligatorii, respectiv art. 7 alin. 4 ºi 5 din
Legea nr. 182/2002, în realitate Consiliu
Superior al Magistraturi prin elaborarea
Regulamentului privind accesul judecãtorilor, procurorilor ºi magistraþilor

asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie la informaþiile clasificate secrete
de stat ºi secrete de serviciu, a introdus,
peste lege, obligativitatea semnãrii unui
angajament scris de pãstrare a secretului
de stat ºi a secretului de serviciu pentru
judecãtori ºi procurori.
Niciunde în cuprinsul art. 7 din Legea
nr. 182/2002, text modificat conform art.
51 pct. 1 ºi art. 104 din Legea nr. 255/
2013, începând cu data de 1 februarie
2014 (respectiv momentul intrãrii în
vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul
de procedurã penalã), în ceea ce-i
priveºte pe judecãtori ºi procurori nu
apare reþinutã obligaþia semnãrii de cãtre
aceºtia a unui angajament scris de
pãstrare a secretului de stat ºi a secretului
de serviciu în vederea accesului la
informaþii clasificate.
Astfel, art. 7 din Legea nr. 182/2002
în forma sa actualã, în vigoare la
momentul emiterii actelor administrative
contestate, reþine cã: (1) Persoanele care
vor avea acces la informaþii clasificate
secrete de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea ºi profesionalismul lor, referitoare la utilizarea
acestor informaþii. (2) Pentru candidaþii la
funcþii publice ce implicã lucrul cu asemenea informaþii, precum ºi competenþa
de a autoriza accesul la astfel de
informaþii, verificarea este anterioarã
numirii în acele funcþii ºi se solicitã
obligatoriu de autoritatea de învestire. (3)
Procedurile de verificare sunt cele
obligatorii pentru persoanele care
lucreazã în cadrul Autoritãþii Naþionale de
Securitate, care gestioneazã informaþii
NATO, potrivit echivalenþelor nivelurilor
de secretizare prevãzute prin prezenta
lege. (4) Accesul la informaþii clasificate
ce constituie secret de stat, respectiv
secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) ºi
e), este garantat, sub condiþia validãrii
alegerii sau numirii ºi a depunerii
jurãmântului, pentru urmãtoarele categorii
de persoane: Preºedintele României;
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prim-ministru; miniºtri; deputaþi; senatori;
judecãtori; procurori; magistraþi-asistenþi
ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, care,
în concordanþã cu atribuþiile specifice,
sunt îndreptãþiþi sã aibã acces la
informaþiile clasificate fãrã îndeplinirea
procedurilor prevãzute la alin. 1 - (3),
respectiv la art. 28, în baza unor proceduri
interne ale instituþiilor din care aceºtia fac
parte, avizate de Oficiul Registrului
Naþional al Informaþiilor Secrete de Stat,
dupã ce au luat cunoºtinþã de responsabilitãþile ce le revin privind protecþia informaþiilor clasificate ºi au semnat angajamentul scris de pãstrare a secretului
prevãzut la art. 36 alin. 3. (5) Pentru
judecãtori, procurori ºi magistraþiiasistenþi ai înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, procedura internã prevãzutã la
alin. (4) se stabileºte prin regulament
elaborat de Consiliul Superior al
Magistraturii ºi avizat de Oficiul
Registrului Naþional al Informaþiilor
Secrete de Stat.
Dimpotrivã, abia potrivit art. 3 alin. 1
din Anexa Hotãrârii nr. 140/06.02.2014 a
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, Persoanele prevãzute la
art. 2 sunt obligate: sã pãstreze
confidenþialitatea informaþiilor clasificate
la care au acces; sã semneze angajamentul scris de pãstrare a secretului de
stat ºi a secretului de serviciu, prevãzut
de art. 7 alin. 4 ºi art. 36 alin. 3 din Legea
nr. 182/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Mai mult decât atât, în rãspunsul
comunicat unui particular, respectiv d-lui
avocat A.P., rãspuns pe care înþelege sã-l
depunã în dovedire, emis tot în legãturã
cu problema accesului la informaþii
clasificate în legãturã cu activitatea
instanþelor, Consiliului Superior al
Magistraturii face menþiunea expresã cã
prin intermediul prevederii nou introdusã
ºi anume art. 7 alin. 5 din Legea nr. 182/
2002: i s-a acordat Consiliului Superior
al Magistraturii abilitatea de a stabili

modalitatea în care judecãtorii, procurorii
ºi magistraþii - asistenþi ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie au acces la informaþii
clasificate ce constituie secret de stat,
respectiv secret de serviciu, prin
elaborarea unui regulament distinct care
sã reglementeze aceste aspecte.
Prin urmare, se poate înþelege cã
modalitatea în care judecãtorii, procurorii
ºi magistraþii - asistenþi ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie au acces la informaþii
clasificate ce constituie secret de stat,
respectiv secret de serviciu, a fost
hotãrâtã de Consiliului Superior al
Magistraturii, iar aceastã instituþie sub
justificarea existenþei unei prevederi
legale ºi deci a unei abilitãri ce decurge
din ea, deºi prevederea nu este valabilã
în ceea ce-i priveºte pe judecãtori ºi
procurori, fiind aplicabilã doar magistraþilor - asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie, a adãugat la lege, aspect ce
poate conduce implicit la o subordonare
a magistraþilor ºi deci la o afectare a
independenþei lor.
Astfel, judecãtorii ºi procurorii sunt
puºi sã semneze, în mod obligatoriu, un
angajament scris de pãstrare a secretului
de stat ºi a secretului de serviciu, pentru
a fi în mãsurã sã cunoascã, sã analizeze
ºi sã se pronunþe, în exercitarea profesiei,
asupra unor astfel de informaþii. Aceastã
situaþie nu poate fi acceptatã. Este evident
cã dispoziþiile legale garanteazã
judecãtorilor ºi procurorilor accesul la
informaþii clasificate sub condiþia validãrii
numirii (validarea alegerii fiind aplicabilã
doar pentru cei care ocupã funcþii eligibile,
respectiv Preºedintele României, prim ministru, deputaþi, senatori) corelativ cu
cea a depunerii jurãmântului, în condiþiile
în care pentru magistraþii - asistenþi ai
înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie este
utilizatã o altã terminologie ºi anume cã
aceºtia sunt îndreptãþiþi sã aibã acces la
informaþii clasificate fãrã îndeplinirea
procedurilor (...) dupã ce au luat
cunoºtinþã de responsabilitãþile ce le revin
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privind protecþia informaþiilor clasificate ºi
au semnai angajamentul scris de pãstrare
a secretului prevãzut la art. 36 alin. 3.
Prin urmare, în ceea ce-i priveºte pe
judecãtori ºi procurori acestora le este
garantat accesul, sub condiþia validãrii
numirii ºi a depunerii jurãmântului, în timp
ce magistraþii - asistenþi ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie sunt îndreptãþiþi
(expresie diferitã de cea utilizatã în cazul
magistraþilor pentru care s-a folosit este
garantat) sub condiþia semnãrii unui
angajament scris de pãstrare a secretului,
dupã ce au luat cunoºtinþã de responsabilitãþile ce le revin privind protecþia
informaþiilor clasificate.
Pârâtul Consiliul Superior al
Magistraturii susþine cã argumentele
constau doar într-o înºiruire de dispoziþii
legale. Este adevãrat acest aspect, dar
nu trebuie omis faptul cã ele au fost
indicate, prezentate tocmai pentru a
dovedi pe de o parte cã, sunt prevederi
legale în vigoare care-i obligã pe
magistraþi la confidenþialitatea datelor, a
informaþiilor de care iau cunoºtinþã în
exercitarea profesiei lor, iar pe de altã
parte cã, angajamentul despre care
vorbeºte pârâtul nu se regãseºte printre
înscrisurile obligatorii prevãzute de
statutul magistraþilor. ( )
De asemenea, în baza prevederilor
Legii nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcþiilor ºi demnitãþilor
publice, în ceea ce priveºte personalul din
sistemul judiciar, mai existã douã
categorii de declaraþii obligatorii pe care
acesta le depune ºi le actualizeazã anual,
cel mai târziu la data de 15 iunie, respectiv
declaraþia de avere ºi declaraþia de
interese. Astfel, potrivit actului normativ
menþionat mai înainte, ºi anume art. 1 alin.
1, art. 2, art. 3 alin. 1, 2 ºi 3 ºi art. 4 din
Capitolul I, Titlul I: Art. 1 alin. 1: dispoziþiile prezentei legi se aplicã urmãtoarelor
categorii de persoane, care au obligaþia
declarãrii averii ºi a intereselor: Preºedintele României; consilierii prezidenþiali

ºi consilierii de stat; preºedinþii Camerelor
Parlamentului, deputaþii ºi senatorii;
membrii din România în Parlamentul
European ºi membrii în Comisia
Europeanã din partea României;
primul-ministru, membrii Guvernului,
secretarii de stat, subsecretarii de stat,
asimilaþii acestora, precum ºi consilierii
de stat din aparatul de lucru al
primului-ministru; membrii Consiliului
Superior al Magistraturii; judecãtorii,
procurorii, magistraþii-asistenþi, asimilaþii
acestora, precum ºi asistenþii judiciari;
personalul auxiliar de specialitate din
cadrul instanþelor judecãtoreºti ºi
parchetelor;.....
Art. 2: Declaraþiile de avere ºi
declaraþiile de interese se completeazã
potrivit anexelor nr. 1 ºi 2 ºi se trimit
Agenþiei copii certificate, împreunã cu
codul numeric personal al declarantului.
Art. 3 alin. 1, 2 ºi 3: (1) Declaraþiile
de avere ºi declaraþiile de interese
reprezintã acte personale, putând fi
rectificate numai în condiþiile prevãzute
de prezenta lege. (2) Declaraþiile de avere
se fac în scris, pe propria rãspundere, ºi
cuprind drepturile ºi obligaþiile declarantului, ale soþului/soþiei, precum ºi ale
copiilor aflaþi în întreþinere, potrivit anexei
nr. 1. (3) Declaraþiile de interese se fac în
scris, pe propria rãspundere, ºi cuprind
funcþiile ºi activitãþile prevãzute în anexa
nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/
2003 privind unele mãsuri pentru
asigurarea transparenþei în exercitarea
demnitãþilor publice, a funcþiilor publice ºi
în mediul de afaceri, prevenirea ºi
sancþionarea corupþiei, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Art. 4: (1) Declaraþiile de avere ºi
declaraþiile de interese se depun în
termen de 30 de zile de la data numirii
sau a alegerii în funcþie ori de la data
începerii activitãþii. (2) Persoanele
prevãzute de prezenta lege au obligaþia
sã depunã sau sã actualizeze declaraþiile
de avere ºi declaraþiile de interese anual,
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cel mai târziu la data de 15 iunie.
Declaraþiile de avere se întocmesc dupã
cum urmeazã: pentru anul fiscal anterior
încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaþia la data declarãrii
pentru celelalte capitole din declaraþie,
potrivit anexei nr. 1. Persoanele
suspendate din exerciþiul funcþiei sau al
demnitãþii publice pentru o perioadã ce
acoperã integral un an fiscal vor actualiza
declaraþiile în termen de 30 de zile de la
data încetãrii suspendãrii. (3) În termen
de cel mult 30 de zile de la data încheierii
mandatului sau a încetãrii activitãþii,
persoanele prevãzute de prezenta lege
au obligaþia sã depunã noi declaraþii de
avere ºi declaraþii de interese. (4) În
termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, persoanele care
nu aveau obligaþia de a depune declaraþia
de avere ºi declaraþia de interese, ºi
pentru care prezenta lege stabileºte
aceastã obligaþie, trebuie sã depunã
aceste declaraþii, potrivit legii.
Potrivit art. 34 alin. 1 din Legea nr. 303/
2004 republicatã: Înainte de a începe
sã-ºi exercite funcþia, judecãtorii ºi
procurorii depun urmãtorul jurãmânt: Jur
sã respect Constituþia ºi legile þãrii, sã
apãr drepturile ºi libertãþile fundamentale
ale persoanei, sã-mi îndeplinesc atribuþiile
cu onoare, conºtiinþã ºi fãrã pãrtinire. Aºa
sã-mi ajute Dumnezeu! Conform art. 124
din Constituþie: Justiþia se înfãptuieºte în
numele legii. Justiþia este unicã, imparþialã
ºi egalã pentru toþi. Judecãtorii sunt
independenþi ºi se supun numai legii.
Potrivit Recomandãrii R(94) 12,
Principiul I (2) (d)): Judecãtorii trebuie sã
beneficieze de libertate neîngrãditã pentru
a soluþiona cauzele imparþial, potrivit
conºtiinþei lor ºi modului în care
interpreteazã faptele ºi în conformitate cu
prevederile legale.....
Independenþa justiþiei este o condiþie
obligatorie pentru existenþa statului de
drept ºi o garanþie fundamentalã a unui
proces echitabil. Independenþa judecã-

torului este un principiu esenþial ºi este
dreptul cetãþenilor oricãrui stat. Art. 2 din
Principiile de bazã ale independenþei
sistemului judiciar redactate de Naþiunile
Unite în 1985 stipuleazã cã: sistemul
juridic va decide în problemele care îi sunt
înaintate imparþial, pe baza faptelor ºi în
conformitate cu legea, fãrã vreo restricþie,
directã sau indirectã, din orice parte sau
pentru orice motiv.
Pretextul declarat al noilor reglementãri a fost argumentat pe necesitatea
asigurãrii confidenþialitãþii lucrãrilor ºi a
protecþiei informaþiilor clasificate,
informaþiilor secret de stat ºi secret de
serviciu, la care magistraþii pot avea
acces în exercitarea atribuþiilor lor profesionale.
În realitate, a existat în ultimii ani o
tendinþã tot mai pronunþatã de reînviere
a unor practici incompatibile cu principiile
statului de drept, prin intermediul cãrora
s-a urmãrit înregimentarea magistraþilor
într-un sistem al organelor statului, în care
serviciile de informaþii au competenþe ºi
atribuþii de control, sporite, inclusiv în
domeniul administrãrii justiþiei.
O asemenea preocupare nu reprezintã un element de noutate, fiindcã în
timp s-a pus problema, fie de cãtre
conducerile unor instanþe ºi parchete, ori
de reprezentanþi ai structurii clasice de
securitate, în sensul cã magistraþii pot,
dacã doresc, sã semneze angajamente
de confidenþialitate, dupã caz, ori sã
obþinã certificate ORNISS, invitaþie la care
unii au dat curs, pentru considerente
necunoscute. în prezent, abuzul ºi
ingerinþele de acest gen tind sã capete
aparenþã de legalitate, printr-o reglementare care, în realitate, urmãreºte
condiþionarea înfãptuirii actului de justiþie
de obþinerea/îndeplinirea de cãtre un
magistrat a unor formalitãþi ce sunt în
mãsurã sã ridice serioase îndoieli cu
privire la independenþa ºi imparþialitatea
sa.
Pânã la elaborarea Legii nr. 182/2002
ºi a H.G. nr. 585/2002, dar ºi dupã aceea,
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pânã în anul 2014, legiuitorul a apreciat
cã între funcþiile din executiv, administraþie ºi legislativ, pe de o parte, si cele
din magistraturã, pe de altã parte, nu se
poate pune semn de egalitate, în privinþa
angajãrii judecãtorilor ºi procurorilor într-o
activitate supusã unui control extern al
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii
(CSAT) potrivit art. 14 din Legea nr. 182/
2002, control exercitat prin structurile de
informaþii specializate, îndeosebi SRI (art.
34 si 35 din Legea nr. 182/2002).
Importante sunt ºi prevederile cuprinse în art. 24 alin. 5 ºi art. 33 din Legii
nr. 182/2002 care dispun în sensul cã: 24
alin. 5 - Se interzice clasificarea ca
secrete de stat a informaþiilor, datelor sau
documentelor în scopul ascunderii
încãlcãrii legii, erorilor administrative,
limitãrii accesului la informaþiile de interes
public, restrângerii ilegale a exerciþiului
unor drepturi ale vreunei persoane sau
lezãrii altor interese legitime ºi, art. 33 
Este interzisã clasificarea ca secrete de
serviciu a informaþiilor care, prin natura
sau conþinutul lor, sunt destinate sã
asigure informarea cetãþenilor asupra
unor probleme de interes public sau
personal, pentru favorizarea ori
acoperirea eludãrii legii sau obstrucþionarea justiþiei. Prin urmare, odatã
ajunse în faþa instanþei nu pot fi clasificate
ca fiind secrete de stat ori de serviciu
informaþiile care sunt destinate informãrii
cetãþenilor asupra unor probleme de
interes public sau personal, întrucât o
astfel de situaþie poate conduce la
obstrucþionarea justiþiei.
Consiliul Superior al Magistraturii, prin
pronunþarea Hotãrârii nr. 140 din
06.02.2014 ºi a Anexei, a adãugat la lege,
respectiv a extins în mod nepermis
prevederile legale menþionate, referitoare
la necesitatea semnãrii unui angajament
scris de pãstrare a secretului de stat ºi a
secretului de serviciu ºi la judecãtori ºi
procurori, deºi accesul pentru aceºtia
este garantat sub condiþia numirii ºi a

depunerii jurãmântului, condiþii pe care le
îndeplineºte în mod obligatoriu orice
magistrat, întrucât de existenþa lor
depinde menþinerea ºi implicit exercitarea
profesiei.
Astfel, înainte de a începe sã-ºi
exercite funcþia, judecãtorii ºi procurorii
depun jurãmântul stabilit prin art. 34 din
Legea nr. 303/2004, iar refuzul depunerii
jurãmântului atrage, de drept, nulitatea
numirii in funcþie.
De altfel, prin art. 2 din Anexa la
Hotãrârea nr. 140/2014, Consiliul Superior al Magistraturii manifestã inconsecvenþã atunci când, pentru aceeaºi categorie profesionalã, respectiv judecãtori ºi
procurori, utilizeazã noþiuni diferite (este
garantat, sunt îndreptãþiþi), cu finalitãþi
distincte, peste limitele actului normativ
la care se face în permanenþã trimitere,
ºi anume Legea nr. 182/2002, act care,
atunci când menþioneazã despre dreptul
de acces al judecãtorilor ºi procurorilor
la informaþii clasificate foloseºte numai
expresia este garantat ºi în nici un caz
expresia sunt îndreptãþiþi, utilizatã doar
pentru magistraþii-asistenþi ai Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie.
În consecinþã, Consiliul Superior al
Magistraturii, atunci când a elaborat
Regulamentul de acces la informaþii
clasificate, ºi-a permis sã interpreteze
prevederile legale, fãcând diferenþieri prin
art. 2 alin. 1 ºi 2, acolo unde ele nu existã
în actul normativ. Niciunde Legea nr. 182/
2002 nu stabileºte, în cuprinsul sãu, în
sarcina judecãtorilor ºi procurorilor,
obligaþia de semnare a unui angajament
scris de pãstrare a secretului de stat ºi a
secretului de serviciu. Aceastã obligaþie
a fost reþinutã numai în ceea ce-i priveºte
pe magistraþii-asistenþi ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie.
Necesitatea asigurãrii unei confidenþialitãþi a datelor ºi informaþiilor
clasificate de cãtre magistraþii care, în
exercitarea atribuþiilor lor de serviciu, intrã
în posesia unor astfel de informaþii, este
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garantatã deja printr-un cadru legal
generos în materie care, fãrã a-l obliga
pe magistrat sã formuleze declaraþii ori
sã îºi asume alte angajamente peste
statutul sãu - necunoscute celor în favoarea ºi în interesul cãrora îºi îndeplineºte
atribuþiile profesionale, respectiv
cetãþeanul - are toate pârghiile sã-i
angajeze rãspunderea, sub toate formele,
în caz de divulgare a acestor secrete.
Prin urmare, aºa cum rezultã din
prezentarea infracþiunilor menþionate mai
sus, existã un cadrul legal suficient de
sever care sã-i sancþioneze, prin tragerea
la rãspundere penalã, pe magistraþii care
îºi încalcã obligaþia de confidenþialitate
profesionalã. De asemenea, în art. 125 art. 130 din Noul Cod de procedurã penalã
sunt cuprinse prevederi speciale,
referitoare la modalitatea de pãstrare, în
condiþii de strictã confidenþialitate, a
datelor menþionate în declaraþiile
martorilor ameninþaþi, a martorilor protejaþi
sau a martorilor vulnerabili, atât în cursul
urmãririi penale cât ºi în timpul judecãþii.
Rãspunderea magistraþilor poate fi
angajatã ºi în materie disciplinarã
conducând pânã la excluderea acestora
din sistem pentru reþinerea abaterii
prevãzutã de art. 99 lit.j din Legea nr. 303/
2004 republicatã ºi anume: nerespectarea secretului deliberãrii sau a
confidenþialitãþii lucrãrilor care au acest
caracter, precum ºi a altor informaþii de
aceeaºi naturã de care a luat cunoºtinþã
în exercitarea funcþiei, cu excepþia celor
de interes public, în condiþiile legii.
Pe lângã reglementarea internã
menþionatã mai înainte, obligaþia de
pãstrare a confidenþialitãþii profesionale
este garantatã ºi de reglementãri
internaþionale. Astfel, între Principiile de
la Bangalore cu privire la conduita
judiciarã, Norma 4, Buna Cuviinþã, care
reglementeazã acest principiu, este
reþinut cel prevãzut de modul de aplicare
4.10. ºi anume: Judecãtorul nu are voie
sã se foloseascã sau sã dezvãluie

informaþiile confidenþiale obþinute de el în
aceastã calitate în scopuri care nu au
legãturã cu obligaþiile profesionale.
Obligaþia de confidenþialitate este
reþinutã ºi în principiile fundamentale
adoptate la Congresul al VII-lea al
Naþiunilor Unite privind prevenirea
criminalitãþii ºi tratamentului infractorilor,
desfãºurat la Milano în anul 1985,
aprobate ulterior prin Rezoluþiile O.N.U.
nr. 40/32/29.11.1985 ºi 40/146/
13.12.1985.
Dreptul la un proces echitabil presupune, pe lângã dreptul unei persoane la
un proces public, în faþa unei instanþe
independente ºi imparþiale, ºi garantarea
posibilitãþii pãrþilor de a cunoaºte în egalã
mãsurã conþinutul înscrisurilor aflate la
dosar ºi, astfel, în baza unui alt principiu
fundamental - cel al egalitãþii de arme, de
a se apãra faþã de acuzaþiile aduse
împotriva sa ori de a cunoaºte toate
probele care-i sunt opuse.
Posibilitatea implicãrii unor structuri
strãine (ex: servicii speciale) în activitatea
sistemului judiciar, prin controlul pe care
ar trebui sã-l exercite în situaþia în care
este acceptatã/acreditatã ideea verificãrii
condiþiilor în care sunt asigurate/pãstrate
informaþiile confidenþiale este în mãsurã
sã creeze o serioasã îndoialã asupra
independenþei depline a sistemului.
Deºi Consiliul Superior al Magistraturii
are obligaþia constituþionalã de garantare
a independenþei sistemului judiciar ºi,
astfel, de protejare a lui de orice posibilã
imixtiune externã în activitatea acestuia,
instituþia a transpus în mod nefericit o
prevedere legalã care nu era aplicabilã
celor care înfãptuiesc actul de justiþie, prin
adoptarea de cãtre Plen a Hotãrârii nr.
140 ºi a Anexei acesteia privind
aprobarea Regulamentului privind
accesul la informaþiile clasificate secrete
de stat ºi secrete de serviciu. Un exemplu
de evidentã imixtiune poate fi dovedit
chiar din conþinutul art. 15 lit. i) din Legea
nr. 182/2002 care, atunci când defineºte
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termenul de protecþie fizicã reþine cã
acesta este: ansamblul activitãþilor de
pazã, securitate ºi apãrare, prin mãsuri
ºi dispozitive de control fizic ºi prin
mijloace tehnice a informaþiilor
clasificate.
În concret, este vorba de date ºi
informaþii din dosarele aflate în curs de
soluþionare, pe rolul instanþelor sau al
parchetelor, cele mai multe dintre ele
având caracter probatoriu, utile rezolvãrii
unui anumit litigiu. Astfel, controlul fizic,
dar ºi mijloacele tehnice echivaleazã,
pornind de la definiþia legii, cu accesul la
dosar al unor persoane ce nu fac parte
din sistemul judiciar, care nu au legãturã
cu pãrþile din dosar, persoane care sunt
angajate în cadrul anumitor structuri de
informaþii, ceea ce reprezintã, pe o cale
ocolitã, o ingerinþã nepermisã în actul de
justiþie.
În acelaºi context, Consiliul Suprem
de Apãrare a Þãrii asigurã coordonarea
la nivel naþional a tuturor programelor de
protecþie a informaþiilor clasificate(art. 14
din Legea nr. 182/2002), iar coordonarea
generalã a activitãþii ºi controlului mãsurilor privitoare la protecþia informaþiilor
secrete de stat se realizeazã de cãtre
unitatea specializatã din cadrul Serviciului
Român de Informaþii ( art. 25 din Legea
nr. 182/2002).
Astfel, întrucât Serviciu Român de
Informaþii supravegheazã acþiunile întreprinse de autoritãþile publice, realizeazã
verificãri la fata locului.... (art. 34 pct. a
ºi e din Legea nr. 182/2002), aceste
aspecte sunt în mãsurã sã permitã
lucrãtorilor acestei structuri de securitate
un acces ºi în consecinþã, implicit, ºi o
ingerinþã nepermisã în actele ºi lucrãrile
dosarelor aflate pe rolul instanþelor, în
care sunt gestionate ºi informaþii calificate
ca fiind clasificate.
Prin urmare, independenþa magistraþilor, funcþionarea imparþialã a justiþiei,
specificul activitãþii de judecatã sunt grav
afectate, lãsând a se înþelege cã

magistraþii care nu vor semna
angajamentele de pãstrare a secretului
de serviciu ºi de stat, nu vor mai fi în
mãsurã sã soluþioneze orice fel de cauze,
care erau posibil sã le fie repartizate,
aleatoriu, potrivit specializãrii lor. Se
încalcã unul dintre cele mai importante
criterii de transparenþã a sistemului
judiciar, garantat prin prevederi legale de
mai mulþi ani ºi anume: cel al repartizãrii
aleatorii a cauzelor.
Deºi termenul angajament, definit în
dicþionarul limbii române ca fiind o
obligaþie luatã de cineva, din proprie
iniþiativã, de a face ceva; promisiune
solemnã, este incompatibil cu statutul de
independenþã,
echidistanþã
ºi
imparþialitate al magistratului, conþinutul/
modelul angajamentului de pãstrare a
secretului de serviciu ºi de stat impus de
Plenul CSM prin hotãrârea ºi Anexa ce
fac obiectul prezentei plângeri prealabile,
reþin printre altele formula mã angajez,
formulã care, prin conþinutul sãu, este
aproape identicã angajamentului de
confidenþialitate (dat de persoanele care
au acces la informaþii secrete de stat ºi
de serviciu), reprezentat în anexa 3 din
HG. nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naþionale de protecþie a
informaþiilor clasificate în România.
Termenul imperativ mã angajez este
reluat în mod frecvent în mai multe anexe
ale actului normativ menþionat mai înainte,
în procedura derulatã de cei interesaþi
pentru obþinerea de avize de securitate,
ori ºi mai concret, pentru verificarea
îndeplinirii condiþiilor impuse pentru angajarea personalului în structurile de securitate. Implicarea structurilor de securitate,
a diferitelor servicii ce vor gestiona la un
moment dat siguranþa informaþiilor clasificate, devine prin adoptarea Hotãrârii nr.
140 din 06.02.2014 ºi a Anexei sale de
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, o realitate ce intrã într-o evidentã
contradicþie cu dispoziþiile din legea
fundamentalã, dar ºi cu cele din legea
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specialã referitoare la obligaþia de
supunere a magistraþilor numai legii.
Astfel, în lumina noilor prevederi legale
apare ca fiind imposibilã desfãºurarea
profesiei de cãtre toþi magistraþii care, în
virtutea activitãþilor specifice, vor
gestiona, manipula ori prelucra documente considerate cã vor cuprinde
informaþii clasificate, în absenþa semnãrii
unor angajamente scrise de pãstrare a
secretului de stat ºi a secretului de
serviciu.
Obligativitatea semnãrii unui astfel de
angajament, în termen de 10 zile de la
intrarea în vigoare a regulamentului,
situaþie ce decurge din dispoziþia
imperativã a art. 3 alin. 1 ºi alin. 3 din
Anexa la Hotãrârea Plenului CSM nr. 140
din 06.02.2014, reprezintã un grav atentat
la statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
legalitatea ºi utilitate acestuia fiind de
neînþeles în ce-l priveºte pe magistratul
chemat sã soluþioneze o cauzã care, se
vede obligat sã aibã un acces condiþionat
la probele existente la dosar.
Mai mult decât atât, pãrþile, avocaþii,
experþii ºi interpreþii pot avea acces la
documentele clasificate: numai dacã
deþin certificate de securitate pentru acces
la informaþii clasificate sau autorizaþie de
acces, corespunzãtoare clasei, respectiv
nivelului de secretizare al fiecãruia dintre
documentele volumului corespunzãtor ºi
dacã argumenteazã principiul necesitãþii
de a cunoaºte. Aceastã ultimã menþiune,
respectiv cea privitoare la necesitatea
argumentãrii necesitãþii cunoaºterii, în
condiþiile în care aceastã necesitatea
decurge din chiar obligaþia sa profesionalã, din raþiunea vocaþiei de avocat,
este mai mult decât o nesocotire a
dreptului la apãrare, este o îngrãdire
explicitã a acestuia.
Pe lângã obligaþia deþinerii documentelor menþionate mai înainte
(certificate ORNISS sau autorizaþii de
acces la informaþii clasificate), procedura
ce urmeazã depunerii cererii de acces

este una greoaie, în mãsurã sã descurajeze orice solicitant. Cum poate fi
pronunþatã în astfel de condiþii o soluþie
echitabilã, care sã garanteze dreptul
fundamental la apãrare ºi în consecinþã,
dreptul la un proces echitabil, ori dacã
este posibil ca anumite cauze sã urmeze
a se judeca pe baza unor probe secrete?
Noi sperãm cu toatã sinceritatea cã nu
se va întâmpla ca în anii 50 când,
concluziile reprezentantului parchetului
sunau de maniera: acuzarea are probe
certe de vinovãþie, însã ele sunt secrete,
astfel încât vã solicitãm sã dispuneþi
condamnarea....
Pe de altã parte, potrivit prevederilor
art. 11 pct. 9 din Regulament, chiar ºi
magistratul care consultã un document cu
informaþii clasificate va trebui sã obþinã
acordul scris al conducãtorului instanþei
sau parchetului, urmând a se face
menþiune despre acest aspect în
cuprinsul unei fiºe de consultare, care se
va întocmi.
Apreciazã cã se impune ca, odatã
ajunse la instanþã, orice informaþii
destinate soluþionãrii unei cauze sã nu
mai aibã regimul de informaþii clasificate,
indiferent de forma pe care acestea o au,
întrucât doar într-o astfel de situaþie se
pot garanta toate drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor ºi se vor asigura respectarea
principiilor fundamentale ale dreptului. In
situaþia în care se hotãrãºte cã anumite
documente nu pot fi declasificate si deci
nu existã posibilitatea aducerii conþinutului lor la cunoºtinþa celor interesaþi, cu
ocazia soluþionãrii unui litigiu, pentru a fi
dezbãtute în contradictoriu, se impune ca
acestea sã fie înlãturate din cauzã. Doar
aºa dreptul la apãrare, egalitatea armelor
ºi, desfãºurarea unui proces echitabil pot
fi efectiv realizate.
Analizând actele ºi lucrãrile dosarului
în raport de dispoziþiile legale incidente
ºi susþinerile pãrþile, Curtea reþine
urmãtoarele:
Prin cererea înregistratã pe rolul
instanþei la 31.01.2014 reclamanta
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Asociaþia Magistraþilor din România a
solicitat, în contradictoriu cu pârâtul
Consiliul Superior al Magistraturii,
anularea Hotãrârii nr. 140 din 6 februarie
2014 emisã de Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii ºi Anexa acesteia în baza
cãreia s-a aprobat Regulamentul privind
accesul judecãtorilor, procurorilor ºi
magistraþilor asistenþi ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie la informaþii clasificate
secrete de stat ºi secrete de serviciu;
obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de
judecatã.
A mai susþinut reclamanta cã
hotãrârea a cãrei anulare se solicitã este
nelegalã în raport de dispoziþiile Legii nr.
182/2002 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi cã introducerea prin hotãrâre
a condiþiei semnãrii unui angajament scris
de pãstrare a secretului de stat ºi a
secretului de serviciu pentru magistraþi
constituie o adãugare la lege.
Prin hotãrârea a cãrei anulare se
solicitã Plenul CSM a aprobat Regulamentul privind accesul judecãtorilor,
procurorilor ºi magistraþilor asistenþi ai
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie la
informaþiile clasificate secrete de stat ºi
secrete de serviciu.
În speþã, cererea reclamantei vizeazã
art. 3 alin. 1 lit.b din Anexa la hotãrâre
potrivit cãrora persoanele prevãzute la
art. 2 sunt obligate sã semneze angajamentul scris de pãstrare a secretului de
stat ºi a secretului de serviciu prevãzut
de art. 7 alin. 4 ºi art. 36 alin. 3 din Legea
nr. 182/2002 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Conform art. 7 din Legea nr. 182/2002
privind protecþia informaþiilor clasificate,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare prin Legea nr. 255/2013 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedurã penalã (1)
Persoanele care vor avea acces la
informaþii clasificate secrete de stat vor fi
verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea ºi profesionalismul lor, referitoare

la utilizarea acestor informaþii. (2) Pentru
candidaþii la funcþii publice ce implicã
lucrul cu asemenea informaþii, precum ºi
competenþa de a autoriza accesul la astfel
de informaþii, verificarea este anterioarã
numirii în acele funcþii ºi se solicitã
obligatoriu de autoritatea de învestire. (3)
Procedurile de verificare sunt cele
obligatorii pentru persoanele care
lucreazã în cadrul Autoritãþii Naþionale de
Securitate, care gestioneazã informaþii
NATO, potrivit echivalenþelor nivelurilor
de secretizare prevãzute prin prezenta
lege. (4) Accesul la informaþii clasificate
ce constituie secret de stat, respectiv
secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) ºi
e), este garantat, sub condiþia validãrii
alegerii sau numirii ºi a depunerii
jurãmântului, pentru urmãtoarele categorii
de persoane: Preºedintele României;
prim-ministru; miniºtri; deputaþi; senatori;
judecãtori; procurori; magistraþi-asistenþi
ai înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, care,
în concordanþã cu atribuþiile specifice,
sunt îndreptãþiþi sã aibã acces la
informaþiile clasificate fãrã îndeplinirea
procedurilor prevãzute la alin. 1 - (3),
respectiv la art. 28, în baza unor proceduri
interne ale instituþiilor din care aceºtia fac
parte, avizate de Oficiul Registrului
Naþional al Informaþiilor Secrete de Stat,
dupã ce au luat cunoºtinþã de responsabilitãþile ce le revin privind protecþia
informaþiilor clasificate ºi au semnat
angajamentul scris de pãstrare a
secretului prevãzut la art. 36 alin. 3. (5)
Pentru judecãtori, procurori ºi magistraþiiasistenþi ai înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, procedura internã prevãzutã la
alin. (4) se stabileºte prin regulament
elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii ºi avizat de Oficiul Registrului
Naþional al Informaþiilor Secrete de Stat.
Din analiza dispoziþiilor legale mai sus
citate se reþine cã este prevãzutã printre
altele ºi condiþia semnãrii unui angajament scris pentru toate persoanele
enumerate, ceea ce preia ºi hotãrârea
plenului CSM contestatã în cauzã.
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Nu poate fi reþinut argumentul
reclamantei cã obligativitatea semnãrii
acordului scris ar fi doar pentru magistraþii
asistenþi ai I.C.C.J., fiind evident cã
legiuitorul a avut în vedere toate
categoriile prevãzute în art. 7 alin. 4 din
Legea nr. 182/2002.
Se apreciazã astfel cã hotãrârea
Plenului CSM contestatã în cauzã prin
care s-a aprobat Regulamentul privind
accesul judecãtorilor, procurorilor ºi
magistraþilor asistenþi ai I.C.C.J. la
informaþii clasificate, secrete se stat ºi
secrete de serviciu este legalã ºi
temeinicã fiind în acord cu dispoziþiile în

materie, respectiv art. 7 din Legea nr. 182/
2002 privind protecþia informaþiilor
clasificate, republicatã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 255/2013 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedurã penalã ºi
pentru modificarea ºi completarea unor
acte normative care cuprind dispoziþii
procesual-penale.
Pentru considerentele expuse, în
raport de dispoziþiile legale mai sus citate,
în raport ºi de dispoziþiile art. 1 din Legea
nr. 554/2004 cererea va fi respinsã ca
nefondatã.

2. Interdicþia judecãtorilor ºi procurorilor de a avea calitatea de asociat sau
de membru în organele de conducere, administrare sau control la persoanele
juridice nu poate fi extinsã la aceea de investitor la bursã în privinþa celorlalte
instrumente financiare tranzacþionate, în afara acþiunilor, în lipsa unor prevederi
legale care sã instituie o asemenea interdicþie.
(Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a
VIII-a contencios administrativ ºi fiscal,
sentinþa civilã nr. 1764 din 3 iunie 2014,
Dosar nr. 8413/2/2013)
Prin acþiunea înregistratã pe rolul
acestei instanþe la data de 23.12.2013,
reclamanþii M.C.R. ºi C.F. au chemat în
judecatã pârâtul Consiliul Superior al
Magistraturii, solicitând anularea hotãrârii
date de Plenul C.S.M. la data de 26 iunie
2008, prin care aceastã instituþie a apreciat cã funcþia de judecãtor ori procuror
este incompatibilã cu calitatea de
investitor la bursã; obligarea C.S.M. la
reluarea demersurilor cãtre Ministerul
Justiþiei în vederea modificãrii legislative
a statutului judecãtorilor ºi magistraþilor,
în sensul eliminãrii interdicþiei de a deþine
calitatea de asociat la societãþi civile,
societãþi comerciale, inclusiv bãnci sau
alte instituþii de credit, societãþi de
asigurare ori financiare, companii
naþionale, societãþi naþionale sau regii
autonome.
În motivarea acþiunii au invocat
interdicþia reglementatã de art. 8 alin. 1

din Legea nr. 303/2004 ºi art. 102 lit. b
din Legea nr. 161/2003 precizând cã în
ºedinþa Plenului CSM din 26.06.2008 (pct.
33 al ordinii de zi) s-a apreciat cã funcþia
de judecãtor sau procuror este incompatibilã cu calitatea de investitor la bursã,
urmând a fi sesizat Ministerul Justiþiei în
vederea reglementãrii situaþiei în care
calitatea de acþionar este dobânditã prin
moºtenire. Nu a fost adoptatã o hotãrâre
în acest sens, iar plângerea prealabilã
formulatã de reclamanþi a fost respinsã
ca inadmisibilã.
Reclamanþii susþin cã din punct de
vedere procedural, aceastã hotãrâre a
fost adoptatã cu depãºirea competenþelor
legale date în sarcina Plenului C.S.M. prin
Legea nr. 317 din 2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii (art. 35 - 36) ori
prin Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Consiliului Superior al
Magistraturii, adoptat prin Hotãrârea nr.
326/24.08.2005 (art. 19). O simplã lecturã
a acestor atribuþii legale scoate în
evidenþã cã Plenul Consiliului nu are
competenta de a emite hotãrâri cu
caracter general având ca obiect
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stabilirea categoriilor de acte juridice ce
pot fi încheiate de magistraþi, enumerarea
regãsita în cuprinsul art. 8 din Legea
privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor
ori în cuprinsul art. 102 din Legea nr. 161/
2003 fiind mai mult decât clarã, neavând
astfel nevoie de interpretãri.
De asemenea, terminologia hotãrârii
este neclarã, fiind susceptibilã a da
naºtere la interpretãri. Astfel, se foloseºte
sintagma investitor la bursã, care în
limbajul cotidian al unei persoane fãrã
culturã juridicã ar putea fi clarã ºi lipsitã
de echivoc. O persoanã cu un oarecare
bagaj de cunoºtinþe în privinþa pieþei de
capital ori un profesionist al dreptului ar
sesiza însã, de îndatã, cã legislaþia
relevantã, respectiv Legea nr. 297/2004
privind piaþa de capital, nu conþine
aceastã expresie, ci foloseºte termeni
precum piaþã reglementatã de instrumente financiare. Folosirea termenului
de bursã ar putea crea confuzii cu S.C.
Bursa de Valori Bucureºti S.A. (BVB),
care este doar o societate comercialã pe
acþiuni ºi care în calitate de operator de
piaþã organizeazã ºi administreazã,
potrivit legii, una din pieþele reglementate
pe care se tranzacþioneazã acþiuni, dar ºi
alte instrumente financiare. Prin urmare,
sintagma de investitor la bursã ar putea
fi interpretatã cu o oarecare largheþe ºi
imaginaþie ca fiind echivalentã cu cea de
acþionar la S.C. Bursa de Valori Bucureºti
S.A., ceea ce nu cred reclamanþii cã a
fost intenþia Plenului C.S.M..
Cât priveºte temeinicia hotãrârii din
punct de vedere al dreptului material,
apreciazã aceastã decizie ca fiind
fundamentatã pe o înþelegere greºitã a
pieþei financiare, în general, ºi a
fenomenului bursei, în special. Astfel, la
adoptarea acesteia s-a avut în vedere cel
mai probabil interdicþia prevãzutã de art.
8(1)(C) din Legea privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor ºi respectiv,
de art. 102(b) din Legea nr. 161 din 2003
privind unele mãsuri pentru asigurarea

transparentei în exercitarea demnitãþilor
publice, a funcþiilor publice ºi în mediul
de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea
corupþiei. Nu s-a avut însã în vedere faptul
cã pe orice piaþã de capital sunt
tranzacþionate o multitudine de instrumente financiare ce nu cad sub incidenþa
celor douã dispoziþii legale anterior
menþionate. Astfel, dacã luãm doar cazul
pieþelor reglementate autohtone administrate de Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) ori de Bursa Monetar Financiarã
ºi de Mãrfuri Sibiu (SIBEX), în cadrul
acestora se tranzacþioneazã pe lângã
acþiuni ºi alte instrumente financiare ce
nu implica dobândirea calitãþii de acþionar,
ca de exemplu: a. obligaþiuni corporative;
b. obligaþiuni municipale; c. titluri de stat
emise de Ministerul Finanþelor; d. drepturi
de alocare - valori mobiliare negociabile,
emise pe termen scurt, care dau dreptul
de a primi o acþiune care va fi atribuitã în
viitor la momentul înregistrãrii la
Depozitarul Central a unei majorãri a
capitalului social; e. produse structurate
- instrumente financiare având la bazã un
activ suport, ex. metale preþioase, petrol
ori indici bursieri; f. produse derivate de
tip futures cu decontare în fonduri instrumente financiare standardizate
(echivalente unei promisiuni de vânzarecumpãrare) la scadenþã cãrora se de
conteazã diferenþele de preþ dintre
momentul încheierii ºi cel al scadenþei;
g. produse derivate de tip opþiuni standard
- instrumente financiare standardizate
care dau cumpãrãtorului dreptul, dar nu
ºi obligaþia, de a cumpãra sau vinde
activul suport la un preþ prestabilit contra
unei sume plãtite vânzãtorului (prima) la
încheierea contractului, într-o perioadã de
timp predeterminatã; h. opþiuni binare
bazate pe cursul EUR/RON ori EUR/
USD; i. CFD-uri (Contract For Diference)
- contracte nestandardizate încheiate
între un cumpãrãtor ºi un vânzãtor având
ca obiect obligaþia de a deconta diferenþa
de valoare a unui activ înregistratã între
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momentul iniþierii contractului ºi cel al
lichidãrii (poate avea la bazã pe lângã
acþiuni, ºi mãrfuri, valute ori indici
bursieri); j. vânzare de acþiuni în lipsã
(short selling) - vânzare de acþiuni fãrã a
le deþine efectiv, mizându-se pe scãderea
ulterioarã a preþului acestora.
Prin adoptarea hotãrârii din data de 26
iunie 2008, Plenul C.S.M. a îngrãdit în
mod nejustificat dreptul oricãrui magistrat
de a putea sã îºi plaseze economiile ºi a
le învesti în instrumente financiare a cãror
rentabilitate este sensibil ridicatã faþã de
cea a depozitelor bancare, unde dobânda
acordatã abia reuºeºte sã acopere rata
anualã a inflaþiei. Cu titlu de exemplu, în
eventualitatea în care un magistrat din
sistemul judiciar român doreºte sã
achiziþioneze pe bursã titluri emise de
Ministerul de Finanþe, este împiedicat de
hotãrârea amintitã, deºi nu existã vreo
prevedere legalã (lege, ordonanþa simpla
ori de urgenþã) care sã interzicã acest
lucru.
Reclamanþii apreciazã cã hotãrârea
atacatã lezeazã în mod nejustificat ºi
abuziv interesele lor legitime, prin
interzicerea accesului pe pieþe de capital
unde se tranzacþioneazã instrumente
financiare ce nu cad sub incidenþa
dispoziþiilor legale ce reglementeazã
interdicþiile aplicabile magistraþilor ºi, prin
urmare, solicitã anularea acesteia.
Cu privire la cel de-al doilea capãt de
cerere au invocat Hotãrârea Plenului
CSM nr. 363/6.05.2010, prin care s-a
dispus sesizarea Ministerului Justiþiei în
scopul formulãrii de propuneri legislative
în sensul înlãturãrii interdicþiei legale a
magistraþilor de a avea calitatea de
asociat sau acþionar, cu menþinerea
interdicþiei de a exercita funcþii de
conducere, administrare sau control în
cadrul organismelor prevãzute la art. 8
alin. 1 lit. c din Legea nr. 303/2004,
sesizare care nu a avut niciun rezultat
concret.
Reclamanþii aratã cã au solicitat
Plenului CSM reluarea demersurilor de

sesizare a Ministerului Justiþiei în vederea
modificãrii Legii nr. 303/2004, dar în
ºedinþa din data de 8.10.2013, Plenul
CSM a apreciat cã nu se impune reluarea
acestor demersuri. Se mai susþine în
acþiune cã dispoziþiile Legii nr. 303/2004
(art. 8 alin. 1 lit. c) sunt discriminatorii,
întrucât interdicþia privind calitatea de
asociat este nejustificatã, impunând
restricþii abuzive ºi aberante, neîntâlnite
atât în ceea ce priveºte alte funcþii publice
din România (cu excepþia funcþiei de
judecãtor al Curþii Constituþionale ºi a
celei de grefier), dar nici în alte sisteme
judiciare europene.
Astfel, în ceea ce priveºte deputaþii ºi
senatorii, membrii Guvernului, prefecþii ºi
subprefecþii, primarii ºi viceprimarii,
preºedinþii ºi vicepreºedinþii de consilii
judeþene, consilierii locali ºi consilierii
judeþeni, funcþionarii publici, cadrele
militare, nu sunt instituite astfel de
interdicþii (cu excepþia calitãþii de acþionar
semnificativ ori asociat unic în unele
cazuri). De asemenea, în ceea ce priveºte
poliþiºtii, statutul profesional al acestora
le interzice sã efectueze, direct sau prin
persoane interpuse, activitãþi de comerþ
ori sã participe la administrarea sau
conducerea unor societãþi comerciale, cu
excepþia calitãþii de acþionar. Doar în
ceea ce priveºte judecãtorii Curþii
Constituþionale, magistraþii ºi grefierii,
legiuitorul a înþeles sã restrângã în mod
absolut ºi nejustificat orice posibilitate de
asociere în scop patrimonial, prin
interdicþiile prevãzute de art. 102 din
Legea nr. 161/2003 ºi art. 8 din Legea nr.
303/2004.
Ca urmare a acestei interdicþii, magistraþilor le este interzis: a. sã participe la
fondurile facultative de pensii (pilonul III),
întrucât sunt organizate sub formã de
societãþi civile, neavând astfel nicio
posibilitate de suplimentare a veniturilor
ce ar fi primite ulterior pensionãrii; b. sã
achiziþioneze unitãþi de participare la
fonduri de investiþii ori alte organisme de
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plasament colectiv, întrucât ºi acestea
sunt organizate sub formã de societãþi
civile; c. sã achiziþioneze acþiuni ori sã
facã orice alte forme de plasament al
capitalului pe bursele de valori ori pe alte
pieþe reglementate.
În lipsa posibilitãþii investirii economiilor sub cele trei forme menþionate
anterior (forme absolut normale în alte þãri
democratice), singura posibilitate de
economisire aflatã la îndemâna magistraþilor este cea a depozitelor bancare, în
cazul cãrora dobânda practicatã abia
reuºeºte sã acopere rata inflaþiei ºi care,
în realitate, reprezintã o formã deloc
atractivã de investiþii.
Pârâtul a formulat întâmpinare prin
care a invocat excepþia inadmisibilitãþii,
cererii având în vedere cã cele dispuse
de Plenul CSM în ºedinþa din data de
26.06.2008 nu pot fi circumscrise noþiunii
de act administrativ unilateral cu caracter
individual sau normativ, fiind vorba despre
o interpretare cu privire la incompatibilitatea existentã între funcþia de judecãtor
sau procuror ºi calitatea de investitor la
bursã a acestor categorii de persoane.
Pe fondul cauzei a precizat cã dobândirea unui portofoliu de acþiuni, în calitate
de investitor la bursã, presupune, pe cale
de consecinþã, dobândirea calitãþii de
acþionar la societatea emitentã. Plenul
CSM a avut în vedere ºi ipoteza în care
cumpãrarea acþiunilor se face în scop de
revânzare, apreciind cã se pune în
discuþie incidenþa dispoziþiilor art. 3 din
Codul comercial cu privire la faptele de
comerþ. Aceste reglementãri trebuie
corelate cu cele ale art. 8 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 303/2004 potrivit cãrora
magistraþilor le este interzis sã desfãºoare
activitãþi comerciale, direct sau prin
persoane interpuse.
Se mai aratã în întâmpinare cã dispoziþiile art. 36 ºi art. 35 din Legea nr. 317/
2004, precum ºi art. 19 din Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a CSM,
invocate de reclamanþi, nu au incidenþã

în speþã, întrucât reglementeazã atribuþiile
Plenului CSM privind cariera judecãtorilor
ºi procurorilor ºi admiterea în magistraturã, evaluarea, formarea ºi examenele
judecãtorilor ºi procurorilor.
Considerã pârâtul cã hotãrârea contestatã nu are ca efect lezarea dreptului
de proprietate consacrat de art. 44 din
Constituþie ºi de art. 1 al Protocolului nr.
1 adiþional la Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului, iar cu privire la cel
de-al doilea capãt al acþiunii menþioneazã
cã Plenul CSM a apreciat cã nu se impune
reluarea demersurilor de cãtre Ministerul
Justiþiei pentru modificarea art. 8 alin. 1
lit. c din Legea nr. 303/2004.
Reclamanþii au formulat rãspuns la
întâmpinare prin care au solicitat
respingerea excepþiei inadmisibilitãþii
acþiunii, întrucât hotãrârea contestatã face
parte din categoria actelor administrative
cu caracter normativ, în sensul art. 2 alin.
1 lit. c din Legea nr. 554/2004.
Prin aceastã hotãrâre, Plenul CSM nu
a fãcut o simplã interpretare a dispoziþiilor
legale, ci a extins incompatibilitãþile ºi
interdicþiile peste cadrul legal reglementat
de art. 8 alin. 1 lit. c din Legea nr. 303/
2004 ºi art. 102 lit. b din Legea nr. 161/
2003, extindere care echivaleazã cu
naºterea unor raporturi juridice noi,
neexistente pânã la acest moment.
Pe fondul cauzei au susþinut cã o interdicþie totalã ºi absolutã de a tranzacþiona
pe pieþele reglementate orice fel de
instrumente financiare, în condiþiile în care
regimul legal al interdicþiilor ºi incompatibilitãþilor are în vedere doar acþiunile
ºi participaþiile în societãþile comerciale,
nu poate fi interpretatã decât ca fiind datã
contrar legii. În privinþa celui de-al doilea
capãt al acþiunii au menþionat cã pârâtul
nu a arãtat de ce nu s-ar impune reluarea
demersurilor cãtre Ministerul Justiþiei.
Reclamanþii au invocat excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 8
alin. 1 lit. c din Legea nr. 303/2004 ºi art.
102 lit. b din Legea nr. 161/2003, în raport
Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 2/2014

287

de dispoziþiile art. 1 alin. 5, art. 40 alin. 1
raportat la art. 16 alin. 1 ºi art. 44 alin. 1
ºi 2 din Constituþia României.
În motivarea excepþiei au arãtat, cu
privire la încãlcarea art. 1 alin. 5 din
Constituþie, cã terminologia utilizatã de
legiuitor pentru reglementarea interdicþiilor ºi incompatibilitãþii menþionate este
confuzã ºi lipsitã de predictibilitate, fiind
susceptibilã de a conduce la interpretãri.
În concret, dupã ce în cuprinsul alin. 1 lit.
(c) al art. 8 din Legea nr. 303/2004 se
interzice judecãtorilor ºi procurorilor sã
aibã calitatea de asociat în cadrul
societãþilor comerciale, societãþi civile,
prin alin. 2 al aceluiaºi articol este instituitã
o derogare de la aceastã interdicþie,
arãtându-se cã (...) judecãtorii ºi
procurorii pot fi acþionari sau asociaþi ca
urmare a legii privind privatizarea în
masã.
Folosirea diferenþiatã a celor doi
termeni (asociat ºi acþionar) este de
naturã a crea confuzii. Astfel, în sens larg,
asociat desemneazã orice persoana
(fizicã sau juridicã) care participã la
constituirea unei societãþi comerciale ori
a unei alte forme de asociere în scop
patrimonial prin depunerea unei anumite
sume de bani ori prin alte prestaþii. Prin
urmare, potrivit acestei interpretãri,
asociat este ºi cel care deþine o
participaþie în cadrul unei societãþi civile,
a unei societãþi comerciale de persoane
(SRL, SNC, SCS), dar ºi cel din cadrul
societãþilor comerciale de capitaluri (SA,
SCA).
Dacã se încearcã definirea termenului
de asociat prin prisma prevederilor art. 3
din Legea nr. 31/1990, se observã cã
acest termen se aplicã doar în ceea ce
priveºte societãþile cu rãspundere limitatã,
în nume colectiv ori în comanditã (simplã
ori pe acþiuni), întrucât în privinþa societãþilor pe acþiuni cel care deþine o participaþie
este denumit acþionar.
Prin urmare, este dificil de stabilit dacã
sintagma de asociat din cuprinsul art.

8(1)(c) al Legii nr. 303/2004 ori a art.
102(b) al Legii nr. 161/2003 are în vedere
toate categoriile de membri ai unei
societãþi comerciale ori doar pe cei din
componenþa societãþilor în nume colectiv,
cu rãspundere limitatã ori în comanditã
(simplã ori pe acþiuni). Echivocitatea
terminologiei folosite de legiuitor face
textele de lege criticate dificil de interpretat ºi pun în imposibilitate categoriile
de persoane cãrora le sunt adresate în
a-ºi alege conduita corectã. În aceste
condiþii, respectarea supremaþiei legii
devine o sarcinã dificilã, dacã nu chiar ºi
imposibilã, chiar ºi pentru un profesionist
în domeniul juridic.
În ceea ce priveºte neconstituþionalitatea referitor la dispoziþiile art. 40 alin.
1 raportat la art. 16 alin. 1 din Constituþia
României aratã cã restrângerea drepturilor magistraþilor, interdicþia de a avea
calitatea de membru în organele de
conducere, administrare sau control
apare ca fiind pe deplin rezonabilã ºi
justificatã, întrucât aceste activitãþi ar
aduce atingere prestigiului acestei
categorii profesionale, precum ºi
imparþialitãþii de care trebuie sã dea
dovadã judecãtorul ori procurorul. Nu
acelaºi lucru se poate spune despre
calitatea de asociat la societãþi civile ori
societãþi comerciale. Aceste restrângeri
apar ca fiind disproporþionate raportat la
scopul pentru care au fost luate, întrucât
altor categorii de funcþionari ai statului
(funcþionar în sens larg, respectiv membrii
Guvernului, senatori ºi deputaþi, aleºi
locali, prefecþi, poliþiºti, militari, etc.) nu le
este interzisã asocierea în societãþi civile
ori comerciale, deºi activitatea pe care o
desfãºoarã presupune aceeaºi aparenþa
de imparþialitate ºi echidistanþã care este
cerutã ºi magistratului.
Diferenþa de tratament nu se
regãseºte doar în raport cu alte categorii
de funcþionari ai statului, ci ºi în interiorul
profesiei de judecãtor ori procuror. Astfel,
Legea nr. 303/2004 permite judecãtorilor
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ºi procurorilor sã fie acþionari sau asociaþi
ca urmare a legislaþiei privind privatizarea
în masã. Este de neînþeles de ce aceastã
categorie de magistraþi pot deþine acþiuni
ori pãrþi sociale în cadrul unor societãþi
comerciale, în timp ce alþii nu pot deþine
asemenea participaþii ca urmare a dobândirii prin cumpãrare ori prin moºtenire.
Neconstituþionalitatea în raport de
dispoziþiile articolului 44(1) si (2) din
Constituþia României: Interdicþiile
prevãzute de art. 8(1)(c) al Legii nr. 303
din 2004 ori a art. 102(b) al Legii nr. 161
din 2003 au ca efect nu numai restrângerea justificatã a dreptului de asociere,
ci pot conduce ºi la o încãlcare a dreptului
de proprietate privatã garantat de Constituþie. În condiþiile în care o persoanã
ce are calitatea de asociat ori acþionar în
cadrul unei sau mai multor societãþi
comerciale dobândeºte calitatea de
magistrat prin una din modalitãþile prevãzute de Legea nr. 303/2004, aceasta va
fi nevoitã sã îºi vândã pãrþile sociale ori
acþiunile deþinute în cel mai scurt timp,
pentru a evita apariþia unei stãri de
incompatibilitate. Aceeaºi situaþie poate
apãrea ºi atunci când un magistrat
dobândeºte astfel de pãrþi sociale ori
acþiuni prin moºtenire, potrivit legislaþiei
civile în vigoare.
Vânzarea forþatã a participaþiilor poate
avea drept efect pierderi patrimoniale
atunci când, de exemplu, preþul unor
acþiuni tranzacþionate pe o piaþã reglementatã de instrumente financiare la data
vânzãrii este mai mic decât valoarea
nominalã ori preþul de achiziþie. Aceastã
pierdere echivaleazã cu o veritabilã
atingere adusã dreptului de proprietate ºi,
prin urmare, este interzisã atât de
dispoziþiile interne (Constituþia ºi Codul
civil), cât ºi de Primul Protocol Adiþional
la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Pârâtul a depus un punct de vedere
scris cu privire la excepþia de neconstituþionalitate apreciind cã este admisibilã

cererea de sesizare a Curþii Constituþionale ºi cã excepþia este întemeiatã, faþã
de urmãtoarele considerente:
Referitor la încãlcarea art. 1 alin. 5 din
Constituþia României a precizat cã în
procesul de elaborare a actelor normative
trebuie sã fie îndeplinite douã condiþii:
accesibilitatea ºi previzibilitatea.
Apreciazã cã textele cãror neconstituþionalitate se invocã nu întrunesc cerinþa
de previzibilitate, nefiind suficient de clar
formulate, astfel încât persoanele cãrora
li se adreseazã sã-ºi adapteze conduita
în mod corespunzãtor. Astfel, dupã ce
alin. 1 lit. c al art. 8 din Legea nr. 303/
2004, cu modificãrile ulterioare, prevede
interdicþia impusã judecãtorilor ºi
procurorilor de a avea calitatea de asociat
sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societãþi
civile, societãþi comerciale, inclusiv bãnci
sau alte instituþii de credit, societãþi de
asigurare ori financiare, companii naþionale, societãþi naþionale sau regii autonome, alin. 2 al aceluiaºi articol prevede,
prin derogare, posibilitatea acordatã
judecãtorilor ºi procurorilor de a dobândi
calitatea de acþionari sau asociaþi ca
urmare a legii privind privatizarea în
masã.
Norma instituitã la alin. 1 lit. c al art. 8,
anterior evocatã, instituind o interdicþie,
este de strictã aplicare ºi interpretare, ca
orice normã restrictivã de drepturi,
neputând fi extinsã prin analogie. Or, se
interzice judecãtorilor ºi procurorilor sã
deþinã calitatea de asociat în formele de
asociere prevãzute de text, ceea ce ar
conduce la ideea cã judecãtorilor ºi
procurorilor nu le este interzis sã deþinã
calitatea de acþionar, în formele de
asociere prevãzute de lege. Nu se poate
aprecia cã folosind termenul generic de
asociat, legiuitorul a intenþionat sã aplice
aceastã interdicþie, indiferent de forma de
asociere sau de participare la o societate
comercialã, pe de o parte, întrucât
interdicþiile sunt de strictã aplicare ºi
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interpretare, iar pe de altã parte, pentru
cã Legea nr. 31/1990, cu modificãrile
ulterioare, defineºte cele douã noþiuni în
mod diferit, asociat fiind persoana din
cadrul societãþilor de persoane (societãþile în nume colectiv, în comanditã ºi cele
cu rãspundere limitatã), în timp ce acþionar este persoana din cadrul societãþilor
pe acþiuni. Nu poate fi reþinutã existenþa
acestei interdicþii, prin interpretarea per a
contrario a alin. 2 al art. 8 din Legea nr.
303/2004, cu modificãrile ulterioare, care
permite judecãtorilor ºi procurorilor sã
devinã asociaþi sau acþionari în procesul
de privatizare în masã, argumentul fiind
acelaºi cu cel deja precizat, ºi anume:
faptul cã normele care impun restrângeri
de drepturi sunt de strictã aplicare ºi
interpretare.
Cu privire la încãlcarea art. 40 alin. 1,
raportat la art. 16 alin. 1 din Constituþia
României apreciazã cã dispoziþiile art. 8
alin. 1 lit. c din Legea nr. 303/2004, cu
modificãrile ulterioare ºi cele ale art. 102
lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele
mãsuri pentru asigurarea transparenþei în
exercitarea demnitãþilor publice, a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri,
prevenirea ºi sancþionarea corupþiei, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, sunt
discriminatorii, în sensul cã interdicþia
privind calitatea de asociat la societãþi
civile, societãþi comerciale, inclusiv bãnci
sau alte instituþii de credit, societãþi de
asigurare ori financiare, companii
naþionale, societãþi naþionale sau regii
autonome, este nejustificatã întrucât
impune restricþii abuzive care nu existã
la alte funcþii publice din România, cum
ar fi cazul deputaþilor ºi senatorilor,
membrilor Guvernului, prefecþilor ºi
subprefecþilor, primarilor ºi viceprimarilor,
preºedinþilor ºi vicepreºedinþilor de consilii
judeþene, consilierilor locali ºi consilierilor
judeþeni, funcþionarilor publici, cadrelor
militare etc., faþã de care nu sunt instituite
astfel de interdicþii (cu excepþia calitãþii de
acþionar semnificativ sau asociat unic

în unele cazuri) ºi nici în alte sisteme
europene.
Interdicþia impusã magistraþilor de a
dobândi acþiuni instituie un tratament
juridic diferit în interiorul categoriei de
subiecþi pe care o vizeazã, întrucât
magistraþii care se bucurã de toate
drepturile conferite de calitatea de
acþionar dobânditã prin privatizarea în
masã au un tratament juridic mai favorabil
decât magistraþii numiþi în funcþie dupã
finalizarea programului ºi care se aflã sub
interdicþia amintitã; aceastã diferenþã de
tratament este arbitrarã ºi discriminatorie.
Prin compararea celor douã situaþii, se
constatã cã diferenþa este nejustificatã,
iar între scopul urmãrit, acela al derulãrii
actului de justiþie conform principiilor
independenþei ºi imparþialitãþii, ºi mijloacele folosite, existã o vãditã disproporþie.
Interdicþia de a deþine acþiuni este de
naturã a afecta situaþii juridice de genul
participãrii magistraþilor la sistemul de
pensii private sau la fondurile de investiþii
private. Potrivit art. 25 alin. 1 lit. d din
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de
pensii private, un procent de pânã la 50%
din valoarea totalã a activelor fondului pot
fi investite în valori mobiliare tranzacþionate pe pieþe reglementate. Administratorii fondurilor de pensii private
exercitã, în numele participanþilor, dreptul
de vot în adunãrile generale ale acþionarilor societãþilor comerciale în al cãror
capital social au fost investite activele
fondului de pensii.
Se aratã de cãtre pârât cã participarea
magistraþilor la sistemul de pensii private,
alãturi de participarea la procesul de
privatizare în masã, reprezintã o situaþie
de excepþie de la interdicþiile instituite în
art. 8 din Legea nr. 303/2004, cu atât mai
mult cu cât aderarea la un astfel de fond
a avut caracter obligatoriu pentru
persoanele în vârstã de pânã la 35 de ani.
Având în vedere însãºi existenþa unor
asemenea excepþii de la regula interdicþiei
magistraþilor de a avea calitatea de
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asociat sau acþionar, apreciazã cã
excluderea acestei categorii profesionale
de la posibilitatea de a deþine acþiuni este
excesivã ºi nejustificatã.
Pârâtul considerã cã excepþia este
întemeiatã ºi din perspectiva nesocotirii
dispoziþiilor art. 44 din Constituþia
României întrucât interdicþia, sub aspectul
imposibilitãþii de a putea deþine calitatea
de asociat sau acþionar, conduce la o
îngrãdire a dreptului de proprietate privatã, echivalând cu o adevãratã expropriere situaþia în care, fie anterior accederii în profesie, dar cu atât mai mult în
timpul exercitãrii profesiei, magistraþii,
deþinãtori de acþiuni sau pãrþi sociale la
anumite societãþi, sunt nevoiþi sã le
înstrãineze, pentru a nu intra sub incidenþa interdicþiilor legale în discuþie. În
concret, se referã la situaþia în care o
persoanã ce deþine calitatea de asociat/
acþionar ºi care îºi manifestã dorinþa de a
accede în funcþia de judecãtor sau
procuror, este nevoitã sã renunþe la
acþiunile/pãrþile sociale pentru a evita
viitoarea stare de incompatibilitate.
Problema se pune cu atât mai pregnant în situaþia în care magistratul în
funcþie dobândeºte acþiuni/pãrþi sociale în
cadrul devoluþiunii legale sau testamentare, adicã prin moºtenire, ºtiut fiind
cã în cazul devoluþiunii, transmiterea
patrimoniului succesoral al lui de cuius
se face ope legis, condiþionat, este
adevãrat, pânã la expirarea termenului
prevãzut de lege, de exprimarea dreptului
de opþiune succesoralã a celor chemaþi
la moºtenire în ordinea ºi condiþiile prevãzute de lege. Or, cel puþin devoluþiunea
legalã are ca obiect întregul patrimoniu
al lui de cuius, incluzând drepturile ºi
obligaþiile patrimoniale ale acestuia, aºa
cum se regãseºte acesta la data deschiderii moºtenirii, adicã la data decesului
celui ce lasã o moºtenire. În cadrul
patrimoniului lui de cuius pot exista ºi
drepturi ºi obligaþii ce derivã din calitatea
acestuia de asociat/acþionar la o

societate, iar într-o astfel de situaþie,
moºtenitorul legal sau testamentar
universal sau cu titlu universal, ce deþine
funcþia de judecãtor sau procuror se vede
nevoit sã renunþe la moºtenirea lui de
cuius, pentru a nu intra sub incidenþa
interdicþiilor impuse de art. 8 alin. 1 lit. c
din Legea nr. 303/2004, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi
art. 102 lit. b din Legea nr. 161/2003, cu
modificãrile ulterioare, chiar dacã în masa
succesoralã se aflã ºi bunuri imobile sau
mobile la care acesta nu ar fi vrut sã
renunþe. Or, potrivit art. 1.101 din Codul
civil, sub sancþiunea nulitãþii absolute,
opþiunea succesoralã este indivizibilã ºi
nu poate fi afectatã de nicio modalitate.
Prin urmare, date fiind dispoziþiile
legale anterior evocate, moºtenitorul
judecãtor sau procuror nu poate opta în
sensul acceptãrii moºtenirii doar în ceea
ce priveºte anumite drepturi/obligaþii
succesorale cu înlãturarea altora,
opþiunea succesoralã fiind indivizibilã.
Aceastã imposibilitate îl obligã pe
moºtenitorul judecãtor sau procuror, în
ipoteza în care, prin moºtenire au fost
transmise ºi acþiuni/pãrþi sociale ale lui de
cuius deþinute la anumite societãþi, sã
opteze întotdeauna în sensul renunþãrii
la succesiune. Înstrãinarea forþatã a
acþiunilor/pãrþilor sociale de cãtre cei care
doresc sã acceadã în funcþia de judecãtor
sau procuror sau renunþarea la moºtenire
de cãtre cei ce deþin calitatea de magistrat, în condiþiile expuse, pot avea ca efect
pierderi patrimoniale, pierderi ce echivaleazã cu o veritabilã atingere adusã
dreptului de proprietate.
Analizând proba cu înscrisuri administratã în cauzã, Curtea reþine, în fapt, cã la
data de 26.06.2008, Plenul CSM a
apreciat cã funcþia de judecãtor, respectiv
procuror, este incompatibilã cu cea de
investitor la bursã urmând a fi sesizat
Ministerul Justiþiei în vedere reglementãrii
situaþiilor în care calitatea de acþionar este
dobânditã prin moºtenire.
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Plângerea prealabilã formulatã de
reclamanþi împotriva acestei hotãrâri a
fost respinsã ca inadmisibilã în ºedinþa
Plenului CSM din data de 10.12.2013.
Prin Hotãrârea Plenului CSM nr. 363/
6.05.2010, s-a apreciat cã simpla calitate
de asociat sau acþionar, care nu
presupune exercitarea vreunei acþiuni de
administrare, conducere sau control nu
este de naturã sã aducã atingere
independenþei ºi imparþialitãþii specifice
funcþiei de judecãtor sau procuror.
În consecinþã, s-a decis sesizarea
Ministerului Justiþiei în scopul formulãrii
de propuneri legislative în sensul
înlãturãrii interdicþiei legale a magistraþilor
de a avea calitatea de asociat sau
acþionar, cu menþinerea interdicþiei de a
exercita funcþii de conducere, administrare sau control în cadrul organismelor
prevãzute la art. 8 alin. 1 lit. c din Legea
nr. 303/2004, sesizare care nu a avut
niciun rezultat, întrucât nu s-a înregistrat
la Parlament nicio propunere de
modificare a legii.
Reclamanþii au solicitat CSM sã reia
demersurile, dar în ºedinþa din data de
8.10.2013, Plenul CSM a apreciat cã nu
se impune reluarea demersurilor.
Curtea apreciazã cã este neîntemeiatã
excepþia inadmisibilitãþii acþiunii, având în
vedere cã hotãrârea Plenului CSM din
data de 26.06.2008, anterior menþionatã,
constituie un act administrativ în sensul
art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004,
care defineºte noþiunea de act
administrativ ca fiind: actul unilateral cu
caracter individual sau normativ emis de
o autoritate publicã, în regim de putere
publicã, în vederea organizãrii executãrii
legii sau a executãrii în concret a legii,
care dã naºtere, modificã sau stinge
raporturi juridice; sunt asimilate actelor
administrative ( ).
Aceastã hotãrâre este emisã de o
autoritate publicã, în regim de putere
publicã, în vederea organizãrii executãrii
legii ºi dã naºtere unor raporturi juridice

întrucât, aºa cum va rezulta din considerentele ce vor fi expuse cu privire la fondul
cauzei, extinde interdicþiile impuse
magistraþilor prin dispoziþiile art. 8 alin. 1
lit. c din Legea nr. 303/2004 ºi art. 102 lit.
b din Legea nr. 161/2003.
Este neîntemeiatã susþinerea pârâtului
cã este vorba doar despre o interpretare
cu privire la incompatibilitatea existentã
între funcþia de judecãtor sau procuror ºi
calitatea de investitor la bursã a acestor
categorii de persoane, din moment ce
hotãrârea instituie ºi alte interdicþii, în
afara celei reglementate de dispoziþiile
legale sus menþionate, astfel cã produce
efecte juridice, având natura juridicã a
unui act administrativ unilateral, cu
caracter normativ.
În condiþiile în care acþiunea este
admisibilã, se constatã cã este, de asemenea, admisibilã ºi cererea de sesizare
a Curþii Constituþionale cu soluþionarea
excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 8 alin. 1 lit. c din Legea nr. 303/
2004 ºi art. 102 lit. b din Legea nr. 161/
2003, întrucât aceste dispoziþii au legãturã
cu soluþionarea cauzei ºi nu au fost constatate ca fiind neconstituþionale, printr-o
decizie anterioarã a Curþii Constituþionale.
Instanþa apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este întemeiatã, faþã
de urmãtoarele considerente:
Potrivit art. 8 alin 1 lit. c din Legea nr.
303/2004: (1) Judecãtorilor ºi procurorilor
le este interzis: c) sã aibã calitatea de
asociat sau de membru în organele de
conducere, administrare sau control la
societãþi civile, societãþi comerciale,
inclusiv bãnci sau alte instituþii de credit,
societãþi de asigurare ori financiare,
companii naþionale, societãþi naþionale
sau regii autonome;.
Art. 102 lit. b din Legea nr. 161/2003
prevede cã: Magistraþilor le este interzis:
b) sã aibã calitatea de asociat, membru
în organele de conducere, administrare
sau control la societãþi civile, societãþi
comerciale, inclusiv bãnci sau alte
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instituþii de credit, societãþi de asigurare
sau financiare, companii naþionale,
societãþi naþionale ori regii autonome;.
Reclamanþii considerã cã aceste
prevederi încalcã art. 1 alin. 5 din
Constituþie conform cãruia în România,
respectarea Constituþiei, a supremaþiei ºi
a legilor este obligatorie, prin prisma
terminologiei utilizatã de legiuitor, care
este confuzã ºi lipsitã de predictibilitate,
fiind susceptibilã de a conduce la
interpretãri.
Într-adevãr, asigurarea calitãþii legii
presupune ca în procesul de elaborare a
actelor normative sã fie îndeplinite douã
condiþii ºi anume: accesibilitatea ºi
previzibilitatea.
Condiþia previzibilitãþii nu este îndeplinitã de textele de lege ce fac obiectul
excepþiei, acestea nefiind suficient de clar
formulate, întrucât art. 8 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 303/2004 se referã la interdicþia
de a avea calitatea de asociat ( ) în timp
ce alin. 2 al aceluiaºi articol reglementeazã, prin derogare, posibilitatea judecãtorilor ºi procurorilor de a dobândi
calitatea de acþionari sau asociaþi, ca
urmare a legii privind privatizarea în
masã.
Ar rezulta cã judecãtorilor ºi procurorilor nu le este interzis sã deþinã
calitatea de acþionar, în formele de
asociere prevãzute de lege.
Nu se poate considera cã prin
folosirea termenului de asociat, legiuitorul
a intenþionat sã aplice interdicþia,
indiferent de forma de asociere sau de
participare la o societate comercialã,
având în vedere cã interdicþiile sunt de
strictã aplicare ºi interpretare, iar Legea
nr. 31/1990 reglementeazã douã noþiuni
distincte: asociat - persoanã din cadrul
societãþilor de persoane ºi acþionar 
persoanã din cadrul societãþilor pe acþiuni.
Câtã vreme actele normative care
reglementeazã interdicþii sunt de strictã
aplicare ºi interpretare, nu se poate
accepta ca existenþa interdicþiei în discuþie

sã rezulte din interpretarea per a contrario
a dispoziþiilor art. 8 alin. 2 din Legea nr.
303/2004.
Reclamanþii au invocat ºi încãlcarea
art. 40 alin. 1 din Constituþie, care consacrã dreptul de asociere al cetãþenilor
în partide politice, sindicate, patronate ºi
alte forme de asociere, precum ºi a art.
16 alin. 1 conform cãruia cetãþenii sunt
egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice,
fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.
Curtea apreciazã cã dispoziþiile legale
criticate sunt discriminatorii, deoarece
interdicþia pe care o reglementeazã nu
este impusã ºi altor funcþii publice din
România ºi instituie un tratament juridic
diferit în interiorul categoriei magistraþilor,
având în vedere cã magistraþii care se
bucurã de drepturile conferite de calitate
de acþionar dobânditã în urma privatizãrii
în masã au un tratament juridic mai
favorabil faþã de magistraþii numiþi în
funcþie ulterior finalizãrii acestei privatizãri
ºi care se aflã sub aceastã interdicþie,
care este de naturã sã afecteze situaþii
juridice cum este cea care vizeazã
participarea magistraþilor la sistemul de
pensii private.
În motivarea excepþiei s-a fãcut referire
ºi la încãlcarea art. 44 alin. 1 ºi 2 din
Constituþie care garanteazã dreptul de
proprietate, proprietatea privatã, indiferent
de titular, prin prisma vânzãrii forþate a
pãrþilor sociale sau a acþiunilor deþinute
anterior de persoanele care dobândesc
calitatea de magistraþi sau de magistraþii
care le dobândesc prin moºtenire, potrivit
legislaþiei civile în vigoare.
Curtea apreciazã cã textele de lege
criticate încalcã aceste prevederi constituþionale, dat fiind faptul cã o persoanã care
are calitatea de asociat/acþionar ºi care
intenþioneazã sã devinã judecãtor sau
procuror va trebui sã renunþe la acþiunile/
pãrþile sociale deþinute, pentru a nu se afla
în stare de incompatibilitate.
De asemenea, magistratul care
dobândeºte acþiuni/pãrþi sociale prin
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moºtenire se va afla în situaþia de a
renunþa la moºtenire, în condiþiile în care
devoluþiunea legalã are ca obiect întregul
patrimoniu al defunctului, iar opþiunea
succesoralã este indivizibilã, rezultând cã
moºtenitorul nu poate opta pentru
acceptarea doar a anumitor drepturi/
obligaþii succesorale.
Curtea apreciazã cã acþiunea este
întemeiatã în parte, faþã de urmãtoarele
considerente:
Articolul 8 alin. 1 lit. c din Legea nr.
303/2004 ºi art. 102 lit. b din Legea nr.
161/2003 reglementeazã interdicþia
aplicabilã magistraþilor de a avea calitatea
de asociat sau de membru în organele
de conducere, administrare sau control
la societãþi civile, societãþi comerciale,
inclusiv bãnci sau alte instituþii de credit,
societãþi de asigurare ori financiare,
companii naþionale, societãþi naþionale
sau regii autonome.
Hotãrârea Plenului CSM contestatã de
reclamanþi se referã la incompatibilitatea
funcþiei de judecãtor, respectiv de
procuror, cu cea de investitor la bursã.
Susþinerea reclamanþilor potrivit cãreia
hotãrârea a fost adoptatã cu depãºirea
competenþelor legale ale Plenului CSM
stabilite prin Legea nr. 317/2004 (art. 35
- 36) ºi Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a CSM (art. 19) nu poate fi
reþinutã, având în vedere cã aceste
prevederi vizeazã atribuþiile referitoare la
cariera judecãtorilor ºi procurorilor,
admiterea în magistraturã, evaluarea,
formarea ºi examenele judecãtorilor ºi
procurorilor.
Or, interdicþia asupra cãreia Plenul
CSM a dispus prin hotãrârea din
26.06.2008 nu este un aspect care sã
priveascã nici cariera magistraþilor ºi nici
admiterea în magistraturã, evaluarea,
formarea ºi examenele magistraþilor,
competenþa Plenului CSM de a dispune
în privinþa acestui aspect fiind reglementatã de art. 38 din Legea nr. 317/2004
ºi art. 19 pct. 26 din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a CSM.

Hotãrârea este nelegalã, în parte,
întrucât nu are în vedere dispoziþiile Legii
nr. 297/2004 privind piaþa de capital care
la art. 2 alin. 1 pct. 11 menþioneazã ce
înseamnã instrumente financiare: Art. 2
(1) În înþelesul prezentei legi, termenii ºi
expresiile de mai jos au urmãtoarele
semnificaþii: 11. instrumente financiare
înseamnã: a) valori mobiliare; b) instrumente ale pieþei monetare; c) titluri de
participare la organismele de plasament
colectiv; d) opþiuni, contracte futures,
swap-uri, contracte forward pe rata
dobânzii ºi pe curs de schimb valutar ºi
orice alte contracte derivate în legãturã
cu valori mobiliare, valute, rate ale
dobânzii sau rentabilitãþii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau
indicatori financiari, care pot fi decontate
fizic ori în fonduri bãneºti; e) opþiuni,
contracte futures, swap-uri, contracte
forward pe rata dobânzii (o ratã) ºi orice
alte contracte derivate în legãturã cu
mãrfuri care trebuie decontate în fonduri
bãneºti sau pot fi decontate în fonduri
bãneºti la cererea uneia dintre pãrþi (altfel
decât în caz de neplatã sau de alt incident
care conduce la reziliere); f) opþiuni,
contracte futures, swap-uri ºi alte
contracte derivate în legãturã cu mãrfuri
ºi care pot fi decontate fizic, cu condiþia
sã fie tranzacþionate pe o piaþã
reglementatã ºi/sau în cadrul unui sistem
alternativ de tranzacþionare; g) opþiuni,
contracte futures, swap-uri, contracte
forward ºi orice alte contracte derivate în
legãturã cu mãrfuri, care pot fi decontate
fizic, neincluse în categoria celor prevãzute la lit. f) ºi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, þinându-se
seama, printre altele, dacã sunt compensate ºi decontate prin intermediul unor
case de compensare recunoscute sau
sunt subiect al apelurilor în marjã în mod
regulat; h) instrumente derivate pentru
transferul riscului de credit; i) contracte
financiare pentru diferenþe; j) opþiuni,
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contracte futures, swap-uri, contracte
forward pe rata dobânzii ºi pe curs de
schimb valutar ºi orice alte contracte
derivate în legãturã cu variabile climatice,
navlu, aprobãri pentru emisii de substanþe
sau rate ale inflaþiei ori alþi indicatori
economici oficiali, care trebuie decontate
în fonduri bãneºti sau pot fi astfel
decontate la cererea uneia dintre pãrþi
(altfel decât în caz de neplatã sau de alt
incident care conduce la reziliere),
precum ºi orice alte contracte derivate în
legãturã cu active, drepturi, obligaþii, indici
sau indicatori, neincluse în prezenta
definiþie, care prezintã caracteristicile altor
instrumente financiare derivate, þinându-se seama, printre altele, dacã sunt
tranzacþionate pe o piaþã reglementatã
sau în cadrul sistemelor alternative de
tranzacþionare ºi sunt compensate ºi
decontate prin intermediul unor case de
compensare recunoscute sau fac obiectul
unor apeluri în marjã în mod regulat.
Astfel, pe piaþa de instrumente financiare nu se tranzacþioneazã doar acþiuni,
ci ºi alte instrumente financiare, dintre
cele enumerate de Legea nr. 297/2004.
Aºa cum s-a arãtat, normele care
reglementeazã interdicþii, restrângeri de
drepturi, sunt de strictã aplicare ºi
interpretare, iar art. 8 alin. 1 lit. c din Legea
nr. 303/2004 ºi art. 102 lit. b din Legea
nr. 161/2003 se referã în mod expres la
interdicþia judecãtorilor ºi procurorilor de
a avea calitatea de asociat sau de
membru în organele de conducere,
administrare sau control la persoanele
juridice enumerate în aceste texte de
lege.
În consecinþã, pârâtul nu poate extinde
aceastã interdicþie în privinþa celorlalte
instrumente financiare tranzacþionate la
bursã, în afara acþiunilor, în lipsa unor
prevederi legale care sã instituie o
asemenea interdicþie.
În întâmpinare, pârâtul susþine cã
dobândirea unui portofoliu de acþiuni, în
calitate de investitor la bursã, presupune

dobândirea calitãþii de acþionar la
societatea emitentã, dar nu face nicio
referire la susþinerea reclamanþilor potrivit
cãreia pe piaþa de capital sunt tranzacþionate o multitudine de instrumente
financiare ce nu cad sub incidenþa celor
douã dispoziþii din Legea nr. 303/2004 ºi
Legii nr. 161/2003, nu combate cu niciun
argument acest motiv de nelegalitate a
hotãrârii.
Curtea apreciazã cã hotãrârea este
parþial nelegalã, faþã de împrejurarea cã
instituie o interdicþie pentru judecãtori ºi
procurori care nu are suport legal ºi care
ignorã prevederile Legii nr. 297/2004
privind piaþa de capital.
Referitor la capãtul doi al acþiunii,
instanþa apreciazã cã este neîntemeiat,
neputând fi reþinut un refuz nejustificat,
în sensul art. 2 alin. 1 lit. i din Legea nr.
554/2004, de a relua demersurile cãtre
Ministerul Justiþiei în vederea modificãrii
legislative a statutului judecãtorilor ºi
procurorilor, în sensul eliminãrii interdicþiei
de a deþine calitatea de asociat.
Este adevãrat cã prin Hotãrârea nr.
363/6.05.2010, Plenul CSM a dispus
sesizarea Ministerului Justiþiei în scopul
realizãrii acestei modificãri legislative,
întemeindu-se pe aprecierea sa cã simpla
calitate de asociat sau acþionar, care nu
presupune exercitarea vreunei activitãþi
de administrare conducere sau control nu
este de naturã sã aducã atingere
imparþialitãþii ºi independenþei specifice
funcþiei de judecãtor sau procuror, dar
faptul cã nu a reluat acest demers
respingând cererea reclamantului C.F.
având ca obiect aceastã solicitare nu
reprezintã exprimarea explicitã, cu exces
de putere, a voinþei de a nu rezolva
cererea respectivã.
Noþiunea de exces de putere este
definitã de art. 2 alin. 1 lit. n din Legea nr.
554/2004 ca fiind exercitarea dreptului de
apreciere al autoritãþilor publice prin
încãlcarea limitelor competenþei prevãzute de lege sau prin încãlcarea
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drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor. În
speþã nu se poate considera cã pârâtul
ºi-a exercitat dreptul de apreciere prin
încãlcarea drepturilor reclamanþilor, câtã
vreme nu se poate reþine în sarcina
pârâtului încãlcarea unei obligaþii legale
care sã îi impunã conduita solicitatã de
reclamanþi.
Faþã de aceste considerente, în
temeiul art. 18 din Legea 554/2004,

Curtea va admite în partea acþiunea, va
anula în parte Hotãrârea Plenului CSM
din 26.06.2008, în ceea ce priveºte
aprecierea cã funcþia de judecãtor,
respectiv procuror este incompatibilã cu
cea de investitor la bursã în privinþa
celorlalte instrumente financiare
tranzacþionate la bursã, în afara acþiunilor
ºi va respinge în rest acþiunea, ca
neîntemeiatã.

3. Suspendarea executãrii hotãrârii Plenului CSM privind întocmirea listei cu
numãrul de voturi obþinute de fiecare candidat în adunãrile generale, pentru
alegerea unui membru. Condiþia de a fi desemnat un judecãtor care este de la
instanþa unde îºi desfãºoarã efectiv activitatea ºi unde are dreptul sã voteze.
(Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a
VIII-a contencios administrativ ºi fiscal,
sentinþa civilã nr. 1922 din 17 iunie 2014,
Dosar nr. 3799/2/2014)
Asupra cauzei de contencios administrativ de faþã, reþine urmãtoarele:
Prin cererea înregistratã pe rolul
acestei instanþe sub nr. 3799/2/2014,
reclamantul P.D.C. a solicitat, în temeiul
art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în contradictoriu cu
pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii,
suspendarea executãrii Hotãrârilor
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 618 ºi nr. 642 din data de 29 mai
2014, pânã la pronunþarea instanþei de
fond asupra cererii de anulare a actelor
administrative.
În motivarea cererii, reclamantul aratã,
în fapt, cã prin Hotãrârea nr. 618/
29.05.2014 a Plenului C.S.M. a fost
respinsã contestaþia formulatã de acesta
împotriva modului de desemnare ºi
alegere a domnului judecãtor P.N.,
candidat la alegeri. În aceeaºi zi, prin
Hotãrârea nr. 642 /29.05.2014 a Plenului
CSM s-a constatat legalitatea procedurii
de alegere pentru numirea în CSM a unui
membru reprezentant al tribunalelor, fiind
aprobate atât lista cu numãrul de voturi
obþinute, cât ºi lista finalã în care a fost

nominalizat judecãtorul ales, luându-se
act de nota Comitetului Electoral
Permanent întocmitã în acest sens.
Reclamantul aratã cã deºi avea obligaþia
legalã de a asigura legalitatea procesului
electoral, Comitetul Electoral Permanent,
cu încãlcarea prevederilor art. 4 alin. 2
din Regulamentul privind procedura
alegerii membrilor CSM, nu a verificat
legalitatea candidaturii depuse, limitându-se la a prezenta Plenului notele
spre aprobare, iar Plenul îndeplinind un
rol formal a procedat la o validare
nelegalã, aprobând notele Comitetului.
Mai susþine reclamantul cã în cauzã
sunt îndeplinite cumulativ cele douã
condiþii prevãzute de art. 14 din Legea nr.
554/2004 pentru a se putea dispune
suspendarea executãrii actului administrativ, respectiv existenþa unui caz bine
justificat ºi iminenþa producerii unei
pagube iminente.
Cazul bine justificat constã, aratã
reclamantul, în esenþã, în vãdita ºi
serioasa îndoialã asupra legalitãþii actelor
contestate, nelegalitate ce rezidã în aceea
cã pentru numitul P.N. exista o interdicþie
legalã de a candida ºi de a fi desemnat ºi
ales membru CSM întrucât, la data
declanºãrii procedurii, cât ºi pe parcursul
derulãrii ei, nu îndeplinea condiþia de
bazã, respectiv aceea de a fi judecãtor în
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activitate la Tribunalul Mehedinþi. Pe toatã
durata procedurii alegerilor candidatul
P.N. s-a aflat în stare de incompatibilitate
în condiþiile în care a cumulat atât calitatea
de membru CSM (poziþie de demnitate
publicã), cât ºi pe aceea de candidat la o
astfel de funcþie, situaþie interzisã de
Legea nr. 161/2003. Comitetul Electoral
Permanent a nesocotit obligaþia de
asigurare a legalitãþii procesului electoral.
Paguba iminentã, aratã reclamantul,
constã în posibilitatea ca în perioada
imediat urmãtoare Senatul României sã
valideze candidatura lui P.N., desemnat
ºi ales în mod nelegal.
În drept, reclamantul invocã dispoziþiile
art. 14 din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ. [ ]
Prin notele scrise ataºate cererii de
suspendare, reclamantul a invocat
excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 14 alin. 3 ºi art. 16 alin. 2
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, prin raportare
la prevederile art. 16 ºi art. 20 din
Constituþia României.
În ceea ce priveºte admisibilitatea
excepþiei de neconstituþionalitate, aratã cã
sunt întrunite condiþiile prevãzute de art.
29 alin. 1-3 din Legea nr. 47/1992.
Pe fondul excepþiei de neconstituþionalitate, reclamantul învedereazã cã
dispoziþiile art. 14 alin. 3 ºi art. 16 alin. 2
din Legea nr. 317/2004, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, sunt neconstituþionale deoarece contravin prevederilor art. 16 ºi art. 20 din legea
fundamentalã. Apreciazã cã interpretarea
dispoziþiilor legale în sensul cã poate fi
candidat la alegerile pentru Consiliul
Superior al Magistraturii un judecãtor sau
procuror ce nu îºi desfãºoarã efectiv
activitatea la nivelul instanþei sau parchetului sau care nu este judecãtor sau
procuror de la acea instanþã sau parchet,
sã candideze ºi sã fie ales ca membru în
Consiliul Superior al Magistraturii, sunt

neconstituþionale prin raportare la art. 16
din Constituþia României. Aceasta, în
contextul în care printr-o astfel de
interpretare, s-ar permite ºi unui membru
CSM interimar, ºi care se bucurã pe
durata mandatului de toate privilegiile pe
care i le conferã funcþia, de un statut de
demnitate recunoscut prin lege, sã
candideze pentru funcþia de membru
CSM ceea ce i-ar crea (îi creeazã) un
vãdit avantaj în raport de ceilalþi candidaþi,
situaþie care ar înfrânge principiul
constituþional al egalitãþii în drepturi, în
faþa legii, fãrã privilegii ºi discriminãri.
Aratã reclamantul cã dispoziþiile art.
14 alin. 3 ºi art. 16 alin. 2 din Legea nr.
317/2004, contravin ºi prevederilor art. 20
din Constituþia României, încãlcându-se
principiul previzibilitãþii normei juridice.
Astfel, procedura de alegere a membrilor
Consiliul Superior al Magistraturii,
prevãzutã de normele criticate nu este
suficient de clarã ºi concisã. Textele
prezintã neclaritãþi în ceea ce priveºte
sintagma candidat care reprezintã
instanþa la nivelul cãreia îºi desfãºoarã
activitatea, precum ºi sintagma judecãtor
sau procuror de la instanþe ºi parchete.
Astfel, textele criticate prezintã o
deficienþã de conþinut care le conferã un
caracter neconstituþional, instituind
confuzia cã pot candida ca reprezentanþi
ai tribunalelor în Consiliul Superior al
Magistraturii ºi persoane care nu îºi
desfãºoarã efectiv activitatea ca judecãtor
la acea instanþã, respectiv membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii, chiar
ºi interimari sau alte persoane detaºate
la alte autoritãþi decât instanþele
judecãtoreºti.
În consecinþã, dispoziþiile art. 14 alin.
3 ºi art. 16 alin. 2 din Legea 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
sunt neclare ºi imprecise ºi prin urmare,
lipsite de previzibilitate, ceea ce
contravine prevederilor art. 1 alin. 5 din
Constituþie. Aceste dispoziþii încalcã
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prevederile constituþionale ºi convenþionale ca urmare a lipsei de previzibilitate
ºi claritate a normei, respectiv art. 6
privind dreptul la un proces echitabil din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale,
raportat la art. 20 din Constituþie.
Pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii a formulat întâmpinare, prin care
a solicitat respingerea cererii de
suspendare ca neîntemeiatã.
În ceea ce priveºte capãtul de cerere
privind suspendarea Hotãrârii nr. 618 din
29.05.2014 a Plenului CSM, aratã cã nu
poate fi dispusã suspendarea hotãrârii
menþionate, întrucât aceasta nu este
susceptibilã de executare.
Referitor la capãtul de cerere privind
suspendarea Hotãrârii nr. 642 din
29.05.2014 a Plenului CSM, pârâtul
învedereazã cã nu poate fi reþinutã
condiþia cazului bine justificat.
Susþine, în esenþã, cã din coroborarea
dispoziþiilor art. 7 alin. 1 ºi 5 din Legea nr.
317/2004 cu art. 9 alin. 1 din Regulamentul privind procedura alegerii
membrilor CSM, rezultã cã nu este
instituitã o interdicþie expresã pentru
membrul interimar de a candida în
vederea numirii sale ca membru titular în
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Prevederile art. 9 alin. 2 din Regulamentul privind procedura alegerii
membrilor CSM, nu pot fi interpretate în
sensul menþionat de reclamant, scopul
instituirii lor fiind acela de a stabili
categoria instanþelor pentru reprezentarea cãrora magistratul poate candida în
vederea numirii în cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii. Pe aceeaºi linie
trebuie interpretate ºi dispoziþiile art. 15
alin. 2 din Regulament, finalitatea
acestora fiind aceea de a permite
verificarea îndeplinirii de cãtre candidat
a cerinþei de a reprezenta o anumitã
categorie de instanþe.
În ceea ce priveºte susþinerea
referitoare la starea de incompatibilitate

în care s-ar fi aflat candidatul P.N. pe toatã
durata procedurii, pârâtul aratã cã din
examinarea actelor normative care
reglementeazã procedura alegerilor
membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii, nu au fost identificate
dispoziþii care sã prevadã expres cã prin
participarea membrului interimar în
procedura alegerilor, în calitate de
candidat, se creeazã o stare de
incompatibilitate.
Referitor la competenþa Comitetului
electoral permanent de a cenzura
legalitatea candidaturilor depuse,
precizeazã cã, potrivit art. 10 alin. 8 din
Regulamentul privind procedura alegerii
membrilor CSM, acesta nu poate verifica
decât legalitatea respingerii unei
candidaturi. Or, pe rolul Comitetului
electoral permanent nu au fost înregistrate contestaþii privind respingerea
vreunei candidaturi.
Pârâtul aratã cã nu este îndeplinitã nici
de-a doua cerinþã impusã de art. 14 alin.
1 din Legea nr. 554/2004, întrucât poziþia
reclamantului nu poate fi modificatã ca
efect al suspendãrii hotãrârii, acesta
neputând fi declarat candidat câºtigãtor,
prin simpla suspendare a hotãrârii.
În ceea ce priveºte excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 14
alin. 3 ºi art. 16 alin. 2 din Legea nr. 317/
2004, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, prin punctul de vedere depus
la dosar la data de 17.06.2014, pârâtul
aratã cã sunt întrunite cerinþele de
admisibilitate prevãzute de art. 29 din
Legea nr. 47/1992.
Referitor la temeinicia excepþiei de
neconstituþionalitate, învedereazã cã
susþinerile reclamantului sunt neîntemeiate. Astfel, normele legale în discuþie
se aplicã uniform tuturor candidaþilor la
funcþia de membru al CSM, fãrã privilegii
ºi fãrã a genera discriminãri determinate
de poziþia de membru interimar al CSM a
unuia dintre candidaþi. Nu rezultã din
niciuna din dispoziþiile legii sau ale
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regulamentului cã s-ar oferi candidatului
care deþine funcþia de membru interimar
al CSM o poziþie privilegiatã prin raportare
la ceilalþi candidaþi, procedura de alegere
a membrilor Consiliului desfãºurându-se
pentru toþi candidaþii dupã aceleaºi reguli,
cu respectarea aceloraºi termene ºi
condiþii, iar votul este exprimat la nivelul
adunãrilor generale de la fiecare instanþã.
În consecinþã, susþinerile reclamantului
referitoare la înfrângerea principiului
constituþional al egalitãþii în drepturi în faþa
legii, fãrã privilegii ºi discriminãri, sunt
neîntemeiate.
În ceea ce priveºte încãlcarea prevederilor art. 20 din Constituþia României,
pârâtul apreciazã cã textele a cãror
neconstituþionalitate se invocã întrunesc
cerinþa de previzibilitate, fiind suficient de
clar formulate, astfel încât persoanele
cãrora li se adreseazã, sã-ºi adapteze
conduita, în mod corespunzãtor. Pentru
interpretarea lor, textele în discuþie nu
trebuie privite însã în mod izolat, ci trebuie
coroborate cu celelalte dispoziþii din lege
ºi respectiv din regulament, care
reglementeazã procedura de alegere a
membrilor CSM.
Pârâtul aratã cã prin numirea domnului
P.N. ca membru interimar în cadrul CSM,
nu a operat o schimbare a instanþei la care
are dreptul sã funcþioneze. Dispoziþiile art.
9 alin. 2 din Regulament trebuie coroborate cu prevederile art. 23 alin. 2 ºi 3
din Legea nr. 317/2004, care se aplicã ºi
membrilor interimari, stabilind cã, prin
numirea în cadrul CSM se suspendã doar
activitatea de judecãtor referitoare la
prezenþa în complete de judecatã, nu ºi
celelalte drepturi ºi obligaþii ale
magistraþilor respectivi.
La termenul de judecatã din
17.06.2014, a fost formulatã în cauzã
cerere de intervenþie principalã de cãtre
judecãtorul P.N., care a solicitat
respingerea ca inadmisibile a excepþiei de
neconstituþionalitate ºi a cererii de
sesizare a Curþii Constituþionale, precum

ºi respingerea ca neîntemeiatã a cererii
de suspendare a executãrii actelor
administrative.
Titularul cererii de intervenþie învedereazã cã excepþia de neconstituþionalitate
nu îndeplineºte una dintre condiþiile
(cumulative) de admisibilitate, conþinutã
în art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992, în
sensul cã dispoziþiile legale criticate nu
au legãturã cu soluþionarea cauzei.
Astfel, textele legale criticate sunt cele
în raport cu care reclamantul susþine cã
actele administrative ar fi ilegale. Or,
aceasta este o chestiune care se discutã
în acþiunea în anularea respectivelor acte
administrative, iar nu în cererea de
suspendare a executãrii unor acte
administrative.
Cu privire la netemeinicia cererii de
suspendare a executãrii actelor
administrative, aratã cã nu existã un caz
bine justificat pentru suspendare, iar
reclamantul nu se aflã în situaþia prevenirii
unei pagube iminente.
Din perspectiva cazului bine justificat,
subliniazã cã situaþia juridicã a intervenientului principal (membru interimar al
CSM candidând ºi fiind ales) este absolut
identicã cu aceea a domnului judecãtor
B.A., reprezentantul judecãtorilor de la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, a cãrui
alegere (când era membru interimar) a
fost validatã de CSM ºi de Senat.
Or, faptul cã acesta a fost ales de
judecãtorii de la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, cã alegerea sa a fost
consideratã legalã de CSM, iar apoi cã a
fost validat de Senat, creeazã o prezumþie
foarte solidã de legalitate a alegerii sale
ºi, implicit, de legalitate a alegerii
intervenientului principal, adicã de
legalitate a actelor administrative a cãror
suspendare se solicitã de reclamant.
Din perspectiva prevenirii unei pagube
iminente, aratã cã pentru situaþia
reclamantului este absolut indiferentã
admiterea ori respingerea cererii de
suspendare a executãrii actelor
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administrative. ªi dacã actele administrative ar fi suspendate, tot intervenientul
principal ar avea - în continuare - calitatea
de membru (interimar) al CSM, ar
participa la ºedinþe ºi ar vota, pânã la
soluþionarea eventualei acþiuni în anulare
sau chiar pânã la reluarea procesului
electoral ºi validarea de Senat a
candidatului cu cel mai mare numãr de
voturi.
Examinând actele ºi lucrãrile dosarului, Curtea constatã cã acþiunea
reclamantului este întemeiatã în parte,
pentru considerentele ce vor fi expuse în
continuare.
Potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004
a contenciosului administrativ, astfel cum
a fost modificatã ºi completatã, În cazuri
bine justificate ºi pentru prevenirea unei
pagube iminente, dupã sesizarea, în
condiþiile art. 7, a autoritãþii publice care
a emis actul sau a autoritãþii ierarhic
superioare, persoana vãtãmatã poate sã
cearã instanþei competente sã dispunã
suspendarea executãrii actului administrativ unilateral pânã la pronunþarea
instanþei de fond. În cazul în care
persoana vãtãmatã nu introduce acþiunea
în anularea actului în termen de 60 de zile,
suspendarea înceteazã de drept ºi fãrã
nicio formalitate.
Din economia acestor dispoziþii legale
rezultã cã pentru a fi admisibilã suspendarea actului administrativ unilateral se
cer a fi întrunite cumulativ urmãtoarele
condiþii:
- sã existe un caz bine justificat,
- sã fie necesarã pentru prevenirea
unei pagube iminente,
- sã fi fost sesizatã cu revocarea
autoritatea care a emis actul.
Analizând întrunirea acestor condiþii
legale prin raportare la cele douã hotãrâri
ale Plenului C.S.M. a cãror executare se
solicitã a fi suspendatã prin acþiunea
dedusã judecãþii în prezenta cauzã,
Curtea constatã urmãtoarele:
Privitor la Hotãrârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr.

618 din data de 29 mai 2014, Curtea
constatã cã aceasta nu este susceptibilã
de executare, ºi pe cale de consecinþã,
nici de suspendare. Astfel, prin hotãrârea
menþionatã s-a dispus respingerea
contestaþiei formulate de reclamantul
P.D.C. împotriva mãsurilor luate în urma
procedurii de alegeri.
Pentru motivele arãtate, Curtea va
respinge cererea de suspendare a executãrii hotãrârii în discuþie, ca neîntemeiatã.
Pe de altã parte, prin Hotãrârea
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 642 din data de 29 mai
2014, s-a dispus întocmirea listei cu
numãrul de voturi obþinute de fiecare
candidat în adunãrile generale, pentru
numirea în cadrul CSM a unui membru
reprezentant al tribunalelor, alcãtuirea
listei finale în care a fost nominalizat
judecãtorul ales în adunãrile generale ca
membru al CSM, reprezentant al
judecãtorilor de la tribunale ºi transmiterea listei Biroului Permanent al
Senatului, conform art. 18 alin. 1 din
Legea nr. 317/2004 ºi art. 31 alin. 1 din
Regulamentul privind procedura alegerii
membrilor CSM.
Privitor la aceastã din urmã hotãrâre,
Curtea constatã cã aceasta este susceptibilã de a fi executatã ºi pe cale de
consecinþã, poate face obiectul
suspendãrii, apreciind, totodatã, cã sunt
întrunite condiþiile cerute de dispoziþiile
art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004.
Astfel, privitor la existenþa unui caz
bine justificat, instanþa reþine susþinerile
reclamantului în sensul cã deºi candidatul
P.N., intervenient principal în cauzã, nu
îndeplinea condiþia de bazã  aceea de a
fi judecãtor în activitate la Tribunalul
Mehedinþi  a candidat, fiind desemnat ºi
ales membru CSM, cu nesocotirea
dispoziþiilor legale (art. 14, art. 16 din
Legea nr. 317/2004) ºi regulamentare
(art. 9 alin. 2, art. 7 alin. 1, art. 17 din
Regulamentul privind procedura de
alegere a membrilor CSM), care impun
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condiþia de a fi desemnat un judecãtor
care este de la instanþa unde îºi
desfãºoarã efectiv activitatea ºi unde are
dreptul sã voteze.
Curtea constatã cã intervenientul P.N.
avea la momentul depunerii candidaturii
ºi pe parcursul procedurii alegerilor
calitatea de membru cu activitate
permanentã în CSM, nedesfãºurându-ºi
activitatea efectiv la Tribunalul Mehedinþi,
aºa încât, se relevã o aparenþã de
nelegalitate, în sensul cã acesta nu putea
fi desemnat ºi ales membru CSM,
împrejurare ce se constituie într-un caz
bine justificat în accepþiunea Legii nr. 554/
2004.
Privitor la necesitatea suspendãrii
pentru a se preveni o pagubã iminentã,
Curtea constatã cã ºi aceastã condiþie
este îndeplinitã în situaþia Hotãrârii
Plenului nr. 642/2014, întrucât aceasta
urmeazã a fi înaintatã Biroului Permanent
al Plenului Senatului în baza dispoziþiilor
art. 18 alin. 1 din Legea nr. 317/2004, care
o va transmite Comisiei juridice, de
numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, iar
Senatul va dispune asupra validãrii
candidatului P.N., cu privire la care existã
suspiciuni de alegere nelegalã iar aceastã
decizie nu ar mai putea fi cenzuratã decât
pe calea contenciosului constituþional.
Totodatã, instanþa constatã cã reclamantul a formulat plângere prealabilã la
CSM, prin care a solicitat revocarea
Hotãrârii nr. 642 din data de 29 mai 2014
a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii.
Pentru considerentele expuse,
constatând întrunirea tuturor condiþiilor de
admisibilitate a suspendãrii Hotãrârii nr.
642 din data de 29 mai 2014 a Plenului
CSM, Curtea va admite, în parte, acþiunea
reclamantului P.D.C. ºi va suspenda
executarea acestei hotãrâri pânã la
pronunþarea instanþei de fond asupra
acþiunii în anulare.
Instanþa mai reþine cã admisibilitatea
suspendãrii executãrii actului adminis-

trativ nu este condiþionatã de lege de
existenþa acþiunii de anulare a actului,
teza finalã a alineatului 1 al art. 14 din
Legea nr. 554/2004 prevãzând cã
suspendarea înceteazã de drept ºi fãrã
nicio formalitate dacã persoana vãtãmatã
nu introduce acþiunea in anularea actului
in termen de 60 zile.
Referitor la cererea de intervenþie
principalã formulatã de intervenientul
P.N., având în vedere soluþia datã cererii
de suspendare ºi dispoziþiile art. 66 din
Noul Cod de procedurã civilã, Curtea o
va admite în parte.
Asupra cererii reclamantului de
sesizare a Curþii Constituþionale cu
soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 14 alin. 3 ºi art.
16 alin. 2 din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii,
analizând admisibilitatea excepþiei de
neconstituþionalitate, Curtea apreciazã cã
sunt întrunite condiþiile prevãzute de art.
29 alin. 1-3 din Legea nr. 47/1992, în
sensul cã excepþia a fost invocatã în faþa
acestei instanþe de judecatã, priveºte o
dispoziþie dintr-o lege aflatã în vigoare Legea nr. 317/2004, are legãturã cu
soluþionarea pe fond a cauzei iar
dispoziþiile acesteia nu au fost constatate
ca neconstituþionale printr-o altã decizie
anterioarã a Curþii Constituþionale.
Opinia instanþei asupra fondului
excepþiei de neconstituþionalitate,
exprimatã în conformitate cu prevederile
art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, este
în sensul temeiniciei excepþiei invocate
de reclamant.
Obiectul excepþiei de neconstituþio
nalitate îl constituie dispoziþiile art. 14 alin.
3 ºi ale art. 16 alin. 2 din Legea nr. 317/
2004 privind C.S.M.
Art. 14 din Legea nr. 317/2004,
republicatã, prevede : (1) În procedura
de desemnare a candidaþilor ºi de alegere
a membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii, adunãrile generale sunt
legal constituite în prezenþa a cel puþin
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douã treimi din numãrul judecãtorilor sau,
dupã caz, al procurorilor în funcþie,
inclusiv cei delegaþi sau detaºaþi de la alte
instanþe sau parchete. (2) Adunãrile
generale sunt prezidate de magistratul cu
cea mai mare vechime în magistraturã,
care nu ºi-a depus candidatura pentru
funcþia de membru al Consiliului Superior
al Magistraturii. (3) În procedura de
alegere a membrilor Consiliului Superior
al Magistraturii, fiecare judecãtor ºi
procuror voteazã un numãr de candidaþi
egal cu numãrul membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii, care reprezintã
categoria de instanþe sau parchete la
nivelul cãrora judecãtorul sau, dupã caz,
procurorul îºi desfãºoarã activitatea. (4)
În cazul în care au fost votate mai puþine
persoane decât cele prevãzute la alin. 3,
votul este nul. (5) La alegerea membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii nu pot
participa judecãtorii ºi procurorii detaºaþi
la alte autoritãþi decât la instanþe sau
parchete.
Art. 16 din Legea nr. 317/2004, republicatã prevede: Sunt aleºi ca membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii 2
judecãtori de la tribunale ºi tribunalele
specializate, care au obþinut numãrul cel
mai mare de voturi la nivel naþional.

Instanþa opineazã în sensul cã aceste
prevederi sunt neconstituþionale, întrucât
contravin dispoziþiilor art. 16 ºi art. 20 din
legea fundamentalã, în mãsura în care
prin candidat care reprezintã categoria de
instanþe sau parchete la nivelul cãreia îºi
desfãºoarã activitatea ºi prin sintagma
judecãtor sau procuror de la instanþe ºi
parchete se înþelege ºi candidat care nu
exercitã efectiv funcþia de judecãtor sau
procuror, respectiv este detaºat la alte
autoritãþi decât instanþele judecãtoreºti
sau parchete sau este membru al
Consiliului Superior al Magistraturii, chiar
interimar.
Legea fundamentalã consacrã în art.
16 alin. 1 principiul egalitãþii în drepturi în
faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã
privilegii ºi fãrã discriminãri, alin. 2 al
aceluiaºi articol dispunând cã nimeni nu
este mai presus de lege.
Pentru motivele arãtate, constatând cã
sunt întrunite condiþiile prevãzute de art.
29 alin. 1, 2 ºi 3 din Legea nr. 47/1992,
Curtea va sesiza Curtea Constituþionalã
cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 14 alin. 3 ºi
art. 16 alin. 2 din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

4. Evaluarea profesionalã a unui funcþionar public expert din cadrul unei
curþi de apel, realizatã la data intrãrii sale în concediul pentru creºterea ºi
îngrijirea copilului, satisface cerinþele prevederilor legale referitoare la condiþiile
ce se cer a fi îndeplinite pentru înscrierea ºi participarea la un examen de
promovare în grad profesional.
(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia nr. 1076 din 4 martie 2014,
dosar nr. 1109/54/2012)
Asupra recursului de faþã;
Din examinarea lucrãrilor din dosar,
constatã urmãtoarele:
1. Cererea de chemare în judecatã.
Cadrul procesual
Prin cererea înregistrata pe rolul Curþii
de Apel Craiova - Secþia de contencios

administrativ ºi fiscal, reclamanta O. a
solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii, anularea
parþialã a Hotãrârii Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 205/15.03.2012 ºi obligarea pârâtului la emiterea unei noi hotãrâri
privind acordarea avizului conform pentru
modificarea statului de personal ºi de
funcþii al Curþii de Apel Craiova, prin
transformarea postului de expert clasa I,
grad principal, ocupat în prezent de cãtre
reclamantã în post de expert clasa I grad
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superior, ca urmare a promovãrii
concursului de avansare în gradul
profesional imediat superior.
În motivarea acþiunii, reclamanta a
arãtat cã a participat la concursul pentru
promovarea în grad superior organizat la
data de 28.10.2011 de Curtea de Apel
Craiova, iar urmare a admiterii sale a
solicitat Ministrului Justiþiei aprobarea
pentru modificarea statului de personal ºi
de funcþii al Curþii de Apel Craiova prin
transformarea corespunzãtoare a
posturilor ocupate de cãtre funcþionarii
publici promovaþi.
Ministerul Justiþiei a solicitat acordarea
avizului conform de CSM, aceastã
instituþie încunoºtinþând Ministerul
Justiþiei cã din documentaþia transmisã a
rezultat cã reclamanta nu a îndeplinit una
dintre condiþiile impuse de lege pentru a
participa la concursul respectiv, acordând
aviz pentru transformarea posturilor
ocupate doar pentru ceilalþi colegi.
Aceastã respingere a fost motivatã de
faptul cã reclamanta nu ar fi îndeplinit la
data susþinerii concursului, condiþia de
evaluare anualã a performanþelor
profesionale din ultimii doi calendaristici,
având în vedere cã în ultimii doi ani,
anteriori datei respective, raportul de
serviciu a fost suspendat ca urmare a
concediului avut pentru creºterea ºi
îngrijirea copilului.
Reclamanta a susþinut cã, potrivit
dispoziþiilor Legii nr. 317/2004, CSM nu
are competenþa de a analiza procedura
de derulare a concursului/examenului de
promovare în grad a funcþionarilor publici
ºi nici nu poate sã gestioneze cariera
funcþionarilor publici, aceste atribuþii
incubându-le exclusiv instituþiilor
prevãzute de Legea nr. 188/1999 ºi H.G.
nr. 611/2008. Mai mult, avizul conform
prevãzut de art. 135 alin. 1 din Legea nr.
304/2004 pe care CSM este abilitat sã-l
acorde cu ocazia modificãrilor ce intervin
în statele de funcþii ºi de personal ale
instanþelor judecãtoreºti, este un aviz pur

tehnic care nu poate cenzura procedura
de organizare ºi susþinere a concursului/
examenului de promovare în grad a
funcþionarilor publici.
A mai arãtat reclamanta cã la data
susþinerii concursului pentru promovarea
în gradul profesional superior a îndeplinit
toate condiþiile impuse de Legea nr. 188/
1999, cã evaluarea performanþelor sale
profesionale s-a fãcut pentru anii 2005,
2006, 2007 ºi 01.12.2007-01.09.2008,
întrucât dupã aceastã datã raportul de
serviciu a fost suspendat pe perioada
concediului pentru creºterea ºi îngrijirea
copilului cu handicap pe timp de 3 ani,
activitatea profesionalã fiind reluatã la
data de 16.08.2011.
1.1. Pârâtul Consiliul Superior al
Magistraturii a depus întâmpinare invocând excepþia lipsei procedurii prealabile,
arãtând cã reclamanta nu a formulat
plângere prealabilã împotriva Hotãrârii
Consiliului Superior al Magistraturii nr.
205/15.03.2012, iar, pe fond, a solicitat
respingerea ca nefondatã a cererii de
chemare în judecatã.
2. Hotãrârea instanþei de fond
Prin sentinþa civilã nr. 818 din 17
septembrie 2012, Curtea de Apel Craiova
- Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal a admis acþiunea formulatã de
reclamanta O. ºi, în consecinþã, a anulat
în parte Hotãrârea CSM nr. 205/
15.03.2012 ºi a obligat pârâtul sã emitã o
nouã hotãrâre privind acordarea avizului
conform pentru modificarea statului de
personal ºi de funcþii al Curþii de Apel
Craiova prin transformarea postului
ocupat în prezent de cãtre reclamantã în
post de expert clasa I grad superior.
Pentru a pronunþa aceastã soluþie,
instanþa de fond a reþinut cã reclamanta
ocupã funcþia publicã de expert, clasa I,
grad principal în cadrul Departamentului
economico - financiar ºi administrativ al
Curþii de Apel Craiova, iar la data de
28.10.2011 a participat la concursul
pentru promovarea în grad superior
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organizat de Curtea de Apel Craiova, în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/
2008, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Condiþiile de participare la
concurs au fost verificate de Comisia de
concurs formatã din reprezentanþi ai Curþii
de Apel Craiova ºi ai Agenþiei Naþionale
a Funcþionarilor Publici, care au avizat
participarea reclamantei ºi a altor
funcþionari publici ºi urmare a promovãrii
concursului, Curtea de Apel Craiova, prin
adresa nr. 184/14.11.2011, a solicitat
Ministerului Justiþiei aprobarea modificãrii
statului de funcþii ºi de personal al Curþii
de Apel Craiova, prin transformarea
corespunzãtoare a posturilor ocupate de
cãtre funcþionarii publici promovaþi,
înaintând totodatã ºi raportul final al
concursului organizat.
Prin Hotãrârea nr. 205/15.03.2012,
pârâtul a acordat avizul conform pentru
transformarea posturilor ocupate doar de
ceilalþi funcþionari publici promovaþi.
Pentru postul ocupat de reclamantã s-a
hotãrât respingerea solicitãrii Ministerului
Justiþiei de acordare a acestui aviz, cu
motivarea cã aceasta nu a îndeplinit, la
data susþinerii concursului, condiþia
calificativului de evaluare anualã a
performanþelor profesionale din ultimii doi
ani calendaristici, întrucât, în cei doi ani
anteriori datei respective, raportul de
serviciu a fost suspendat ca urmare a
concediului pentru creºterea ºi îngrijirea
copilului, astfel cã nu a beneficiat de
evaluare profesionalã ºi de calificativ,
ultima evaluare fiind fãcutã pentru
perioada 01.12.2007 - 01.09.2008. Curtea
a arãtat cã, la data solicitãrii avizului,
Consiliul Superior al Magistraturii nu mai
putea analiza procedura de derulare a
concursului/examenului de promovare al
funcþionarilor publici, cã acesta este un
aviz pur tehnic care nu poate cenzura
procedura de organizare ºi susþinere a
concursului/examenului privind promovarea funcþionarilor publici, iar, pe de altã
parte, la data susþinerii concursului pentru

promovarea în gradul profesional
superior, reclamanta a îndeplinit toate
condiþiile impuse de Legea nr. 188/1999,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
În ceea ce priveºte excepþia lipsei
procedurii prealabile, prima instanþã a
constatat cã la fila 4 a dosarului existã
dovada îndeplinirii procedurii prealabile
de cãtre reclamantã, care la data de
06.04.2012 a solicitat C.S.M. comunicarea actului administrativ atacat ºi a
învederat cã respectiva cerere constituie
totodatã ºi procedura prealabilã, pârâta
transmiþând rãspunsul sãu ºi actul
solicitat la data de 23.04.2012.
3. Calea de atac exercitatã în cauzã.
Motivele de recurs înfãþiºate de recurentul-pârât
Împotriva sentinþei civile nr. 818 din 17
septembrie 2012 a formulat recurs pârâtul
Consiliul Superior al Magistraturii, criticând-o pentru nelegalitate ºi netemeinicie
invocând ca ºi temei al demersului sãu
prevederile art. 304 pct.9 din Codul de
procedurã civilã.
3.1. O primã criticã cuprinsã în motivele de recurs dezvoltate vizeazã
modalitatea în care a fost soluþionatã de
cãtre prima instanþã excepþia lipsei
procedurii prealabile. În esenþã, prin
motivele de recurs dezvoltate, subsumate
acestei critici, recurentul-pârât a susþinut
cã în mod greºit a considerat prima
instanþã cã procedura prevãzutã imperativ
în art. 7 din Legea nr. 554/2004, republicatã a fost îndeplinitã prin cererea
reclamantei-intimate adresatã CSM în
luna aprilie 2012 întrucât, în opinia sa, o
atare cerere ce cuprinde doar o solicitare
de comunicare a Hotãrârii nr. 205/
15.03.2012 a Plenului CSM nu poate
echivala cu o cerere prealabilã în sensul
textului de lege arãtat.
3.2. Cu referire la fondul cauzei, în
ipoteza aprecierii îndeplinirii procedurii
prealabile, recurentul-pârât a susþinut, în
contextul reluãrii aspectelor de fapt
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generatoare ale litigiului de faþã, cã prima
instanþã a evaluat eronat probele
administrate în cauzã. Astfel, s-a arãtat
cã din cuprinsul documentaþiei transmise
de Ministerul Justiþiei a rezultat cu
evidenþã cã intimata-reclamantã nu a
îndeplinit, la data susþinerii concursului,
condiþia calificativului de evaluare anualã
a performanþelor profesionale din ultimii
doi ani calendaristici, întrucât în cei doi
ani anteriori datei respective raportul sãu
de serviciu a fost suspendat ca urmare a
concediului pentru creºterea copilului,
ultima sa evaluare fiind fãcutã pentru
perioada 1 decembrie 2007-1 septembrie
2008.
A mai indicat recurentul cã apreciazã
poziþia, respectiv punctul de vedere al
Curþii de Apel Craiova (adresa nr. 54075/
2012) în sensul cã, sintagma în ultimii
doi ani calendaristici cuprinsã în art. 65
alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicatã, face referire la perioada dinaintea
suspendãrii raportului de serviciu, ca fiind
eronatã ºi evident contrarã textului de
lege, ce nu suportã nicio altã interpretare
decât cea strict temporalã.
În fine, s-a mai arãtat cã nici susþinerile
cuprinse în comunicarea Curþii de Apel
Craiova, referitoare la prevederile
derogatorii instituite prin art. 108 alin. 3
din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor publici,
act normativ de punere în executare a
Legii nr. 188/1999, nu sunt de naturã sã
fundamenteze încãlcarea normei
imperative stabilite prin art. 65 alin. 2 lit.c
din Legea nr. 188/1999. Situaþiile
reglementate de art. 108 alin. 3 lit.a din
H.G. nr. 611/2008 vizeazã numai cazuri
excepþionale generate de încetarea,
suspendarea sau modificarea raportului
de serviciu al funcþionarului public ºi ca
atare nu sunt incidente în cauzã.
4. Soluþia ºi considerentele instanþei
de control judiciar
Recursul nu este fondat.

Analizând sentinþa atacatã, raportat la
criticile recurentuluipârât, faþã de
prevederile legale aplicabile dar ºi sub
toate aspectele, conform art. 304 ind. 1
Cod procedurã civilã, Înalta Curte
constatã cã nu pot fi reþinute motivele de
nelegalitate invocate de naturã a antrena
modificarea hotãrârii primei instanþe în
considerarea celor expuse în cele ce
urmeazã.
Reclamanta-intimata O. a investit
instanþa de contencios administrativ
competentã cu cererea de anulare
parþialã a Hotãrârii Consiliul Superior al
Magistraturii nr. 205 din 15 martie 2012
ºi de obligare a acestei autoritãþi la
emiterea unei noi hotãrâri privind acordarea avizului conform pentru modificarea
statului de personal ºi de funcþii ale Curþii
de Apel Craiova, prin transformarea
postului pe care îl ocupã în prezent, în
post de expert cls.I grad superior.
Instanþa de fond, analizând cererea
reclamantei în contextul situaþiei de fapt
descrisã mai sus, în partea de expunere
rezumativã a considerentelor hotãrârii
pronunþate, ºi raportat la prevederile Legii
nr. 188/1999 ºi ale H.G. nr. 611/2008, cu
referire ºi la Legea nr. 304/2004, a reþinut
cã reclamanta a promovat examenul de
avansare în gradul profesional superior,
îndeplinind la momentul susþinerii
acestuia, toate condiþiile prevãzute de
lege pentru participare la un astfel de
examen.
Înalta Curte, reverificând cadrul legal
aplicabil dar ºi conþinutul documentaþiei
depuse la dosar, în contextul analizãrii
motivelor de recurs cu care a fost
învestitã, constatã cã prima instanþã a
soluþionat în mod corect atât excepþia
lipsei plângerii prealabile cât ºi fondul
acþiunii reclamantei-intimate.
4.1. Cu privire la excepþia lipsei procedurii prealabile, raportat la prevederile art.
7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Înalta
Curte reþine, contrar susþinerilor recurentului Consiliul Superior al Magistraturii,
cã cererea depusã la fila 4 dosar fond,
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datatã 6 aprilie 2012, face pe deplin
dovada îndeplinirii acestei proceduri
prealabile, obligatorie.
Prin respectiva cerere, adresatã
Consiliului Superior al Magistraturii la data
de 6 aprilie 2012, reclamanta intimatã a
solicitat, în adevãr, comunicarea Hotãrârii
nr. 205 din 145 martie 2012, prin care a
fost respinsã solicitarea Ministerului
Justiþiei de acordare a avizului conform
în ceea ce o priveºte, dar totodatã a
menþionat expres cã solicitarea sa
reprezintã ºi o procedurã prealabilã,
efectuatã în condiþiile Legii nr. 554/2004,
întrucât prin actul emis i-a fost produsã o
gravã vãtãmare a dreptului recunoscut
pentru promovarea în carierã. Aºa fiind,
toate susþinerile dar ºi criticile recurentului
vizând încãlcarea de cãtre prima instanþã
a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr.
554/2004, republicatã, urmeazã a fi
respinse ca nefondate, concluzia primei
instanþe fiind susþinutã de conþinutul lipsit
de echivoc al înscrisului analizat.
4.2. Nici criticile recurentului-pârât
vizând modalitatea de soluþionare de
cãtre prima instanþã a fondului cauzei nu
sunt întemeiate ºi ca atare nu pot fi
primite. Instanþa de fond, apreciind în
sensul temeiniciei acþiunii reclamanteiintimate ºi a nelegalitãþii parþiale a actului
atacat, în ceea ce o priveºte pe aceasta
din urmã, a reþinut, în esenþã, douã motive
pe care, astfel cum observã Înalta Curte,
le-a înfãþiºat ºi argumentat în mod
cuprinzãtor.
Astfel s-a reþinut, pe de o parte, cã
verificarea îndeplinirii condiþiilor de
participare la concursul de promovare în
gradul profesional imediat superior la care
s-a prezentat ºi reclamanta intimatã, a
fost realizatã de autoritãþile competente,
Consiliul Superior al Magistraturii
neavând atribuþii în acest sens, fapt pentru
care nu este abilitat a analiza post factum
procedura de derulare a unui atare
concurs.
Totodatã s-a reþinut cã la data
susþinerii concursului pentru promovarea

în gradul profesional superior reclamanta
a îndeplinit toate condiþiile impuse de
Legea nr. 188/1999, cu modificãri.
Justeþea acestor argumente derivã din
cuprinsul dar ºi din interpretarea prevederilor legale aplicabile în cauzã.
În acord cu cele statuate de judecãtorul fondului, Înalta Curte aratã cã,
raportat la prevederile Legii nr. 188/1999
ºi ale H.G. nr. 611/2008, ce reglementeazã statutul, organizarea ºi dezvoltarea
carierei funcþionarilor publici, rezultã în
adevãr cã verificarea condiþiilor de
participare la un concurs de promovare
al unor funcþionari publici dar ºi derularea
acestuia incumbã instituþiilor organizatoare care în cauzã au fost Curtea de Apel
Craiova ºi Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã.
Admiterea ºi participarea reclamantei
intimate la concursul de promovare în
gradul profesional superior nu au fost
contestate astfel cã reclamanta a susþinut
ºi a ºi promovat respectivul concurs.
Împrejurarea cã potrivit art. 135 alin. 1 din
Legea nr. 304/2004, Consiliului Superior
al Magistraturii îi revine în mod
necontestat competenþa de a acorda
avizul conform în legãturã cu aprobarea
statelor de funcþii ºi de personal pentru
curþile de apel, tribunale, tribunale
specializate, judecãtorii ºi parchete, nu
genereazã ºi nici nu implicã atribuþia de
a cenzura ex post procedura, respectiv
îndeplinirea condiþiilor de participare la un
examen sau concurs al funcþionarilor
publici.
Interpretarea sistematicã ºi teleologicã
a prevederilor Legii nr. 188/1999,
republicatã, privind Statutul funcþionarilor
publici realizatã de prima instanþã în
sensul arãtat este împãrtãºitã ºi de Înalta
Curte, mai cu seamã cã înscrisurile aflate
la dosar respectiv adresele trimise de
Curtea de Apel Craiova cãtre Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã (filele
30-31) atestã cã examenul la care a
participat ºi reclamanta-intimatã a fost
organizat ºi s-a desfãºurat în conformitate
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cu prevederile H.G. nr. 611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea
ºi dezvoltarea carieri funcþionarilor publici,
cu aprobarea prealabilã a Agenþiei
Naþionale a Funcþionarilor Publici.
Nefondate sunt ºi criticile recurentului
Consiliul Superior al Magistraturii vizând
modalitatea de interpretare de cãtre prima
instanþã a prevederilor art. 65 alin. 2 din
Legea nr. 188/1999, republicatã, cu
referire la condiþia obþinerii calificativului
bine la evaluarea anualã a performanþelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici.
Susþinerea recurentului în sensul cã
sintagma ani calendaristici nu suportã
nicio interpretare decât strict temporalã
iar cea datã de prima instanþã în sensul
cã vizeazã doi ani de activitate este
nelegalã, nu poate fi primitã, raportat, pe
de o parte la situaþia concretã a
reclamantei-intimate ºi pe de alta, faþã de
conþinutul art. 108 alin. 1-(3) din H.G. nr.
611/2008.
Concluzia la care a ajuns prima
instanþã, analizând textele sus-arãtate, în
sensul cã obiectul evaluãrii nu îl
reprezintã anul calendaristic în sine, ci
activitatea profesionalã desfãºuratã în
perioada arãtatã, este justã. Pornind de
la aceastã premisã ºi reþinând cã o
interpretare restrictivã a prevederilor art.
108 alin. 3 din H.G. nr. 611/2008, vizând
evaluarea performanþelor profesionale
individuale ale funcþionarilor publici în
situaþii excepþionale, chiar ºi în cursul
perioadei de 1 an (art. 108 alin. 1), nu ar
corespunde scopului ºi obiectului acestui

text, ºi Înalta Curte apreciazã în contextul
factual al cauzei, cã evaluarea profesionalã a reclamantei-intimate realizatã
la data intrãrii sale în concediul pentru
creºterea ºi îngrijirea copilului satisface
cerinþele prevederilor legale referitoare la
condiþiile ce se cer a fi îndeplinite pentru
înscrierea ºi participarea la un examen
de promovare în grad profesional.
În fine, Înalta Curte reþine ºi pertinenþa
argumentelor înfãþiºate de instanþa de fond
în legãturã cu inexistenþa unei prevederi
legale care sã prevadã ºi/sau sã conducã
la pierderea beneficiului derivând din
îndeplinirea criteriilor de promovare în anul
2008, în cazul reclamantei, în ipoteza
intervenirii unui eveniment de suspendare
a raportului de serviciu, obiectiv, cum a fost
în cazul reclamantei, naºterea unui copil.
Mai mult, contrar celor arãtate de recurentul
Consiliul Superior al Magistraturii, ºi Înalta
Curte constatã dezavantajul evident, din
perspectivã profesionalã, cu posibil efect
discriminatoriu, în care ar fi plasatã
reclamanta intimatã în lipsa interpretãrii
sistematico-raþionale a textelor aplicabile în
sensul cã ºi evaluarea profesionalã soldatã
cu cel puþin calificativul Bine în ultimii doi
ani calendaristici anterior datei suspendãrii
raportului de serviciu, în ipoteza ºi pentru
situaþia obiectivã reþinutã în cauzã, se
circumscrie prevederilor art. 65 alin. 2 lit.c
din Legea nr. 188/1999, republicatã.
Reþinând aºadar temeinicia hotãrârii
instanþei de fond, Înalta Curte, în temeiul
art. 312 alin. 1 C.pr.civ., va respinge ca
nefondat recursul de faþã.

5. Insuficienta motivare a rapoartelor de examinare psihologicã ºi arbitrariul
derivând din lipsa de transparenþã, de deplinã credibilitate ºi de egalitate în ce
priveºte examinarea ºi a reexaminarea psihologicã a unui candidat, efectuate
în cadrul concursului de admitere în magistraturã. Sistemul copy-paste. Raportul
psihologic absolut identic cu cel întocmit în urma reexaminãrii psihologice, dar
ºi cu acel al altui candidat, chiar ºi în privinþa semnelor de punctuaþie.
(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia nr. 599 din 10 februarie
2014, dosar nr. 9402/2/2012)
Asupra recursului de faþã;

Din examinarea lucrãrilor din dosar,
constatã urmãtoarele:
1. Cererea de chemare în judecatã.
Cadrul procesual
Prin cererea înregistratã pe rolul Curþii
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de Apel Bucureºti  Secþia a VIII-a
contencios administrative ºi fiscal, reclamantul M.I. a solicitat, în contradictoriu cu
pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii:
1. Constatarea nelegalitãþii examinãrii
ºi a reexaminãrii psihologice a
reclamantului, efectuate în cadrul
concursului de admitere în magistraturã,
organizat în perioada 26 iunie  10
octombrie 2012, ºi anularea rapoartelor
de examinare ºi reexaminare psihologicã
întocmite în acest sens;
2. Anularea Hotãrârii Secþiei pentru
Procurori a CSM nr. 416/15.11.2012 prin
care s-a constatat cã reclamantul nu
îndeplineºte condiþia de a fi apt din punct
de vedere psihologic ºi a fost declarat
respins la concursul de admitere în
magistraturã, organizat in perioada 26
iunie  10 octombrie 2012;
3. Obligarea pârâtului la emiterea unei
hotãrâri prin care sã constate cã
reclamantul îndeplineºte toate condiþiile
de admitere în magistraturã, inclusiv cea
de a fi apt din punct de vedere psihologic;
4. Obligarea pârâtului la înscrierea
reclamantului pe lista definitivã a
candidaþilor declaraþi admiºi la concursul
de admitere în magistraturã, organizat în
perioada 26 iunie  10 octombrie 2012;
5. Obligarea pârâtului sã propunã
Preºedintelui României numirea
reclamantului in funcþia de procuror.
6. Obligarea pârâtului la plata
cheltuielilor de judecatã.
Reclamantul a invocat totodatã (i)
excepþia de nelegalitate a dispoziþiilor art.
6 alin. 1 pct. 2, art. 26 si art. 27 din
Regulamentul privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului de admitere în
magistraturã, aprobat prin Hotãrârea
Plenului CSM nr. 279/05.04.2012, (ii)
excepþia de nelegalitate a Hotãrârii
Plenului CSM nr. 849/08.10.2012 privind
desemnarea comisiilor de psihologi
pentru testarea psihologicã, respectiv
reexaminarea psihologicã a candidaþilor
la concursul de admitere în magistraturã,

organizat în perioada august - septembrie
2012, ºi (iii) excepþia de nelegalitate a
Hotãrârii Plenului CSM nr. 562/2010, în
raport de dispoziþiile art. 24 lit. a din
Hotãrârii de Guvern nr. 788/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 213/2004, privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept
de liberã practicã.
În motivarea cererii, reclamantul a
arãtat cã s-a înscris la concursul de
admitere în magistraturã, organizat in
perioada 26 iunie  10 octombrie 2012,
iar in urma susþinerii celor trei probe, a
fost declarat definitiv admis cu media
7,335, ocupând poziþia 78 în clasamentul
celor 100 de locuri disponibile (test de
verificare a cunoºtinþelor juridice - 73, test
de verificare a raþionamentului logic - 67
ºi interviu  7,98), conform listei cu
rezultatele definitive ale concursului
publicate la data de 10.10.2012, validata
de CSM prin Hotãrârea nr. 1035/
15.11.2012.
În data de 15.10.2012, reclamantul s-a
prezentat la INM, unde a optat alãturi de
ceilalþi candidaþi declaraþi admiºi pentru
unul din locurile scoase la concurs,
anume funcþia de procuror la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Hârºova, fiind
programat, ulterior, alãturi de ceilalþi
candidaþi declaraþi admiºi, la testarea
psihologicã.
Testarea s-a desfãºurat în douã etape
astfel: la data de 14.10.2012 a avut loc o
testare scrisã, iar la data de 23.10.2012
a susþinut un interviu în faþa psihologului
B.M.G., angajat al CSM.
Conform rezultatelor afiºate la data de
24.10.2012, alãturi de alþi doi candidaþi
examinaþi la rândul lor de acelaºi
psiholog, reclamantul fost declarat
respins la aceastã probã.
Reclamantul a formulat contestaþie ºi
a fost programat pentru reexaminarea
psihologicã la data de 29.10.2012. În
urma aplicãrii unui nou test scris ºi a
susþinerii unui nou interviu, ambele în
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aceeaºi zi, în faþa unei comisii formate
din trei psihologi (V.C., B.D.-G. ºi D.L.C.),
reclamantul a fost declarat din nou
respins.
Urmare a calificativelor acordate de
comisia de examinare ºi comisia de
reexaminare psihologicã, la data de
15.11.2012, Secþia pentru Procurori a
CSM a adoptat Hotãrârea nr. 416, prin
care a constatat neîndeplinirea, în ceea
ce-l priveºte pe reclamant, a condiþiei de
a fi apt din punct de vedere psihologic,
acesta fiind declarat respins la concursul
de admitere in magistraturã.
La data de 16.11.2012, reclamantul
s-a prezentat personal la sediul CSM
unde i s-au comunicat cele douã rapoarte,
de examinare ºi reexaminare psihologicã,
iar la data de 19.11.2012 a înregistrat la
CSM plângerea prealabilã împotriva
hotãrârilor adoptate, plângere care a fost
respinsã în ºedinþa de plen din data de
13.12.2012.
Reclamantul a criticat întreaga procedura de testare psihologicã, susþinând cã
aceasta este afectatã de grave vicii de
legalitate, care atrag nulitatea acesteia ºi,
consecutiv, a hotãrârii CSM adoptate în
baza ei, în esenþã, pentru urmãtoarele
motive:
- nu au fost respectate dispoziþiile art.
15 alin. 5 din Legea nr. 303/2004 care
reglementeazã expres comisiile care se
înfiinþeazã, precum ºi competenþa comisiei de admitere de a verifica toate
condiþiile prevãzute de art. 14 alin. 2 din
lege (inclusiv cea de a fi apt din punct de
vedere psihologic);
- comisiile de examinare ºi
reexaminare psihologicã nu au fost
numite la propunerea Institutului Naþional
al Magistraturii, astfel cum impune art. 15
alin. 5 din Legea nr. 303/2004, ci la
propunerea Direcþiei Resurse Umane ºi
Organizare a CSM, nefiind respectate nici
termenele prevãzute de art. 9 din
regulament privind numirea membrilor
comisiei ºi data transmiterii propunerilor
Consiliului ªtiinþific al INM;

- comisiile de examinare ºi
reexaminare psihologicã nu erau formate
din psihologi cu specializarea imperativ
prevãzutã de lege, care sã aibã atestatul
de liberã practicã obþinut prin procedurile
specifice Comisiei de psihologie pentru
apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã, conform art. 24 lit. a din
Hotãrârea de Guvern nr. 788/22005;
- raportul psihologic întocmit în urma
primei testãri este absolut identic cu
raportul întocmit de cei trei psihologi în
urma reexaminãrii psihologice;
- principiile transparentei ºi egalitãþii
nu au mai fost respectate în etapa testãrii
psihologice;
- rezultatele testãrii psihologice nu au
fost, în fapt, concretizate într-un raport,
care sã cuprindã profilul sãu psihologic,
precum ºi calificativul Admis sau
Respins, la data ºedinþelor Plenului ºi
ale Secþiilor CSM în care urma sã se
decidã rezultatul concursului;
- cuprinsul rapoartelor de examinare
ºi reexaminare psihologicã a reclamantului ridicã mari semne de întrebare
cu privire la veridicitatea acestora;
- reclamantul a promovat proba
interviului, susþinut în faþa unor oameni
de o înaltã þinutã profesionalã ºi moralã,
fiind imposibil ca, în situaþia în care acesta
ar fi prezentat deficientele expuse de
psihologi în urma testãrii psihologice,
acestea sã fi trecut neobservate de toþi
cei cinci membri ai comisiei de examinare
din cadrul probei interviului.
Excepþia de nelegalitate a dispoziþiilor
art. 6 alin. 1 pct. 2, art. 26 si art. 27 din
Regulamentul privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului de admitere în
magistraturã, aprobat prin Hotãrârea
Plenului CSM nr. 279/05.04.2012 a fost
motivatã cu argumentul cã examinarea ºi
reexaminarea psihologica sunt nelegale
raportat la neconcordanta care existã
între dispoziþiile art. 6 alin. 1 pct. 2, art.
26 si art. 27 din Regulamentul privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului
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de admitere în magistraturã, aprobat prin
Hotãrârea Plenului CSM nr. 279/
05.04.2012, pe de o parte, ºi prevederile
art. 15 alin. 5 din Legea nr. 303/2004, pe
de altã parte.
Cu privire la excepþia de nelegalitate
a Hotãrârii Plenului CSM nr. 849/
08.10.2012 privind desemnarea comisiilor
de psihologi pentru testarea psihologicã,
respectiv reexaminarea psihologicã a
candidaþilor la concursul de admitere în
magistraturã, organizat în perioada
august - septembrie 2012, s-a arãtat cã
aceastã hotãrâre contravine dispoziþiilor
art. 15 alin. 5 din Legea nr. 303/2004, care
reglementeazã comisiile ce se impun a fi
înfiinþate pentru desfãºurarea concursului, prin faptul cã acele douã comisii,
de examinare ºi reexaminare psihologicã,
nu sunt prevãzute de acest text de lege
(care are o forþã juridicã superioara).
Mai mult, aceste douã comisii nu au
fost numite de CSM la propunerea
Institutului Naþional al Magistraturii, astfel
cum prevede în mod expres art. 15 alin.
5 din Legea nr. 303/2004. Totodatã, în
privinþa acestor comisii, nu au fost
respectate nici termenele prevãzute de
art. 9 din regulament, privind numirea
membrilor comisiei ºi data transmiterii
propunerilor Consiliului ªtiinþific al INM.
Reclamantul a mai învederat cã
Hotãrârea Plenului CSM nr. 849/
08.10.2012 privind desemnarea comisiilor
de psihologi pentru testarea psihologicã
contravine ºi dispoziþiilor art. 24 lit. a din
Hotãrârea de Guvern nr. 788/22005
pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept
de liberã practicã, prin faptul cã în
componenþa comisiilor au fost desemnaþi
psihologi atestaþi în psihologia muncii ºi
organizaþionalã, care nu au competenta
ºi specializarea cerute imperativ de lege.
Hotãrârea Plenului CSM nr. 562/2010
a fost criticatã pentru faptul cã a stabilit o
specializare unicã pentru psihologii

încadraþi la nivelul Consiliului Superior al
Magistraturii ºi al curþilor de apel,
necesarã în îndeplinirea atribuþiilor din fiºa
postului, în domeniul de competenta
psihologia muncii ºi organizaþionalã,
aspect ce contravine dispoziþiilor art. 24
lit. a din Hotãrârea de Guvern nr. 788/
2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 213/
2004 privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liberã practicã, care
prevãd cã obþinerea atestatului de liberã
practicã prin procedurile specifice
Comisiei de psihologie pentru apãrare,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã este
obligatorie pentru psihologii care
desfãºoarã unele sau toate activitãþile
prevãzute la art. 5 din lege în ministerele
ºi instituþiile cu atribuþii în domeniul
apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei
naþionale.
2. Hotãrârea instanþei de fond
Prin sentinþa civilã nr. 2212 din data
de 1 iulie 2013, Curtea de Apel Bucureºti
 Secþia a VIII-a de contencios administrativ ºi fiscal a admis acþiunea
formulatã de reclamantul M.I. ºi, în
consecinþã, a dispus urmãtoarele:
• a admis excepþiile de nelegalitate ºi
a constatat nelegalitatea dispoziþiilor art.
6 alin. 1 pct. 2, art. 26 si art. 27 din
Regulamentul privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului de admitere în
magistraturã, aprobat prin Hotãrârea
Plenului CSM nr. 279/05.04.2012 si a
Hotãrârii Plenului CSM nr. 849/
08.10.2012 privind desemnarea comisiilor
de psihologi pentru testarea psihologicã,
respectiv reexaminarea psihologicã a
candidaþilor la concursul de admitere în
magistraturã, organizat în perioada
august - septembrie 2012 ºi a Hotãrârii
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 562/2010;
• a constatat nelegalitatea examinãrii
ºi a reexaminãrii psihologice a
reclamantului, efectuate în cadrul
concursului de admitere în magistraturã,
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organizat în perioada 26 iunie  10
octombrie 2012, ºi a dispus anularea
rapoartelor de examinare ºi reexaminare
psihologicã întocmite în acest sens;
• a dispus anularea Hotãrârii Secþiei
pentru Procurori a CSM nr. 416/
15.11.2012 prin care s-a constatat ca
reclamantul nu îndeplineºte condiþia de
a fi apt din punct de vedere psihologic ºi
a fost declarat respins la concursul de
admitere în magistraturã, organizat in
perioada 26 iunie  10 octombrie 2012;
• a dispus obligarea pârâtului la
emiterea unei hotãrâri prin care sã se
constate cã reclamantul îndeplineºte
condiþia de admitere în magistraturã
prevãzutã de art. 14 litera e) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor
ºi procurorilor, în sensul cã acesta este
apt din punct de vedere psihologic pentru
exercitarea profesiei de magistrat;
• a dispus obligarea pârâtului sã emitã
o hotãrâre prin care sã procedeze la
înscrierea reclamantului pe lista definitivã
a candidaþilor declaraþi admiºi la
concursul de admitere în magistraturã,
organizat în perioada 26 iunie  10
octombrie 2012;
• a dispus obligarea pârâtului sã
propunã Preºedintelui României numirea
reclamantului în funcþia de procuror;
• a dispus obligarea pârâtei sã
plãteascã reclamantului suma de 2104,3
lei reprezentând cheltuieli de judecatã
constând în taxã judiciarã de timbru,
timbru judiciar ºi onorariu achitat pentru
efectuarea punctului de vedere de cãtre
personalitãþile ºi specialiºtii în domeniul
psihologiei.
Pentru a hotãrî astfel, instanþa de fond
a reþinut, în esenþã, cã Hotãrârea Secþiei
pentru Procurori a CSM nr. 416/
15.11.2012 este nelegalã ºi netemeinicã,
fiind corolarul exercitãrii dreptului de
apreciere al autoritãþii publice emis cu
exces de putere în accepþiunea
prevederilor art. 2 punctul 1 litera c, i ºi n
din Legea nr. 554/2004.

A stabilit cã excepþiile de nelegalitate
invocate în cauzã sunt admisibile, având
ca obiect acte administrative unilaterale
cu caracter individual, ºi nu normativ, ºi
raportat la dispoziþiile art. 4 alin. 1 din
Legea nr. 554/2004.
A apreciat Curtea cã examinarea ºi
reexaminarea psihologicã a reclamantului
s-au desfãºurat în baza unei proceduri
nelegale având în vedere neconcordanþa
care existã între dispoziþiile art. 6 alin. 1
pct. 2, art. 26 si art. 27 din Regulamentul
privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului de admitere în magistraturã,
aprobat prin Hotãrârea Plenului CSM nr.
279/05.04.2012, pe de o parte, ºi
prevederile art. 15 alin. 5 din Legea nr.
303/2004, pe de altã parte, în condiþiile
în care, în esenþã:
- prevederile art. 26 din Hotãrârea
Plenului CSM nr. 279/05.04.2012 reglementeazã douã comisii, de examinare ºi
reexaminare psihologicã, care nu sunt
prevãzute de Legea nr. 303/2004 si nu
sunt numite la propunerea Institutului
Naþional al Magistraturii;
- comisiile de admitere verificã
îndeplinirea condiþiilor prevãzute de art.
14 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecãtorilor ºi procurorilor, iar nu
secþiile CSM.
Raportând conþinutul Hotãrârii
Plenului CSM nr. 849/08.10.2012 privind
desemnarea comisiilor de psihologi
pentru testarea psihologicã, respectiv
reexaminarea psihologicã a candidaþilor
la concursul de admitere în magistraturã,
organizat în perioada august - septembrie
2012 la prevederile art. 14 alin 2 ºi art. 15
alin. 5 din Legea 303/2004, Curtea a
reþinut, în continuare, cã acest act administrativ unilateral cu caracter individual
este în discordanþã cu prevederile art. 15
alin. 5 din Legea nr. 303/2004 care
reglementeazã comisiile ce se constituie
în baza legii pentru organizarea ºi
desfãºurarea examenului de admitere în
magistraturã, respectiv comisia de
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admitere, comisia de elaborare a
subiectelor ºi comisia de soluþionare a
contestaþiilor, întrucât comisiile înfiinþate
prin acest act administrativ nu se
regãsesc în enumerarea expresã ºi
limitativã a comisiilor pentru examenul de
admitere în magistraturã reglementate de
prevederile art. 15 alin 5 din Legea nr.
303/2004.
Mai mult, psihologii desemnaþi pentru
evaluarea psihologicã a persoanelor
înscrise la examenul de admitere în
magistraturã trebuie sã fie deþinãtori ai
atestatului de liberã practicã obþinut prin
procedurile specifice Comisiei de
psihologie pentru apãrare, ordine publicã
ºi siguranþã naþionalã, ceea ce, în speþã,
nu a fost cazul.
Instanþa de fond a apreciat cã
dispoziþiile Hotãrârii Plenului CSM nr. 562/
2010 derogã ºi contravin prevederilor
cuprinse în Legea nr. 213/2004 si în
Hotãrârea de Guvern nr. 788/2005, acte
normative cu forþã juridicã superioarã a
cãror respectare este obligatorie în
situaþia emiterii unui act administrativ
privind punerea în aplicare a acestora,
întrucât, faþã de calificarea Consiliului
Superior al Magistraturii ca fiind o instituþie
cu atribuþii în ce priveºte ordinea publicã
ºi siguranþa naþionalã, psihologii care
desfãºoarã într-o astfel de instituþie unele
sau toate activitãþile prevãzute la art. 5
din Legea nr. 213/2004, respectiv
elaborarea ºi aplicarea de teste pentru
mãsurarea inteligenþei, abilitãþilor,
aptitudinilor ºi a altor caracteristici
umane), trebuie, în mod obligatoriu, sã
fie specializaþi ºi sã obþinã atestatul de
liberã practicã prin procedurile specifice
Comisiei de psihologie pentru apãrare,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã.
Curtea a arãtat cã, în aceste condiþii,
admiterea excepþiei de nelegalitate a
Hotãrârii Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 562/2010 are drept
consecinþã faptul cã psihologii care au
participat la examinarea ºi reexaminarea

psihologicã a reclamantului, fiind
specializaþi doar în domeniul psihologiei
muncii ºi organizaþionalã, nu aveau
competenþa profesionala sã efectueze
examinarea psihologicã a reclamantului,
fiind lovitã astfel de nulitate întreaga
procedurã de testare psihologicã, precum
ºi hotãrârea Secþiei de Procurori a CSM,
adoptata in baza acesteia.
Întrucât hotãrârea prin care reclamantul a fost declarat respins la concursul
de admitere în magistraturã a avut la bazã
exclusiv rezultatele testãrii psihologice,
organizate în baza unor acte administrative declarate nelegale, anularea
actelor ºi operaþiunilor administrative
referitoare la examinarea ºi reexaminarea
psihologicã a reclamantului atrage pe cale
subsecventã ºi anularea Hotãrârii Secþiei
pentru Procurori a CSM nr. 416/
15.11.2012.
Curtea a mai arãtat cã, pe de altã
parte, chiar ºi în situaþia în care soluþia
instanþei de judecatã ar fi fost aceea de
respingere a tuturor excepþiilor de
nelegalitate invocate ºi, pe cale de
consecinþã, menþinerea rezultatului
examinãrii ºi reexaminãrii psihologice a
reclamantului realizat de cãtre autoritatea
publicã pârâtã, cererea de chemare în
judecatã ar fi întemeiatã, în contextul în
care Hotãrârea Secþiei pentru Procurori
a CSM nr. 416/15.11.2012 este nelegalã
în ceea ce priveºte constatarea neîndeplinirii de cãtre reclamant a condiþiei
prevãzutã de art. 14 alin. 2 lit. e) din Legea
nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, în considerarea
urmãtoarelor argumente:
a) Hotãrârea s-a întemeiat exclusiv pe
rezultatele testãrii ºi reexaminãrii
psihologice potrivit cãrora, reclamantul nu
ar fi îndeplinit condiþia prevãzutã de art.
14 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 303/2004,
aceea de a fi apt, din punct de vedere
psihologic, pentru exercitarea funcþiei.
b) În condiþiile în care, testarea ºi
reexaminarea psihologicã au fost
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constatate nelegale de cãtre instanþã,
potrivit considerentelor reþinute anterior,
pe cale subsecventã se impune ºi
anularea prevederile contestate din
Hotãrârea Secþiei pentru Procurori a CSM
nr. 416/15.11.2012, aceastã rãmânând
fãrã suport juridic.
c) Reclamantul a fãcut dovada, cu
probatoriile administrate în cauzã, cã
îndeplineºte ºi condiþia prevãzutã de art.
14 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 303/2004,
aceea de a fi apt, din punct de vedere
psihologic, pentru exercitarea funcþiei de
procuror, concluzia unanimã a punctului
de vedere exprimat în scris de cele trei
personalitãþi ºi specialiºti din domeniul
psihologie fiind în sensul cã reclamantul
este apt din punct de vedere psihologic
pentru exercitarea profesiei de magistrat,
acesta având un prognostic bun privind
integrarea în funcþia de magistrat, iar
avizul inapt, acordat de cãtre psihologii
desemnaþi de CSM, fiind eronat, eroarea
fiind determinata de mai mulþi factori:
vulnerabilitatea bateriei de teste, acestea
nefiind adaptate profesiei de magistrat;
lipsa de competenta ºi de experienþa a
psihologilor; necoroborarea datelor
obþinute din aplicarea testelor scrise.
3. Motivele de recurs înfãþiºate de
recurentul-pârât Consiliul Superior al
Magistraturii
Împotriva sentinþei civile nr. 2212 din
data de 1 iulie 2013 a formulat recurs
pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM), criticând-o pentru nelegalitate ºi
netemeinicie.
3.1. În esenþã, prin motivele de recurs
dezvoltate, recurentul-pârât a susþinut, în
temeiul art. 304 pct.9 din Codul de
procedurã civilã cã prima instanþã în mod
eronat a constatat cã este întemeiatã
excepþia de nelegalitate a art. 6 alin. 1
pct.2, art. 26 ºi art. 27 din Regulamentul
privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului de admitere în magistraturã,
aprobat prin Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/
5.04.2012, întrucât aceste dispoziþii

regulamentare nu contravin prevederilor
art. 15 alin. (5) din Legea nr. 303/2004,
privind statutul judecãtorilor ºi
procurorilor, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Legea stabileºte doar cadrul general
de desfãºurare a concursului de admitere
în magistraturã, regulamentul fiind cel ce
detaliazã întreaga procedurã, stabilind
modalitatea de desfãºurare a testãrii
psihologice ºi a reexaminãrii psihologice.
S-a mai arãtat cã este, de altfel,
atributul exclusiv al CSM în a lua mãsurile
care se impun privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului de admitere în
magistraturã, iar dispoziþiile Legii nr. 303/
2004 au fost deplin respectate.
3.2. Cu referire la excepþia de
nelegalitate a Hotãrârii nr. 849/8.10.2012
a Plenului CSM prin care a fost aprobatã
competenþa comisiilor de psihologi pentru
testarea psihologicã, recurentul CSM a
susþinut cã instanþa de fond, în mod eronat
a admis-o întrucât aceasta nu este un act
administrativ, în sensul Legii nr. 554/2004,
având natura unui act pregãtitor, fãrã a
crea o situaþie juridicã nouã, premergãtor
emiterii actului administrativ, reprezentat
de hotãrârea de validare a rezultatelor
concursului. În opinia recurentului,
aceastã excepþie se impunea a fi respinsã
ca inadmisibilã.
3.3. Cu privire la excepþia de
nelegalitate a Hotãrârii nr. 562/2010 a
Plenului CSM, prin care s-a dispus, inter
alia, organizarea activitãþii de psihologie
doar pentru posturile de psiholog
existente la nivelul CSM ºi al curþilor de
apel, în conformitate cu prevederile din
Legea nr. 213/2004, în mod eronat a
reþinut instanþa de fond cã au fost
încãlcate dispoziþiile art. 24 lit.a) din H.G.
nr. 788/2005, care nu sunt practic
incidente în speþã, CSM nefiind o
instituþie cu atribuþii în domeniul apãrãrii,
ordinii publice ºi siguranþei naþionale.
3.4. Cu referire la fondul cauzei, în
contextul unor succinte consideraþiuni
privitoare la contextul factual, recurentul
Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 2/2014

313

Consiliul Superior al Magistraturii a
susþinut urmãtoarele:
- instanþa de fond ºi-a motivat
hotãrârea pe susþinerea potrivit cãreia
psihologii care au efectuat examinarea
psihologicã nu aveau calificarea necesarã
pentru a efectua activitatea, nu deþineau
atestatul în domeniul de competenþã
psihologie aplicatã în domeniul securitãþii
naþionale, ceea ce însã nu poate fi reþinut
pentru cã CSM nu este instituþie cu
atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale;
- în mod eronat a fost administratã
proba cu expertizã prin care s-a realizat
reexaminarea psihologicã a reclamantului-intimat de un expert desemnat
de instanþã câtã vreme demersul judiciar,
deºi trebuia sã vizeze numai vicii de
procedurã privind desfãºurarea concursului, a avut în vedere chiar rezultatele
respective;
- nici CSM ºi nici alte organe sau
instituþii nu au competenþa de a cenzura
calificativul definitiv acordat de comisia
de examinare psihologicã, aceastã
examinare desfãºurându-se dupã o
procedurã reglementatã de norme
speciale în materie;
- o examinare extrajudiciarã, în afara
concursului nu este nici oportunã ºi nici
nu are relevanþã pentru un proces de
selecþie de personal, instanþa de judecatã
neputându-se substitui comisiilor de
examinare psihologicã;
- instanþa de judecatã nu avea nici
competenþa de a verifica modul în care
psihologii interpreteazã rezultatele
testãrilor psihologice.
4. Apãrãrile intimatului-reclamant
Intimatul M.I. a formulat întâmpinare
faþã de motivele de recurs înfãþiºate de
recurentul-pârât CSM, solicitând respingerea cãii de atac exercitate atât cu privire
la excepþiile de nelegalitate, cât ºi asupra
fondului cauzei.
În esenþã, prin argumentele pe larg
înfãþiºate în cuprinsul întâmpinãrii, reclamantul intimat a susþinut netemeinicia

criticilor ºi motivelor de recurs, solicitând
menþinerea hotãrârii atacate, apreciatã ca
fiind corectã ºi datã pe baza unei
judicioase aprecieri a probelor administrate, dar ºi a prevederilor legale
aplicabile.
5. Soluþia ºi considerentele instanþei
de recurs
Examinând sentinþa atacatã prin
prisma criticilor ce i-au fost aduse,
raportat la apãrãrile intimatului-reclamant,
dar ºi faþã de cadrul normativ aplicabil,
incluzând art. 304 1 din Codul de
procedurã civilã, Înalta Curte reþine cã
recursul promovat de recurentul-pârât
este fondat numai sub aspectul soluþiei
adoptate cu privire la excepþiile de
nelegalitate invocate în cauzã, nu ºi în
ceea ce priveºte soluþia datã fondului
cauzei, în considerarea celor în
continuare arãtate.
Expunerea rezumativã, de mai sus, a
considerentelor hotãrârii atacate
înfãþiºeazã, deopotrivã, circumstanþele
concrete ale cauzei ca ºi argumentele
judecãtorului fondului pentru soluþiile
adoptate, amplu ºi coerent formulate,
astfel cã în contextul analizãrii criticilor
recurentului-pârât nu se impune reluarea
acestora.
5.1. Analizând, aºadar, punctual
motivele de recurs cu soluþionarea cãrora
a fost învestitã, Înalta Curte constatã cã
sunt fondate criticile recurentului vizând
modalitatea de soluþionare, prin sentinþa
atacatã, a celor 3 excepþii de nelegalitate
invocate de reclamantul intimat.
O primã excepþie de nelegalitate a
vizat dispoziþiile art. 6 alin. 1 pct.2, art. 26
ºi art. 27 din Regulamentul privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului
de admitere în magistraturã, aprobat prin
Hotãrârea Plenului CSM nr. 279/
5.04.2012.
Contrar celor reþinute de prima
instanþã, Înalta Curte apreciazã cã sunt
întemeiate susþinerile recurentului-pârât
pe acest aspect.
Dispoziþiile regulamentare a cãror
nelegalitate a fost invocatã se impun a fi
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raportate nu doar la prevederile art. 15
alin. 5 din Legea nr. 303/2004, republicatã, potrivit cu care comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor
ºi comisia de soluþionare a contestaþiilor
sunt numite prin hotãrâre a CSM, la
propunerea Institutului Naþional al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidaþilor
ºi îndeplinirea condiþiilor prevãzute de art.
14 alin. 2 se realizeazã de Comisia de
admitere, ci ºi la prevederile art. 33 alin.
21 ºi art. 15 alin. 8 din acelaºi act normativ.
Potrivit acestor texte de lege
Verificarea îndeplinirii condiþiei bunei
reputaþii ºi a condiþiei de a fi apt din punct
de vedere medical ºi psihologic pentru
exercitarea funcþiei se realizeazã dupã
afiºarea rezultatelor definitive ale
concursului.
În fine, aspectele de criticã preluate ºi
de prima instanþã, vizând modalitatea de
reglementare a funcþionãrii comisiilor, pe
calea regulamentului nu sunt susþinute,
prin raportare la prevederile art. 106 lit.
d) din Legea nr. 303/2004, republicatã cu
modificãri, potrivit cu care CSM are
atributul exclusiv de a aproba prin
hotãrâre ce se publicã în Monitorul Oficial
al României, Regulamentul privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului
de admitere în magistraturã.
Legea stabileºte, în mod firesc, doar
cadrul general de desfãºurare a
concursului de admitere în magistraturã,
regulamentul fiind cel care trebuie sã
detalieze întreaga procedurã vizând
modalitatea de desfãºurare a testãrii
psihologice ºi a reexaminãrii psihologice.
În concluzie, se apreciazã de cãtre
instanþa de control judiciar cã nu se poate
reþine nelegalitatea, pe calea excepþiei de
nelegalitate reglementatã de art. 4 din
Legea nr. 554/2004, republicatã,
dispoziþiile arãtate din Regulamentul
aprobat prin Hotãrârea Plenului CSM nr.
279/5.04.2012.
5.2.Înalta reþine cã întemeiate sunt ºi
criticile recurentului-pârât vizând soluþia

primei instanþe asupra celei de-a doua
excepþii de nelegalitate invocate de
reclamantul intimat, cu privire la
Hotãrârea nr. 849/8.10.2012 a Plenului
CSM prin care a fost aprobatã componenþa comisiilor de psihologi pentru
testarea psihologicã, respectiv reexaminarea psihologicã a candidaþilor la
concursul de admitere în magistraturã,
sesiunea 24 iunie-10 octombrie 2012.
În esenþã, prima instanþã a reþinut
nelegalitatea acestei hotãrâri de plen în
raport de prevederile art. 24 lit. a din H.G.
nr. 788/2005, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 213/
2004, privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liberã practicã.
Conform acestor prevederi, obþinerea
atestatului de liberã practicã prin
procedurile specifice Comisiei de
psihologie pentru apãrare, ordine publicã
ºi siguranþã naþionalã este obligatorie
pentru:
a) psihologii care desfãºoarã unele
sau toate activitãþile prevãzute la art. 5
din lege în ministerele ºi instituþiile cu
atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale.
Susþinerile reclamantului sunt fãrã
legãturã cu cauza, pentru cã aceste
prevederi nu se referã la justiþie ºi nici la
sistemul judiciar în sine, ci la domeniile
strict nominalizate în text. Sub acest
aspect, Înalta Curte a constatat cã
noþiunea instituþionalã de ordine publicã,
în sensul textului citat, este diferitã de
definiþia conceptualã a ordinii publice din
doctrina constituþionalã.
Prin urmare, se constatã cã în cauzã
nu sunt aplicabile normele la care face
referire reclamantul ºi ca atare nu poate
fi admisã excepþia de nelegalitate, urmând
a fi înlãturate toate susþinerile cu privire
la acest aspect.
Primind criticile recurentului ºi pe
acest aspect, Înalta Curte reþine aºadar
netemeinicia ºi cu privire la aceastã
excepþie de nelegalitate invocatã în faþa
instanþei de fond.
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5.3. În fine, cu privire la cea de-a treia
excepþie de nelegalitate, vizând Hotãrârea nr. 562/2010 a Plenului Consiliul
Superior al Magistraturii prin care s-a
dispus organizarea activitãþii de
psihologie doar la nivelul CSM ºi al curþilor
de apel, în sensul încadrãrii celor ce deþin
o specializare unicã în domeniul de competenþã psihologia muncii ºi organizaþionalã pentru aceleaºi considerente sus
expuse (pct.5.2.), Înalta Curte reþine, în
acord ºi cu argumentele recurentuluipârât, cã se impunea respingerea
excepþiei invocate.
Dispoziþiile art. 24 lit. a din H.G. nr.
788/2005 nu sunt incidente, întrucât CSM
ºi instanþele judecãtoreºti nu sunt instituþii
cu atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale, ci
reprezentante ale autoritãþii judecãtoreºti,
în sensul avut în vedere în respectiva
reglementare.
Conchizând pe aceste aspecte, Înalta
Curte, reþinând temeinicia criticilor
recurentului-pârât, va modifica
corespunzãtor sentinþa atacatã, urmare
admiterii recursului, în sensul cã vor fi
respinse ca neîntemeiate cele 3 excepþii
de nelegalitate invocate de reclamantulintimat, pentru argumentele înfãþiºate.
5.4. Cu referire la fondul cauzei, Înalta
Curte constatã însã netemeinicia criticilor
înfãþiºate de recurentul-pârât.
În acord cu soluþia adoptatã de prima
instanþã, pe fondul cauzei, ºi reafirmând
totodatã justeþea argumentaþiei înfãþiºate
din perspectiva analizatã ºi de judecãtorul
fondului, în sensul cã admisibilitatea ºi
temeinicia acþiunii reclamantului sunt
probate ºi pot fi demonstrate chiar în
ipoteza respingerii tuturor excepþiilor de
nelegalitate invocate de intimatul-reclamant, Înalta Curte constatã, faþã de
circumstanþele concrete ale cauzei,
raportat la întreg probatoriul administrat,
nelegalitatea procedurii de examinare ºi
reexaminare psihologicã a reclamantului.
Aceasta antreneazã astfel ºi nelegalitatea Hotãrârii Secþiei pentru procurori

a CSM nr. 416/15.11.2012, în ceea ce-l
priveºte pe reclamantul-intimat.
Critica esenþialã a recurentului-pârât,
în ceea ce priveºte modalitatea de
soluþionare a fondului cauzei a vizat, în
esenþã, împrejurarea cã prima instanþã în
mod nepermis ar fi cenzurat calificativul
acordat de comisia de examinare
psihologicã, substituindu-se acesteia
ceea ce nu este îngãduit nici autoritãþii
pârâte dar nici celei judecãtoreºti. În
aceeaºi ordine de idei a fost criticatã ºi
admiterea probei cu expertiza psihologicã, apreciindu-se cã nu se pune problema încãlcãrii prevederilor art. 6 din
Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului, astfel cum a argumentat judecãtorul
fondului.
Astfel de afirmaþii ºi critici nu sunt însã
corecte ºi nu pot fi primite.
Înalta Curte, în acord ºi cu
jurisprudenþa sa anterioarã în materie ºi
desigur cu respectarea jurisprudenþei
CEDO, la care a fãcut ample referiri ºi
judecãtorul fondului, aratã cã atunci când
litigiul priveºte verificarea legalitãþii
procedurii în faþa unei comisii de admitere
ºi reexaminarea îndeplinirii de cãtre
candidaþi a condiþiilor prevãzute de lege
pentru o activitate profesionalã, aspectele
care pot fi cenzurate pe cale jurisdicþionalã sunt arbitrariul, deturnarea de
putere ºi viciile de procedurã.
Înalta Curte apreciazã cã instanþa de
fond, contrar celor arãtate de recurent, a
realizat o analizã a actului administrativ
atacat în cadrul coordonatelor sus arãtate
indicate.
Astfel, în mod efectiv, instanþa de fond
nu a cenzurat evaluarea psihologicã ºi
nici nu s-a substituit comisiilor de
specialitate, demonstrând însã, prin
analiza probatoriului administrat,
insuficienta motivare a rapoartelor de
examinare psihologicã ºi respectiv
arbitrariul, derivând din lipsa de
transparenþã, de deplinã credibilitate ºi de
egalitate în ceea ce priveºte examinarea
la care a fost supus reclamantul.
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În acest sens, elocvente sunt ºi în
opinia Înaltei Curþi aspectele probate în
cauzã prin înscrisurile depuse la dosar
(vol.I filele 43-50) necontestate de altfel
nici de recurent, în sensul cã raportul
psihologic întocmit reclamantului în urma
primei testãri este absolut identic cu cel
întocmit în urma reexaminãrii psihologice,
chiar ºi în ceea ce priveºte semnele de
punctuaþie.
Mai mult, cele douã rapoarte întocmite
în cazul reclamantului intimat sunt absolut
identice cu cele ale unui alt candidat
(P.C.), de asemenea respins în acel an
(dar admis la acelaºi tip de testare în anul
urmãtor), fiind astfel rezonabilã
aprecierea în sensul folosirii sistemului
copy-paste, în condiþiile în care s-au dat
rãspunsuri la aproximativ 1000 de
întrebãri ºi enunþuri, cu mai multe variante
de rãspuns (vol.I filele 51-58).
Mai mult, aspectele ce þin de deplina
veridicitate, legitim invocate, în condiþiile
în care rapoartele de examinare ºi
reexaminare psihologicã a reclamantului
cuprind exclusiv aspecte negative de
personalitate, fãrã nicio referire la trecutul
profesional al acestuia, au fost judicios
valorificate de prima instanþã, în contextul
probatoriului administrat cu expertiza de
specialitate, fãrã însã a se realiza o
substituire de competenþe, astfel cum a
susþinut recurentul.
Prin urmare, Înalta Curte apreciazã,
în contextul factual al cauzei ºi raportat
la toate circumstanþele demonstrate prin
probatoriul în mod legal administrat ºi
amplu analizat, cã arbitrariul, în mod

rezonabil dedus în legãturã cu procedura
de examinare psihologicã la care a fost
supus reclamantul-intimat este aspectul
de nelegalitate ce viciazã procedura în
ceea ce-l priveºte, care în mod direct
atrage ºi nelegalitatea actului ce s-a
fundamentat pe o atare examinare.
În contextul analizãrii prezentului
recurs ºi reevaluând întregul material
probator al cauzei, dar ºi cadrul normativ
aplicabil, Înalta Curte reaminteºte
principiile dezvoltate în jurisprudenþa
comunitarã incidente în cauzã, potrivit cu
care, amploarea ºi detalierea motivãrii
depind de natura actului adoptat ºi de
circumstanþele fiecãrui caz, o motivare
insuficientã sau greºitã fiind consideratã
ca echivalentã cu lipsa motivãrii.
Mai mult, privitã în mod evident ca o
garanþie împotriva arbitrariului, motivarea
se impune în special în cazul actelor prin
care se modificã sau se suprimã drepturi
sau situaþii juridice individuale ºi
subiective, cum este ºi cazul în speþã,
astfel cã reglementarea în detaliu, mai cu
seamã în ceea ce-i priveºte pe candidaþii
declaraþi respinºi, a formei ºi/sau
conþinutului unui atare raport, poate fi
avutã în vedere, de lege ferenda, de cãtre
autoritatea recurentã.
Concluzionând, Înalta Curte urmeazã
ca în baza art. 312 alin. 1 ºi 2 din Codul
de procedurã civilã sã admitã recursul ºi
sã modifice hotãrârea atacatã numai în
parte, respectiv numai în ceea ce priveºte
excepþiile de nelegalitate, urmând a fi
pãstrate toate celelalte dispoziþii privitoare
la fondul cauzei.

6. Anularea unui act administrativ prin care se constatã neîndeplinirea unor
condiþii de numire în funcþia de procuror nu conduce în mod automat la
constatarea cã sunt îndeplinite aceste condiþii ºi la numirea în funcþia de procuror.
În cazul candidaþilor la concursul de admitere în magistraturã, condiþia de a fi
apt din punct de vedere psihologic este o condiþie de numire în funcþia de
judecãtor sau procuror.
(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia nr. 2644 din 5 iunie 2014,

dosar nr. 1403/33/2009*)
Din examinarea lucrãrilor din dosar,
constatã urmãtoarele:
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Prin cererea de chemare în judecatã,
reclamanta M.M.M. a solicitat, în
contradictoriu cu Consiliul Superior al
Magistraturii, anularea art. 2 din
Hotãrârea nr. 188/21.05.2009 a Secþiei
pentru procurori din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii, constatarea
nelegalitãþii examinãrii psihologice a
acesteia, obligarea pârâtului la emiterea
unei noi hotãrâri prin care sã se constate
cã aceasta îndeplineºte condiþiile
cumulativ prevãzute de art. 14 din Legea
nr. 303/2004 pentru numirea în funcþia de
procuror ºi sã înainteze Preºedintelui
României propunerea de numire în funcþia
de procuror la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Turda.
Prin sentinþa civilã nr. 959/29.11.2011,
Curtea de Apel Cluj, Secþia a II-a civilã,
de contencios administrativ ºi fiscal a
dispus urmãtoarele: a admis excepþia de
nelegalitate a art. 22 6, 22 7 ºi 37 din
Hotãrârea nr. 152/2006 emisã de
Consiliul Superior al Magistraturii ºi a
constatat aceste dispoziþii ca fiind
nelegale; a admis, în parte, cererea
formulatã de reclamanta M.M.M. ºi a
anulat art. 2 din Hotãrârea nr. 188/2009 a
Secþiei pentru procurori în ceea ce o
priveºte pe aceasta, inclusiv actele ºi
operaþiunile premergãtoare emiterii
acestei hotãrâri; a respins cererea
reclamantei de obligare a pârâtului la
emiterea unei noi hotãrâri prin care sã se
constate cã îndeplineºte condiþiile
prevãzute de Legea nr. 303/2004 pentru
numirea în funcþia de procuror ºi de
obligare a pârâtului la validarea
rezultatelor obþinute de reclamantã la
concursul de admitere în magistraturã din
data de 29.03.2009 ºi sã propunã
Preºedintelui României numirea acesteia
pe postul de procuror la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Turda; a obligat pârâtul
la plata cãtre reclamantã a cheltuielilor
de judecatã în sumã de 719,9 lei.
Împotriva acestei hotãrâri a formulat
recurs M.M.M., solicitând admiterea

acestuia, casarea în parte a hotãrârii
atacate în ceea ce priveºte soluþia datã
capetelor 3 ºi 4 din acþiune, ca
netemeinicã ºi nelegalã, ºi admiterea
acþiunii în totalitate, astfel cum a fost
formulatã ºi precizatã. De asemenea, a
solicitat obligarea pârâtului la plata
cheltuielilor de judecatã ocazionate în
aceastã cale de atac.
Recurenta aratã cã este nefondatã ºi
nelegalã soluþia datã cu privire la
obligarea Consiliului Superior al
Magistraturii la emiterea unei noi hotãrâri
prin care sã constate cã aceasta îndeplineºte condiþiile cumulativ prevãzute de
art. 14 din Legea nr. 303/2004 pentru
numirea în funcþia de procuror ºi la înaintarea Preºedintelui României a propunerii
de numire în funcþia de procuror la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Turda.
În motivarea cãii de atac se susþine
de recurentã cã hotãrârea a fost datã cu
încãlcarea dispoziþiilor art. 18, raportat la
art. 1 ºi art. 8 din Legea nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ. În
opinia recurentei, scopul acþiunii în
contencios administrativ este repararea
integralã a prejudiciului cauzat persoanei
vãtãmate, instanþa de fond fiind obligatã,
ca efect al admiterii primelor douã capete
de cerere, sã-l admitã ºi pe cel de-al
treilea.
Al doilea motiv de recurs se referã la
nelegalitatea soluþiei datã petitului 3 din
acþiune.
O altã criticã formulatã de recurentã
se referã la faptul cã instanþa de fond nu
a procedat la cercetarea fondului cauzei.
Recurenta susþine cã instanþa de fond
nu s-a pronunþat în nici un fel asupra
niciunuia din motivele de nelegalitate
invocate de aceasta ºi care vizau
nelegalitatea procedurii testãrii psihologice ºi a etapei reexaminãrii.
Recurenta criticã totodatã faptul cã
instanþa a acordat parþial cheltuielile de
judecatã solicitate, raportat la faptul cã nu
s-a analizat ºi fondul cauzei.
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Analizând recursul declarat în raport
de motivele invocate, Curtea apreciazã
pentru urmãtoarele considerente cã
acesta este sunt nefondat.
În ceea ce priveºte primul motiv de
recurs, se reþine cã acesta este
neîntemeiat.
Prin art. 2 din Hotãrârea nr. 188/
21.05.1009 a Secþiei pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii, a fost
constatatã neîndeplinirea cumulativã a
condiþiilor prevãzute de art. 222 alin. 2 din
Regulamentul privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului de admitere în
magistraturã, precum ºi procedura de
numire în funcþiile de judecãtor ºi
procuror, fãrã concurs, aprobat prin
Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 152 din 01.03.2006, astfel
cum a fost modificat prin Hotãrârea nr.
123 din 07.02.2008, de cãtre recurentã ºi
de cãtre o altã candidatã.
Dupã cum se observã, instanþa de
fond a anulat acest articol, fãrã a obliga
Consiliul Superior al Magistraturii la
emiterea unei noi hotãrâri prin care sã
constate cã recurenta îndeplineºte
condiþiile cumulativ prevãzute de art. 14
din Legea nr. 303/2004 pentru numirea
în funcþia de procuror ºi la înaintarea
preºedintelui României a propunerii de
numire în funcþia de procuror la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Turda.
Prin folosirea în cuprinsul Legii nr. 554/
2004, republicatã, a sintagmei repararea
pagubei ce i-a fost cauzatã s-a urmãrit
repunerea persoanei vãtãmate în situaþia
anterioarã ºi nu crearea pentru aceasta
a unei situaþii mai favorabile.
În concluzie, anularea unui act
administrativ prin care se constatã
neîndeplinirea unor condiþii de numire în
funcþia de procuror nu conduce în mod
automat la constatarea cã sunt îndeplinite
aceste condiþii ºi la numirea în funcþia de
procuror.
Referitor la cel de al doilea motiv de
recurs, se reþine cã este nefondat.

Potrivit art. 14 alin. 2 lit. e) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor
ºi procurorilor, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, la care face
trimitere art. 33 din acelaºi act normativ,
printre condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã cumulativ o persoanã
pentru a se putea înscrie la concursul de
admitere în magistraturã se numãrã ºi
aceea de a fi aptã, din punct de vedere
psihologic, pentru exercitarea funcþiei.
Astfel, rezultã cã în cazul candidaþilor
la concursul de admitere în magistraturã,
condiþia de a fi apt din punct de vedere
psihologic este o condiþie de numire în
funcþia de judecãtor sau procuror.
În cazul de faþã, nefiind îndeplinitã
condiþia de a fi apt din punct de vedere
psihologic, în mod corect instanþa de fond
nu a putut obliga Consiliul Superior al
Magistraturii la validarea rezultatului
obþinut de recurentã la concursul de
admitere în magistraturã din data 29
martie 2009.
Pe de altã parte, trebuie menþionat
faptul cã hotãrârea instanþei de fond de
anulare a art. 2 din Hotãrârea nr. 188/
21.05.1009 a Secþiei pentru procurori nu
conduce implicit la constatarea îndeplinirii
condiþiei de a fi apt psihologic, instanþa
de judecatã neputându-se substitui
comisiilor de examinare ºi reexaminare
psihologicã.
Prin urmare, instanþa de fond nu putea
obliga intimatul-pârât sã înainteze
Preºedintelui României propunerea de
numire în funcþia de procuror a unui
candidat care nu îndeplinea aceastã
condiþie.
Critica recurentei potrivit cãreia
instanþa nu a procedat la cercetarea
fondului cauzei, nu poate fi primitã.
Instanþa de fond a analizat cu prioritate
excepþia de nelegalitate invocatã cu
privire la dispoziþiile art. 226 227 ºi 37 din
Regulamentul privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului de admitere în
magistraturã, precum ºi procedura de
numire în funcþiile de judecãtor ºi
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procuror, fãrã concurs, dispoziþii care
reglementau chiar procedura de
desfãºurare a testãrii psihologice ºi a
reexaminãrii psihologice, rãspunzând
astfel ºi capãtului de cerere privind
nelegalitatea testãrii psihologice ºi a
reexaminãrii, astfel cã susþinerile
recurentei sunt neîntemeiate.
În final, susþinerea recurentei referitoare la cheltuielile de judecatã nu poate
fi reþinutã, deoarece atunci când

pretenþiile deduse judecãþii au fost admise
doar parþial, instanþa va acorda celui care
a câºtigat procesul numai o parte din
cheltuielile de judecatã, proporþional cu
pretenþiile admise.
În raport de cele mai sus menþionate,
Curtea apreciazã cã hotãrârea recuratã
este legalã, astfel încât, în temeiul art. 312
alin. 1 din Codul de procedurã civilã,
recursul formulat va fi respins ca
nefondat.

7. Împrejurarea cã unui judecãtor sau unui procuror care a primit o sancþiune
disciplinarã pentru o abatere sãvârºitã dupã intrarea în vigoare a Legii nr. 303/
2004 îi este înlãturatã/interzisã materializarea, dupã acel moment, a oricãrei
intenþii de promovare ca judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie nu este
de naturã a-i afecta vreun drept fundamental. Însã activarea unei sancþiuni
disciplinare aplicate anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 303/2004 capãtã
semnificaþia încãlcãrii principiului neretroactivitãþii legii civile, întrucât, prin
natura sa, o sancþiune disciplinarã, odatã aplicatã, nu poate produce alte
consecinþe ºi efecte viitoare, cu excepþia celor prevãzute în momentul dispunerii
ei.
(Curtea Constituþionalã, Decizia nr.
436 din 8 iulie 2014 referitoare la excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.
52 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 523 din
14.07.2014)
1. Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.
52 alin. 3 din Legea nr. ?303/2004 privind
statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
excepþie ridicatã de S.T. în Dosarul nr.
1.172/1/2013 al Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie - Secþia de contencios
administrativ ºi fiscal ºi care formeazã
obiectul Dosarului Curþii Constituþionale
nr. 228D/2014.
2. La apelul nominal lipsesc pãrþile,
faþã de care procedura de citare este legal
îndeplinitã.
3. Magistratul-asistent referã asupra
faptului cã autorul excepþiei a depus la
dosar o cerere prin care solicitã judecata
în lipsã.

4. Cauza fiind în stare de judecatã,
preºedintele Curþii acordã cuvântul
reprezentantului Ministerului Public, care
pune concluzii de respingere a excepþiei
de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã,
deoarece principiul egalitãþii cetãþenilor în
faþa legii nu înseamnã uniformitate.
Curtea, având în vedere actele ºi
lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
5. Prin Încheierea din 11 octombrie
2013, pronunþatã în Dosarul nr. 1.172/1/
2013, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
- Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal a sesizat Curtea Constituþionalã
cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 52 alin. 3 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecãtorilor
ºi procurorilor, excepþie ridicatã de S.T.
într-o cauzã având ca obiect soluþionarea
unui recurs formulat împotriva hotãrârii
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii.
6. În motivarea excepþiei de
neconstituþionalitate, se susþine cã
prevederile legale menþionate sunt
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neconstituþionale, deoarece, în vederea
participãrii la concursul de promovare în
funcþia de judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, se instituie pentru
magistratul care ºi-a depus candidatura
condiþia sã nu fi fost niciodatã sancþionat
disciplinar. O astfel de condiþie nu-ºi
gãseºte nicio justificare obiectivã ºi
rezonabilã care sã impunã un tratament
discriminatoriu faþã de alþi magistraþi care
participã la promovarea pe funcþii de
execuþie ori de conducere la tribunale sau
curþi de apel ori, dupã caz, la parchetele
de pe lângã acestea. De exemplu, potrivit
art. 44 alin. ?(1) din Legea nr. 303/2004,
pot participa la concursul de promovare
la instanþe sau parchete imediat
superioare judecãtorii ºi procurorii care
nu au fost sancþionaþi disciplinar în ultimii
3 ani. Tot astfel, potrivit art. 48 alin. 2 din
aceeaºi lege, pot participa la concursul
pentru numirea în funcþiile de conducere
din cadrul judecãtoriilor, tribunalelor,
curþilor de apel ºi parchetelor
corespunzãtoare judecãtorii care, între
alte condiþii, nu au fost sancþionaþi
disciplinar în ultimii 3 ani. Cu toate
acestea,
încãlcând
principiul
nediscriminãrii ºi egalitãþii în faþa legii,
pentru promovarea în funcþia de judecãtor
la instanþa supremã legiuitorul a prevãzut
în aceeaºi lege condiþia ca magistratul în
cauzã sã nu fi fost niciodatã sancþionat
disciplinar. O asemenea cerinþã diferitã
de promovare a judecãtorilor ºi
procurorilor constituie, în opinia autorului,
o încãlcare a dispoziþiilor art. 16 din
Constituþie.
7. Totodatã, aceastã cerinþã de
participare la examenul de promovare la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, prin
care se menþioneazã cã respectivul
magistrat sã nu fi fost niciodatã sancþionat
disciplinar, creeazã un tratament
discriminatoriu între magistraþii care
candideazã pentru acest examen ºi
magistraþii care sunt deja judecãtori la
instanþa supremã, deoarece, teoretic,

aceºtia din urmã pot fi sancþionaþi
disciplinar câtã vreme ocupã aceastã
funcþie. Dacã legiuitorul a avut în vedere
la instituirea condiþiei contestate regula
potrivit cãreia judecãtorii de la instanþa
supremã sã nu fie sancþionaþi disciplinar,
atunci ar fi trebuit sã instituie ºi o
prevedere legalã corelativã a înlãturãrii
din funcþie în urma sancþionãrii.
8. În sfârºit, autorul excepþiei mai aratã
cã dispoziþiile legale criticate încalcã ºi
principiul neretroactivitãþii legii civile,
deoarece sunt aplicate situaþiilor ivite
înainte de intrarea lor în vigoare, respectiv
persoanelor sancþionate disciplinar
înainte de apariþia Legii nr. 303/2004.
9. Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
- Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal opineazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã,
deoarece dispoziþiile criticate instituie
reguli pentru accederea în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, în considerarea specificului
concursului de promovare la cea mai
înaltã instanþã din sistemul judiciar, toþi
candidaþii fiind supuºi aceluiaºi tratament
juridic.
10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. 1
din Legea nr. 47/1992, încheierea de
sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului,
Guvernului ºi Avocatului Poporului,
pentru a-ºi exprima punctele de vedere
asupra excepþiei de neconstituþionalitate
ridicate.
11. Avocatul Poporului apreciazã cã
dispoziþiile criticate sunt constituþionale,
deoarece condiþiile de participare la
concursul de promovare în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie se aplicã doar pentru viitor, fãrã a
avea efecte retroactive asupra
promovãrilor care au fost fãcute anterior
intrãrii în vigoare a prevederilor legale
criticate.
12. De asemenea, stabilirea acestor
criterii de participare la concursul de
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promovare este de competenþa
legiuitorului, care, þinând cont de
particularitãþile activitãþii desfãºurate de
cãtre judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie, reglementeazã reguli specifice,
fapt care nu constituie o discriminare. De
altfel, judecãtorii de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie au beneficiat ºi continuã
sã beneficieze de un statut aparte,
justificat de natura activitãþii desfãºurate.
Or, principiul egalitãþii, aºa cum s-a arãtat
în mod constant în jurisprudenþa Curþii
Constituþionale,
nu
presupune
uniformitate.
13. Preºedinþii celor douã Camere
ale Parlamentului ºi Guvernul nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra
excepþiei de neconstituþionalitate.
Curtea,
examinând încheierea de sesizare,
punctul de vedere al Avocatului Poporului,
raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
14. Curtea Constituþionalã a fost legal
sesizatã ºi este competentã, potrivit
dispoziþiilor art. 146 lit.d) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. 2, ale art. 2, 3,
10 ºi 29 din Legea nr. ?47/1992, sã
soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate.
15. Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie dispoziþiile art. 52
alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 826 din 13
septembrie 2005, astfel cum au fost
modificate prin art. I pct.1 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 81/2012
pentru modificarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judecãtorilor ºi
procurorilor, precum ºi pentru modificarea
art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciarã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
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nr. ?837 din 12 decembrie 2012, care au
urmãtorul conþinut: Pot participa la
concursul de promovare în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie judecãtorii ºi procurorii care au cel
puþin gradul de curte de apel sau parchet
de pe lângã curtea de apel, care au
îndeplinit efectiv cel puþin 3 ani funcþia de
judecãtor la curtea de apel sau de
procuror la parchetul de pe lângã curtea
de apel ori la Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, au obþinut
calificativul «foarte bine» la ultimele 3
evaluãri, nu au fost niciodatã sancþionaþi
disciplinar ºi au o vechime în funcþia de
judecãtor sau procuror de cel puþin 15
ani.
16. Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã dispoziþiile
legale criticate încalcã prevederile
constituþionale ale art. 16 referitor la
Egalitatea în drepturi ºi art. 15 alin. 2
referitor la principiul neretroactivitãþii legii
civile.
17. Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã în
speþa dedusã judecãþii autorul excepþiei
a fost sancþionat disciplinar în anul 2001,
fiindu-i aplicatã sancþiunea disciplinarã a
diminuãrii indemnizaþiei de încadrare
lunarã cu 15% pe o perioadã de 3 luni.
Comisia de organizare a concursului de
promovare în funcþia de judecãtor la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie organizat în
perioada 7 ianuarie 2013 - 31?mai 2013
a respins cererea judecãtorului în cauzã
de înscriere la concurs, deoarece nu a
îndeplinit condiþia prevãzutã de textul
legal contestat referitoare la inexistenþa
sancþiunilor disciplinare. Ulterior, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a
respins contestaþia formulatã împotriva
hotãrârii comisiei de organizare a
concursului. Drept urmare, împotriva
hotãrârii dispuse de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a fost formulat
recurs la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
- Secþia de contencios administrativ ºi
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fiscal, cadru procesual în care a fost
invocatã prezenta excepþie de neconstituþionalitate.
18. Dispoziþiile art. 52 alin. 3 din Legea
nr. 303/2004 dispun cu privire la condiþiile
de participare la concursul de promovare
în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie. Astfel, pe lângã
calitatea de judecãtor sau procuror cu
grad de curte de apel care a îndeplinit
efectiv 3 ani în aceastã funcþie, care are
o vechime în magistraturã de cel puþin 15
ani ºi care a obþinut calificativul foarte
bine la ultimele 3 evaluãri, prevederile
contestate impun ºi condiþia ca acesta sã
nu fi fost niciodatã sancþionat disciplinar.
19. Autorul excepþiei susþine cã
aceastã condiþie referitoare la inexistenþa
sancþiunii disciplinare afecteazã
dispoziþiile constituþionale ale art. 16
referitor la Egalitatea în drepturi ºi art. ?15
alin. 2 referitor la principiul neretroactivitãþii legii civile.
20. În ce priveºte critica fundamentatã
pe încãlcarea principiului egalitãþii în
drepturi, Curtea constatã cã, din punct de
vedere juridic, nu poate fi pus semnul
egalitãþii între judecãtorii ºi procurorii care
promoveazã în funcþii de execuþie ori de
conducere la nivelul tribunalelor/curþilor
de apel ºi, respectiv, cei care promoveazã
în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie. Dimpotrivã, situaþiile
obiectiv diferite în care aceºtia se aflã
justificã ºi chiar impun instituirea unui
tratament diferenþiat. În caz contrar nu ar
putea fi susþinute niciun fel de deosebiri
ce þin de condiþiile pe care legiuitorul le
gãseºte oportune în vederea promovãrii.
De altfel, Curtea în jurisprudenþa sa, a
statuat cã alegerea liberã a profesiei, a
meseriei sau a ocupaþiei, precum ºi a
locului de muncã nu poate fi interpretatã
în sensul cã orice persoanã, oricând
poate opta pentru exercitarea unei profesii
ori a unei meserii sau pentru alegerea
oricãrui loc de muncã fãrã a avea
pregãtirea ºi calificarea corespunzãtoare

ori fãrã a face dovada cã a obþinut avizul,
autorizaþia sau atestatul, în cazul în care
pentru exercitarea unei profesii sau
meserii se cere, pe lângã absolvirea
studiilor ori calificarea necesarã, ºi acest
lucru (a se vedea, în acest sens, Decizia
nr. 545 din 7 decembrie 2004, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 85 din 25?ianuarie 2005).
21. Cu privire la semnificaþia
principiului consacrat de art. 16 alin. 1 din
Legea fundamentalã, Curtea Constituþionalã a statuat, prin Decizia nr. 1 din 8
februarie 1994, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 69 din
16 martie 1994, cã principiul egalitãþii în
faþa legii presupune instituirea unui
tratament egal pentru situaþii care, în
funcþie de scopul urmãrit, nu sunt diferite.
De aceea el nu exclude, ci, dimpotrivã,
presupune soluþii diferite pentru situaþii
diferite. În consecinþã, un tratament diferit
nu poate fi doar expresia aprecierii
exclusive a legiuitorului, ci trebuie sã se
justifice raþional, în respectul principiului
egalitãþii cetãþenilor în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice.
22. De asemenea, art. 16 din Constituþie vizeazã egalitatea în drepturi între
cetãþeni în ceea ce priveºte recunoaºterea în favoarea acestora a unor drepturi
ºi libertãþi fundamentale, nu ºi identitatea
de tratament juridic asupra aplicãrii unor
mãsuri, indiferent de natura lor. În felul
acesta se justificã nu numai admisibilitatea unui regim juridic diferit faþã de
anumite categorii de persoane, dar ºi
necesitatea lui (Decizia nr. 53 din
19?februarie 2002, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 224 din
3 aprilie 2002).
23. În lumina acestor considerente,
Curtea constatã cã persoanele vizate de
dispoziþiile art. 52 alin. 3 din Legea nr.
?303/2004 se aflã într-o situaþie obiectiv
distinctã de aceea în care se aflã persoanele care au vocaþia de a accede la o
funcþie publicã - de execuþie/conducere
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la nivelul instanþelor ºi parchetelor pânã
la nivel de curte de apel - , împrejurare
ce justificã un tratament juridic deosebit.
Antecedentele acestora sub aspectul
conduitei profesionale dovedite în
calitatea anterioarã de judecãtori sau
procurori reprezintã elementul obiectiv de
diferenþiere în cadrul aceleiaºi categorii
de persoane cu vocaþie generalã de
înscriere la un concurs pentru promovarea ca judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie ºi constituie totodatã
un motiv suficient pentru legiuitor de a
institui o condiþie suplimentarã referitoare
la inexistenþa sancþiunilor disciplinare.
Astfel, introducerea acestei cerinþe este
justificatã de situarea instanþei supreme
în vârful sistemului judiciar ºi nu este de
naturã a înfrânge dispoziþiile constituþionale invocate.
24. În concluzie, Curtea constatã cã
fundamentarea excepþiei de neconstituþionalitate din perspectiva afectãrii art. 16
din Constituþie este neîntemeiatã.
25. În ce priveºte critica referitoare la
încãlcarea principiului neretroactivitãþii
legii civile consacrat de art. 15 alin. 2 din
Legea fundamentalã, Curtea Constituþionalã reþine cã, aºa cum a arãtat mai sus,
legiuitorul, în limitele marjei de apreciere
de care se bucurã, este liber sã impunã
astfel de condiþii ce þin de promovarea ca
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. De aceea, raþiunile justificate de
necesitatea constituirii unei instanþe
supreme din judecãtori asupra cãrora nu
poate plana niciun fel de suspiciune cu
privire la cariera lor profesionalã reprezintã un mijloc de consolidare a statului
de drept. Cu toate acestea, criteriile avute
în vedere de noua reglementare trebuie
sã se supunã, asemeni oricãrei legi,
exigenþelor impuse de principiul
neretroactivitãþii legii civile, întrucât,
potrivit art. 15 alin. ?(2) din Constituþie,
Legea dispune numai pentru viitor [...].
De aceea, legiuitorul este obligat ca, în
activitatea de legiferare, sã respecte

principiul neretroactivitãþii legii (cu singura
excepþie permisã, cea a legii penale sau
contravenþionale mai favorabile). La nivel
infraconstituþional, principiul neretroactivitãþii legii civile este prevãzut de art. 6
din Codul civil cu denumirea marginalã
Aplicarea în timp a legii civile. Totodatã,
art. 3 din Legea nr. ?71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 409 din
10 iunie 2011, cuprinde dispoziþii
referitoare la soluþionarea conflictului de
legi în timp, potrivit cãrora Actele ºi
faptele juridice încheiate ori, dupã caz,
sãvârºite sau produse înainte de intrarea
în vigoare a Codului civil nu pot genera
alte efecte juridice decât cele prevãzute
de legea în vigoare la data încheierii sau,
dupã caz, a sãvârºirii ori producerii lor.
26. La o primã analizã s-ar putea
desprinde concluzia potrivit cãreia
problema supusã controlului vizeazã
modul de interpretare ºi aplicare a legii,
atribut care, prin excelenþã, þine de
resortul instanþelor de drept comun,
întrucât existenþa ori inexistenþa sancþiunii
disciplinare reprezintã, de la data apariþiei
Legii nr. 303/2004, un criteriu care poate
fi cu uºurinþã identificat de autoritãþile
competente. Cu toate acestea, þinând
seama de faptul cã principiul neretroactivitãþii legii civile este indisolubil legat
de procesul de interpretare ºi de aplicare
al legii, se poate constata cã textul ce
cuprinde condiþia nu au fost niciodatã
sancþionaþi disciplinar creeazã, din
perspectiva conflictului de legi în timp,
respectiv Legea Curþii Supreme de
Justiþie nr. ?56/1993, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
Legea nr. 303/2004, neajunsuri care sunt
de naturã a afecta principiul constituþional
al aplicãrii pentru viitor al legii civile. Aºa
cum însãºi instanþa de contencios
constituþional a statuat în jurisprudenþa sa,
ea va interveni numai atunci când cel
chemat sã spunã dreptul este încãtuºat
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de lege prin imposibilitatea de a respecta
o normã constituþionalã (a se vedea
Decizia nr. 148 din 18 martie 2014,
publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 270 din 11 aprilie 2014).
27. Cã aºa stau lucrurile o dovedeºte
ºi evoluþia legislativã a normei criticate
referitoare la condiþia impusã de legiuitor.
Astfel, ea a fost introdusã de legiuitor în
anul 2004 odatã cu adoptarea Legii nr.
303/2004, sens în care, potrivit art. 51 alin.
1 din varianta existentã la acea datã,
pentru a putea promova în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
judecãtorul ori procurorul interesat trebuia
sã nu fi fost sancþionat disciplinar.
Condiþia a fost menþinutã cu acelaºi
conþinut ºi de modificãrile aduse textului
prin titlul XVII pct.78 din Legea nr. 247/
2005 privind reforma în domeniile
proprietãþii ºi justiþiei, precum ºi unele
mãsuri adiacente, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 653 din
22 iulie 2005. Legea nr. ?303/2004 a fost
republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, textul criticat regãsindu-se în
art. 52 alin. 1. Ulterior, prin Legea nr. 300/
2011 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor, precum ºi
pentru modificarea art. 29 alin. 1 lit.b) din
Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciarã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 925 din 27
decembrie 2011, a fost modificat art. 52
din Legea nr. 303/2004, sens în care
condiþia supusã controlului se regãseºte
în alin. 3 al art. 52 ºi, spre deosebire de
forma iniþialã, respectiv nu au fost
sancþionaþi disciplinar, a fost adãugat
adverbul de timp niciodatã, condiþia
legalã având urmãtorul conþinut, ºi anume
nu au fost niciodatã sancþionaþi
disciplinar. Diferenþa de nuanþã ºi
intensitate dintre cele douã forme ale
condiþiei nu a fost în niciun fel motivatã în
expunerea de motive a Legii nr. 300/2011,

iniþiatorul fãcând de la bun început
adãugarea în forma iniþialã a proiectului
de lege.
28. Fãrã îndoialã cã, de la data
apariþiei sale, Legea nr. ?303/2004 se
aplicã tuturor situaþiilor juridice nãscute
sub imperiul sãu. Altfel spus, împrejurarea
cã unui judecãtor sau unui procuror care
a primit o sancþiune disciplinarã pentru o
abatere sãvârºitã dupã intrarea în vigoare
a Legii nr. 303/2004 îi este înlãturatã/
interzisã materializarea, dupã acel
moment, a oricãrei intenþii de promovare
ca judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie nu este de naturã a-i afecta vreun
drept fundamental, întrucât simpla
expectativã/vocaþie pe care acesta o are
trebuie sã se supunã regulilor noi
instituite, reguli care de altfel îi erau deplin
cunoscute.
29. Alta este situaþia în care persoana
interesatã a fost sancþionatã disciplinar
anterior apariþiei normei criticate. Din
aceastã perspectivã aplicarea sancþiunii
disciplinare reprezintã un act uno ictu ale
cãrei efecte s-au stins, s-au epuizat în
momentul respectiv. Prin urmare,
constituie un fapt complet realizat care nu
mai poate produce alte consecinþe juridice
în afara celor expres prevãzute la acea
datã. Or, în absenþa unor astfel de norme,
activarea ulterioarã a unor efecte cu
conþinut prohibitiv capãtã semnificaþia
încãlcãrii principiului neretroactivitãþii legii
civile, întrucât, prin natura sa, o sancþiune
disciplinarã, odatã aplicatã, nu poate
produce alte consecinþe ºi efecte viitoare,
cu excepþia celor prevãzute în momentul
dispunerii ei. În caz contrar, conduita
legiuitorului înfrânge ºi cerinþa previzibilitãþii normei juridice.
30. Aºa fiind, deºi legea nouã poate
dispune cu privire la consecinþe ºi efecte
nerealizate susceptibile de executare
continuã/succesivã, ea nu va putea
reglementa cu privire la fapte care, înainte
de intrarea ei în vigoare, au dat naºtere
sau, dupã caz, au modificat sau au stins
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o situaþie juridicã, ori cu privire la efecte
pe care acea situaþie juridicã le-a produs
înainte de aceeaºi datã. Prin urmare,
abaterea disciplinarã sãvârºitã anterior
apariþiei Legii nr. 303/2004 reprezintã, din
perspectiva conflictului de legi civile în
timp, facta praeterita, realizatã în
întregime înainte de intrarea în vigoare a
legii noi ºi pentru care, dacã s-ar aplica o
lege ulterioarã ar însemna sã i se atribuie
efect retroactiv. De aceea, dacã legea
creeazã o situaþie juridicã nouã, ea nu ar
putea sã prevadã cã noua situaþie juridicã
s-a nãscut din fapte anterioare intrãrii sale
în vigoare.
31. În consecinþã, având în vedere ºi
dispoziþiile art. 4 teza finalã referitor la
Derularea carierei, din Expunerea de
motive a Cartei Europene privind Statutul
Judecãtorilor de la Strasbourg, 8 - 10 iulie
1998, potrivit cãruia ceea ce este de temut
este judecãtorul blocat în mod ilegitim în
promovare, Curtea urmeazã a admite
prezenta excepþie de neconstituþionalitate
din perspectiva criticilor fundamentate pe
încãlcarea dispoziþiilor art. ?15 alin. 2 din
Constituþie, deoarece prevederile art. 52
alin. ?(3) din Legea nr. 303/2004 sunt
constituþionale în mãsura în care sintagma nu au fost niciodatã sancþionaþi
disciplinar vizeazã numai abaterile disciplinare comise dupã intrarea în vigoare a
Legii nr. 303/2004.
32. Pentru considerentele expuse mai
sus, în temeiul art. 146 lit.d) ºi al art. 147

alin. (4) din Constituþie, al art. 1 - 3, al art.
11 alin. 1 lit.A.d) ºi al art. 29 din Legea nr.
47/1992, cu majoritate de voturi,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,
ÎN NUMELE LEGII,
DECIDE:
Admite excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 52 alin. 3 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor ridicatã de
S.T. în Dosarul nr. 1.172/1/2013 al Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie - Secþia de
contencios administrativ ºi fiscal ºi
constatã cã sintagma nu au fost niciodatã
sancþionaþi disciplinar este constituþionalã în mãsura în care dispune numai cu
privire la abaterile disciplinare sãvârºite
dupã intrarea în vigoare a Legii nr. 303/
2004.
Definitivã ºi general obligatorie.
Decizia se comunicã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului,
Guvernului ºi Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie - Secþia de contencios administrativ ºi fiscal ºi se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Pronunþatã în ºedinþa din data de 8
iulie 2014.
Rubricã realizatã de
judecãtor Paula Andrada Coþovanu*,
inspector judiciar, Inspecþia Judiciarã
ºi
judecãtor Dragoº Cãlin**,
Curtea de Apel Bucureºti

* E-mail contact profesional: paula.cotovanu@just.ro.
** E-mail contact profesional: dragos.calin@just.ro.
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