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Avocatul Poporului, întrevedere cu delegaţia Misiunii Comisiei Europene în 
cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare pe Justiţie 

 
 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de domnul Ionel Oprea, 

doamna Ecaterina Teodorescu, doamna Magda Ştefănescu, adjuncţi, precum şi de 

doamnele Ecaterina Mirea şi Andreea Băicoianu, consilieri, s-au întâlnit, astăzi, cu 

experţi ai Misiunii Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi 

Verificare pe Justiţie. Din delegaţia Comisiei Europene au făcut parte următorii: 

domnul William Sleath (Şef de Unitate, Secretariatul General al Comisiei Europene), 

domnul Julien Mousnier (Adjunct al Şefului de Unitate, Secretariatul General al 

Comisiei Europene), doamna Jeanne De Jaegher (Secretariatul General al Comisiei 

Europene), doamna Maria Arsene (Consilier MCV, Secretariatul General al Comisiei 

Europene), domnul Joze Strus (Direcţia Generală Justiţie), doamna Irina Ştefuriuc 

(Direcţia Generală Afaceri Interne).  

 

În cadrul întrevederii, Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a făcut o 

scurtă prezentare a atribuţiilor şi activităţii instituţiei. Problematica ordonanţelor de 

urgenţă ale Guvernului a fost şi ea abordată în cadrul discuţiilor, iar reprezentanţii 

instituţiei au declarat că aceasta a constituit o temă de dialog între Avocatul Poporului, 

societatea civilă şi membrii organizaţiilor neguvernamentale. Acestea din urmă au 

atras atenţia că, deşi în 2014 media emiterii ordonanţelor de urgenţă a scăzut, numărul 

acestora rămâne foarte mare în continuare.   

 

Membrii delegaţiei Comisiei Europene s-au arătat interesaţi cu privire la 

ordonanţele de urgenţă şi legile atacate în contencios constituţional de către Avocatul 

Poporului. Domnul Victor Ciorbea a reamintit obiecţia de neconstituţionalitate 

formulată de către Avocatul Poporului cu privire la Legea pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 

comunicaţiile electronice, ca şi ridicarea directă a excepţiei de neconstituţionalitate 



 
 

a dispoziţiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui 

pachet de acţiuni deţinute de stat în Portul Constanţa, către Consiliul Local al 

Municipiului Constanţa, ambele admise de către Curtea Constituţională a României. 

Domnia-sa a făcut referire şi la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 

1121 alin.(2) lit. a) din Codul Penal, referitor la confiscarea extinsă, cu care a fost 

sesizată Curtea Constituţională la data de 3 decembrie 2014.  

 

În dialogul cu reprezentanţii Comisiei Europene, Avocatul Poporului a făcut 

referire la două ordonanţe de urgenţă, în cazul cărora au existat solicitări de a fi 

sesizată Curtea Constituţională: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru 

reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, denumită de 

presă “Ordonanţa privind migraţia primarilor”. Cu privire la ordonanţele de urgenţă ale 

Guvernului în materie electorală, domnul Victor Ciorbea a precizat că, de-a lungul 

anilor, Avocatul Poporului a avut o poziţie constantă în a nu interveni în sensul 

sesizării Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate directă a acestora, 

date fiind circumstanţele în care acestea erau emise de executiv. Domnia-sa a remarcat 

faptul că Avocatul Poporului trebuie să fie imparţial şi obiectiv, fără a se angaja ca 

arbitru în diferendele cu nuanţă politică dintre instituţiile statului. Domnul Victor 

Ciorbea a reamintit, în context, Decizia nr. 336/2013 a Curţii Constituţionale, conform 

căreia “Avocatul Poporului are exclusivitatea în privinţa deciziei de a ridica o 

excepţie de neconstituţionalitate, parte a independenţei instituţionale şi 

funcţionale de care acesta se bucură”. Conform aceleiaşi Decizii, Avocatul 

Poporului nu poate fi obligat sau împiedicat de nicio autoritate publică să ridice o atare 

excepţie de neconstituţionalitate.  

La finalul discuţiilor, Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a exprimat 

disponibilitatea sa şi a instituţiei pe care o conduce de a colabora în continuare cu 

reprezentanţii Comisiei Europene, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare 

pe Justiţie.    
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