
Comunicat de presă

(26 martie 2015) Ref.: Cerere de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională
dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie �i

Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi Parlamentul României, respectiv
Camera Deputa�ilor �i Senatul, pe de altă parte

        Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis joi, 26 martie a.c., preşedintelui

Curţii Constituţionale, domnul Augustin Zegrean, o cerere de soluţionare a conflictului juridic

de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de

Casa�ie �i Justi�ie �i Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi Parlamentul

României, respectiv Camera Deputa�ilor �i Senatul, pe de altă parte.

Vă transmitem textul integral al cererii:

____________________

Bucureşti, 26 martie 2015

Domnului Augustin Zegrean

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

În conformitate cu prevederile Art. 146 lit. e) şi ale Art. 80 din Constituţia României,

republicată, precum şi ale Art. 11 alin. (1) pct. A lit. e), Art. 34, Art. 35 şi Art. 36 din Legea nr.

47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, formulez

următoarea:

CERERE DE SOLUŢIONARE A

CONFLICTULUI JURIDIC DE NATURĂ CONSTITUŢIONALĂ

dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie �i

Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi Parlamentul României, respectiv Camera

Deputa�ilor �i Senatul, pe de altă parte

I.  Temeiul legal:

1. CONSTITUŢIA

Art. 61 alin. (1)  - Parlamentul este organul reprezentativ al poporului român �i unica

autoritate legiuitoare a �ării. 

Art. 76 alin. (2)  - Legile ordinare �i hotărârile se adoptă cu votul majorită�ii membrilor

prezen�i din fiecare Cameră.

Art. 80 alin. (2) - Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna

funcţionare a autorităţilor publice.

Art. 133 alin. (1) -  Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independen�ei justi�iei.

Art. 146 - Curtea Constituţională are următoarele atribuţii: (�) e) soluţionează conflictele



juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României,

a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui

Consiliului Superior al Magistraturii; (�).

Art. 147 alin. (4) - Deciziile Cur�ii Constitu�ionale se publică în Monitorul Oficial. De la

data publicării, deciziile sunt general obligatorii �i au putere numai pentru viitor.

2. LEGEA nr. 47/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată

Art. 11 alin. (1) pct. A lit. e) - (1) Curtea Constituţională pronunţă decizii, hotărâri şi emite

avize, după cum urmează: A. Decizii, în cazurile în care: (�) e) soluţionează conflictele

juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României,

a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui

Consiliului Superior al Magistraturii; (�).

Art. 34. - (1) Curtea Constituţională soluţionează conflictele juridice de natură constituţională

dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor

două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii. (2)

Cererea de soluţionare a conflictului va menţiona autorităţile publice aflate în conflict, textele

legale asupra cărora poartă conflictul, prezentarea poziţiei părţilor şi opinia autorului cererii.

Art. 35. - (1) Primind cererea, preşedintele Curţii Constituţionale o va comunica părţilor aflate

în conflict, solicitându-le să îşi exprime, în scris, în termenul stabilit, punctul de vedere asupra

conţinutului conflictului şi a eventualelor căi de soluţionare a acestuia, şi va desemna

judecătorul-raportor. (2) La data primirii ultimului punct de vedere, dar nu mai târziu de 20 de

zile de la primirea cererii, preşedintele Curţii Constituţionale stabileşte termenul pentru şedinţa

de judecată şi citează părţile implicate în conflict. Dezbaterea va avea loc la data stabilită de

preşedintele Curţii Constituţionale chiar dacă vreuna dintre autorităţile publice implicate nu

respectă termenul stabilit pentru prezentarea punctului de vedere. (3) Dezbaterea are loc pe

baza raportului prezentat de judecătorul-raportor, a cererii de sesizare, a punctelor de vedere

prezentate potrivit alin. (1), a probelor administrate şi a susţinerilor părţilor.

Art. 36. - Decizia prin care se soluţionează conflictul juridic de natură constituţională este

definitivă şi se comunică autorului sesizării, precum şi părţilor aflate în conflict, înainte de

publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. Starea de fapt:

În conformitate cu prevederile Art. 72 alin. (2) din Constitu�ie, republicată, cele două Camere

ale Parlamentului au fost sesizate de ministrul Justi�iei, potrivit legii, cu cereri de

încuviin�are a re�inerii �i/sau arestării preventive a unor deputa�i �i senatori în dosare ale

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie - Direc�ia Na�ională

Anticorup�ie. La data de 25 martie a.c., pe ordinea de zi a Camerei Deputa�ilor a fost

înscrisă cererea de încuviin�are a re�inerii �i arestării preventive a deputatului

Theodor-Cătălin Nicolescu aprobată cu 174 de voturi pentru �i 99 de voturi împotrivă,

hotărârea fiind adoptată în conformitate cu prevederile Art. 76 alin. (2) din Constitu�ie. La



aceea�i dată, pe ordinea de zi a Senatului au fost înscrise două cereri de încuviin�are a

re�inerii �i arestării preventive pentru doi senatori, respectiv pentru Darius Bogdan Vâlcov

�i Dan-Coman �ova. Supusă la vot, cererea referitoare la domnul Darius Bogdan Vâlcov a

întrunit 97 de voturi pentru �i 48 de voturi împotrivă, 5 fiind anulate, iar hotărârea a fost

adoptată în conformitate cu prevederile Art. 76 alin. (1) din Constitu�ie; supusă la vot, cererea

referitoare la domnul senator  Dan-Coman �ova  a primit 79 de voturi pentru,  67 de voturi

contra �i 5 anulate �i, motivat de faptul că nu a întrunit voturile senatorilor, această cerere a

fost respinsă. Aplicarea diferită a normelor legale �i regulamentare referitoare la majoritatea

necesară încuviin�ării acestor cereri a creat un statut juridic diferen�iat între deputa�i �i

senatori, fapt ce contravine prevederilor Art. 69-72  coroborate cu cele ale Art. 65 alin. (2) lit.

j) �i ale Art. 73 alin. (3) lit. c) din Constitu�ie, republicată, ce consacră un statut

nediferen�iat deputa�ilor fa�ă de senatori. În mod concret, în timp ce la Camera

Deputa�ilor, asupra cererilor de încuviin�are a re�inerii �i/sau arestării preventive a unor

deputa�i s-a hotărât, potrivit Art. 195 alin. (8) din Regulament, cu votul majorită�ii

deputa�ilor prezen�i, la Senat, asupra cererilor de încuviin�are a re�inerii �i/sau arestării

preventive a unor senatori s-a hotărât, potrivit Art. 173 din Regulamentul Senatului, cu votul

majorită�ii senatorilor. În acest mod, una dintre cererile men�ionate a fost respinsă de Senat,

pe motiv că acestea nu au întrunit numărul de voturi necesare adoptării. 

III. În drept:

Solicităm Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra existenţei unui conflict juridic de natură

constituţională ivit între autoritatea judecătorească, reprezentată în cauză de către Ministerul

Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie �i Consiliul Superior al

Magistraturii, pe de-o parte, şi Parlamentul României, respectiv Camera Deputa�ilor �i

Senatul, pe de altă parte, generat de omisiunea celor două Camere ale Parlamentului de a pune

de acord dispozi�iile Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputa�ilor �i al

senatorilor, republicată, �i ale Art. 173 din Regulamentul Senatului cu prevederile Art. 76

alin.(2) din Constitu�ie, republicată.

Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, noţiunea de conflict juridic de natură

constituţională constă în "acte sau acţiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe îşi

arogă puteri, atribuţii sau competenţe, care, potrivit Constituţiei, aparţin altor autorităţi

publice, ori omisiunea unor autorităţi publice, constând în declinarea competenţei sau în

refuzul de a îndeplini anumite acte care intră în obligaţiile lor" (Decizia nr. 53 din 28 ianuarie

2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 17 februarie 2005).

Astfel, pentru a interveni Curtea Constituţională în vederea soluţionării unui conflict apreciem

că sunt îndeplinite cumulativ cele trei condiţii, respectiv:

a)    conflictul să fie între autorităţi publice;

b)    conflictul să fie juridic;

c)    conflictul să fie de natură constituţională.



Cu referire la prezenta cerere, condi�iile existen�ei unui conflict juridic de natură

constitu�ională sunt îndeplinite, pentru motivele pe care le vom arăta în continuare.

Autorităţile mai-sus enunţate, respectiv Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte

de Casa�ie �i Justi�ie �i Parlamentul, respectiv Camera Deputa�ilor �i Senatul,  sunt

autorităţi publice, fiind reglementate în Titlul III "Autorităţile publice" din Constituţie. 

Conflictul este unul de natură juridică, având în vedere că izvorul acestuia îl reprezintă

inac�iunea  Parlamentului prin care nu a fost pusă în acord legea organică cu dispozi�iile

Legii fundamentale. 

În ceea ce prive�te cererile de reţinere, arestare sau percheziţie a senatorilor referitor la 

majoritatea necesară aprobării prin hotărâre a acestora, sunt aplicabile următoarele prevederi:

-	Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputa�ilor �i al senatorilor, potrivit

cărora Camera hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorităţii membrilor săi;

-	Art. 173  din Regulamentul Senatului, potrivit cărora Senatul hotărăşte asupra cererii cu

votul  majorităţii membrilor săi;

-	Art. 195 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, potrivit cărora Camera hotărăşte

asupra cererii cu votul secret al majorităţii membrilor prezen�i.

Prin Decizia Cur�ii Constitu�ionale nr. 392/2007 referitoare la admiterea excepţiei de

neconstituţionalitate a dispoziţiilor Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 325 din

15 mai 2007), Curtea Constitu�ională a statuat că, de regulă, hotărârile Parlamentului se

adoptă cu majoritate simplă de voturi, dacă Legea fundamentală nu prevede altfel. În acela�i

sens, men�ionăm �i Decizia Cur�ii Constitu�ionale nr. 990/2008 privind

constitu�ionalitatea dispozi�iilor Art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului (publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 716 din 25 martie 2008) - referitor la majoritatea

necesară adoptării hotărârilor Senatului privind cererile de urmărire penală în cazul senatorilor

care sunt sau au fost membri ai Guvernului; prin această decizie, Curtea Constitu�ională a

constatat neconstitu�ionalitatea prevederilor Art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului,

statuând că cererile anterior men�ionate se aprobă printr-o hotărâre a Senatului, cu votul

majorită�ii senatorilor prezen�i, întrucât Constitu�ia nu prevede în această situa�ie o altă

majoritate necesară adoptării acestui tip de hotărâri.

Obligativitatea deciziilor Cur�ii Constitu�ionale (exprimate, în cazul de fa�ă, �i printr-o

jurispruden�ă constantă a acesteia) generează, în conformitate cu dispozi�iile Art. 147 alin.

(4) din Constitu�ie, republicată, obliga�ia de respectare a acestora de către toate autorită�ile

publice, pe cale de consecin�ă, Parlamentul avea obliga�ia de a modifica Art. 24 alin. (4) din

Legea nr. 96/2006, iar Senatul avea obliga�ia de a modifica �i Art. 173 din regulamentul

propriu de organizare �i func�ionare.

În consecin�ă, conflictul ivit este unul de natură constituţională, purtând asupra

competen�elor Parlamentului care, în conformitate cu prevederile Art. 61 alin. (1) �i ale  Art.



147 alin. (4) din Constitu�ie, republicată, în calitate de unică autoritate legiuitoare a �ării,

avea obliga�ia constitu�ională de a modifica dispozi�iile  Art. 24 alin. (4) din Legea nr.

96/2006 privind statutul deputa�ilor �i al senatorilor, republicată, în sensul respectării

caracterului obligatoriu al deciziilor Cur�ii Constitu�ionale. Această omisiune a generat un

regim juridic diferit în solu�ionarea cererilor de încuviin�are a re�inerilor �i arestării

preventive a unui deputat fa�ă de un senator �i a condus la un blocaj institu�ional prin

imposibilitatea desfă�urării procedurilor judiciare �i a înfăptuirii actului de justi�ie. Astfel,

prin raportare la o majoritate - în esen�ă neconstitu�ională - Parlamentul a blocat

posibilitatea instan�elor de judecată/procurorului de a se pronun�a asupra temeiurilor cererii

de arestare preventivă/re�inerii în condi�iile prevăzute de lege, prin prisma imperativului 

asigurării intereselor urmăririi penale sau a judecă�ii, �i  a fost încălcat principiul separa�iei

�i echilibrului puterilor în stat, precum �i cel al  obligativită�ii unui comportament loial al

autorită�ilor publice fa�ă de Constitu�ie. 

În considerarea argumentelor expuse mai sus, vă solicit să constataţi existenţa unui conflict

juridic de natură constitu�ională între Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte

de Casa�ie �i Justi�ie �i Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte şi Parlamentul

României, respectiv Camera Deputa�ilor �i Senatul, pe de altă parte, conflict ivit ca urmare a

omisiunii Parlamentului de a pune în acord dispozi�iile legale cu Constitu�ia în ceea ce

prive�te majoritatea necesară adoptării hotărârilor de încuviin�are a cererilor de

re�inere/arestare a unui deputat/senator, cu consecin�a blocării activită�ii puterii

judecătore�ti.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS - WERNER IOHANNIS

____________________


Departamentul comunicării publice

26 Martie 2015


