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ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 

Completul de 5 Judecători 

DOSAR nr. 869/1/2017 

 

DOMNULE PREȘEDINTE, 

Subsemnata, Camelia Bogdan, cu domiciliul în str. Constantin Bălăcescu nr. 30, etaj 2, 

apartament 4, sector 1, 0101918 București, e-mail camibogdan@gmail.com, judecător în cadrul 

Curții de Apel București (în continuare, „Recurenta din dosarul nr.869/1/2017”), 

cu domiciliul ales (unde urmează să fie comunicate actele de procedură, potrivit art. 

158 alin. (1) din Codul de procedură civilă), la adresa de email 

camibogdan@gmail.com sau la sediul Curtii de Apel Bucuresti (în atenția grefier-sef 

sectia a II-a penala Florentina Dumitru, cu rugamintea de a-mi fi comunicate actele de 

procedura la adresa de email  camibogdan@gmail.com), Splaiul Independenței 5, 

București,  050081, sectorul 4, Bucureşti, et M, cam.M74, Fax: +(4). 021/319.16.74,Telefon/ 

mobil: +(4).0722.41.77.62 sau la sediul Curtii de Apel Targu Mures, Str. Justiţiei, nr. 

1, Târgu Mureş, Jud. Mureş, Cod. 540069, R. FAX:    0265 - 267.920 (in atentia doamnei 

prim-grefier Dana Uifălean, cu rugamintea de a-mi fi comunicate actele de procedura la 

adresa de email  ), în calitate de recurentă în cauza ce face obiectul dosarului mai sus 

rubricat,  în temeiul dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale, coroborat cu art. 146 lit. e) din Constituţia României 

revizuită,  formulăm prezenta CERERE prin care vă solicităm sesizarea Preşedintelui 

României, preşedinţilor celor două Camere, a primului-ministru si a preşedintelui 

Consiliului Superior al Magistraturii în vederea sesizării CURȚII CONSTITUȚIONALE cu 

soluționarea conflictului juridic de natură constituţională dintre autorităţile 

publice(CSM, ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, pe de o parte şi Agenţia 

Naţională de Integritate, pe de altă parte), generat prin nesoluţionarea unuia dintre 

motivele mele de recurs de către judecătorii care au pronuntat solutia majoritara 

cuprinsa in decizia nr.336/13.12.2017, pronunțată de Completul de 5 Judecători al 

Înaltei Curți de Casație și Justiție dosarul nr.869/1/2017, conflict  constatat de către 

judecătorii care au formulat OPINIA SEPARATA ce face parte integranta a 

respectivei decizii, pentru următoarele 

 

MOTIVE 
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1. CONDIŢIILE DE SESIZARE A CURŢII CONSTITUŢIONALE SUNT ÎNDEPLINITE ÎN SPEŢA 

DEDUSĂ JUDECĂŢII 

Art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale dispune: 

Curtea Constituţională 

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; 

 

Din conţinutul prevederilor legale mai sus menţionate rezultă cu prisosinţă condiţiile de 

admisibilitate a cererii de sesizare a Curții Constituționale cu soluționarea conflictului 

juridic de natură constituţională dintre autorităţile publice(CSM, ÎNALTA CURTE DE 

CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, pe de o parte şi Agenţia Naţională de Integritate, pe de altă parte), 

generat prin nesoluţionarea unuia dintre motivele mele de recurs de către judecătorii care 

au pronuntat solutia majoritara cuprinsa in decizia nr.336/13.12.2017, pronunțată de 

Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție dosarul nr.869/1/2017, 

conflict  constatat de către judecătorii care au formulat OPINIA SEPARATA ce face parte 

integranta a respectivei decizii. 

 

2. ASPECTE PREALABILE - Contextul faptic 

În calitate de judecător în cadrul Curții de Apel București, la data de 24.06.2016 a fost declanșată 

acțiunea disciplinară exercitată de Inspecția Judiciară împotriva Subsemnatei, având ca obiect 

săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, 

"Legea 303/2004"). 

Subsemnata am solicitat un punct de vedere din partea ANI atât anterior, cât şi ulterior 

desfăşurării activităţii de lector în cadrul Programului, ambele răspunsuri primite fiind în sensul 

inexistenţei unei stări de incompatibilitate. 

La data de 20.05.2016 a fost întocmit Raportul de evaluare nr. 21350/G/II, prin care ANI s-a 

declarat competentă să se pronunţe asupra existenţei unei stări de incompatibilitate ori a unui 

conflict de interese în ceea ce o privește pe Subsemnată, iar în urma cercetărilor desfăşurate 

răspunsul a fost negativ. 
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Totuşi, în pofida lipsei unei stări de incompatibilitate, constatată de către ANI prin Raportul 

amintit, la data de 27.06.2016 Inspecţia Judiciară a sesizat CSM – Secţia pentru judecători cu 

privire la acţiunea disciplinară împotriva Subsemnatei. 

Acțiunea disciplinară a fost soluționată de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru 

judecători în materie disciplinară, conform Hotărârii nr. 1J din Ședința publică din 08.02.2017, 

pronunțată în dosarul nr. 14/J/2016 (în continuare, "Hotărârea atacată"), Subsemnatei fiindu-i 

aplicată sancțiunea disciplinară a excluderii din magistratură, în baza art. 100 lit. e din Legea nr. 

303/2004. 

În acest context, Subsemnata am formulat cererea de recurs ce face obiectul prezentei cauze prin 

care am solicitat casarea Hotărârii recurate şi, pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii 

disciplinare exercitate împotriva Subsemnatei. Decizia nr.336/13 decembrie 2017 a Inaltei Curti 

de Casatie si Justitie, prin care in mod discretionar  judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

mi-a aplicat o sancţiune disciplinară este redacată de un magistrat-asistent, contrar exigentelor 

art 6 CEDO si art.124, 126, 21 alin 3 din Constitutie, redacatarea deciziei de catre o persoana care 

nu intra in compunerea completului de judecata violand si considerentele Deciziei CCR 

nr.33/2018, relevante fiind pasajele nr.167, 169, 176, 178. În opinia separată, parte integrantă a 

respectivei decizii, se constată a fi întrunite condiţiile de admisibilitate a conflictului de natură 

constituţională între ANI şi instanţa supremă, sens în care apreciem că pentru reintrarea în 

legalitate trebuie sesizată Curtea Constitutionala a Romaniei, procedura urmand a fi declansata, 

din considerente de acurateţe şi de bun-simţ juridic, de institutia care a generat conflictul. 

 

3. Condiţii de admisibilitate a conflictului juridic de natură constituţională între 

autorităţile statului 

 

Prin această interpretare a cadrului normativ ce reglementează incompatibilitatea magistraților, 

CSM si ICCJ extind competența sa inclusiv asupra procedurii de evaluare a stării de 

incompatibilitate, în defavoarea celei a ANI – a cărei competență în acest sens derivă chiar din 

Legea 176/2010 - chestiune ce creează un conflict de natură constituțională între cele două 

instituții ale statului român (între o autoritate a administrației publice centrale de 

specialitate și o autoritate a puterii judecătorești).  

In ceea ce ma priveste, apreciez ca acest conflictul juridic de natura constitutionala deriva din 

imprejurarea ca  in circuitul civil exista raportul de evaluare al ANI  nr.1356/G/II/20.05.2016 (o 

autoritate administrativ autonoma conform art 116 alin 2 din Constitutie) care face ilegala 

executarea sanctiunii mutarii disciplinare ce mi-a  fost aplicata de catre ICCJ in dosarul 

nr.869/1/2017( printr-un act emis de o autoritate judecatoreasca), deoarece nu a fost niciodata 

contestat in instanta de contencios administrativ, potrivit procedurii prev de disp Legii nr. 

176/2010, nelegalitatea acestuia nefiind pusa sub semnul intrebarii nici pe cale de exceptie,  

bucurandu-se de prezumtia de legalitate si autenticitate de care se bucura orice act 

administrativ. 
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Ca orice act administrativ cu forta juridica obligatorie, avand putere executorie de la data 

ramanerii definitive, prin necontestarea prezumtiei de legalitate a acestuia in fata 

instantelor judecatoresti, raportul de evaluare al ANI  nr.1356/G/II/20.05.2016 a intrat in 

circuitul civil. 

 

Ab initio, subliniez ca  prin exercitarea atribuţiei de soluţionare a conflictelor juridice de natură 

constituţională între autorităţile statului, Curtea Constituţională îşi îndeplineşte rolul său de 

garant al respectării Constituţiei, şi, implicit, de garant al asigurării unei colaborări loiale între 

autorităţile publice. Curtea exercită o funcţie de mediere între puterile statului, reglând 

raporturile constituţionale dintre autorităţile publice şi competenţele ce le revin acestora, în 

acord cu principiul separaţiei şi controlului reciproc. Acest principiu a intrat în conştiinţa publică, 

socială şi politică, şi constituie unul dintre pilonii statului de drept, pe care instanţele 

constituţionale îşi fundamentează existenţa. 

 

Apreciez ca executarea sanctiunii disciplinare impuse in sarcina mea de catre ICCJ in 

dosarul nr 869/1/2017 este de natură să deschidă calea arbitariului, impregnand 

subiectilor de drept convingerea ca pe teritoriul Romaniei respectarea de catre judecatorii 

supremi a fortei juridice a actelor administrative emise de catre autoritatile administrative 

autonome este facultativa, aspect ce contravine disp.art 1 alin 5 din Constitutia Romaniei. 

 

In cele ce urmeaza, va rog sa imi permiteti sa argumentez de ce nerespectarea de catre 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a raportului de evaluare întocmit de inspectorii de 

integritate ai ANI, act juridic care are forta juridica obligatorie, beneficiind de prezumtia 

de legalitate, atata timp cat nu a fost contestat in fata instantelor de contencios 

administrativ in procedura prev de disp Legii nr 176/2010, este de natura  a genera un 

conflict juridic de natura constitutionala. Pentru a concluziona astfel, va rog respectuos sa 

supun atentiei dumneavoastra: 

 

 

3.1. Prevederile constituţionale asupra cărora poartă conflictul. 

 

Pentru a se pronunţa, apreciem că, în calitate de unică autoritate de jurisdicţie constituţională în 

România, Curtea constituţională va trebui să interpreteze prevederile art. 1 alin. (4) şi (5), precum 

şi art. 16 alin. (1) din Constituţie asupra cărora poartă conflictul. 

 

“Art. 1 - (4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - 

legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. 
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(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a 

legilor este obligatorie. 

 

Art. 16 - (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 

discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege”. 

 

 

3.2. Imprejurarea ca atat Agentia Nationala de Integritate  cat si organele  judecatoresti 

pot fi subiecte intre care poate interveni un  conflict de natura constitutionala daca nu se 

respecta principiul cooperarii loiale intre autoritatile publice, fiind prevăzute, înfiinţate în 

cadrul institutiilor prevăzute în Titlul III din Constituţie, neavând relevanţă că ANI nu este 

nominalizată expres în Constitutie deoarece Agenţia Naţională de Integritate este o 

autoritate administrativămautonomă (conform art 13 din Legea Nr. 144 din 21 mai 2007 

republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate) infiintata potrivit art 116 alin 2 din Constitutia Romaniei. De altfel, în 

jurisprudenţa sa, CCR a subliniat în mod expres că printre titularii conflictului juridic de 

natură constitutională poate figura şi Direcţia Naţională Anticorupţie, entitate care nu este 

prevăzută în mod expres de Constituţie. 

 

Pe de alta parte, in exercitarea atribuţiei prevăzute de art.126 alin.(3) din Constituţie, Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie are obligaţia de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către 

toate instanţele judecătoreşti, cu respectarea principiului fundamental al separaţiei şi echilibrului 

puterilor, consacrat de art.1 alin.(4) din Constituţia României. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

nu are competenţa  constituţională să instituie, să modifice, să abroge sau să ignore norme 

juridice cu putere de lege.  

 

Sub acest aspect, trebuie menţionat că  executarea unei hotarari judecatoresti   

pronuntate, de catre  instanta de recurs cu nerespectarea principiului cooperarii loiale 

dintre autoritatil statului,   abuzul de putere constand si in ignorarea principiului securitatii 

juridice dar si al rolului de unificare a practicii judiciare al forului suprem, nu poate fi 

opusa  titularul unui raport de evaluare emis de catre Agentia Nationala de Integritate, 

oautoritate administrativ-autonoma, infiintata in baza art 116 alin 2teza fin. Constitutia 

Romaniei,  fara ca raportul de evaluare al ANI -singura autoritate cu competente sa 

evalueze starea de incompatibilitate a judecatorilor si procurorilor- si care se bucura de 

prezumtia de legalitate este in circuitul civil, nefiind anulat, pana in prezent in instantele 

de contencios administrativ, conform procedurii prev de disp Legii nr 176/2010. 
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3.3. Referitor la  sfera conceptului conflict juridic de natură constituţională dintre 

autorităţi publice si principiul cooperarii loiale intre autoritatile publice, in lumina 

jurisprudentei obligatorii a  CCR, subliniem ca:  

 

În ceea ce priveşte noţiunea de conflict juridic de natură constituţională dintre autorităţi publice, 

Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr.53 din 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 17 februarie 2005, că acesta presupune “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”. De asemenea, prin Decizia nr.97 din 7 februarie 2008, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.169 din 5 martie 2008, Curtea a reţinut: „Conflictul juridic de 

natură constituţională există între două sau mai multe autorităţi şi poate privi conţinutul ori 

întinderea atribuţiilor lor decurgând din Constituţie, ceea ce înseamnă că acestea sunt conflicte 

de competenţă, pozitive sau negative, şi care pot crea blocaje instituţionale.” În sfârşit, Curtea a 

mai statuat că textul art. 146 lit. e) din Constituţie „stabileşte competenţa Curţii de a soluţiona în 

fond orice conflict juridic de natură constituţională ivit între autorităţile publice, iar nu numai 

conflictele de competenţă născute între acestea”. Prin urmare, noţiunea de conflict juridic de 

natură constituţională „vizează orice situaţii juridice conflictuale a căror naştere rezidă în mod 

direct în textul Constituţiei” (a se vedea Decizia Curţii 45 Constituţionale nr. 901 din 17 iunie 

2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 21 iulie 2009). 

 

Prin decizia nr.611/3 octombrie 2017, ale carei considerente sunt obligatorii, Curtea 

Constitutionala a statuat ca de-a lungul timpului, jurisprudența Curții Constituționale a 

stabilit, în cazuri punctuale, repere concrete pe baza cărora autoritățile/instituțiile să-și poată 

configura, din perspectiva loialității, raporturile lor specifice de colaborare. Curtea nu a oferit o 

definiție cuprinzătoare conceptului, menită să acopere toate particularitățile colaborării dintre 

instituții/autorități, acest demers fiind, de altfel, și dificil de realizat, motiv pentru care Curtea va 

stabili criterii și repere, cu aplicabilitate generală. În realizarea scopului propus, Curtea are ca 

premisă considerentele avute în vedere de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept 

(Comisia de la Veneția) în elaborarea Avizului privind compatibilitatea cu principiile 

constituționale și statul de drept a acțiunilor Guvernului României cu privire la alte instituții ale 

statului și Ordonanța de urgență a Guvernului de modificare a Legii nr.47/1992 privind 

organizarea și funcționarea Curții Constituționale și Ordonanța de urgență a Guvernului de 

modificare și completare a Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului în 

România, aviz adoptat de la cea de-a 93-a Sesiune Plenară/Veneția, 14—15 decembrie 2012. 105. 

Astfel, în paragrafele 72-73 ale avizului, Comisia de la Veneția arată că ”72. Respectarea statului 

de drept nu poate fi limitată numai la punerea în aplicare a prevederilor explicite şi formale ale 

legii şi ale Constituţiei. Aceasta implică, de asemenea, comportament şi practici  constituţionale, 

care să faciliteze conformitatea  cu regulile formale de către toate organele constituţionale şi 

respectul reciproc între acestea. În România culturile politice şi constituţionaletrebuie dezvoltate. 

Demnitarii nu urmăresc întotdeauna interesele statului ca un întreg. În primul rând, a existat o 
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lipsă de respect faţă de instituţii. Instituţiile nu sunt privite separat de persoanele care le conduc. 

Acest lucru se reflectă în modul în care demnitarii au fost trataţi ca reprezentanţi ai forţelor 

politice care i-au desemnat sau au votat pentru ca aceştia să deţină respectiva funcţie. Este de 

aşteptat ca demnitarii să favorizeze poziţiile partidelor politice respective, precum şi ca noua 

majoritate parlamentară să poată considera justificată demiterea demnitarilor numiţi de fosta 

majoritate. O astfel de lipsă de respect faţă de instituţii este strâns legată de o altă problemă în 

cultura politică şi constituţională şi anume încălcarea principiului cooperării loiale între instituţii.  

Curtea Constituțională constată, așadar, că o primă componentă a statului de drept o reprezintă 

punerea în aplicare a prevederilor explicite şi formale ale legii şi ale Constituţiei. Cu alte cuvinte, 

sub aspectul colaborării loiale între instituţiile/autorităţile statului, o primă semnificație a 

conceptului o constituie respectarea normelor de drept pozitiv, aflate în vigoare într-o anumită 

perioadă temporală, care reglementează în mod expres sau implicit competențe, prerogative, 

atribuții, obligații sau îndatoriri ale instituţiilor/autorităţilor statului. În continuare, Curtea 

constată că respectarea statului de drept nu se limitează la această componentă, ci implică, din 

partea autorităților publice, comportamente şi practici constituţionale, care își au sorgintea în 

ordinea normativă constituțională, privită ca ansamblu de principii care fundamentează 

raporturile sociale, politice, juridice ale unei societăți. Altfel spus, această ordine normativă 

constituțională are o semnificație mai amplă decât normele pozitive edictate de legiuitor, 

constituind cultura constituțională specifică unei comunități naționale. Prin urmare, colaborarea 

loială presupune, dincolo de respectul față de lege, respectul reciproc al autorităților/instituțiilor 

statului, ca expresie a unor valori constituționale asimilate, asumate și promovate, în scopul 

asigurării echilibrului între puterile statului. Loialitatea constituțională poate fi caracterizată, deci, 

ca fiind o valoare-principiu intrinsecă Legii fundamentale, în vreme ce colaborarea loială între 

autoritățile/instituţiile statului are un rol definitoriu în implementarea Constituţiei.”Respectul 

pentru Constituţie nu poate fi limitat la executarea literală a dispoziţiilor sale operaţionale. 

Constituţia prin însăşi natura sa, în plus faţă de garantarea drepturilor omului, oferă un cadru 

pentru instituţiile statului, stabileşte atribuţiile şi obligaţiile acestora. Scopul acestor dispoziţii 

este de a permite buna funcţionare a instituţiilor, în baza cooperării loiale dintre acestea. Şeful 

statului, Parlamentul, Guvernul, sistemul judiciar, toate servesc scopului comun de a promova 

interesele ţării ca un întreg, nu interesele înguste ale unei singure instituţii sau ale unui partid 

politic care a desemnat titularul funcţiei. Chiar dacă o instituţie este într-o situaţie de putere, 

atunci când este în măsură să influenţeze alte instituţii ale statului, trebuie să facă acest lucru 

având în vedere interesul statului ca un întreg, inclusiv, ca o consecinţă, interesele celorlalte 

instituţii şi cele ale minorităţii parlamentare” (Avizul Comisiei de la Veneția, precitat, paragraful 

87).Conduita instituțională care se circumscrie colaborării loiale are, prin urmare, o componentă 

extra legem, întemeiată pe practici constituționale, care au ca finalitate primordială buna 

funcționare a autorităților statului, buna administrare a intereselor publice șimrespectul față de 

drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Finalitatea secundară este evitarea 

conflictelor inter-instituționale și înlăturarea blocajelor în exercițiul prerogativelor lor legale. 

Instrumentele care  concură la realizarea acestor finalități și care fac dovada unui comportament 

loial față de valorile constituționale sunt dialogul instituțional și stabilirea unor practici reciproc 

acceptate. Aceste instrumente trebuie să constituie fundamentele soluționării ”împreună”, ”prin 

acordul părților”, iar nu ”împotriva”, ”în detrimentul” uneia sau alteia, a eventualelor diferende 

ivite în raporturile dintre autorități, cauzate de situații de fapt sau de drept confuze, echivoce. În 
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virtutea principiului cooperării loiale între autorități este, astfel, necesar ca fiecare dintre acestea 

să depună diligențe raționale și sporite în cadrul dialogului instituțional legal pentru evitarea pe 

cât cu putință a generării de conflicte juridice de natură constituțională. În mod indiscutabil, 

cooperarea loială nu presupune decât soluții în acord cu ordinea normativă constituțională, 

întrucât temeiul acestora poate fi extra legem, dar nicidecum contra legem. Astfel, nu poate fi 

calificată drept colaborare loială conduita părților care, pentru a evita un conflict, adoptă o 

soluție care contravine normelor legale sau constituționale în vigoare. Este evident că un 

cadrulegislativ clar, riguros, previzibil și exhaustiv este de natură a înlătura posibile astfel de 

conflicte inter-instituționale, însă legiuitorului, chiar și celui constituțional, nu i se poate imputa 

faptul că soluțiile legislative adoptate nu cuprind în ipotezele lor normative toate posibilele 

situații pe care realitatea (socială, politică, juridică), muabilă în esența ei, le poate genera. În 

această lumină, noțiunea de colaborare loială nu poate avea un conținut stabil, concret, 

cuantificabil, ci, dimpotrivă acesta este unul dinamic, variabil de la un caz la altul, în funcție de 

actorii implicați, dar și de la o epocă la alta, în funcție de evoluția cadrului legislativ care 

reglementează relațiile inter-instituționale sau de existența unor bune practici/cutume care 

guvernează aceste relații. Însă, ceea ce poate fi stabilit cu caracter peremptoriu este faptul că 

loialitatea instituțiilor/autorităților statului trebuie manifestată întotdeauna față de principii și 

valori constituționale, în vreme ce relațiile inter-instituționale trebuie guvernate de dialog, de 

echilibru și de respect reciproc. Având în vedere aceste considerente, Curtea observă că rolul de 

a contribui la configurarea principiului colaborării loiale și al respectului reciproc îl au, în 

principal, instituțiile/autoritățile puse în situația de a colabora. Acestora le revine sarcina de a 

contura/structura posibilele forme pe care le poate adopta o conduită loială, în raport cu 

competențele legale ale fiecăreia dintre instituțiile/autoritățile aflate în colaborare și în raport cu 

valorile și principiile constituționale incidente respectivei colaborări. Colaborarea trebuie să fie 

făcută în formele prevăzute de lege, iar acolo unde legea tace, autoritățile publice trebuie să 

identifice și să stabilească, cu bună- credință, acele forme de colaborare care valorizează ordinea 

normativă constituțională și care nu prejudiciază principiile constituționale sub imperiul cărora 

ele funcționează și relaționează și nici drepturile sau libertățile fundamentale ale cetățenilor în 

serviciul cărora își desfășoară activitatea. Buna-credință trebuie manifestată, deci, în scopul găsirii 

de soluții care să surmonteze eventualele blocaje instituționale și care să asigure funcționarea 

eficientă a fiecărei autorități în parte, potrivit competențelor atribuite de lege. În situația în care 

identificarea acestor bune practici este dificil de realizat și rezolvarea diferendelor inter-

instituționale eșuează, autoritățile publice au posibilitatea de a apela la instrumentele 

constituționale de mediere, respectiv la procedura soluționării conflictelor de natură 

constituțională, prevăzută de art.146 lit.e) din Constituție, care are ca scop tocmai restabilirea 

ordinii normative constituționale, prin interpretarea normelor Legii fundamentale incidente și 

stabilirea reperelor concrete de conduită loială față de valorile și principiile constituționale. 

 

4. În măsura în care onorata Curte nu va da curs respectuoasei noastre solicitări, în cadrul procedurii 

contencioase se cuvine menţionat că urmează să invocăm şi NECONSTITUȚIONALITATEA 

DISPOZIȚIILOR ART. 44 ALIN 6 DIN LEGEA 317/2004 INTERPRETATE PRIN RAPORTARE 

(IGNORARE MAI EXACT) LA ART. 22 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 176/2010 
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4.1. Contextul ce vizează neconstituționalitatea dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii 

Potrivit dispozițiilor art. 44 alin. 6 din Legea nr. 317/2004 În vederea exercitării acțiunii disciplinare 

este obligatorie efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către Inspecția Judiciară. 

Art. 22 alin. 3 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 

publice Dacă raportul de evaluare a incompatibilităţii nu a fost contestat în termenul prevăzut la 

alin. (1) la instanţa de contencios administrativ, Agenţia sesizează în termen de 15 zile organele 

competente pentru declanşarea procedurii disciplinare; dacă este cazul, Agenţia sesizează în 

termen de 6 luni instanţa de contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate 

sau întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind incompatibilităţile. 

Pe de altă parte, dispozițiile art. 1 și ale art. 8 din Legea nr. 176/2010 determină competența ANI 

atât în ceea ce privește subiecții de drept supuși verificărilor (art. 1 alin. 1 pct. 7), cât și relativ la 

incidentele ce pot fi verificate de ANI cu privire la respectivii subiecți de drept (art. 8). 

Față de aceste dispoziții legale, în fața instanței de judecată în domeniul răspunderii disciplinare 

Subsemnata am susținut că atât raportat la calitatea Subsemnatei, de judecător, cât și în raport 

de faptă, respectiv de eventuala incompatibilitate a Subsemnatei ce este pusă în discuție, în 

speță, competența exclusivă cu privire la evaluarea existenței stării de incompatibilitate revenea 

ANI, întrucât stabilirea în sarcina judecătorilor a oricărei stări de incompatibilitate sau de conflict 

de interese de natură administrativă se poate realiza numai prin întocmirea unui raport de 

evaluare al ANI. 

Este de observat faptul că particularitatea prezentei cauze derivă din circumstanța că fapta 

de incompatibilitate pentru care am fost sancționată disciplinar de către CSM, prin 

Hotărârea atacată, a făcut obiect de analiză pentru ANI, care, prin Raportul nr. 

21350/G/20.05.2016 întocmit de inspectorul de integritate din cadrul ANI (în continuare 

"Raportul de evaluare" sau "Raportul de evaluare al ANI") a reținut inexistența stării de 

incompatibilitate a subsemnatei, în privința aceleiași fapte pentru care am fost sancționată 

disciplinar de către CSM. 

Prin Hotărârea atacată şi mentinuta in parte de C5 judecatori, CSM si ICCJ au înlăturat 

argumentele Subsemnatei, reținând că existența unui raport de evaluare întocmit de ANI nu 

constituie un impediment pentru declanșarea procedurii disciplinare, Inspecția Judiciară fiind 

singura autoritate competentă să efectueze cercetarea disciplinară, Secția nefiind în niciun fel 

ținută de concluziile ANI cu privire la inexistența stării de incompatibilitate. 

Prin această interpretare a cadrului normativ ce reglementează incompatibilitatea magistraților, 

CSM extinde competența sa inclusiv asupra procedurii de evaluare a stării de 

incompatibilitate, în defavoarea celei a ANI – a cărei competență în acest sens derivă chiar din 

Legea 176/2010 - chestiune ce creează un conflict de natură constituțională între cele două 

instituții ale statului român (între o autoritate a administrației publice centrale de 

specialitate și o autoritate a puterii judecătorești). 

Astfel, în interpretarea CSM si ICCJ, există un conflict de competență, o suprapunere de 

competențe între ANI și CSM în stabilirea existenței stării de incompatibilitate a unui magistrat. 

Prin urmare, în accepțiunea CSM, ANI nu are competența de a stabili cu deplină forță juridică 
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inexistența stării de incompatibilitate, CSM putând înlătura concluziile ANI în acest sens și putând 

ajunge la o concluzie complet diferită de ANI în ce privește existența stării de incompatibilitate, 

creându-se astfel, pe lângă un conflict constituțional (de suprapunere a competențelor, între 

două instituții) și o antinomie concretă – în care două norme conexează consecințe juridice 

incompatibile aceluiași caz concret: prin urmare, în același același caz concret, comportamentul 

Subsemnatei este considerat, de una dintre cele două instituții deopotrivă competente (în 

accepțiunea CSM si ICCJ) ca fiind legal – în sensul că nu există incompatibilitate – și, de cealaltă 

instituție, ca fiind nelegal, în sensul că există incompatibilitate. 

4.2. Interpretarea art. 44 alin. 6 din Legea nr. 317/2004 în sensul că aplicarea acestui text de 

lege se poate face prin ignorarea juridică a prevederilor art. 22 alin. 3 din Legea nr. 

176/2010 contravine separaţiei puterilor în stat respectiv cooperării loiale între instituţii.  

Potrivit art. 1 alin.(4) și (5) din Constituția României, Statul se organizează potrivit principiului 

separației și echilibrului puterilor – legislative, executive și judecătorească – în cadrul democrației 

constituționale. 

În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. 

Potrivit art. 117 alin. 3 din Constituția României, Autorități administrative autonome se pot înființa 

prin Lege organică. 

Art. 133 și 134 din Constituția României tabilesc următoarele: Consiliul Superior al Magistraturii 

îndeplinește rolul de instanță de judecată, prin secțiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a 

judecătorilor și procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. (…) 

Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legea sa organică, în 

realizarea rolului său de garant al independenței justiției. 

Raportat dispozițiile art. 117 și 133, 134 din Constituția României, se poate observa faptul că în 

raționamentul ce rezultă din interpretarea CSM, două autorități publice - una din sfera 

puterii executive, iar alta din sfera puterii judecătorești – au competență suprapusă, asupra 

aceleiași chestiuni, în speță, pentru a hotări cu privire la existența unei stări de incompatibilitate 

a magistratului.  

O asemenea concluzie nu poate fi primită, câtă vreme se opune principiului separației și 

echilibrului puterilor în stat, reglementat, ca principiu fundamental al unui stat democratic, chiar 

în cadrul art. 1 al Constituției României. Prin urmare, dacă ne-am ralia unei asemenea 

interpretări, în sensul că două autorități publice aflate în sfera unei alte puteri a statului 

(executivă și, respectiv, judecătorească) ar avea competențe suprapuse, ar însemna să ignorăm 

separația puterilor în stat. 

Această interpretare a CSM si ICCJ, din care rezultă un paralelism de competențe între două 

organe ale statului se opune și calităților pe care norma juridică trebuie să le îndeplinească, 

conform Constituției României (art. 1 alin. 5), în ceea ce priveşte claritatea și previzibilitatea 

normei juridice.  

CSM si ICCJ ignoră Raportul ANI nu înfăptuind justiţia cu privire la acest act, adică cenzurându-l 

pe cale judecătorească, atacat fiind în condiţiile legale, ci pur si simplu nu-l iau în seamă. Or o 

astfel de abordare nu coresponde prevederilor constituţionale amintite mai sus.  
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Prin urmare, orice norme edictate de legiuitor trebuie înțelese și aplicate în spiritul 

Constituției, respectiv, în măsura în care cel puțin la nivel aparent legea ar institui o 

suprapunere, un conflict de competențe între anumite organe de stat, un asemenea 

conflict trebuie soluționat prin loiala cooperare între cele două autorități, spre a se evita 

conflictul de competență și a se da eficacitate principiului separației puterilor în stat, privit atât în 

efectul său negativ – funcționarea separată a puterilor și autorităților, cât și în efectul pozitiv al 

acestuia – cooperarea loială dintre instituțiile puterilor constituite în stat. 

În situația din speță, loiala cooperare a celor două organe, ANI și CSM-ICCJ nu se poate 

realiza decât prin recunoașterea competenței exclusive a ANI de a verifica starea de 

incompatibilitate a judecătorilor și a competenței exclusive a CSM de a aplica sancțiunea 

disciplinară. 

Competența ANI, sub aspectul competenței după calitatea persoanei, dar și sub aspectul 

competenței materiale ce vizează fapta este reglementată de dispozițiile art. 1 și 8 din Legea nr. 

176/2010.  

Potrivit art. 1 alin.1 pct. 7 din Legea nr. 176/2010 Dispozițiile prezentei legi se aplică următoarelor 

categorii de persone, care au obligația declarării averii și a intereselor: judecătorii, procurorii, 

magistrații asistenți, asimilații acestora, precum și asistenții judiciari. 

Potrivit art. 8 din Legea nr. 176/2010 (1) Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea 

demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de 

responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, 

precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de 

interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii 

funcţiilor şi demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenţia poate dezvolta relaţii de 

colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate. 

(2) Activitatea de evaluare efectuată de inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei se 

desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor 

publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul 

prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor 

normative în vigoare. 

(3) Principiile după care se desfăşoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidenţialitatea, 

imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, 

precum şi prezumţia dobândirii licite a averii. 

Sub un prim aspect, rezultă faptul că potrivit legii, ANI are competență pentru a evalua existența 

sau inexistența stării de incompatibilitate a magistraților, atât raportat la calitatea persoanei, 

aceea de magistrat, cât și raportat la competența materială ce privește fapta – aceea de 

incompatibilitate. 

Sub un al doilea aspect, rezultă că Legea 176/2010 stabilește întâietatea acestei reglementări în 

ceea ce privește incompatibilitatea, în condițiile în care la alin. 2 din art. 8 legiuitorul vorbește de 

completarea acestora cu restul dispozițiilor legale și nu îndepărtarea acestora, în ceea ce privește 

aplicarea, de legile speciale aplicabile anumitor profesii. 
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Dacă raportăm aceste dispoziții legale la prevederile art. 99 alin. 1 lit. b) din Legea 317/2004, 

potrivit cărora Constituie abatere disciplinară încălcarea prevederilor legale referitoare la 

incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii rezultă fără îndoială faptul că Legea 

nr. 317/2004 face referire la incompatibilități privind judecătorii, incompatibilități ce se 

raportează tocmai la situațiile prevăzute de Legea 176/2010. Practic, prin sintagma încălcarea 

prevederilor legale referitoare la incompatibilități, Legea 317/2004 face trimitere tocmai la 

prevederile Legii nr. 176/2010. 

Practic, considerăm că ar fi inadmisibil ca CSM să constate "încălcarea prevederilor legale 

referitoare la incompatibilități" în condițiile în care ANI are competența primară în evaluarea 

stării de incompatibilitate, iar această instituție, prin Raportul de evaluare emis conform legii a 

constatat inexistența incompatibilității, deci inexistența unei încălcări a prevederilor legale 

referitoare la incompatibilități, în sensul art. 99 alin. 1 lit. b din Legea 317/2004. 

De altfel, dispozițiile art. 25 alin. 2 și 4 din Legea 176/2010 stabilesc următoarele chestiuni, ce 

sugerează în mod evident caracterul derogatoriu al Legii 176/2010 de la celelalte legi ce ar 

putea reglementa sancțiuni disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cazul existenței stării 

de incompatibilitate, caracterul de lege specială al Legii 176/2010 în materia 

incompatibilităților. 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de 

interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere 

disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau 

activității respective. 

Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea 

disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri dintre 

cele cuprinse în lege nu pot consta în mustrare sau avertisment.” 

Prin urmare, din economia Legii 176/2010 rezultă faptul că ANI are competență exclusivă în ceea 

ce privește stabilirea stării de incompatibilitate, urmând ca sancțiunile să fie aplicate de instanțele 

disciplinare, în cazul nostru CSM. 

În acest sens, dispozițiile art. 21 alin. 4 din Legea 176/2010 stabilesc următoarele: „Raportul de 

evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut obiectul activităţii 

de evaluare şi, după caz, organelor de urmărire penală şi celor disciplinare.” 

Deși legea distinge între competența de stabilire a stării de incompatibilitate și competența 

de aplicare a sancțiunii, stabilită prin lege specială, reținând competența exclusivă în favoarea 

ANI pentru primul aspect, respectiv a CSM, spre exemplu, pentru al doilea aspect, interpretarea 

CSM si ICCJ prin Hotărârea atacată invalidează pe deplin competența exclusivă a ANI, 

extinzând competența CSM inclusiv asupra procedurii de evaluare a stării de 

incompatibilitate.  

Interpretarea CSM din cuprinsul Hotărârii atacate determină îndepărtarea în totalitate a 

competenței ANI în ceea ce privește stările de incompatibilitate ale judecătorilor, fapt ce 

contravine voinței exprimate a legiuitorului, care a înțeles să atribuie în principal 

competența ANI pe acestei aspecte. O astfel de interpretare, ce extinde competența CSM în 

defavoarea celei a ANI este contrazisă inclusiv de dispozițiile art. 22 alin. 3 din Legea nr. 
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176/2010, potrivit cărora: „Dacă raportul de evaluare a incompatibilității nu a fost contestat în 

termenul prevăzut la alin. 1 la instanța de contencios administrativ, Agenția sesizează în termen 

de 15 zile organele competente pentru declanșarea procedurii disciplinare. 

Prin urmare, Legea 176/2010 are în vedere ca procedura disciplinară a judecătorilor, cu ambele 

sale etape – cercetarea prealabilă și aplicarea sancțiunii – să aibă la bază Raportul de evaluare 

întocmit de ANI. Legiuitorul a circumscris în mod substanțial prima etapă a cercetării disciplinare 

Raportului de evaluare întocmit de ANI, după cum a circumstanțiat și cea de-a doua etapă a 

procedurii disciplinare, cea aferentă aplicării sancțiunii disciplinare prin faptul că stabilește ce 

sancțiuni pot fi aplicate (nu se poate aplica mustrarea sau avertismentul). 

Concluzionând, apreciem că este mai mult decât în firea lucrurilor să se interpreteze prevederile 

legale mai sus menționate ca fiind cele care atribuie ANI competență exclusivă în ceea ce 

privește stabilirea stării de incompatibilitate la judecători, după cum aceeași lege recunoaște, cu 

anumite rezerve anume precizate, competența CSM în ceea ce privește aplicarea sancțiunii 

disciplinare. Oricum ar fi, dispozițiile legale nu permit ignorarea în totalitate a competenței 

ANI, după cum consideră CSM prin Hotărârea atacată. 

De altfel, chiar CSM a reținut caracterul exclusiv al competenței ANI în ceea ce privește 

stabilirea stării de incompatibilitate a magistraților, după cum rezultă din Hotărârea CSM 

nr. 1245/2014, potrivit căreia: „Din perspectiva consecințelor stării de incompatibilitate (…) pot 

exista două categorii de funcții sau demnități publice: una în cazul căreia constatarea stării 

conduce în mod direct la eliberarea din funcție și una în cazul căreia o asemenea stare constituie 

abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării căreia i se aplică. (…) Rezultă că în 

cazul judecătorilor (…) este incidentă a doua ipoteză prevăzută de art. 25 alin. 3 din Legea nr. 

176/2010, fapta cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate (…) constituind abatere 

disciplinară și sancționându-se potrivit legii privind statutul judecătorilor și procurorilor. 

Din interpretarea acestui text de lege rezultă că toate dispozițiile sale sunt aplicabile judecătorilor 

și procurorilor, nefăcându-se nicio precizare că anumite părți sau secțiuni din cuprinsul său 

operează doar pentru anumite persoane sau doar în anumite cazuri.” 

Prin urmare, astfel cum a stabilit CSM prin Hotărârea nr. 1245/2004, în situația în care există 

Raportul de evaluare al ANI, pozitiv sau negativ, Secția CSM trebuie să țină cont de aceasta în 

cadrul procedurii disciplinare. Lipsa Raportului de evaluare într-adevăr nu constituie impediment 

pentru ca CSM să devină pe deplin competent asupra ambelor etape ale procedurii disciplinare, 

însă prezența Raportului de evaluare al ANI, independent de momentul în care apare în cadrul 

procedurii disciplinare trebuie luată în considerare de CSM. 

Cercetarea prealabilă a procedurii disciplinare are menirea de a stabili începutul de dovadă cu 

privire la pretinsa abatere disciplinară. Prezența Raportului de evaluare al ANI ce stabilește că nu 

există stare de incompatibilitate inhibă, juridic vorbind, procedura disciplinară, fie prin faptul că 

cercetarea disciplinară nu se mai continua, sau, dacă aceasta a fost finalizată înainte de 

depunerea Raportului de evaluare, acțiunea disciplinară se stinge, în condițiile în care am arătat 

că ANI are o competență exclusivă și primă asupra stării de incompatibilitate a judecătorului. 

Hotărârea CSM nr. 1245/2004 este în sensul că Raportul de evaluare al ANI stabilește dacă există 
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sau nu abaterea disciplinară (starea de incompatibilitate), urmând ca secția CSM să stabilească 

sancțiunea aplicabilă (a se vedea art. 1 din dispozitivul Hotărârii). 

În concluzie, intervenția Raportului de evaluare al ANI constituie temei pentru continuarea 

acțiunii disciplinare în vederea aplicării sancțiunii disciplinare, dacă Raportul stabilește starea de 

incompatibilitate, după cum poate constitui bază pentru oprirea acțiunii disciplinare în situația în 

care Raportul nu identifică o astfel de stare de incompatibilitate.  

Prin urmare, Raportul de evaluare al ANI trebuie să fie recunoscut de CSM în cadrul procedurii 

disciplinare, după cum ANI recunoaște dreptul CSM de a stabili sancțiunea ce se impune în cazul 

în care se constată starea de incompatibilitate. Dacă admitem că CSM respectă competența 

ANI atunci când aceasta din urmă stabilește starea de incompatibilitate, de asemenea și 

pentru identitate de rațiune trebuie să admitem și faptul că CSM recunoaște competența 

ANI inclusiv când starea de incompatibilitate nu există, cum este cazul de față. 

În virtutea principiului separației puterilor în stat, loiala cooperare dintre ANI și CSM pe problema 

procedurii disciplinare, dincolo de faptul că evită paralelismul de competență, nu face decât să 

dea eficacitate principiului separației puterilor în stat, privit atât în efectul său negativ – 

funcționarea separată a puterilor și autorităților – cât și în efectul pozitiv al acestuia – cooperarea 

loială dintre instituțiile puterilor constituite în stat. Întrepătrunderea competențelor în felul arătat 

nu face altceva decât să respecte în cadrul aceleiași proceduri competența pe etape a ambelor 

autorități. 

În consecință, atât evitarea paralelismului de competență cât și loiala cooperare instituțională, ca 

aspect al principiului separației puterilor în stat, impun deopotrivă ca CSM să respecte și să țină 

seama de competența ANI pe problema incompatibilității. 

4.3. A se reține paralelismul de competență între ANI și CSM pe problema incompatibilității 

magistraților ar crea o antinomie legislativă, fapt ce contravine dispozițiilor art. 1 alin.5 din 

Constituția României, care impun ca legea să aibă caracter precis și previzibil. 

Supremația Constituției și a legilor a fost ridicată de legiuitorul constituțional la rang de principiu 

constituțional, consacrat de art. 1 alin. 5 din Constituție, potrivit cărora În România, respectarea 

Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. 

S-a instituit astfel o obligație generală, impusă tuturor subiectelor de drept, inclusiv autorității 

legiuitoare, care trebuie să se asigure că activitatea de legiferare se realizează în limitele și în 

concordanță cu Legea fundamentală a țării și, totodată, să asigure calitatea legislației. Aceasta 

întrucât, pentru a respecta legea, ea trebuie cunoscută și înțeleasă, iar pentru a fi înțeleasă, ea 

trebuie să fie suficient de precisă și de previzibilă, așadar, să ofere securitate juridică 

destinatarilor săi. S-a conturat în acest sens, în strânsă legătură cu principiul general al legalității, 

prevăzut de art. 1 alin. 5 din Constituție, un alt principiu, cel al securității juridice.1 

A se admite o suprapunere de competențe între două autorități – sub același aspect, al 

evaluării stării de incompatibilitate – ar conduce la ceea ce jurisprudența Curții 

Constituționale a numit antinomii legislative, aparente sau reale, în sensul că două 

                                                           
1 Principiul securității juridice, fundament al statului de drept – Repere jurisprudențiale- Autori Jud. al C. Const. Ion 
Predescu și magistrat asistent șef Marieta Safta 
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proceduri, două autorități au același obiect de analiză, putând intra în conflict de 

competență, ignorându-se una pe alta, după cum este convenabil. 

Art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative dispune că „În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în 

mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative.„ 

Din economia acestui text de lege rezultă faptul că din perspectiva tehnicii legislative, legiuitorul 

are obligația de a evita paralelismul legislativ, în cazul nostru manifestat prin paralelismul de 

competențe. 

Chiar dacă ne-am afla în ipoteza unui astfel de paralelism legislativ, se impune ca acesta să fie 

soluționat prin interpretarea legii în conformitate cu Constituția, în vederea evitării conflictului de 

competențe. În doctrina franceză s-a reținut faptul că principiul securității juridice exprimă, în 

esență, faptul ca cetățenii să fie protejați contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, 

contra unei insecurități pe care a creat-o dreptul sau pe care acesta riscă s-o creeze.2 

În ce privește calitatea legii, atât în doctrina română, internațională, dar și în practica CJCE și a 

CEDO s-a reținut faptul că legea trebuie să îndeplinească anumite exigențe de calitate, 

referitoare la accesibilitate, claritatea și previzibilitatea acesteia. Accesibilitatea legii privește, în 

principal, aducerea acesteia la cunoștință publică, însă există și o altă semnificație a noțiunii de 

accesibilitate, asociată exigenței de previzibilitate a legii, și anume aceea care privește modul de 

receptare a conținutului actelor normative de corpul social, în sensul de înțelegere a acestora. 

Norma juridică trebuie să fie clară, inteligibilă, întrucât cei cărora li se adresează trebuie nu 

doar să fie informați în avans asupra consecințelor actelor și faptelor lor, ci și să înțeleagă 

consecințele legale ale acestora, întrucât în caz contrar principiul nemo censetur ignorare 

legem nu ar mai putea fi aplicat. 

Arătăm faptul că în bogata sa jurisprudență în acest sens, CEDO a reținut, în mai multe cauze ce 

vizau magistrați (Maestri c. Italia, N.F. c. Italia, etc.) faptul că legea trebuie să fie suficient de clar  

formulată, cu suficientă precizie, pentru a permite subiectului de drept să prevadă, într-o măsură 

rezonabilă, după circumstanțe, consecințele faptelor determinate de conduita lui și sancțiunile ce 

îi pot fi impuse ca urmare a unui astfel de comportament. Desigur că previzibilitatea impune și 

condiția de a cunoaște ce instituție are competența de a analiza (ne)respectarea unei anumite 

legi. S-a reținut de către Curte că în condițiile existenței unei legi lipsite de previzibilitate, de 

claritate și precizie, chiar și magistrații, care sunt informați în domeniul juridic și buni 

cunoscători ai legii, pot fi puși în situația de a nu înțelege prescripția normei juridice, 

chestiune ce creează o vădită insecuritate juridică. 

Cu privire la acest aspect, este de menționat faptul că Subsemnata, anterior încheierii 

Contractului de prestări servicii profesionale convenția civilă nr. 17.07.3/17.07.2014, am solicitat 

ANI un punct de vedere pentru a afla dacă activitatea prefigurată era de natură să genereze o 

situație de incompatibilitate. Subsemnata am acționat în acest sens tocmai motivat de caracterul 

special al competenței ANI pentru evaluarea stării de incompatibilitate. Contractul (convenția 

                                                           
2 Le probleme de la securite juridique Lucien Francois, Ed. Jeune Barreau de Liege, 1993 pag. 10, Cosmin Flavius 
Costaș, fiscalitatea.ro 



16 
 

civilă) a fost încheiat de către Subsemnata numai urmare a primirii unui răspuns negativ la 

interpelarea mea, de la autoritatea competentă în domeniul evaluării stării de incompatibilitate. 

Prin urmare, Subsemnata m-am întemeiat pe înțelegerea ce rezultă din interpretarea normelor 

legale în vigoare și am solicitat un punct de vedere organului competent sub aspectul evaluării 

stării de incompatibilitate, fără a putea intui că ceea ce ANI consideră ca nefiind o încălcare a 

dispozițiilor legale privind incompatibilitățile ar putea fi apreciat ca reprezentând o astfel 

de încălcare, de către un alt organ sau instituție. 

Or, nu se poate impune în mod rezonabil unui subiect de drept aflat în ipoteza Subsemnatei să 

solicite (i) un punct de vedere de la autoritatea competentă să evalueze starea de 

incompatibilitate și (ii) un alt punct de vedere de la CSM, pentru a solicita acestei instituții să îmi 

comunice dacă ceea ce ANI consideră a nu fi incompatibilitate constituie incompatibilitate, în 

accepțiunea CSM, cu atât mai mult cu cât dispozițiile art. 99 alin. 1 pct. b) din Legea 317/2004 fac 

trimitere la încălcarea dispozițiilor legale referitoare la incompatibilități, deci, la încălcarea 

dispozițiilor Legii 176/2010, care se constată chiar de ANI. 

Prin urmare, nici tipul abstract al omului cu diligența cea mai înaltă nu ar putea fi ținut, în lipsa 

caracterului previzibil al legii, să realizeze ambele demersuri, câtă vreme din spiritul legii rezultă 

că ANI are compentența specială de a evalua incompatibilitatea, iar interpretarea în sensul că în 

privința aceleiași chestiuni ar avea competență divergentă, atât CSM cât și ANI nu ar putea fi 

primită, în mod rezonabil, fiind contrară însuși principiului separării puterilor în stat. 

 

În lumina argumentelor ilustrate mai sus, apreciem că subiectele de drept prev de art 146 alin 1 

lit e) din Constitutia Romaniei urmeaza să decidă prin prezenta sesizarea forului de contencios 

Constitutional, pentru a se decide daca si instantelor de judecata/instantelor judecatoresti le 

revine obligatia de a respecta principiul suprematiei Legii, transpus in art 1 alin 5 din Legea 

fundamentala. 

 

Corolar al acestui demers, in prezenta cauza, urmeaza ca forul nostru de contencios 

constituţional sa decida daca instantelor judecatoresti le incumba obligatia de a respecta  

prezumția de legalitate și temeinicie conferită actelor juridice cu caracter administrativ respectiv 

a rapoartelor de evaluare a AGENTIEI NATIONALE DE INTEGRITATE, 

necontestate în contencios administrativ și, inclusiv a  raportului de evaluare   nr. 

21350/G/II/20.05.2016, întocmit în lucrarea nr. 17002/A/H/15.04.2016 , act care produce efecte 

juridice, rămânând în circuitul civil, nedispunându-se anularea acestuia nici pe 

cale de acțiune nici pe cale de excepție într-o procedură în care ANI 

să fi fost citată pentru considerente de opozabilitate. 

 

Pentru aceste motive, solicităm Onoratei Curți a primi cererea astfel cum ea a fost 

formulată de sesizare a subiectelor prev.în disp.art.146 alin.1 lit.e din Constituţie în 

vederea sesizării Curții Constituționale cu soluţionarea prezentului conflict juridic de 

natură constituţională. 
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În drept, invoc disp art 554/2004. 

 

Solicit judecarea in lipsa a prezentei cauze. 

 

Mulțumindu-vă încă o dată pentru atentia acordată cauzei mele, vă rog sa primiti, Stimată 

Doamnă Presedinte, expresia intregii mele consideratii. 

 

Cu deosebita recunostinta,  

Judecător Camelia Bogdan 

 

 

 

 

 

Domnului Președinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiție 
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