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CERERE DE HOTĂRÂRE PRELIMINARĂ (ÎN PROCEDURĂ ACCELERATĂ)

Tribunalul Olt, la cererea reclamantei ASOCIAŢIA "FORUMUL JUDECĂTORILOR DIN
ROMÂNIA", faţă de cele dispuse prin încheierea de şedinţă din 29.01.2019, în temeiul art. 267 din
Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE), (coroborat cu art. 105 din
Regulamentul de procedură al CJUE), solicită

CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE

A răspunde la următoarele întrebări preliminare ce privesc interpretarea actelor adoptate de o
instituţie a Uniunii Europene, în speţă, Decizia 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13
decembrie 2006 privind instituirea Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV) şi
dispoziţiile Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea
Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ale art. 2 şi ale art. 19
alineatul (1) paragraful al doilea din Tratatul privind Uniunea Europeană, o decizie în acest
sens fiind utilă soluţionării cauzei interne înregistrate pe rolul Tribunalului Olt sub nr.
2122/104/2018:

,1. Mecanismul de cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei
2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act
adoptat de o instituţie a Uniunii Europene, în sensul articolului 267 TFUE, care
poate fi supus interpretării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene?

2. Conţinutul, caracterul şi întinderea temporală a Mecanismului de cooperare şi de
verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei2006/928/CE a Comisiei Europene din 13
decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a
României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie
2005? Cerinţele formulate în rapoartele întocmite în cadrul acestui Mecanism au
caracter obligatoriu pentru Statul român?

3. Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană
trebuie interpretat în sensul obligaţiei statelor membre de a stabili măsurile
necesare pentru o protecţie juridică efectivă în domeniile reglementate de dreptul
Uniunii, respectiv garanţii ale unei proceduri disciplinare independente pentru
judecătorii din România, înlăturând orice risc legat de influenţa politică asupra
desfăşurării procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a
conducerii Inspecţiei Judiciare, chiar şi cu titlu provizoriu? CURIAGRI".
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4. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie interpretat în sensul
)'., "

obligaţiei statelor membre de a respecta criteriile statului de drept, solicitate şi în
rapoartele'di~cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV), instituit
potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, în cazul
unor proceduri de numire directă de către Guvern a conducerii Inspecţiei Judiciare,
chiar şi cu titlu provizoriu?

Obiectul litigiului. Fapte relevante

1. Tribunalul Olt a fost sesizat la data de 24.09.2018 cu cererea înregistrată sub nr.
2122/104/2018, prin care rec1amanta ASOCIAŢIA "FORUMUL JUDECĂTORILOR DIN
ROMÂNIA" a solicitat, în contradictoriu cu pârâta INSPECŢIA JUDICIARĂ, să se dispună
obligarea pârâtei să comunice informaţiile solicitate la pct. II-III din cererea înregistrată la pârâtă, la
data de 27.08.2018, sub nr. 6146/U/237P/CIPRMM/2018.

2. În cererea de chemare în judecată, rec1amanta a arătat că pârâta a răspuns numai parţial
cererii privind comunicarea de informaţii de interes public, la data de 31.08.2018, prin adresa nr.
6146/U/237P/CIPRMM/2018, în care au fost compilate o serie de afirmaţii disparate pentru a da
impresia îndeplinirii obligaţiei legale, în vădită discordanţă cu conţinutul precis al cererii
recIamantei, având în vedere că a solicitat pârâtei să îi pună la dispoziţie mai multe informaţii, prin
raportare la perioada anilor 2014 - 2018, potrivit datelor deţinute de Inspecţia Judiciară, .rezultate în
mod direct din activitatea instituţiei.

2.1. Mai exact, o serie de întrebări adresate pârâtei privea aspecte statistice ale cauzelor
înregistrate pe rolul Inspecţiei Judiciare, respectiv: 1. Câte cauze împotriva magistraţilor -
judecători, respectivprocurori - aufost înregistratepe rolul Inspecţiei Judiciare în aceeaşi perioadă
2014 -2018 (privitoare la abateri disciplinare şi / sau încălcări ale Codului deontologie); 2. In câte
cazuri Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu împotriva magistraţilor judecători, respectiv
procurori în aceeaşi perioadă cu privire la răspunderea disciplinară sau deontologică; 3. Câte
sesizări au provenit în aceeaşi perioadă, împotriva magistraţilor judecători, respectiv procurori, de
la Ministrul Justiţiei; 4. În câte cauze înregistrate urmare sesizărilor la plângere s-a exercitat
acţiunea disciplinară împotriva magistraţilor judecători, respectiv procurori; 5. În câte cauze
înregistrate urmare sesizărilor din oficiu ale Inspecţiei Judiciare s-a exercitat acţiunea disciplinară
împotriva magistraţilor judecători, respectiv procurori; 6. În câte cauze în care s-a exercitat
acţiunea disciplinară împotriva magistraţilor judecători, respectiv procurori, s-au pronunţat
sancţiuni rămase definitive; 7. În câte cauze s-a exercitat împotriva magistraţilor judecători,
respectiv procurori, acţiunea având ca obiect constatarea încălcării Codului Deontologie şi în câte
din aceste cauze s-au pronunţat hotărâri de admitere rămase definitive.

2.2. O altă serie de întrebări avea ca sursă informaţiile publice comunicate chiar de Inspecţia
Judiciară, privitoare la încheierea unui protocol de către această instituţie cu Serviciul Român de
Informaţii, valabil în aceeaşi perioadă 2014 - 2018, ca atare recIamanta a cerut să i se comunice: 1. O
copie a acestui protocol, în măsura în care a fost desecretizat, iar în subsidiar, să indice data
.iniţierii.proceduriide desecretizare, dacă este cazul, şi stadiul acesteia; 2. O copie a actului prin
caf~'trîn~efatj>rotocitlul,astfel cum s-a susţinutpublic; 3.Câte sesizări împotriva magistraţilor

,'.' <,., J ~

2



judecători, respectiv procurori, au fost transmise Inspecţiei Judiciare de către Serviciul Român de
Informaţii în temeiul protocolului de cooperare între cele două instituţii; 4. În câte din cauzele
înregistrate pe rolul Inspecţiei Judiciare s-a purtat corespondenţă, de orice fel, cu Serviciul Român
de Informaţii sau cu alte servicii de informaţii, în temeiul protocolului sau în afara acestuia.

2.3. Reclamanta a ataşat la dosar răspunsul pârâtei, prin care era informată că, "în perioada 1
august - 1 octombrie 2018, se desfăşoară un control tematic vizând respectarea principiilor generale
care guvernează activitatea Autorităţii Judecătoreşti în cauzele de competenţa Direcţiei Naţionale
Anticorupţie vizând magistraţi sau în legătură cu aceştia, iar singurele informaţii publice la acest
moment sunt cele transmise prin Comunicatul de presă din 24 august 2018. După aprobarea
raportului de control de către Consiliul Superior al Magistraturii acesta va fi postat pe site-ul
www.inspectiaiudiciara.ro ... Înceeacepriveşteprotocolullacaresereferirea.i s-a comunict faptul
că până la finalizarea procedurii de desecretizare acesta are un regim clasificat, astfel că nu puteau fi
furnizate informaţiile solicitate.

2.4. Reclamanta a precizat că nu mai insistă cu privire la pct. 1 al cererii de comunicare a
informaţiilor publice, deşi refuzul a fost unul nejustificat, deoarece a solicitat aceleaşi informaţii
publice deţinătorului primar, respectiv Direcţiei Naţionale Anticorupţie, însă în privinţa celorlalte
informaţi arată că nu s-a răspuns în niciun fel. La pct. II al cererii se regăsesc informaţii care rezultă
din activitatea pârâtei Inspecţia Judiciară, sunt de aceeaşi natură cu cele extrase de pârâtă cu ocazia
controlului tematic privind "respectarea principiilor generale ce guvernează activitatea Autorităţii
Judecătoreşti în cauzele de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie vizând magistraţi sau în
legătură cu acestea", doar că informaţiile solicitate de subscrisa privesc răspunderea disciplinară sau
deontologică a magistraţilor, şi nu răspunderea penală specială (în cauzele de competenta DNA).
Nici în ceea ce priveşte pct. III al cererii nu i s-a oferit vreun răspuns, deşi a afirmat reci amanta că nu
a nu a solicitat informaţii concrete care să încalce caracterul secret al protocolului, ci informaţii
statistice cu caracter general, care rezultă din activitatea pârâtei.

3. În apărare, prin întâmpinarea depusă la data de 26.10.2018, pârâta Inspecţia Judiciară a
apreciat că reclamantei nu i-au fost încălcate drepturile subiective conferite de Legea nr. 544/2001,
iar cererea adresată instanţei privind obligarea comunicării unui răspuns de către Inspecţia Judiciară,
care să cuprindă informaţiile solicitate, este nefondată. Ca atare, a solicitat respingerea ca
neîntemeiată a cererii de chemare în judecată formulate de reclamantă.

3.1. În concret, a precizat că, prin răspunsul transmis reclamantei la data de 31 august 2018,
s-a răspuns reclamantei faptul că în perioada 1 august - 1 octombrie 2018 Inspecţia Judiciară
desfăşura un control tematic vizând respectarea principiilor generale care guvernează activitatea
Autorităţii Judecătoreşti, în cauzele de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. De asemenea, s-
a comunicat faptul că raportul conţinând elementele verificate se vor publica pe site-ul Inspecţiei
Judiciare, ulterior aprobării raportului de către Consiliul Superior al Magistraturii.

3.2. Cu referire la protocolul faţă de care reclamanta a solicitat informaţii, prin adresa de
răspuns s-a comunicat faptul că la acea dată au fost demarate procedurile privind desecretizarea
acestuia, astfel că, având caracter secret, nu putea fi comunicat. Faţă de solicitările reclamantei
enunţate în cererea de chemare în judecată, a arătat faptul că procedura privind desecretizarea
protocolului la care s-a făcut referire în petiţie, au fost finalizate, iar conţinutul acestuia se putea
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regăsi pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare. Pentru aceste considerente, a apreciat că acest
capăt de cerere a rămas fără obiect, întrucât datele solicitate sunt la dispoziţia publicului larg, odată
cu publicarea acestuia.

3.3. În ceea ce priveşte solicitarea de a comunica informaţii privind date statistice care
vizează activitatea Inspecţiei Judiciare, consideră că prin răspunsul transmis nu s-au încălcat
prevederile din cuprinsul Legii nr. 544/2001, referitoare la refuzul nejustificat de a comunica
informaţii de interes public. În concret, Inspecţia Judiciară a făcut referire la raportul care la acea
dată nu era finalizat/aprobat conform dispoziţiilor legale, dar s-a precizat că, ulterior aprobării de
către Consiliul Superior al Magistraturii, va fi făcut public. A precizat pârâta că pe pagina de internet
a Inspecţiei Judiciare se află publicate toate rapoartele de control, respectiv rapoartele privind
activitatea Inspecţiei Judiciare, întocmite conform legii, anual, care cuprind şi informaţiile pe care
reclamanta le-a solicitat, iar, prin adresa nr. 6232/U1251P/CIPRMMl2018, răspunzând la solicitarea
formulată de reclamantă la data de 07.09.2018, vizând în esenţă aceleaşi date privind activitatea
pârâtei, Compartimentul de informare publică şi relaţii cu mass-media a ataşat rapoartele de control
pe anii 2015, 2016, 2017, respectiv rapoartele de audit extern pe anii 2015, 2016, 2017, întrucât a
apreciat că reclamanta nu reuşeşte să identifice respectivele documente pe pagina de internet a
Inspecţiei Judiciare.

3.4. Într-o altă ordine de idei, a apreciat că orice persoană de bună-credinţă, care doreşte să ia
cunoştinţă de activitatea desfăşurată de Inspecţia Judiciară, are posibilitatea de a consulta pagina de
internet www.inspectiajudiciara.ro. la secţiunea "noutăţi", informaţiile de interes public postate
conform legii. A precizat, în acelaşi timp, că în cadrul Inspecţiei Judiciare nu funcţionează niciun
compartiment care să se ocupe cu întocmirea de statistici, în forma cerută de reclamantă prin petiţie,
însă datele solicitate sunt la dispoziţia publicului larg, aşa cum s-a precizat şi în răspuns. A apreciat
pârâta că, dacă s-ar accepta că instituţia publică, în baza unei cereri de informaţii de interes public, ar
fi obligată să realizeze analize statistice ale activităţii curente, s-ar denatura scopul structurilor de
informare publică, a căror atribuţie care derivă din Lege este aceea de a furniza informaţii şi nu
analize. De altfel, rapoartele de activitate ale Inspecţiei Judiciare conţin şi astfel de analize, iar orice
persoană interesată le poate identifica.

4. Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei dovezii
calităţii de reprezentant a semnatarului întâmpinării, dl judecător Lucian Netejoru, din două
perspective: 1. Lipsa unui act administrativ emis de autoritatea competentă să numească inspectorul-
şef al Inspecţiei Judiciare, în speţă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin care să constate
îndeplinite condiţiile legale pentru interimatul funcţiei; 2. Neconstituţionalitatea dispoziţiilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii. De asemenea, a solicitat respingerea ca neîntemeiate a
excepţiei lipsei de obiect a cererii de chemare în judecată, precum şi a apărărilor pârâtei pe fondul
cauzeI.

4.1. În motivarea excepţiei invocate, reclamanta s-a raportat la prevederile art. 82 alin. 1
C.pr.civ., care arată că atunci când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care
a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor, iar dacă acestea nu se
acoperă cererea va fi anulată. A invocat, de asemenea, art. 151 alin. 3 C.pr.civ., potrivit căruia
"reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii sale",
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solicitând citarea pârâtei pentru primul termen de judecată cu menţiuni exprese în sensul depunerii
dovezii calităţii de reprezentant legal, sub sancţiunea anulării întâmpinării, respectiv depunerea
hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, adoptate conform art. 35 din Legea nr.
317/2004, prin care se constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru exercitarea interimatului
funcţiei de inspector-şef al Inspecţiei Judiciare de către dl judecător Lucian Netejoru.

4.2. Un set de argumente priveşte dispoziţiile art. 133 alin. 1 din Constituţia României,
conform cărora "Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei", ceea ce
presupune exercitarea puterii de a aprecia nu numai cu privire la numirea Inspectorului-şef şi a
Inspectorului-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, în condiţiile art. 67 din Legea nr. 31712004, ci şi cu
privire la delegarea într-o astfel de funcţie de conducere devenită vacantă prin expirarea mandatului,
în condiţiile art. 57 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, dar şi cu
privire la constatarea condiţiilor legale pentru exercitarea interimatului (în esenţă, tot o formă de
delegare).

4.3. A arătat că, în acest fel, se respectă principiul de drept "specialia generalibus derogant",
conform căruia legea generală se aplică ori de câte ori nu există o dispoziţie specială contrară într-o
materie dată, dar şi principiul simetriei juridice, potrivit căruia competenţa de a dispune măsuri
provizorii (delegarea unui inspector judiciar pentru asigurarea interimatului sau constatarea
intervenim unui caz automat de interimat în funcţie) revine aceleiaşi autorităţi publice care are
atribuţia de a dispune numirea definitivă într-o atare funcţie de conducere, deci Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii.

4.4. Sub acest aspect, a apreciat reclamanta că o intervenţie legislativă precum cea realizată
prin O.U.G. nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 31712004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii nu poate suprima atribuţia Consiliului Superior al Magistraturii, în virtutea
rolului său constituţional de garant al independenţei justiţiei, de a asigura punerea în executare a legii
prin emiterea unui act administrativ prin care să constate că o anumită persoană se află în ipoteza
legii şi că poate asigura interimatul funcţiei, tocmai pentru că de esenţa raporturior juridice de drept
procesual civil, dar şi de drept administrativ, este ca titularul unei funcţii să poată face dovada
legitimării sale prin acte de numire în funcţie sau de modificarea raportului de serviciu. A precizat,
sub acest aspect că limitarea prin lege a criteriilor de desemnare a conducerii interimare nu poate
justifica inexistenţa unei hotărâri privind cariera, care să constate îndeplinirea cerinţelor legale şi,
eventual, inexistenţa unor impedimente pentru punerea în executare a legii (spre exemplu, încetarea
calităţii de inspector judiciar odată cu expirarea mandatului funcţiei de conducere, inexistenţa
acordului persoanei în cauză pentru această "delegare ope legis" etc).

4.5. Un alt set de argumente pentru care a considerat reclamanta că nu s-a făcut dovada în
condiţiile legii a puterii de reprezentare a Inspecţiei Judiciare îl reprezintă neconstituţionalitatea
dispoziţiilor Ordonanţele urgenţă a Guvernului nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr.
317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii (art.T şi art. II) în raport dedispoziţileart.l
alin. (3) şi (5), art. 4 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) din Constituţia ai ale art. 133 alin. (1) şi
art. 134 alin. (4) din Constituţia României. În această idee, odată cu răspunsul la întâmpinare, a ataşat
şi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor arătate, arătând că, în măsura în care se va constata
neconstituţlonalitatea acestor dispoziţii legale, s-ar dovedi inexistenţa dreptului de reprezentare
legală a pârâtei, independent de existenţa sau inexistenţa unei hotărâri a Plenului CSM solicitate ca
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dovadă a reprezentării legale, cu consecinţa anulării actului de procedură reprezentat de întâmpinarea
depusă la dosar, prin care au fost propuse probe, a fost invocată o excepţie şi au fost formulate
apărări, cauza urmând a fi soluţionată rară luarea lor în considerare.

4.6. În privinţa excepţiei lipsei de obiect, în calificarea dată de reclamantă unei apărări a
pârâtei, a indicat că, în cererea introductivă, la pct. III al cererii de comunicare a informaţiilor de
interes public, a solicitat să se indice şi data iniţierii procedurii de desecretizare, dacă este cazul, şi
stadiul acesteia, însă pârâta s-a limitat la a afirma că protocolul "are un regim clasificat", a facut
referire la "finalizarea procedurii de desecretizare'', rară a indica data iniţierii şi stadiul acesteia,
conform Legii nr. 18212002 privind protecţia informaţiilor clasificate; nici din forma protocolului
publicat pe site-ul Inspecţiei Judiciare nu rezultă data la care a fost iniţiată procedura de
desecretizare. A menţionat, de asemenea, că nu s-a răspuns sub niciun fel întrebării de la pct. III.2 al
cererii, nefiind c1ar dacă actul prin care a încetat Protocolul, a cărui copie a fost solicitată, este la
rândul său document c1asificat sau nu, nici nu a fost indicat cu titlu generic, prin număr de
înregistrare şi dată.

4.7. Ulterior, rec1amanta a depus o cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
apoi o precizare, prin care a specificat că cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a
fost depusă în legătură cu excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului întâmpinării,
dl judecător Lucian Netejoru, din perspectiva lipsei unui act administrativ emis de autoritatea
competentă să numească inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare, în speţă Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii, prin care să constate îndeplinite condiţiile legale pentru interimatul funcţiei. În
conformitate cu dispoziţiile relevante, prelungirea de către Guvern a mandatelor conducerii actuale a
Inspecţiei Judiciare încalcă atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii, în raport de competenţele
inspectorilor judiciari şefi, precum şi independenţa judecătorilor, condiţie esenţială pentru asigurarea
unei protecţii jurisdicţionale efective. Garantarea independenţei, inerentă misiunii de a judeca, este
solicitată nu numai la nivelul Uniunii, pentru judecătorii Uniunii şi avocaţii generali ai Curţii, astfel
cum se prevede la articolul 19 alineatul (2) al treilea paragraf TUE, dar şi la nivelul statelor membre
ale Uniunii Europene, pentru instanţele naţionale.

4.8. În aceeaşi precizare, rec1amanta a arătat că Raportul Comisiei Europene în cadrul MCV
a fost dat publicităţii la data de 13.11.2018, ulterior depunerii răspunsului la întâmpinare, fiind o
împrejurare nouă survenită în cursul procesului, anterior primului termen de judecată. A considerat
rec1amanta că nu s-a făcut dovada, în condiţiile legii, a puterii de reprezentare a Inspecţiei Judiciare.
A motivat rec1amanta că, în măsura în care se va stabili nerespectarea obligaţiilor ce revin
României în cadrul Uniunii Europene (Mecanismul de cooperare şi de verificare, instituit
potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2007, articolul 19
alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 2 din
Tratatul privind Uniunea Europeană), aşadar în primul rând natura lor obligatorie, s-ar
dovedi inexistenţa dreptului de reprezentare legală a pârâtei, independent de existenţa sau
inexistenţa unei hotărâri a Plenului CSM solicitate ca dovadă a reprezentării legale, cu
consecinţa anulării actului de procedură reprezentat de întâmpinarea depusă la dosar, prin
care au fost propuse probe, a fost invocată o excepţie şi au fost formulate apărări, cauza
urmând a fi soluţionată fără luarea lor în considerare.
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4.9. Faţă de excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, pârâta a formulat apărări atât în
ceea ce priveşte neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate de reclamantă, cât şi în ceea ce
priveşte temeiul legal al reprezentării sale. A arătat, astfel, că pe site-ul oficial al Inspecţiei Judiciare
există Hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 702/2015, prin care a fost numit dl Lucian
Netejoru în calitate de Inspector-şef al Inspecţiei Judiciare, menţionând, de asemenea, dispoziţiile
Ordonanţei de Guvern nr. 77/2018 şi solicitând respingerea excepţiei invocate de reclamantă, ca
neîntemeiată.

5. Asupra cauzei de faţă, instanţa constată, ab initio, atât cadrul procesual special, sub
aspectul obiectului cererii de chemare în judecată şi al părţilor - reclamanta reprezintă o parte a
magistraţilor judecători români, iar pârâtă este o instituţie de referinţă a sistemului judiciar român -,
cât şi caracterul particular al excepţiei invocate de reclamanta Asociaţia "Forumul Judecătorilor din
România", excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a dlui judecător Lucian Netejoru, în
calitate de Inspector-şef al entităţii pârâte. Odată cu ridicarea acestei excepţii, reclamanta a învestit
instanţa cu solicitarea de a valorifica două perspective diferite care ar cenzura însuşi temeiul
reprezentării (conţinut în prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2018), prin
raportare la momentul proces ual al depunerii întâmpinării de către pârâtă: pe de o parte, s-au invocat
dispoziţii constituţionale, pe de altă parte, dispoziţii ale dreptului european.

5.1. În acord cu prevederile art. 248 Cod de procedură civilă, instanţa trebuie să analizeze
şi să se pronunţe mai întâi asupra exceptiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac inutilă,
în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. Art. 82 Cod de
procedură civilă, menţionat de reclamantă, conţine următoarele dispoziţii: "Când instanţa constată
lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt
pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată". Aceste dispoziţii
trebuie coroborate cu cele conţinute de art. 205 Cod de procedură civilă, potrivit căruia întâmpinarea
este actul de procedură prin care pârâtul se apără în fapt şi în drept, actul care conţine răspunsul la
toate pretenţiile şi motivele arătate în cererea de chemare în judecată, precum şi dovezile pe care se
sprijină pârâtul, şi de art. 208 alin. (2) al aceluiaşi act normativ: "nedepunerea întâmpinării în
termenul prevăzut de lege atrage decăderea părâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a
invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel".

5.2. Pentru a se putea pronunţa asupra excepţiei invocate, care este o excepţie de procedură,
conform art. 245 Cod de procedură civilă, instanţa a constatat aplicabilitatea art. 255 alin. 2 Cod de
procedură civilă (dacă un anumit fapt este de notorietate publică ori necontestat, instanţa va putea
decide, ţinând seama de circumstanţele cauzei, că nu mai este necesară dovedirea lui) rap. la art.
251 Cod de procedură civilă (nimeni nu este ţinut a proba ceea ce instanţa este ţinută să ia
cunoştinţă din oficiu), prin prisma faptului că hotărârile Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii sunt publice, cunoscute magistraţilor români, adică părţilor şi instanţei, iar dispoziţiile
legii este obligatoriu a fi cunoscute de către instanţa de judecată (conform art. 252 alin. 1 Cod de
procedură civilă). Mai mult, însăşi pârâta, Inspecţia Judiciară, a precizat că temeiul reprezentării sale
este acordat de hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 702/30 iunie 2015, aflată
pe site-ul propriu, la linkul http://www.inspectiajudiciara.ro/Organization.aspx (consultat la
29.01.2019), completat cu dispoziţiile OUGnr. 77/2018.
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5.3. Instanţa a reţinut, astfel, că reprezentarea pârâtei se asigura, la data depunerii
întâmpinării, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2018 pentru
completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, prin
interimat, din moment ce hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 702/30 iunie
2015 atestă numirea dlui judecător Lucian Netejoru pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
01.09.2015, iar pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii nu a fost identificată o altă hotărâre de
numire a Inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare. În acest sens sunt şi constatările din Raportul
tehnic al Comisiei Europene care însoţeşte documentul Raport al Comisiei către Parlamentul
European şi Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul mecanismului de
cooperare şi verificare (Strasbourg, 13.11.2018): "CSM nu a lansat un concurs pentru desemnarea
unei noi conduceri a Inspecţiei Judiciare, deşi mandatul echipei de conducere a expirat la sfârşitul
lunii august 2018. Acest lucru a determinat Guvernul să abordeze situaţia adoptând o ordonanţă de
urgenţă pentru a desemna actuala echipă ad interim." (p. 22)

5.4. De altfel, în concluziile Raportului Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu
privind progresele înregistrate în România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare
{SWD(2018) 551 final}, din 13.11.2019, se analizează această stare de fapt şi se arată că "evaluarea
din raportul din ianuarie 2017 a fost întotdeauna condiţionată de evitarea măsurilor negative care pun
sub semnul întrebării progresele înregistrate în ultimii 10 ani. Intrarea în vigoare a legilor justiţiei
revizuite, precum şi presiunea exercitată asupra independenţei sistemului judiciar ... au anulat
progresele înregistrate sau au pus sub semnul întrebării ireversibilitatea progreselor înregistrate" (p.
19). De asemenea, instanţa reţine că una dintre măsurile pentru remedierea situaţiei prezentate de
raport priveşte: "Numirea imediată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a echipei
interimare de conducere a Inspecţiei Judiciare şi numirea, în termen de trei luni, prin concurs, a
unei noi conduceri a Inspecţiei Judiciare. "

Dispoziţii naţionale aplicabile în speţă. Jurisprudenţă naţională relevantă

6. Dreptul aplicabil în cauză este reprezentat, în principal, de ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 77, din 5 septembrie 2018, pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 5 septembrie
2018:

"Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior
al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, Inspecţia Judiciară este condusă de un inspector-şef,
care exercită funcţia de conducere şi organizare a activităţii Inspecţiei Judiciare, ajutat de un inspector-şef
adjunct, numiţi prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii,

luând în considerare că, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 317/2004, republicată, cu
modificările ulterioare, mandatul inspectorului-şef şi al inspectorului-şef adjunct este de 3 ani, putând fi
reînnoit o singură dată, în condiţiile legii,

întrucât dispoziţiile Legii nr. 317/2004, republicată,cu modificările ulterioare, nu reglementează
situaţia în care mandatele funcţiilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare expiră
înainte de finalizarea concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii şi nici posibilitatea exercitării cu titlu
interimar a funcţiilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct, în situaţia în care acestea devin vacante din
alte motive,

ţinând seama de importanţa instituţiei Inspecţiei Judiciare pentru menţinerea unui corp al magistraturii
integru şi care să se bucure de toate garanţiile de independenţă şi imparţialitate, activitatea desfăşurată de
această instituţie urmărind îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, a eficienţei şi eficacităţii sistemului
judiciar, prin intermediul verificărilor şi evaluărilor realizate potrivit legii,
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luând în considerare că vacantarea funcţiei de inspector-şef al Inspecţiei Judiciare are repercusiuni
negative asupra desfăşurării activităţii acestei instituţii şi asupra procedurilor de cercetare disciplinară a
magistraţilor, în condiţiile în care inspectorul-şef are atribuţii concrete în procedura disciplinară,
confirmând rezoluţiile inspectorului judiciar,

faţă de faptul că mandatul conducerii Inspecţiei Judiciare a expirat la data de 1 septembrie 2018 şi nu
există o dispoziţie legală care să reglementeze expres modul de asigurare a interimatului pentru aceste
funcţii,

ţinând cont de necesitatea asigurării interimatului de către persoane care au dat dovada competenţei
profesionale şi manageriale, exercitând deja funcţiile respective, având o cunoaştere aprofundată a
activităţii Inspecţiei Judiciare şi susţinând un concurs atât la momentul numirii iniţiale, cât şi la momentul
reînvestirii pentru un nou mandat, în condiţiile legii,

considerând că situaţia prezentată mai sus este una extraordinară a cărei reglementare nu poate fi
amânată, fiind necesară o intervenţie urgentă de natură legislativă care să acopere lacuna legislativă în
această materie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1 - La articolul 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 628 din 1 septembrie 2012, cu modificările ulterioare,
după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

"(7) În situaţia vacantării ftlficţiei' deînspector:..şef sau, după caz, de iiIspector:şef adjunct al
Inspecţiei Judiciare ca urmare a expirării mandatului, interimatul funcţiei se asigură de inspectorul-şef
sau, după caz, de inspectorul-şef adjunct ale căror mandate au expirat, până la data ocupării acestor
funcţii în condiţiile legii.
(8) În caz de încetare a mandatului de inspector-şef ca urmare a altor situaţii decât expirarea
mandatului, interimatul funcţiei se asigură de către inspectorul-şef adjunct până la data ocupării
acestei funcţii în condiţiile legii, iar în caz de încetare a mandatului de inspector-şef adjunct ca urmare
a altor situaţii decât expirarea mandatului, interimatul funcţiei se asigură de către un inspector judiciar
numit de inspectorul-şef până la data ocupării acestei funcţii în condiţiile legii."
Art. II - Prevederile art. 67 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta
ordonanţă de urgenţă, se aplică şi situaţiilor în care funcţia de inspector-şef sau, după caz, de
inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare este vacantă la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă."

Art ....Q1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 628 din 1 septembrie 2012, înainte de modificare:
,,( 1) Inspectorul-şef şi inspectorul-şef adjunct sunt numiţi de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii dintre inspectorii judiciari în funcţie, în urma unui concurs care constă în prezentarea
unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere respective şi într-o
probă scrisă privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua
decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţa la stres şi un test psihologic.
(2) Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit regulamentului aprobat
prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(3) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct se
anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea datei acestora.
(4) Mandatul inspectorului-şef şi al inspectorului-şef adjunct este de 3 ani şi poate fi înnoit o singură
dată, cu respectarea prevederilor alin. (1).
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(5) Inspectorul-şef şi inspectorul-şef adjunct pot fi revocaţi din funcţie de către Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, În cazul neîndeplinirii sau Îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor
manageriale. Revocarea se dispune pe baza raportului anual de audit prevăzut la art. 68.
(6) Hotărârea Plen ului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se dispune revocarea din funcţie
poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, la Secţia de contencios administrativ
şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Recursul suspendă executarea hotărârii Consiliului
Superior al Magistraturii. Hotărârea prin care se soluţionează recursul este irevocabilă."

7. Sunt incidente În cauză şi dispoziţii ale Legii nr. l34/20 1O privind Codul de procedură civilă,
republicată În Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, respectiv:

Art. 82 Lipsa dovezii calităţii de reprezentant. (1) Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de
reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor.
Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.

Art. 124 Apă rări şi incidente procedurale. (1) Instanţa competentă să judece cererea principală se
va pronunţa şi asupra apărărilor şi excepţiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale şi
care, potrivit legii, sunt de competenţa exclusivă a altei instanţe.

Art. 205 Scopul şi cuprinsul întâmpinării (1) Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul
se apără, în fapt şi în drept, faţă de cererea de chemare În judecată.
(2) Întâmpinarea va cuprinde:
b) excepţiile procesuale pe care pârâtulle invocă faţă de cererea reclamantului;
c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii;
d) dovezile cu care se apără Împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile art. 194 lit. e) fiind
aplicabileîn mod corespunzător;

Art. 208 Sancţiunea nedepunerii întâmplnărli (1) Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile
în care legea prevede În mod expres altfel. (2) Nedepunerea întâmpinării În termenul prevăzut de lege
atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de
ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 237 Scopul şi conţinutul cercetării procesului (1) În etapa de cercetare a procesului se
îndeplinesc, în condiţiile legii, acte de procedură la cererea părţilor ori din oficiu, pentru pregătirea
dezbaterii În fond a procesului, dacă este cazul. (2) În vederea realizării scopului prevăzut la alin. (1),
instanţa: 1. va rezolva excepţiile ce se invocă ori pe care le poate ridica din oficiu;

Art. 245 Noţiune Excepţia procesuală este mijlocul prin care, în condiţiile legii, partea interesată,
procurorul sau instanţa invocă, fără să pună în discuţie fondul dreptului, neregularităţi procedurale
privitoare la compunerea completului sau constituirea instanţei, competenţa instanţei ori la procedura
de judecată sau lipsuri referitoare la dreptul la acţiune urmărind, după caz, declinarea competenţei,
amânareajudecăţii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea cererii.

Art. 248 Procedura de soluţionare. (1) Instanţa se va pronunţa mai Întâi asupra excepţiilor de
procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe
ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Art. 251 Lipsa Îndatoririi de a proba. Nimeni nu este ţinut de a proba ceea ce instanţa este ţinută să
ia cunoştinţă din oficiu.
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Art. 255 Admisibilitatea probelor. (2) Dacă un anumit fapt este de notorietate publică ori
necontestat, instanţa va putea decide, ţinând seama de circumstanţele cauzei, că nu mai este necesară
dovedirea lui.

Dispoziţii ale dreptului Uniunii Europene relevante în cauză

8. Instanţa apreciază că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse în următoarele acte:
8. l.DECIZIA COMISIEI din l3 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de

verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în
domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei [notificată cu numărul C(2006) 6569]
(2006/928/CE)

"Articolul 1
În fiecare an, până la 31 martie cel târziu, iar în primul an la 31 martie 2007, România prezintă
Comisiei un raport privind progresele realizate în vederea atingerii fiecăruia dintre obiectivele de
referinţă enumerate în anexă.
Comisia poate, în orice moment, să ofere ajutor tehnic prin diverse mijloace sau să colecteze ori să
facă schimb de informaţii privind obiectivele de referinţă. De asemenea, Comisia poate organiza, în
orice moment, misiuni de experţi în acest sens în România. Autorităţile române oferă Comisiei
sprijinul necesar în acest context.

Articolul 2
Comisia va transmite," pentru 'prima dată în -iunie 2007, Parlamentului European şi Consiliului
propriile comentarii şi concluzii privind raportul prezentat de România.
Comisia va prezenta din nou un raport în funcţie de evoluţia situaţiei şi cel puţin o dată la fiecare şase
luni.

Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare numai sub rezerva şi la data intrării în vigoare a Tratatului de
aderare.

Articolul 4
Prezenta decizie se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2006.

ANEXĂ
Obiectivele de referinţă pe care România trebuie să le atingă, prevăzute la articolul 1:

l.Garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient totodată, în special prin consolidarea
capacităţilor şi a responsabilizării Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea şi evaluarea
impactului noilor coduri de procedură civilă şi administrativă.

2.Înfiinţarea, conform celor prevăzute, a unei agenţii pentru integritate cu responsabilităţi în domeniul
verificării patrimoniului, al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese potenţiale, precum şi cu
capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancţiuni disuasive.

3.Continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor cercetări profesioniste şi imparţiale cu privire la
acuzaţiile de corupţie la nivel înalt.

Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei
Iocale."

8.2. Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

,,Articolul 1

(1) Republica Bulgaria şi România devin prin prezentul membre ale Uniunii Europene.
(2) Republica Bulgaria şi România devin părţi la Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi la
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt acestea modificate sau
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completate.
(3) Condiţiile şi aranjamentele referitoare la admitere sunt stabilite în protocolul anexat la prezentul tratat.
Dispoziţiile acestui protocol fac parte integrantă din prezentul tratat.
(4) Protocolul, inclusiv anexele şi apendicele sale, se anexează la Tratatul de instituire a unei Constituţii
pentru Europa şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, iar dispoziţiile sale
devin parte integrantă din aceste tratate.

Articolul 2

(1) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa nu este în vigoare la data aderării,
Republica Bulgaria şi România devin părţi la tratatele pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt acestea
modificate sau completate.
În acest caz, articolul 1 alineatele (2) - (4) se aplică de la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a
unei Constituţii pentru Europa.
(2) Condiţiile referitoare la admitere şi adaptări le tratatelor pe care se întemeiază Uniunea, care decurg în
urma aderării şi care se aplică de la data aderării până la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei
Constituţii pentru Europa, sunt stabilite în actul anexat la prezentul tratat. Dispoziţiile respectivului act fac
parte integrantă din prezentul tratat.
(3) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa intră în vigoare după aderare,
protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) înlocuieşte actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) de la data
intrării în vigoare a tratatului menţionat. În acest caz, dispoziţiile protocolului menţionat anterior nu sunt
considerate ca producând efecte juridice noi, ci camenţinând, în condiţiile stabilite în Tratatul de institui re a
unei Constituţii pentru Europa, în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi în
respectivul protocol, efectele juridice deja create de dispoziţiile actului prevăzut la articolul 2 alineatul (2).
Actele adoptate înainte de intrarea în vigoare a protocolului prevăzut la articolul 1 alineatul (3) În temeiul
prezentului tratat sau a actului prevăzut la alineatul (2) rămân în vigoare şi îşi menţin efectele juridice până
când aceste acte sunt modificate sau abrogate.

Articolul 4

Articolul 3

Dispoziţiile privind drepturile şi obligaţiile statelor membre, precum şi atribuţiile şi competenţa instituţiilor
Uniunii astfel cum sunt stabilite În tratatele la care Republica Bulgaria şi România devin părţi se aplică cu
privire la prezentul tratat.

(1) Prezentul tratat se ratifică de Înaltele Părţi Contractante în conformitate cu normele lor constituţionale.
Instrumentele de ratificare se depun pe lângă guvernul Republicii Italiene cel târziu la 31 decembrie 2006.
(2) Prezentul tratat intră în vigoare la I ianuarie 2007, cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi
fost depuse înaintea acestei date."

9. Sunt incidente şi dispoziţii din Tratatul privind Uniunea Europeană:

Articolul 2
"Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane,libertăţii, democraţiei,

egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor
persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate
caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi
bărbaţi."

Articolul 19 (1)
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"Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiţie, Tribunalul şi tribunale
specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor.

Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecţie jurisdicţională
efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii."

Motivele ce au determinat instanţa să formuleze cererea de hotărâre preliminară

10.1. Odată cu răspunsul la întâmpinare, reclamanta Asociaţia "Forumul Judecătorilor din
România" a invocat excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semantarului întâmpinării,
inspectorul-şef al instituţiei pârâte Inspecţia Judiciară, criticând însuşi temeiul reprezentării, prin
prisma dispoziţiilor din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind aderarea Republicii
Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
şi a Mecanismul de cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a
Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, depunând la dosarul cauzei o cerere de hotărâre
preliminară.

Pentru a se putea pronunţa asupra excepţiei de procedură a lipsei dovezii calităţii de
reprezentant, instanţa trebuie să clarifice statutul şi forţa juridică a Rapoartelor emise de Comisia
Europeană în baza Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV). Având în vedere şi
deciziile contradictorii ale Curţii Constituţionale a României cu privire la aceste aspecte (infra),
instanţa trebuie să afle, în înlănţuirea argumentală logică prezentată de reclamantă, dacă:

10.1.1 Mecanismul de cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei
2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o
instituţie a Uniunii Europene, în sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretării Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene.

10.1.2. Conţinutul, caracterul şi întinderea temporală a Mecanismului de cooperare şi de
verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie
2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea
Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, iar cerinţele formulate în rapoartele
întocmite în cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru Statul român.

10.1.3. Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană
trebuie interpretat în sensul obligaţiei statelor membre de a stabili măsurile necesare pentru o
protecţie juridică efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv garanţii ale unei
proceduri disciplinare independente pentru judecătorii din România, înlăturând orice risc legat de
influenţa politică asupra desfăşurării procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a
conducerii Inspecţiei Judiciare, chiar şi cu titlu provizoriu.

10.1.4. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie interpretat în sensul
obligaţiei statelor membre de a respecta criteriile statului de drept, solicitate şi în rapoartele din
cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a
Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, în cazul unor proceduri de numire directă de către
Guvern a conducerii Inspecţiei Judiciare, chiar şi cu titlu provizoriu.

10.2. Reclamanta a justificat cererea sa prin trimitere la constatările Raportului Comisiei
Europene în cadrul MCV dat publicităţii la data de 13.11.2018: "CSM nu a lansat un concurs
pentru desemnarea unei noi conduceri a Inspecţiei Judiciare, deşi mandatul echipei de conducere a
expirat la sfârşitul lunii august 2018. Acest lucru a determinat Guvernul să abordeze situaţia
adoptând o ordonanţă de urgenţăpentru a desemna actuala echipă ad interim. Argumentul invocat
in acest sens a fost faptul că legea care reglementează organizarea concursului a fost contestată in
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instanţă (de către Inspecţia Judiciară în 2016) şi că, prin urmare, există un vid legal. CSM nu a
reuşit să ia măsuri pentru a se asigura că se va găsi o soluţie adecvată pentru organizarea la timp a
concursului. Faptul că ministrul justitiei a decis să intervină, prelungind mandatele conducerii
actuale, putea fi considerat ca intersectându-se cu competentele CSM "

10.3. A precizat reclamanta că, drept urmare a nerespectării de Statul român a acestor
dispoziţii, sesizarea de instanţa de judecată a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene devine
principalul instrument juridic de constrângere în vederea neîncălcării obligaţiilor privind
Uniunea Europeană. Reclamanta a amintit jurisprudenţa consacrată a CJUE, potrivit căreia un stat
membru nu este exonerat de răspundere în cazul în care o încălcare a obligaţiilor sale privind UE
poate fi atribuită, în tot sau în parte, unor erori de interpretare sau de aplicare a normelor UE
relevante, inclusiv de instanţele sale naţionale: Avizul 112009, Hotărârea din 12 noiembrie 2009,
Comisia/Spania (C-154/08), Hotărârea din 6 octombrie 2011, Comisia/Italia, C-302/09, Hotărâre a
din 22 decembrie 2010, Comisia/Italia, C-304/09, Hotărârea din 29 martie 2012, Comisia/Italia,
C-243110.

10.4. În ceea ce priveşte prima întrebare, reclamanta a reamintit că Mecanismul de
cooperare şi de verificare (MCV) a fost instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei
Europene din 13 decembrie 2006, la momentul aderării României la Uniunea Europeană, pentru a
remedia deficienţele reformei sistemului judiciar şi pentru a combate corupţia. De atunci, rapoartele
MCV încearcă să contribuie la orientarea eforturilor autorităţilor române prin recomandări specifice
şi evaluează progresele realizate. Astfel cum a subliniat Consiliul (cf. pagina web
http://data.consilium.europa.euldoc/documentiST -7118-2016- INIT Iro/pdf [consultată ultima' dată la 9
decembrie 2018h în mod repetat, MCV se va încheia atunci când vor fi îndeplinite în mod
satisfăcător toate cele patru obiective de referinţă care se aplică României. Obiectivele de
referinţă au fost definite la momentul aderării şi acoperă aspecte esenţiale pentru funcţionarea unui
stat membru - independenţa şi eficienţa sistemului judiciar, integritatea şi lupta împotriva corupţiei.

10.5. Reclamanta a apreciat crearea MCV drept un semn pozitiv pentru respectarea
Criteriilor de la Copenhaga, aşa cum sunt cunoscute criteriile de eligibilitate ale UE, definite de
Consiliu la Copenhaga, în iunie 1993. Aceste criterii sunt următoarele: stabilitatea institutiilor
care garantează democratia, statul de drept, drepturile omului şi respectarea şi protejarea
minorităţilor; o economie de piaţă funcţională şi capacitatea de a face faţă concurenţei şi
forţelor pieţei din cadrul VE; abilitatea dea-şi asuma şi de a pune în aplicare în mod eficace
obligaţiile asociate calităţii de stat membru, inclusiv obiectivele uniunii politice, economice şi
monetare (inclusiv prin prisma faptului că poate reprezenta un model pentru statele care vor
deveni membre ale Uniunii Europene). Conform Raportului Comisiei către Parlamentul
European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de
cooperare şi verificare din 25 ianuarie 2017 (ef. pagina web
https:l/ec.europa.eulinfo/sites/info/files/com-2017-44 ro l.pdf [consultată ultima dată la 9
decembrie 2018], "[p]entru ca aceste obiective să fie îndeplinite, este nevoie de o combinaţie de
măsuri legislative şi instituţionale. În plus, respectivele măsuri pot fi evaluate pe deplin numai
verificându-se dacă efectele lor sunt resimţite în practică şi dacă se poate considera că ele sunt
încorporate în cadrul juridic şi instituţional din România şi că sunt ireversibile. În aceste condiţii,
cetăţenii pot avea încredere că deciziile şi practicile din România respectă pe deplin statul de drept şi
se constituie baza pe care se clădeşte încrederea reciprocă necesară pentru punerea efectivă în
aplicare a dreptului UE. Reforma sistemului judiciar şi lupta anticorupţie au fost aspecte esenţiale
pentru societatea românească în ultimii zece ani. MCV are un rol important în România ca factor
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determinant al reformei, precum şi ca instrument de evaluare a progreselor. Concluziile Comisiei şi
metodologia utilizată în cadrul MCV au fost sprijinite în mod constant de către Consiliu şi au
beneficiat de cooperarea şi contribuţiile multor state membre. Cooperarea a fost consolidată şi prin
sprijinul specific acordat României prin intermediul fondurilor UE. Măsurile legislative şi
instituţionale au dat roade în ceea ce priveşte rezultatele obţinute, datorită angajamentului demonstrat
de numeroşi judecători şi procurori, datorită activităţii de punere în aplicare desfăşurate de miniştrii
justiţiei şi datorită bunei cooperări dintre autorităţile române şi Comisie. Implicarea puternică a
societăţii civile a fost, de asemenea, esenţială pentru a încuraja reforma sistemului judiciar şi
măsurile concrete de combatere a corupţiei la toate nivelurile. În acelaşi timp, rapoartele MCV au
continuat să sublinieze că există încă domenii în care continuarea reformei se dovedeşte dificilă - şi
care uneori au rezistat acesteia. Probleme de fond, cum ar fi punerea sub semnul întrebării a
independenţei sistemului judiciar şi a autorităţii hotărâri lor judecătoreşti şi, uneori, încercările
specifice de a se reveni la situaţia anterioară reformelor, au încetinit, în mod inevitabil, ritmul
progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor MCV."

10.6. A reamintit reclamanta că instituirea Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV)
a avut la bază art. 37 şi 38 din Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la
Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005. În baza art. 37 din Tratat,
"[ijn cazul în care Bulgaria sau România nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate în contextul
negocierilor de aderare, determinând o perturbare semnificativă a bunei funcţionări a pieţei interne,
inclusiv orice angajamente asumate în cadrul politicilor sectoriale care privesc activităţi economice
cu efecte transfrontaliere, ori pericolul iminent al unei atare perturbări, Comisia poate să adopte,
până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui
stat membru sau din proprie iniţiativă, regulamentele sau deciziile europene prin care sunt stabilite
măsurile corespunzătoare. Măsurile sunt proporţionale şi se acordă prioritate acelora dintre ele
care perturbă cel mai puţin funcţionarea pieţei interne şi, după caz, aplicării mecanismelor
sectoriale de salvgardare în vigoare. Asemenea măsuri de salvgardare nu pot fi utilizate ca mijloace
arbitrare de discriminare sau de restrângere disimulată a comerţului dintre statele membre. Clauza
de salvgardare poate fi invocată chiar şi înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi
îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data
aderării, cu excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menţinute
mai mult decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care angajamentul
corespunzător este îndeplinit. Măsurile pot fi totuşi aplicate dincolo de termenul prevăzut la
alineatul de mai sus atât timp cat angajamentele corespunzătoare nu au fost îndeplinite. Ca răspuns
la progresele realizate de noul stat membru în cauza în îndeplinirea angajamentelor sale, Comisia
poate adapta în mod corespunzător măsurile luate. Comisia informează Consiliul cu suficient timp
înaintea revocării regulamentelor şi deciziilor europene prin care sunt stabilite măsurile de
salvgardare şi tine seama întocmai de orice observaţii formulate în acest sens de către Consiliu. "

10.7. De asemenea, a precizat reclamanta că, potrivit art. 38 din Tratat, "[ijn cazul în care, în
Bulgaria sau în România, exista deficiente semnificative sau un risc iminent privind apariţia unor
asemenea deficienţe în transpunerea, stadiul aplicării sau asigurarea respectării deciziilor-cadru
sau oricăror altor angajamente, instrumente de cooperare şi decizii privind recunoaşterea reciprocă
în domeniul dreptului penal în conformitate cu titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană,
directive şi regulamente privind recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului civil în conformitate
cu titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi legi sau legi-cadru europene
adoptate în temeiul secţiunilor 3 şi 4 din capitolul IV al titlului III din partea III a Constituţiei,
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Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la
cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă şi după consultarea statelor membre,
regulamentele sau deciziile europene de stabilire a măsurilor corespunzătoare şi să precizeze
condiţiile şi modalităţile în care aceste măsuri intră în vigoare. Măsurile pot lua forma suspendării
provizorii a aplicării dispoziţii/or şi hotărârilor corespunzătoare în relaţiile dintre Bulgaria sau
România şi oricare alt ori alte state membre, fără sa aducă atingere continuării cooperării judiciare
strânse. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare în temeiul concluzii/or
urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la
data aderării, cu excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi
menţinute mai mult decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care deficientele
sunt remediate. Măsurile pot fi totuşi aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul (1) atât timp
cat aceste deficiente subzistă. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauza în
remedierea deficienţelor identificate, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate,
după consultarea statelor membre. Comisia informează Consiliul cu suficient timp înaintea revocării
regulamentelor şi deciziilor pentru stabilirea măsurilor de salvgardare şi tine seama întocmai de
orice observaţii formulate în acest sens de către Consiliu. "

10.8. În ceea ce priveşte a doua întrebare, rec1amanta a făcut trimitere la deciziile Curţii
Constituţionale a României, precizând că, până la soluţia recentă reprezentată de Decizia nr.l 04 din
6 martie 2018, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a României făcuse referire doar de două ori
la Mecanismul de cooperare şi verificare, respectiv prin Decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012 şi Decizia
nr. 1519 din 15 noiembrie 2011. Astfel, prin Decizia nr, 1.519 din 15 noiembrie 2011 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea ni. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 67 din 27 ianuarie 2012) constata. lapidar următoarele aspecte: "În acelaşi sens, Curtea
apreciază, de asemenea, că dispoziţiile menţionate din codurile de procedură civilă şi penală
referitoare la abţinere şi recuzare sunt de natură să satisfacă şi exigenţele cuprinse în Decizia
2006/928/CE a Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi
verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă
specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354, din 14 decembrie 2006, referitoare la existenţa, în toate
statele membre, a unui sistem judiciar şi administrativ imparţial, independent şi eficient, înzestrat cu
mijloace suficiente, între altele, pentru a lupta împotriva corupţiei. Astfel, obiectivul de referinţă
constând în înfiinţarea unei agenţii pentru integritate cu responsabilităţi în domeniul verificării
patrimoniului, al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese potenţiale, precum şi cu
capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancţiuni disuasive
nu presupune existenţa în sistemul normativ naţional a unor prevederi legale precum cea criticată în
cauza de faţă. Tot astfel, nici obiectivul de referinţă privitor la garantarea unui proces judiciar mai
transparent şi mai eficient nu implică în mod necesar instituirea unei interdicţii de felul celei vizate
de prezenta excepţie de neconstituţionalitate. "

10.9. De asemenea, a amintit rec1amanta Decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012 asupra obiecţiei
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii (Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.131 din 23 februarie 2012),
care stabilea următoarele: "În ceea ce priveşte aceste angajamente, Curtea constată că, prin Decizia
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2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de
cooperare şi verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de
referinţă specifice în domeniul reformei sistemuluijudiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 14 decembrie 2006, s-a reţinut că au fost
identificate de Comisie "chestiuni rămase nerezolvate, în special în ceea ce priveşte
responsabilizarea şi eficienţa sistemului judiciar" din România. În Raportul Comisiei către
Parlamentul European şi Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului
de cooperare şi verificare, din 20 iulie 2011, se reţine la acest capitol că "România nu s-a angajat
încă într-un proces de reformă aprofundată a sistemului disciplinar". Or, calitatea de membru al
Uniunii Europene impune statului român obligaţia de a aplica acest mecanism si a da curs
recomandărilor stabilite în acest cadru. în conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. (4) din
Constituţie, potrivit cărora "Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea
judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actele aderării şi din
prevederile alineatului (2) ". Potrivit expunerii de motive, legea criticată dă expresie acestei
obligaţii, prin reglementarea abaterilor pentru care judecătorii şi procurorii răspund disciplinar şi
includerea în această categorie a faptelor prin care se încalcă îndatoririle specifice funcţiei ori se
aduce atingere prestigiului funcţiei deţinute. De asemenea, actul normativ dă curs recomandărilor
de consolidare a capacităţii şi a organizării Inspecţiei judiciare, precum şi de continuare a
procesului de reformă a acesteia. "

10.10. Cu toate acestea, a arătat reclamanta că Decizia nr. 104 din 6 martie 2018 se
îndepărtează de la jurisprudenţa indicată. Curtea Constituţională a României a efectuat
raţionamentele de mai jos:

"80. Cu privire la invocarea prevederilor art.148 alin.(4) din Constituţie, prin raportare la
Decizia 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, de stabilire a unui mecanism de
cooperare şi verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de
referinţă specifice în domeniul reformei sistemuluijudiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.354 din 14 decembrie 2006, Curtea observă că,
potrivit art.2 din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi
adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, parte a Tratatului de aderare,
ratificat prin Legea nr.157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.465 din 1
iunie 2005, "de la data aderării, dispoziţiile tratatelor originare şi actele adoptate de instituţii şi de
Banca Centrală Europeană înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România şi se
aplică în aceste state în condiţiile stabilite prin aceste tratate şi prin prezentul act".

81. Aşadar, aderând la ordinea juridică a Uniunii Europene, România a acceptat ca, în
domeniile în care competenţa exclusivă aparţine Uniunii Europene, indiferent de tratatele
internaţionale pe care le-a încheiat, implementarea obligaţiilor rezultate din acestea să fie supusă
regulilor Uniunii Europene. În caz contrar, s-ar ajunge la situaţia nedorită ca, prin intermediul
obligaţiilor internaţionale asumate bi sau multilateral, statul membru să afecteze grav competenţa
Uniunii şi, practic, să se substituie acesteia în domeniile menţionate. Aşadar, în aplicarea art.148
alin.(2) şi din Constituţie, România aplică cu bună-credinţă obligaţiile rezultate din actul aderării,
neinterferând cu competenţa exclusivă a Uniunii Europene şi, astfel cum a stabilit înjurisprudenţa
sa, în virtutea clauzei de conformare cuprinsă chiar în textul art.148 din Constituţie, România nu
poate adopta un act normativ contrar obligaţiilor la care s-a angajat în calitate de stat membru (a se
vedea Decizia nr.887 din 15 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.191 din 15 martie 2016, paragraful 75). Toate cele anterior arătate cunosc desigur o limită
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constituţională, exprimată în ceea ce Curtea a calificat" identitate constituţională naţională" (a se
vedea Decizia nr.683 din 27 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea /, nr.479
din 12 iulie 2012, sau Decizia nr.64 din 24februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea /, nr.286 din 28 aprilie 2015).

82. De asemenea, folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de
constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă implică, în temeiul art.148 alin. (2) şi (4) din
Constituţia României, o condiţionalitate cumulativă: pe de o parte, această normă să fie suficient de
clară, precisă şi neechivocă prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis
şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, pe de altă parte, norma trebuie să se
circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să
susţină posibila încălcare de către legea naţională a Constituţiei - unica normă directă de referinţă
în cadrul controlului de constituţionalitate. Într-o atare ipoteză demersul Curţii Constituţionale este
distinct de simpla aplicare şi interpretare a legii, competenţă ce aparţine instanţelor judecătoreşti şi
autorităţilor administrative, sau de eventualele chestiuni ce ţin de politica legislativă promovată de
Parlament sau Guvern, după caz.

83. Prin prisma condiţionalităţii cumulative enunţate, rămâne la aprecierea Curţii
Constituţionale aplicarea în cadrul controlului de constituţionalitate a hotărârilor Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene sau formularea de către ea însăşi de întrebări preliminare în vederea stabilirii
conţinutului normei europene. O atare atitudine ţine de cooperarea dintre instanţa constituţională
naţională şi cea europeană, precum şi de dialogul judiciar dintre acestea, fără a se aduce în discuţie
aspecte ce ţin de stabilirea unor ierarhii între aceste instanţe (a se vedea Decizia nr.668 din 18 mai
2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea /, nr.487 din 8 iulie 2011).

84. În acest context, Curtea observă că, astfel cum reiese din preambulul Deciziei
2006/928/CE, decizie ce este invocată ca temei în controlul de constituţionalitate, prin prisma
art.148 alin. (2) din Constituţie, în virtutea prevederilor art.37 şi art.38 din Tratatul de aderare,
ratificat prin Legea nr.157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea /, nr.465 din 1
iunie 2005, a fost adoptată, înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, Decizia
2006/928/CE, care prevede, la art.l, că în fiecare an, până la 31 martie cel târziu, iar în primul an
la 31 martie 2007, România prezintă Comisiei un raport privind progresele realizate în vederea
atingerii fiecăruia dintre obiectivele de referinţă enumerate în anexă, care sunt în număr de patru,
respectiv: 1. Garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient totodată, în special
prin consolidarea capacităţilor şi a responsabilizării Consiliului Superior al Magistraturii .
.Raportarea şi evaluarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi administrativă; 2.
Înfiinţarea, conform celor prevăzute, a unei agenţii pentru integritate cu responsabilităţi în
domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese potenţiale,
precum şi cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor
sancţiuni disuasive; 3. Continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor cercetări
profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt; 4. Adoptarea unor
măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale.

85. Aşadar, Curtea observă că prin Decizia 2006/928/CE se prevede înfiinţarea unei agenţii
pentru integritate şi nicidecum obligarea legiuitorului la stabilirea unor in compatibilităţi, aspecte
ce sunt stabilite înainte de aderare, deşi prevederile cuprinse în Protocolul din 31 martie 2005
privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria şi României în
Uniunea Europeană statuează că aceste decizii vor fi adoptate, în măsura în care sunt necesare,
ulterior aderării. Mai mult, în cuprinsul acestei decizii se precizează că aceasta intră în vigoare
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"numai sub rezerva şi la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare" [art.3 din Decizia
2006/928/CEj.

86. Astfel, potrivit art.37 şi art.38 din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii
Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană - Anexă la Tratatul de aderare (Anexa: Protocolul
din 31 martie 2005 privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria
şi României în Uniunea Europeană), temeiuri invocate la adoptarea Deciziei 2006/928/CE, în cazul
în care Bulgaria sau România nu şi-a îndeplinit angajamentele asumate în contextul negocierilor de
aderare, determinând o perturbare semnificativă a bunei funcţionări a pieţei interne, inclusiv orice
angajamente asumate în cadrul politicilor sectoriale care privesc activităţi economice cu efecte
transfrontaliere, ori pericolul iminent al unei atare perturbări, Comisia poate să adopte măsurile
corespunzătoare până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea
motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă. Măsurile sunt proporţionale şi se acordă
prioritate acelora dintre ele care perturbă cel mai puţin funcţionarea pieţei interne şi, după caz,
aplicării mecanismelor sectoriale de salvgardare în vigoare. (...) În cazul în care, în Bulgaria sau în
România, există deficienţe semnificative sau un risc iminent privind apariţia unor asemenea
deficienţe în transpunerea, stadiul aplicării sau asigurarea respectării deciziilor-cadru sau a
oricăror altor angajamente, instrumente de cooperare şi decizii privind recunoaşterea reciprocă în
domeniul dreptului penal în conformitate cu titlul VI al Tratatului UE, precum şi a directivelor şi
regulamentelor privind recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului civil în conformitate cu titlul
IV din Tratatul CE, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de
la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă şi după
consultarea statelor membre, măsurile corespunzătoare şi să precizeze condiţiile şi modalităţile în
care aceste măsuri intră în vigoare. Măsurile pot lua forma suspendării provizorii a aplicării
dispoziţiilor şi hotărârilor corespunzătoare în relaţiile dintre Bulgaria sau România şi oricare alt
ori alte state membre, fără să aducă atingere continuării cooperării judiciare strânse. Clauza de
salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii
angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu
excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menţinute mai mult
decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care deficienţele sunt remediate.

87. Totodată, potrivit art.39 alin.(1) din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii
Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană - Anexă la Tratatul de aderare, în cazul în care, în
temeiul urmăririi continue de către Comisie a îndeplinirii angajamentelor asumate de Bulgaria şi
România în contextul negocierilor de aderare, şi în special în temeiul rapoartelor Comisiei în
această privinţă, există dovezi clare că stadiul pregătirii pentru adoptarea şi aplicarea acquis-ului
în Bulgaria sau România este de asemenea natură încât există un risc semnificativ ca, într-un număr
important de domenii, oricare dintre aceste state să fie în mod evident nepregătit să îndeplinească
obligaţiile care decurg din calitatea de membru la data aderării, 1ianuarie 2007, Consiliulpoate să
hotărască în unanimitate, la recomandarea Comisiei, ca data aderării statului respectiv să fie
amânată cu un an,până la 1ianuarie 2008.

88. Raportat lajurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale în materie, înţelesul Deciziei
2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, de stabilire a unui mecanism de
cooperare şi verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de
referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, act
adoptat anterior aderării României la Uniunea Europeană, nu afost desluşit de Curtea de Justiţie
a Uniunii Europene în ceea ce priveşte conţinutul, caracterul şi întinderea temporală şi dacă
acestea se circumscriu celor prevăzute În Tratatul de aderare, implicit prin Legea nr.157/2005,
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care face parte din ordinea normativă internă, astfel încât Decizia 2006/928/CE nu poate constitui
normă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate prin prisma art.148 din Constituţie.

89. Mai mult, chiar dacă s-ar admite că Decizia 2006/928/CE ar putea fi un indicator în
privinţa evaluării constituţionalităţil normei, nu ar avea incidenţă în cauză, deoarece prin
conţinutul acesteia se recomandă doar înfiinţarea unei agenţii pentru integritate, care să aibă
capacitatea administrativă de a conduce o anchetă în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictelor
de interese potenţiale, precum şi capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la
aplicarea unor sancţiuni.

90. De altfel, ţine de competenţa exclusivă a statului membru stabilirea unor
incompatibilităţi, altele suplimentare celor prevăzute de Legea fundamentală a statului respectiv,
întrucât, astfel cum a reţinut Curtea prin Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea L nr.246 din 7 aprilie 2014, paragraful 456, Legea
fundamentală a statului - Constituţia este expresia voinţei poporului, ceea ce înseamnă că aceasta
nu îşi poate pierde forţa obligatorie doar prin existenţa unei neconcordanţe între prevederile sale
şi cele europene. De asemenea, aderarea la Uniunea Europeană nu poate afecta supremaţia
Constituţiei asupra întregii ordini juridice (a se vedea în acelaşi sens şi Hotărârea din 11 mai
2005, K 18/04, pronunţată de Tribunalul Constituţional al Republicii Polonia).

91. Constituţia dispune în sensul că prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene,
precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de
dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Însă, în
legătură cu noţiunea de "legi interne ", prin Decizia nr.148 din 16 aprilie 2003 privind
constituţionalitatea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, Curtea a făcut o
distincţie între Constituţie şi celelalte legi (a se vedea Decizia nr.80 din 16 februarie 2014,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea L nr.246 din 7 aprilie 2014, paragraful 452). De
asemenea, aceeaşi distincţie este realizată la nivelul Legii fundamentale prin art.20 alin.(2) teza
finală care dispune în sensul aplicării cu prioritate a reglementărilor internaţionale, cu excepţia
cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile, iar art.11 alin. (3)
statuează că, în cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii
contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.

92. Cu privire la invocarea prevederilor Legii nr.365/2004 pentru ratificarea Convenţiei
Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, prin prisma
art.l l alin. (1), Curtea observă că art.65: Aplicarea convenţiei, prevede că fiecare stat parte ia
măsurile necesare, inclusiv legislative şi administrative, conform principiilor fundamentale ale
dreptului său intern, pentru a asigura executarea obligaţiilor asumate în baza prezentei convenţii;
fiecare stat parte poate lua măsurile necesare mai stricte sau mai severe decât cele prevăzute prin
această convenţie în scopul de a preveni şi de a combate corupţia. Or, având în vedere
jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie de incompatibilităţi, precum şi faptul că stabilirea
standardelor de integritate constituie o chestiune de oportunitate care intră în marja de apreciere a
legiuitorului, nu se poate reţine presupusa încălcare a prevederilor art.11 din Constituţie prin
prisma unei eventuale încălcări a normelor internaţionale. De altfel, autorul obiecţiei de
neconstituţionalitate nu precizează în concret care ar fi normele imperative ce ar înlătura dreptul
legiuitorului în a avea o marjă de apreciere în ceea ce priveşte stabilirea unor incompatibilităţi
suplimentare celor prevăzute de textul constituţional, sau dimpotrivă de a renunţa la unele deja
stabilite pe cale infraconstituţională, în funcţie de valorile sociale ocrotite, de evoluţia societăţii, în
care persoanele îşi pot organiza conduita, conştientizând ele însele, supremaţia valorilor sociale ce
trebuie protejate pentru a concura la respectarea statului de drept, nefiind necesară constrângerea
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suplimentară printr-o legislaţie care să extindă incompatibilităţile deja instituite prin Legea
fundamentală.

93. Faţă de cele prezentate, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie
de incompatibilităţi, precum şi faptul că stabilirea standardelor de integritate constituie o chestiune
de oportunitate care intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar prin prisma art.148 din
Constituţie, în acest context, legiuitorul este unul dintre subiecţii ce garantează aducerea la
îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării, astfel cum a statuat deja instanţa de
contencios constituţional prin Decizia nr.2 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr.131 din 23februarie 2012, Curtea constată că legiferarea în această materie
intră în această marjă de apreciere, desigur în limitele constituţionale în ceea ce priveşte identitatea
constituţională, coroborată cu suveranitatea naţională şi cu obligaţiile constituţionale ce decurg din
art.ll şi art.148.

94. Pentru motivele arătate mai sus, Curtea nu poate reţine nici pretinsa încălcare a
dispoziţiilor art.147 alin. (4) din Constituţie, întrucât considerentele reţinute de Curtea
Constituţională în jurisprudenţa sa menţionată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu se
pot converti de plano în motive ce ar conduce la suprimarea dreptului constituţional al puterii
legiuitoare de a adopta acte normative, mai ales dacă domeniul supus reglementării ţine de
probleme de oportunitate care intră în marja de apreciere a legiuitorului. "

10.10. În privinţa întrebărilor a treia şi a patra, reclamanta a amintit că articolul 19 alineatul
(1), care face parte din titlul III din Tratatul UE, intitulat "Dispoziţii privind instituţiile", prevede:
"Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiţie, Tribunalul şi tribunale
specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor. Statele
membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecţie jurisdicţională efectivă în
domeniile reglementate <;ledreptul Uniunii." În titlul V din Tratatul UE, intitulat "Dispoziţii generale
privind acţiunea externă a Uniunii şi dispoziţii speciale privind politica externă şi de securitate
comună", articolul 21 alineatul (1) primul paragraf din capitolul 1, intitulat "Dispoziţii generale
privind acţiunea externă a Uniunii", prevede: "Acţiunea Uniunii pe scena internaţională are la bază
principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea şi extinderea sa şi pe care intenţionează să le
promoveze în lumea întreagă: democraţia, statul de drept, universalitatea şi indivizibilitatea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectarea demnităţii umane, principiile egalităţii
şi solidarităţii, precum şi respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a dreptului
internaţional."

10.11. Instanţa reţine drept pertinente trimiterile reclamantei Asociaţia "Forumul
Judecătorilor din România" atât la actele şi dispoziţiile legislaţiei primare a Uniunii Europene, cât şi
la jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României. Sublinierea faptului că instanţa constituţională s-a
îndepărtat de jurisprudenţa anterioară, odată cu emiterea Deciziei nr. 104 din 6 martie 2018, în care
se reţine că forţa juridică a Deciziei 2006/928/CE slăbeşte în confruntare cu norma constituţională
(cf. par. 90 - " Constituţia este expresia voinţei poporului, ceea ce înseamnă că aceasta nu îşi poate
pierde forţa obligatorie doar prin existenţa unei neconcordanţe între prevederile sale şi cele
europene'), constatându-se, de asemenea, că Decizia 2006/928/CE este "un act adoptat anterior
aderării României la Uniunea Europeană, (ce) nu a fost desluşit de Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene în ceea ce priveşte conţinutul, caracterul şi întinderea temporară şi dacă acestea se
circumscriu celor prevăzute de Tratatul de aderare, implicit prin Legea nr. 157/2005", neputând
constitui "normă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate, prin prisma art. 148 din
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Constituţie" (par. 88), evidenţiindu-se caracterul de recomandare, reprezintă, deopotrivă motive ce
au determinat instanţa naţională să formuleze cererea de hotărâre preliminară.

10.12. În continuare, a apreciat reclamanta asupra controlului jurisdicţional al respectării
ordinii juridice a Uniunii, care este asigurat, astfel cum rezultă din cuprinsul articolului 19
alineatul (1) TUE, de Curte şi de instanţele statelor membre. În plus, Uniunea este o uniune de
drept în care actele instituţiilor sale sunt supuse controlului conformităţii, în special cu
tratatele, cu principiile generale de drept şi cu drepturile fundamentale. În baza art.2 din
Tratatul privind Uniunea Europeană, "Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii
umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori
sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare,
toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi."

10.13. Reclamanta a amintit Hotărârea din 27 februarie 2018, pronunţată în cauza
C-64/16, Associacăo Sindical dos Juizes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117, CJUE a stabilit
următoarele:

"42. Garanţia independenţei, inerentă misiunii instanţei (a se vedea în acest sens Hotărârea
din 19 septembrie 2006, Wilson, C-S06/04, EU:C:2006:S87, punctul 49, Hotărârea din 14 iunie
2017, Online Games şi alţii, C-68S/1S, EU:C:2017:4S2, punctul 60, precum şi Hotărârea din 13
decembrie 2017, El Hassani, C-403/16, EU:C:2017:960, punctul 40), se impune nu numai la nivelul
Uniunii, în privinţa judecătorilor Uniunii şi a avocaţilor generali ai Curţii, astfel cum prevede
articolul 19 alineatul (2) al treilea paragraf TUE, ci şi la nivelul statelor membre, în privinţa
instanţelor naţionale.

43. Independenţa instanţelor naţionale este în special esenţială pentru buna funcţionare a
sistemului de cooperare judiciară constituit de mecanismul trimiterii preliminare prevăzut la articolul
267 TFUE, întrucât acest mecanism nu poate fi activat decât de un organism care are sarcina de a
aplica dreptul Uniunii şi care îndeplineşte printre altele acest criteriu de independenţă.

44. Noţiunea de independenţă presupune în special ca organismul respectiv să îşi
exercite funcţiile jurisdicţionale în mod complet autonom, fără a fi supus vreunei 'legături
ierarhice sau de subordonare şi fără să primească dispoziţii sau instrucţiuni, indiferent de
originea lor, şi să fie astfel protejat de intervenţii sau de presiuni exterioare susceptibile să
aducă atingere independenţei de judecată a membrilor săi şi să influenţeze deciziile acestora (a
se vedea în acest sens Hotărârea din 19 septembrie 2006, Wilson, C-S06/04, EU:C:2006:S87, punctul
SI, precum şi Hotărârea din 16 februarie 2017, Margarit Panicello, C-S03/1S, EU:C:2017:126,
punctul 37 şi jurisprudenţa citată)."

10.14. Cu privire la reglementările interne, reclamanta a menţionat că, în cursul anilor 2017-
2018, au fost adoptate trei modificări aduse legilor generic denumite "ale justiţiei", respectiv Legea
nr. 30312004 republicată privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea nr.304/2004 republicată
privind organizarea judiciară şi Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, toate
republicate, apoi modificate şi completate, amintind că o parte însemnată dintre aceste modificări,
criticate dur de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de
la Veneţia) sau GRECO, sunt extrem de nocive pentru magistratură, fiind necesar să fie amânată sau
suspendată aplicarea dispoziţiilor în cauză, până la data revizuirii lor totale, ori, după caz, abrogarea
acelor prevederi care sunt în vigoare. În principiu, puterea legislativă şi puterea executivă din
România trebuie să ţină seama imediat de Avizul emis la 13 iulie 2018 de Comisia de la Veneţia

22



pentru a se evita distrugerea magistraturii. Acesta este lămuritor pentru respectarea standardelor
statului de drept în România, în foarte multe aspecte referitoare la modificările aduse legilor justiţiei,
şi nu poate fi nesocotit la nesfârşit, evoluţiile publice recente punând în grav pericol independenţa
justiţiei şi parcursul Statului român în cadrul Uniunii Europene şi al Consiliului Europei, aşa cum au
constatat anterior şi Comisia Europeană şi GRECO.

10.15. În privinţa reorganizării Inspecţiei Judiciare, reclamanta a apreciat că se întăresc
nejustificat atribuţiile inspectorului-şef, care are atribuţia de a numi, dintre inspectorii judiciari, pe
cei care vor ocupa funcţiile de conducere (în urma unei simple evaluări a proiectelor de management
specifice fiecărui post de conducere), controlând practic selecţia inspectorilor judiciari, conducând şi
controlând activitatea de inspecţie şi pe cea de cercetare disciplinară, fiind ordonator principal de
credite şi singurul titular al acţiunii disciplinare. Toate aceste modificări sunt aspecte care indică o
relativizare a standardelor profesionale impuse conducerii Inspecţiei Judiciare, cu consecinţa
eliminării independenţei sale operaţionale. Această tendinţă generează efecte negative cu privire la
calitatea activităţii Inspecţiei Judiciare în domeniul răspunderii magistraţilor şi, pe cale de
consecinţă, este de natură să pună în pericol independenţa justiţiei şi însuşi rolul constituţional al
Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenţei justiţiei. Instituirea prin lege a unei
dispoziţii care, pe de o parte, promovează subiectivismul inspectorului-şef în numirea conducerii
Inspecţiei Judiciare şi, pe de altă parte, instituie o dependenţă totală a tuturor mandatelor de
conducere din cadrul Inspecţiei de mandatul inspectorului-şef constituie o încălcare a principiului
asigurării securităţii raporturilor juridice în exercitarea mandatelor de conducere de respectivii
inspectori judiciari.

10.16. În continuare, în ceea ce priveşte adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2018, reclamanta a apreciat că aceasta a fost adoptată cu efecte intuitu personae, aşa cum
reiese din Preambul _ "Ţinând cont de necesitatea asigurării interimatului de către persoane care
au dat dovada competenţei profesionale şi manageriale, exercitând dejafuncţiile respective, având o
cunoaştere aprofundată a activităţii Inspecţiei Judiciare şi susţinând un concurs atât la momentul
numirii iniţiale, cât şi la momentul reînvestirii pentru un nou mandat, în condiţiile legii ". [A se
vedea art. IIdin OUG nr. 77/2018: ,,_ Prevederile art. 67 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 se aplică
şi situaţiilor în care funcţia de inspector-şef sau, după caz, de inspector- şef adjunct al Inspecţiei
Judiciare este vacantă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."]. Or Consiliul
Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenţei justiţiei, conform art.133 alin.(l) din
Constituţie, are, potrivit Legii nr.317/2004, atribuţii referitoare la apărarea judecătorilor şi
procurorilor împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea
suspiciuni cu privire la acestea (art.30), cariera judecătorilor şi procurorilor (art.35), admiterea în
magistratură, evaluarea, formarea şi examenele judecătorilor şi procurorilor (art.36), organizarea şi
funcţionarea instanţelor şi a parchetelor (art.37). Pe cale de consecinţă, proiectele de legi care
implică un aviz al Consiliului sunt cele precum actele normative privind statutul judecătorilor şi
procurorilor (care cuprind dispoziţii referitoare la drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi
procurorilor, incompatibilităţi şi interdicţii, numirea, promovarea, suspendarea şi încetarea funcţiei
de judecător sau procuror, delegarea, detaşarea şi transferul judecătorilor şi procurorilor, răspunderea
acestora etc.), reglementat în prezent prin Legea nr.303/2004, organizarea judiciară (instanţele
judecătoreşti organizare/competenţe/conducere, Ministerul Public
organizare/competenţe/conducere, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Magistraturii,
compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor, bugetele instanţelor
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şi parchetelor etc.), reglementată în prezent prin Legea nr.304/2004, sau organizarea şi
funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul materiei în Legea nr.317/2004 (a se
vedea Decizia nr.63 din 8 februarie 2017 a Curţii Constituţionale), care reglementează inclusiv
organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare.

10.17. A amintit reclamanta că, în baza art. 67 din Legea nr.31712004, inspectorul-şef şi
inspectorul-şef adjunct sunt numiţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre inspectorii
judiciari în funcţie, în urma unui concurs care constă în prezentarea unui proiect referitor la
exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere respective şi într-o probă scrisă privind
managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii şi de a-şi
asuma răspunderea, rezistenţa la stres şi un test psihologic. Concursul se organizează de Consiliul
Superior al Magistraturii, potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1. O astfel de
dispoziţie legală expresă conţinută de OUG nr. 77/2018 ("(7) În situaţia vacantării funcţiei de
inspector-şef sau, după caz, de inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare ca urmare a expirării
mandatului, interimatul funcţiei se asigură de inspectorul-şef sau, după caz, de inspectorul-şef
adjunct ale căror mandate au expirat, până la data ocupării acestor funcţii în condiţiile legii.") nu
există nici În cazul altor funcţii de conducere din sistemul judiciar (preşedinţi de instanţe,
preşedinţi de secţie, procurori şefi etc.), ceea ce nu a împiedicat aplicarea remediului legal existent în
legislaţia de drept comun, respectiv în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, care reglementează instituţia juridică a delegării într-o funcţie de conducere de către
Consiliul Superior al Magistraturii (cf. procesele-verbale ale Comisiei nr.l - Legislaţie şi cooperare
interinstituţională din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din 09.07.2018 şi 03.09.2018,
accesibile la paginile web https://www.csmI909.roNiewFile.ashx?guid=d6dce35b-eb5e-4c8f-ba4 7-
aefe25c62b3dllnfoCSM respectiv https://www.csmI909.roNiewFile.ashx?guid=798406b2-192d-
4725-b47a-c7be7b51d867IInfoCSM [accesate ultima dată la 06.09.2018].

10.18. De asemenea, reclamanta a menţionat Hotărârea Plenului CSM nr. 159 din 9 martie
2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare a fost
suspendată printr-o hotărâre judecătorească pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, astfel că
prelungirea automată, sub forma interimatului, a mandatelor actualei conduceri a Inspecţiei
Judiciare se va face sine die, prin efectul OUG nr. 77/2018, pe o durată nedeterminată, fără
posibilitatea de exercitare de către CSM a atribuţiei prevăzute de lege de a dispune delegarea
În funcţii de conducere prin evaluarea proiectelor inspectorilor judiciari care optează pentru
asigurarea interimatului. În opinia sa, conform dispoziţiilor art. 133 alin. 1 din Constituţia
României, "Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei", ceea ce
presupune exercitarea puterii de a aprecia nu numai cu privire la numirea inspectorului-şef şi a
inspectorului -şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, în condiţiile art. 67 din Legea nr. 317/2004, ci şi cu
privire la delegarea într-o astfel de funcţie de conducere devenită vacantă prin expirarea mandatului,
în condiţiile art. 57 din Legea nr. 30312004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

10.19. Reclamanta a apreciat că o intervenţie legislativă printr-o Ordonanţă de urgenţă
a Guvernului are ca efect nu acoperirea unei pretinse .Jacuue legislative", cum se arată În
preambulul ordonanţei, ci amputarea unei atribuţii a Consiliului Superior al Magistraturii, În
virtutea rolului său constituţional de garant al independenţei justiţiei, introducând În circuitul
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juridic posibilitatea exercitării unei funcţii de conducere pe o perioadă nedeterminată, prin
prelungire automată, ca efect nediferenţiat al legii, a unui mandat expirat, fără nicio
posibilitate de exercitare de către CSM a marjei de apreciere care este de esenţa rolului său
constituţional. În acest sens, reclamanta a făcut trimitere la jurisprudenta Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene:

"Cerinţa de independenţă impune de asemenea ca regimul disciplinar al celor care au
Îndatorirea de a judeca să prezinte garanţiile necesare pentru a evita orice risc de utilizare a
unui astfel de regim ca sistem de control politic al conţinutului deciziilor judiciare. În această
privinţă, adoptarea unor norme care definesc printre altele atât comportamentele ce constituie
Încălcări disciplinare, cât şi sancţiunile aplicabile În mod concret, care prevăd intervenţia unei
instanţe independente În conformitate cu o procedură care garantează pe deplin drepturile
consacrate la articolele 47 şi 48 din Cartă, În special dreptul la apărare, şi care consacră
posibilitatea de a contesta În justiţie deciziile organelor disciplinare constituie un ansamblu de
garanţii esenţiale pentru menţinerea independenţei puterii judecătoreşti." (a se vedea CJUE,
Hotărârea din 25 iulie 2018, Minister for Justice and Equality - deficienţe ale sistemului
judiciar, C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punctul 67)

De asemenea, "cerinţa independenţei judecătorilor ţine de substanţa dreptului
fundamental la un proces echitabil, 'care are o importanţă esenţială În calitate de garant al
protecţiei ansamblului drepturilor conferite justiţiabililor de dreptul Uniunii şi al menţinerii
valorilor comune ale statelor membre prevăzute la articolul 2 TUE, în special a valorii statului
de drept." (a se vedea vedea CJUE, Hotărârea din 25 iulie 2018, Minister for Justice and
Equality - deficienţe ale sistemului judiciar, C-216/18 PPU, EU:C:2018:S86, punctul 48)

10.20. A concluzionat reclamanta că, În conformitate cu dispoziţiile relevante,
prelungirea de către Guvern a mandatelor conducerii actuale a Inspecţiei Judiciare Încalcă
atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii, În raport de competenţele inspectorilor
judiciari şefi, precum şi independenţa judecătorilor, condiţie esenţială pentru asigurarea unei
protecţii jurisdicţionale efective. Garantarea independenţei, inerentă misiunii de a judeca, este
solicitată nu numai la nivelul Uniunii, pentru judecătorii Uniunii şi avocaţii generali ai Curţii,
astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (2) al treilea paragraf TUE, dar şi la nivelul
statelor membre ale Uniunii Europene, pentru instanţele naţionale.

10.21. Instanţa reţine motivarea detaliată a reclamantei, ilustrată cu trimiteri lajurisprudenţa
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în ceea ce priveşte modul în care este afectată independenţa
sistemului judiciar odată cu adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2018. Pe lângă
argumentele expuse supra, instanţa subliniază faptul că actul legislativ adoptat de Guvernul român
nu conţine suficiente elemente de previzibilitate din moment ce dispoziţiile legale în discuţie nu
cuprind niciun termen-limită până la care este asigurat interimatul, nici nu stabilesc obligaţii în acest
sens pentru Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte organizarea concursului
prevăzut la art. 67 din Legea nr. 317/2004. Astfel, forul care are sarcina constituţională de a veghea
la independenţa sistemului judiciar este plasat în plan secund, prin estomparea uneia din atribuţiile
sale fundamentale. Or legislaţia primară a Uniunii Europene surprinde ca valoare fundamentală a
Uniunii valoarea statului de drept, iar Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are competenţa
interpretării tratatelor. Ca atare, un alt motiv care a determinat instanţa să formuleze cererea de
hotărâre preliminară este acela de a se clarifica dacă garanţia unui sistem judiciar independent
Impune statelor membre obligaţia de a proceda la luarea măsurilor necesare pentru o protecţie
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juridică efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv garanţii ale unei proceduri
disciplinare independente pentru judecătorii din România, înlăturând orice risc legat de influenţa
politică asupra desfăşurării procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a
conducerii Inspecţiei Judiciare, chiar şi cu titlu provizoriu. În strânsă legătură, se are în vedere, prin
raportare la datele cauzei, obligaţia particulară a statelor membre de a respecta criteriile statului de
drept, solicitate şi în rapoartele din cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV),
instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, în cazul unor
proceduri de numire directă de către Guvern a conducerii Inspecţiei Judiciare, chiar şi cu titlu
provizonu

10.22. Pârâta INSPECŢIA JUDICIARĂ a apreciat, în esenţă, că aspectele puse în discuţie de
către reclamanta ASOCIAŢIA "FORUMUL JUDECĂTORILOR DIN ROMÂNIA" sunt chestiuni
pur interne şi nu au legătură cu soluţionarea cauzei.

10.23. Instanţa constată că, în ipoteza în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ar hotărî
că actele adoptate de o instituţie a Uniunii Europene (în speţă, Mecanismul de cooperare şi de
verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13
decembrie 2006) sunt obligatorii şi împreună cu dispoziţiile tratatelor anterior menţionate
(Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat
de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, art. 2 şi art. 19 alineatul (1) paragraful al doilea
din Tratatul privind Uniunea Europeană) se opun adoptării unor dispoziţii legale precum cele
conţinute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ţinând cont de principiul supremaţiei
dreptului Uniunii Europene (care prevalează asupra legislaţiei naţionale, fiind statuat prima oară de
Curtea de Justiţie, în cauza 6/64 Costa c/ENEL), instanţa va trebui să dea efect reglementării
europene, inclusiv prin prisma art. 148 alin. 2 (Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter
obligatoriu, au prioritate fată de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor
actului de aderare) şi alin. 4 (Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea
judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din
prevederile alineatului 2) din Constituţia României.

11. Urmarea imediată, în ipoteza menţionată, va consta în golirea de conţinut a temeiului
reprezentării pârâtei Inspecţia Judiciară de către dl judecător Lucian Netejoru (Inspectorul-şef al
instituţiei pârâte la data depunerii întâmpinării), prin îndepărtarea din dreptul naţional a dispoziţiilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii. Aceasta se va transpune, în plan procesual, prin
posibilitatea instanţei de a se pronunţa asupra excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant la
momentul depunerii intâmpinării, de admitere a acestei excepţii, cu consecinţa neluării în seamă a
actului procesual reprezentat de întâmpinare şi implicit a probelor şi a excepţiei invocate de către
pârâtă. Această măsură va repercuta asupra modului de exercitare a rolului activ al instanţei şi a
limitelor acestui rol (conform art. 22 alin. 2 Cod de procedură civilă), asupra modul de valorificare a
dreptului la apărare, asupra administrării probelor şi, în final, asupra soluţionării cauzei prin
prisma tuturor capetelor de cerere; luând în calcul toate ipotezele, soluţia poate fi fie de admitere în
totalitate sau de admitere în parte a cererii de chemare în judecată, fie de respingere, ca inadmisibilă,
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de respingere, ca rămasă rară obiect, ori de respingere, ca neîntemeiată a cererii de chemare în
judecată.

11.1. Reclamanta a apreciat că, în măsura în care se va stabili nerespectarea obligaţiilor
ce revin României în cadrul Uniunii Europene (Mecanismul de cooperare şi de verificare,
instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 200, articolul 19
alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 2 din
Tratatul privind Uniunea Europeană), s-ar dovedi inexistenţa dreptului de reprezentare legală
a pârâtei, independent de existenţa sau inexistenţa unei hotărâri a Plen ului CSM solicitate ca
dovadă a reprezentării legale, cu consecinţa anulării actului de procedură reprezentat de
întâmpinarea depusă la dosar, prin care au fost propuse probe, a fost invocată o excepţie şi au
fost formulate apărări, cauza urmând a fi soluţionată fără luarea lor în considerare.

12. În urma analizei jurisprudenţei CJUE, instanţa nu a identificat alte situaţii semnificative.
Principalele hotărâri care prezintă relevanţă în aprecierea asupra cauzei de faţă au fost amintite de
către reclamanta Asociaţia "Forumul Judecătorilor din România": Hotărârea din 12 noiembrie 2009,
Comisia/Spania (C-154/08), Hotărârea din 6 octombrie 2011, Comisia/Italia, C-302/09, Hotărâre a
din 22 decembrie 2010, Comisia/Italia, C-304/09, Hotărârea din 29 martie 2012, Comisia/Italia,
C-243/10. Este, de asemenea, relevantă Hotărârea din 27 februarie 2018, pronunţată în cauza
C-64/16, Associacăo Sindical dos Juizes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117, precum şi Hotărârea
din 25 iulie 2018, Minister for Justice and Equality - deficienţe ale sistemului judiciar,
C-216/18 PPU, EU:C:2018:586. Cu toate acestea, hotărârile amintite nu conţin dispoziţii care să
poată fi valorificate din persectiva situaţiei specifice, în care se impune inclusiv interpretarea
privitoare la Mecanismul de cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei
2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 şi la dispoziţiile Tratatului privind
aderarea Republicii Bulgaria Ş1 a României la Uniunea Europeană, semnat de România la
Luxemburg la 25 aprilie 2005.

Opinia instanţei naţionale

13. Dată fiind motivare a exhaustivă a reclamantei Asociaţia "Forumul Judecătorilor din
România", instanţa îşi va formula sintetic opinia. Constată, astfel, că art. 267 TFUE stabileşte
competenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de a se pronunţa, cu titlu preliminar, atât în ceea ce
priveşte interpretarea tratatelor, cât şi în ceea ce priveşte validitatea şi interpretarea actelor
adoptate de institutiile. organele, oficiile sau agenţiile Uniunii. În cazul în care o asemenea
chestiune se invocă în faţa unei instanţe dintr-un stat membru, această instanţă poate, în cazul în
care apreciază că o decizie în această privinţă îi este necesară pentru a pronunţa o hotărâre, să
ceară Curţii să se pronunţe cuprivire la această chestiune.

14. Ţinând seamă, în primul rând, de faptul că Mecanismul de cooperare şi de verificare
(MCV) a fost instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006,
la momentul aderării României la Uniunea Europeană, fiind principalul instrument de armonizare,
necesar pentru a ajuta la dezvoltarea şi eficientizarea sistemelor administrative şi judiciare, astfel
Încât să poată fi îndeplinite de către stat obligaţiile aferente statutului de membru al UE şi să poată fi
asigurată aplicarea corectă a legislaţiei, politicilor şi programelor europene, instanţa are în vedere că
actele emise în temeiul MCV sunt acte adoptate de o instituţie a Uniunii Europene (Comisia
Europeană este instituţie a Uniunii Europene, aşa cum se prevede la art. 13 alin. 1 TFUE), supuse

27



aşadar interpretării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Ca atare, Mecanismul de cooperare şi de
verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie
2006, trebuie considerat un act adoptat de o instituţie a Uniunii Europene, în sensul articolului 267
TFUE, care poate fi supus interpretării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

15. Deoarece Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV) are drept scop dezvoltarea şi
eficientizarea sistemelor administrativ şi judiciar, astfel încât să poată fi îndeplinite de către statele
care şi-au manifestat voinţa de a fi membre ale Uniunii Europene obligaţiile aferente statutului de
membru UE, iar Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană
le consacră această calitate de state membre, atunci conţinutul, caracterul şi întinderea temporală a
Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a
Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii
Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005.
O interpretare contrară ar lipsi de finalitate însăşi măsura astfel instituită. În consecinţă, şi cerinţele
formulate în rapoartele întocmite în cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru
Statul român. Un argument a fortiori se poate extrage prin raportare la caracterul directive lor, care
sunt, în condiţiile stabilite în jurisprudenţa CJUE, obligatorii şi privesc armonizarea legislaţiilor
naţionale: dacă directivele sunt obligatorii pentru statele membre, atunci, cu atât mai mult cerinţele
formulate în rapoartele întocmite în cadrul MCV, care privesc corectarea unor deficienţe ale
sistemelor administrativ şi judiciar în cadrul anumitor state membre, au caracter obligatoriu pentru
aceste state membre, respectiv pentru Statul român.

16. Pentru a formula o opinie în privinţa ultimelor două întrebări, instanţa are în vedere faptul
că Tratatul privind Uniunea Europeană face parte din legislaţia primară a Uniunii Europene, obligaţia
statelor membre fiind de respectare cu prioritate a dispoziţiilor tratatelor faţă de prevederile din
legislaţia naţională. Art. 2 al Tratatului privind Uniunea Europeană stabileşte ca valoare
fundamentală a Uniunii valoarea statului de drept, având drept cadru o societate bazată pe
pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi. Or
MCV-ul a fost instituit inclusiv pentru a corecta lipsurile privind sistemul de justiţie. Acesta trebuie
să asigure toate garanţiile pe care le presupune independenţa faţă de celelalte puteiistatate. În
consecinţă, prin raportare la jurisprudenţa recentă a CJUE, expusă de reclamantă, instanţa consideră
că articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie
interpretat în sensul obligaţiei statelor membre de a stabili măsurile necesare pentru o protecţie
juridică efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv garanţii ale unei proceduri
disciplinare independente pentru judecătorii din România, înlăturând orice risc legat de influenţa
politică asupra desfăşurării procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a
conducerii Inspecţiei Judiciare, chiar şi cu titlu provizoriu. De asemenea, articolul 2 din Tratatul
privind Uniunea Europeană trebuie interpretat în sensul obligaţiei statelor membre de a respecta
criteriile statului de drept, solicitate şi în rapoartele din cadrul Mecanismului de cooperare şi de
verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie
2006, în cazul unor proceduri de numire directă de către Guvern a conducerii Inspecţiei Judiciare,
chiar şi cu titlu provizoriu.
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Justificarea solicitării de a se pronunţa o hotărâre preliminară în procedura accelerată

17. Potrivit art. 105 din Regulamentul de procedură al CJUE, la cererea instanţei de trimitere
sau, cu titlu excepţional, din oficiu, preşedintele Curţii poate, după ascultarea judecătorului raportor
şi a avocatului general, în cazul în care natura cauzei impune examinarea acesteia în termen scurt, să
decidă judecarea trimiterii preliminare potrivit procedurii accelerate care derogă de la prevederile
prezentului regulament.

18. În prezenta cauză, urgenţa este justificată, pe de o parte, de faptul că priveşte pronunţarea
asupra unei excepţii de procedură, care trebuie rezolvată, potrivit dispoziţiilor procedurale interne,
mai înainte de a fi soluţionat fondul cauzei, într-un litigiu cu un obiect de real interes pentru sistemul
judiciar din România, pe de altă parte, de natura cauzei, care necesită luarea unei decizii
imediate, exigenţele statului de drept neputând fi condiţionate de termene îndelungate, în care
se pot produce prejudicii ireparabile.

Grefier,Sy'

05.02.2019
Tribunalul Olt
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