
 
 

Add. 

 

Fax 
 

W 

23 Titus St., Ground Floor 
040166 Bucharest 4, RO 
+40 216 362 714 
 
www.uscov.eu 

Ph 

E 
+40 787  532 600 
office@uscov.eu 

Page 1 of 15 
 

INSPECȚIA JUDICIARĂ – CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
Adresa: Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 40, sector 5, București 
Email: registratura@inspectiajudiciara.ro 
Tel.: 021 322 6248/ 021 322 6249 

 

DOMNULE PREȘEDINTE, 

 Subsemnata, ELENA GABRIELA UDREA, CNP ........................., domiciliată în 
..........................................................., aflată în detenție în centrul de reținere și arestare preventivă din orasul 

Blagoevgrad, Vlado Chernozemski, Bulgaria, în calitate de Petentă, reprezentată și cu domiciliul ales 
pentru comunicarea corespondenței la SILVIA USCOV – CABINET DE AVOCAT din București, str. Titus 

nr. 23, sector 4, tel: 0745.947.310, e-mail: silvia.uscov@uscov.eu, prin avocat Silvia Uscov, în temeiul art. 

45 și urm. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii coroborat cu art. 99 lit. ș) și t) și art. 

100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, formulez prezenta: 

P L Â N G E R E 

Prin care solicit: 

• Sancționarea disciplinară cu excluderea din magistratură a celor 4 judecători care au respins 
(cu majoritate) contestația în anulare formulată de subsemnata prin Decizia nr. 41/07.04.2022 
pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 
3089/1/2018, respectiv judecătorii Alina Ioana Ilie, Oana Burnel, Dan Andrei Enescu, Anca 
Alexandrescu, pentru săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de: 

1.  art. 99 lit. ș) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, 
respectiv nu au aplicat în dosarul nr. 3089/1/2018 Decizia Curții Constituționale nr. 
685/07.11.2018, publicată în M. Of. nr. 1021 din 29 noiembrie 2018, și  

2. Art. 99 lit. t) coroborat cu art. 991 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 
procurorilor, respectiv și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență, 
deoarece, chiar și în lipsa aplicării Deciziei Curții Constituționale nr. 685/07.11.2018, nu 
au aplicat remediile procesual-penale ale contestației în anulare pentru a înlătura 
încălcarea dreptului la un proces echitabil sub forma lipsei unui tribunal constituit prin 
lege care m-a condamnat în apel prin Decizia Penală nr. 93/05.06.2018 pronunțată de 
Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală – Completul de 5 Judecători în dosarul 



 
 

Add. 

 

Fax 
 

W 

23 Titus St., Ground Floor 
040166 Bucharest 4, RO 
+40 216 362 714 
 
www.uscov.eu 

Ph 

E 
+40 787  532 600 
office@uscov.eu 

Page 2 of 15 
 

nr. 2303/1/2017, respectiv au încălcat cu rea-credință sau gravă neglijență art. 1 alin. 1 
și art. 426 din Codul de procedură penală coroborate cu art. 6 par. 1 CEDO, aplicabil 
direct și cu prioritate în dreptul intern conform art. 20 alin. 2 din Constituția României, 
și art. 47 și art. 52 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE 

CONSIDERENTE: 

 Subsemnata am fost condamnată la 6 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 
64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal anterior (după contopirea pedepselor) prin Sentința Penală nr. 

181/28.03.2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție din România – Secția Penală – Completul de 

3 Judecători în dosarul nr. 1532/1/2015, rămasă definitivă prin respingerea apelului prin Decizia Penală nr. 

93/05.06.2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție din România – Secția Penală – Completul de 

5 Judecători în dosarul nr. 2303/1/2017. 

 Prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 685/07.11.2018 s-a reținut în mod expres faptul 

că Înalta Curte de Casație și Justiție a încălcat în mod sistematic, începând cu anul 2014 (deci și în procedura 

de apel a subsemnatei), legea adoptată de Parlamentul României, respectiv art. 32 din Legea nr. 304/2004, 

deoarece a decis ca, în componența tuturor Completelor de 5 Judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, 

4 dintre judecători să fie numiți prin tragere la sorți, iar unul dintre ei să fie membru de drept.  

Prin urmare, chiar din interiorul sistemului judiciar, de la instanța supremă din România, s-a 
produs încălcarea garanțiilor la un „tribunal constituit prin lege”, așa cum prevede art. 6 paragraf 1 
CEDO, prin adoptarea de către Colegiul de conducere a Înaltei Curți de Casație și Justiție a unor acte 
administrative contrare legii române, respectiv art. 32 din Legea nr. 304/2004, care impunea ca toți 

membrii Completelor de 5 Judecători să fie aleși printr-un sistem aleatoriu.  

Mai mult decât atât, imparțialitatea obiectivă a judecătorilor din aceste complete poate fi în mod 
rezonabil pusă la îndoială deoarece acel membru de drept care trebuia să facă parte din fiecare Complet de 

5 Judecători era un superior ierarhic la nivel administrativ al acestora, iar lipsa imparțialității devine evidentă 

tocmai pentru că, din 2014 până în 2018, când s-a pronunțat Curtea Constituțională a României, niciun complet 

nu și-a invocat nelegala compunere, deși aveau această obligație conform legii române. 

În cuprinsul Deciziei Curții Constituționale a României nr. 685/07.11.2018 sunt menționate 

următoarele: 

„188. În considerarea celor de mai sus, textul art. 32 din Legea nr. 304/2004 reprezintă o garanție aferentă 

imparțialității obiective a instanței, parte a dreptului la un proces echitabil. Între aceste garanții se înscrie 

caracterul aleatoriu atât al distribuirii cauzelor în sistem informatic, cât și al compunerii completului de judecată 
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instituit prin lege. Astfel, repartizarea cauzelor în mod aleatoriu, fiind o normă de organizare judiciară cu rang 

de principiu, a fost instituită prin art. 11 și art. 53 din Legea nr. 304/2004, cu scopul de a conferi o garanție în 

plus independenței funcționale a judecătorului și imparțialității actului de justiție, principala modalitate de 

repartizare aleatorie fiind cea informatică [a se vedea și Decizia nr. 5103 din 1 noiembrie 2011, pronunțată de 

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal]. Prin urmare, și în privința 

compunerii aleatorii a completului de judecată, hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și 

Justiție - de la momentul aplicării prevederilor art. 32 din Legea nr. 304/2004, astfel cum au fost modificate 

prin Legea nr. 255/2013 și Legea nr. 207/2018 (respectiv din 1 februarie 2014 până în prezent) - trebuiau să 

fie o expresie a acestei garanții și să înlăture orice posibilitate de a nu fi trași la sorți toți membrii completului, 

evitând, astfel, instituirea introducerii „de drept“ a unui judecător cu funcție de conducere din cadrul Înaltei 

Curți de Casație și Justiție, ca membru al Completului de 5 judecători, care, pe această cale, devine și 

președinte al Completului. O asemenea obligație incumba Înaltei Curți de Casație și Justiție în virtutea loialității 

pe care aceasta trebuia să o manifeste față de principiile constituționale și jurisprudența Curții Europene a 

Drepturilor Omului. 

189. (...) În acest context, Curtea reține că, prin impunerea unor membri de drept în componența 
Completurilor de 5 judecători, pe calea unor acte administrative, se pot crea presiuni latente asupra 
membrilor completului, constând în supunerea judecătorilor superiorilor lor judiciari sau, cel puțin, 
constând într-o ezitare/lipsă de dorință a judecătorilor de a-i contrazice pe aceștia [a se vedea, cu privire 

la acest parametru de analiză, Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 22 decembrie 2009, 

pronunțată în cauza Parlov-Tkalčić împotriva Croației, paragraful 91]. 

191. Nu în ultimul rând, trebuie menționat că folosirea noțiunii de tribunal stabilit prin lege, o altă condiție 
ce se subsumează dreptului la un proces echitabil, pe lângă caracterul independent și imparțial al acesteia, 

este de natură a asigura că organizarea judiciară într-o societate democratică nu depinde de bunul plac al 

executivului și că ea este reglementată printr-o lege adoptată de Parlament. Nici în statele unde dreptul este 

codificat, organizarea sistemului judiciar nu poate fi lăsată la discreția autorităților judiciare, fără ca acest lucru 

să însemne că instanțele nu ar avea o anumită marjă în interpretarea legislației naționale relevante. Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a statuat că, în principiu, o încălcare de către o instanță a prevederilor 
legale naționale referitoare la stabilirea și competența organelor judiciare este contrară art. 6 
paragraful 1 din Convenție [a se vedea, Hotărârea din 5 octombrie 2010, pronunțată în Cauza DMD GROUP, 

A.S. împotriva Slovaciei, paragrafele 60 și 61]. 

192. Prin urmare, maniera în care sunt desemnați membrii Completurilor de 5 judecători, și anume printr-un 

mecanism care eludează legea, cu stabilirea unor „membri de drept“ - inexistenți în corpul legii - coroborată 
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cu refuzul de a aplica noua lege demonstrează că, în prezent, instanța nu este compusă potrivit legii și pune 

în discuție independența și imparțialitatea obiectivă a acestor completuri. 

(4) Efectele deciziei Curții Constituționale și conduita constituțională de urmat 

198. Întrucât atât în materie penală, cât și extrapenală, sancțiunea compunerii nelegale a completului de 
judecată este nulitatea necondiționată și, prin urmare, absolută a actelor îndeplinite de un astfel de 
complet și ținând cont de faptul că deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, conform art. 147 alin. (4) 

din Constituție, Curtea reține că prezenta decizie se aplică de la data publicării sale, atât situațiilor pendinte, 

respectiv în cauzele aflate în curs de judecată, precum și în cele finalizate în măsura în care justițiabilii 
sunt încă în termenul de exercitare a căilor de atac extraordinare corespunzătoare, cât și situațiilor 

viitoare.” 

Ca urmare a publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 685/2018 și a instrucțiunilor exprese 
conținute de aceasta la pct. 4 care descrie „Efectele deciziei Curții Constituționale și conduita 
constituțională de urmat”, am formulat contestație în anulare împotriva Deciziei Penale nr. 
93/05.06.2018, iar prin Încheierea din data de 20.12.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și 
Justiție – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 3089/1/2018 s-a admis în principiu contestația în 
anulare, reținându-se următoarele: 

„În cauză, aşa cum rezultă din actele dosarului, decizia nr. 93 din 5 iunie 2018 a fost comunicată 

contestatoarei condamnate Udrea Elena Gabriela la data de 20 noiembrie 2018, contestația în anulare fiind 

depusă la data de 23 noiembrie 2018. (...) 

În acest context, Completul de 5 Judecători reţine că, în susținerea cererilor formulate, se invocă 

împrejurarea că desemnarea completului de judecată care a pronunțat hotărârea contestată s-a realizat cu 

încălcarea dispozițiilor art.32 din Legea nr.304/2004, prin nerespectarea rigorilor impuse de textul menționat 

referitoare la tragerea la sorți a tuturor membrilor completului de judecată. 

În motivarea contestaţiilor în anulare, contestatorii condamnaţi au făcut trimitere la decizia Curții 

Constituționale nr. 685 din data de 7 noiembrie 2018, prin care s-a constatat existenţa unui conflict juridic de 

natură constituţională între Parlament, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, 

generat de hotărârile Colegiului de conducere a Înaltei Curți de Casație și Justiție, începând cu Hotărârea 

nr.3/2014, potrivit cărora au fost desemnați prin tragere la sorți doar 4 din cei 5 membri ai Completurilor de 5 

judecători.” 
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INCIDENȚA PREVEDERILOR CONSTITUȚIONALE, CONVENȚIONALE ȘI LEGALE ASUPRA CAUZEI 

I. Constituția României: 

Articolul 1 – Statul român  

„(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori 
supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi 
sunt garantate. 

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi 

judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale. 

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.” 

Art. 20 – Tratatele internaţionale privind drepturile omului 

(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în 

concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România 

este parte. 

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care 

România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care 

Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. 

Articolul 21 – Accesul liber la justiție 

„(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.” 

Articolul 126 – Instanțele judecătorești 

„(4) Compunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi regulile de funcţionare a acesteia se stabilesc 
prin lege organică.” 

Art. 142 – Structura 

„(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.” 
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II. Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

Articolul 6 Dreptul la un proces echitabil  

„1.  Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, 

de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării 

drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 

îndreptate împotriva sa.” 

 

III. Carta Drepturilor Fundamentale a UE 

„Articolul 47 Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil  

Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la 
o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile stabilite de prezentul 

articol.  

Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe 

judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege.  

Articolul 52 Întinderea și interpretarea drepturilor și principiilor  

(3) În măsura în care prezenta cartă conține drepturi ce corespund unor drepturi garantate prin 
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, înțelesul și 
întinderea lor sunt aceleași ca și cele prevăzute de convenția menționată. Această dispoziție nu împiedică 

dreptul Uniunii să confere o protecție mai largă.  

(4) În măsura în care prezenta cartă recunoaște drepturi fundamentale, așa cum rezultă acestea din 
tradițiile constituționale comune statelor membre, aceste drepturi sunt interpretate în conformitate cu 
tradițiile menționate. 

(6) Legislațiile și practicile naționale trebuie să fie luate în considerare pe deplin, după cum se 
precizează în prezenta cartă. 

Articolul 53 Nivelul de protecție  

Nici una dintre dispozițiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca restrângând sau aducând atingere 

drepturilor omului și libertăților fundamentale recunoscute, în domeniile de aplicare corespunzătoare, de 
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dreptul Uniunii și dreptul internațional, precum și de convențiile internaționale la care Uniunea sau toate statele 

membre sunt părți, și în special Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, precum și prin constituțiile statelor membre.” 

 

IV. Codul de procedură penală din România 

„Art. 1: Normele de procedură penală şi scopul acestora  

(1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri 

judiciare în legătură cu o cauză penală. 

(2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare 

cu garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate 
prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale 
Uniunii Europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului la care România este parte. 

Art. 426: Cazurile de contestaţie în anulare 

d) când instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii 

Art. 431: Admiterea în principiu  

(2) Instanţa, constatând că cererea de contestaţie în anulare este făcută în termenul prevăzut de 
lege, că motivul pe care se sprijină contestaţia este dintre cele prevăzute la art. 426 şi că în sprijinul 

contestaţiei se depun ori se invocă dovezi care sunt la dosar, admite în principiu contestaţia şi dispune 
citarea părţilor interesate.” 

 

V. Art. 32 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară 

„(2) În materie penală, completurile de 5 judecători sunt formate din judecători din cadrul Secţiei penale a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

(4) Judecătorii care fac parte din aceste completuri sunt desemnaţi, prin tragere la sorţi, în şedinţă 
publică, de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi 
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Justiţie. Schimbarea membrilor completurilor se face în mod excepţional, pe baza criteriilor obiective stabilite 

de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

(5) Completul de 5 judecători este prezidat de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de unul 

dintre cei 2 vicepreşedinţi sau de preşedinţii de secţie atunci când aceştia fac parte din complet, desemnaţi 

potrivit alin. (4).” 

 

VI. Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

„Art. 99 

Constituie abateri disciplinare: 

ş) nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale 

t) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă 

Art. 991 

(1) Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori 

procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane. 

(2) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul nesocoteşte din culpă, în mod grav, 

neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept material ori procesual.” 

 

ANALIZA PE FOND 

Constituția României și-a conservat, odată cu revizuirea din 2003, statutul de sursă primordială a 

ordinii juridice în România, iar modul în care aceasta înțelege să se raporteze la tratatele pe care le încheie 

este diferit, în funcție de obiectul lor, însă pentru toate fiind aplicabil art. 11 Constituție, în sensul în care dacă 

„un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui 

poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei”. 

În privința garanțiilor respectării drepturilor fundamentale, voința poporului român, exprimată prin art. 

20 alin. 2 din Constituția României, a fost de a se raporta la standardele cele mai înalte de protecție ale 

acestora, indiferent dacă acestea sunt stabilite prin raportare la Constituția României sau la alte tratate privind 
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drepturile omului, inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale a UE sau Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului. 

De altfel, și art. 47 și art. 52 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE menționează faptul că garanțiile 

respectării drepturilor fundamentale se vor raporta la identitatea constituțională a statelor membre, dar și la 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (înțelesul și întinderea lor sunt aceleași ca și cele prevăzute de 

Convenție) pentru a asigura protecția cea mai largă a drepturilor fundamentale recunoscute de Uniunea 

Europeană și nicio dispoziție nu poate fi interpretată în sens contrar. 

Se cuvine a menționa faptul că în ceea ce privește tratatele constitutive ale UE (Tratatul privind 

Uniunea Europeană – TUE ș Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – TFUE) se situează în ordinea 

juridică internă a României pe un loc intermediar între Constituție și legile interne, conform art. 148 alin. 2 din 

Constituția României, care prevăd că „urmare a aderării, 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”.” 

 Pentru definirea noțiunii de „legi interne” față de care se aplică prioritar ordinea juridică a UE, vom 

apela la jurisprudența Curții Constituționale a României. 

 Prin Decizia nr. 80/16.02.20141 (publicată în Monitorul Oficial nr. 246/07.04.2014), Curtea 
Constituțională a României s-a pronunțat asupra supremației Constituției României odată cu analizarea 

constituționalității propunerii legislative privind revizuirea Constituției, cu referire la interpretarea disp. art. 148 

privind integrarea în Uniunea Europeană care avea următoarea formă propusă pentru alin. 2: „România 

asigură respectarea, în cadrul ordinii juridice naţionale, a dreptului Uniunii Europene, conform obligaţiilor 

asumate prin actul de aderare şi prin celelalte tratate semnate în cadrul Uniunii.” 

 A se observa faptul că, prin propunerea de revizuire se înlocuia prioritatea „față de dispozițiile contrare 

din legile interne” cu prioritatea față de „ordinea juridică națională”, diferența fiind că ordinea juridică națională 

 
1 „452. (…) 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. 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. 
453. Curtea reţine că dispoziţiile constituţionale nu au un caracter declarativ, ci constituie norme constituţionale obligatorii, 
fără de care nu se poate concepe existenţa statului de drept, prevăzută prin art. 1 alin. (3) din Constituţie. (…) 
456. Din această perspectivă, Curtea reţine că 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 Hotărârea din 11 mai 2005, K 18/04, pronunţată de Tribunalul 
Constituţional al Republicii Polonia).” 
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include, pe lângă legile naționale, și Constituția României, fapt ce ar fi amenințat însăși identitatea națională a 

României.  

 De asemenea, Constituția României are legitimitatea cea mai mare, fiind expresia voinței naționale 

exprimate prin referendum, iar în cuprinsul art. 4 alin. 2 TUE, putem desprinde esența raportului între ordinea 

juridică a UE și Constituțiile naționale: „Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, 

precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale (...)”, ceea 

ce exclude a se pune în discuție chiar independența Curții Constituționale a României. 

 Mai departe, se impune a verifica și voința națională exprimată în considerentele garantului 

supremației legii fundamentale, adică în Decizia Curții Constituționale a României nr. 148/16.04.2003 

(publicată în Monitorul Oficial nr. 317/12.05.2003)  privind constituţionalitatea propunerii legislative de revizuire 

a Constituţiei României anterior aderării României la UE: „Consecinţa aderării pleacă de la faptul ca statele 

membre ale Uniunii Europene au înţeles sa situeze acquisul comunitar – tratatele constitutive ale Uniunii 

Europene şi reglementările derivate din acestea – pe o poziţie intermediara între Constituţie şi celelalte legi, 

atunci când este vorba de acte normative europene obligatorii.” 

 Această viziune este în concordanță cu cea exprimată de specialiștii în drept constituțional care au 

participat și la redactarea Constituției României și care au susținut chiar mai mult, că „în ordinea juridică internă 

actul juridic prin care România aderă la Uniunea Europeană are forță juridică inferioară Constituției și legilor 

constituționale, dar superioară legilor organice și ordinare”2. 

 Forța juridică obligatorie a deciziilor CCR pentru instanțele judecătorești naționale derivă din 
art. 147 alin. 4 Constituție, ce este aplicabil și conflictelor juridice de natură constituțională prin 
raportare la principiul latin ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (unde legea nu distinge, 

nici noi nu trebuie sa distingem) atât în ceea ce privește soluția, cât și considerentele deciziei respective, 
dar și din art. 1 alin. 5 Constituție, ce prevede că „în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei 
sale şi a legilor este obligatorie”. 

 Putem concluziona fără îndoială că nu se poate pune în discuție obligativitatea deciziilor Curții 
Constituționale a României, prevăzută la art. 147 alin. 4 din Constituție. Este, de altfel, concluzia 
enunțată de Raportul general pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferinţei  Curţilor Constituţionale 
Europene în privința tuturor statelor participante la Congres: ”în toate statele, actele pronunţate de 
instanţele de contencios constituţional privind soluţionarea conflictelor organice sunt obligatorii”. 

 
2 Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tănăsescu E.S., „Constituția României revizuită – comentarii și explicații”, 
Editura All Beck, București, 2004, p. 331 
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 De asemenea, Decizia Curții Constituționale a României nr. 685/2018 respectă pe deplin garanțiile 

stabilite prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, iar aceste garanții ar fi trebuit avute în vedere 

și de către cei 4 judecători față de care formulez prezenta plângere. 

 Chiar și în lipsa Deciziei Curții Constituționale a României nr. 685/2018, cei 4 judecători nu au 
aplicat direct și prioritar CEDO, deși există jurisprudență consolidată la nivelul Curții de la Strasbourg 
atât cu privire la încălcarea dreptului la un proces echitabil sub forma lipsei unui „tribunal constituit 
prin lege”, cât și cu privire la respectarea principiului securității juridice. 

 În susținerea acestui argument, expun Hotărârea Marii Camere a CEDO din data de 01.12.2020 în 
cauza GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON v. ISLANDA (Cererea nr. 26374/183), în care CEDO a decis 
că a existat o încălcare a art. 6 paragraf 1 din Convenție într-un caz similar. 

În această cauză, obiectul este descris în para. 210: „Sarcina Marii Camere în legătură cu prezenta 

plângere se limitează, prin urmare, la determinarea consecințelor încălcărilor dreptului intern menționate mai 

sus în conformitate cu articolul 6 § 1, cu alte cuvinte, pentru a stabili dacă participarea judecătorului AE, 
în ciuda neregulilor constatate în numirea sa în completul Curții de Apel care a judecat apelul 
reclamantului, l-a privat de dreptul de a fi judecat de un „tribunal instituit prin lege”, stabilind 

următoarele: 

„212. Curtea reiterează în continuare că „legea”, în sensul articolului 6 § 1 al Convenției, cuprinde nu 
numai legislația care prevede înființarea și competența organelor judiciare, ci și orice altă dispoziție a 
dreptului intern care, dacă este încălcată, ar face neregulamentară participarea unuia sau mai multor 
judecători la examinarea unui caz (...). Aceasta include, în special, dispoziții privind independența 
membrilor unei instanțe, durata mandatului lor și imparțialitatea acestora (...). 

213. Cu alte cuvinte, sintagma „stabilită prin lege” acoperă nu numai temeiul juridic pentru însăși existența 

unui „tribunal”, ci și conformitatea acelui tribunal cu normele specifice care îl guvernează (...) și 
compoziția completului în fiecare caz (...).  

 
3 Hotărârea poate fi citită aici:  
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206582  
Comunicatul de presă poate fi citit aici: 
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6871112-
9213287&filename=Grand%20Chamber%20Judgment%20Guðmundur%20Andri%20Ástráðsson%20v.%2
0Iceland%20-
%20grave%20breaches%20in%20the%20appointment%20of%20a%20judge%20to%20Icelandic%20Co
urt%20of%20Appeal.pdf  
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217. O prezentare a jurisprudenței existente a Curții relevă faptul că respectarea cerinței unui „tribunal instituit 

prin lege” a fost examinată până acum într-o varietate de contexte – atât sub aspectul penal, cât și pe cel civil 

al articolului 6 § 1 – inclusiv , dar fără a se limita la următoarele: (...) 

(ii) atribuirea sau reatribuirea unei cauze unui anumit judecător sau instanță (a se vedea DMD GROUP, 

așa cum este, citat mai sus, §§ 62-72; Richert, citat mai sus, §§ 41-57; Miracle Europe Kft, citat mai sus, §§ 

59-67; Chim și Przywieczerski împotriva Poloniei, nr. 36661/07 și 38433/07, §§ 138-142, 12 aprilie 2018; și 

Pasquini împotriva San Marino, nr. 50956/16, §§ 103 și 107, 2 mai 2019); (...) 

226. Această corelație între procedura de numire a unui judecător și „legalitatea” completului în care 
se află ulterior un astfel de judecător își găsește sprijin și în scopul cerinței „stabilite prin lege”, așa 
cum se explică la punctul 214 de mai sus. Această cerință reflectă principiul statului de drept și 
urmărește protejarea sistemului judiciar împotriva influenței externe ilegale, în special de la executiv (a 

se vedea paragraful 211 de mai sus), deși nu este exclus ca o asemenea ingerință ilegală să poată proveni și 

din partea legislativului sau din în cadrul sistemului judiciar în sine.  

227. După cum a observat CCJE într-un aviz emis în 2015, „fiecare judecător individual numit în conformitate 

cu constituția și alte reguli aplicabile obține astfel autoritatea și legitimitatea sa constituțională” (a se vedea 

paragraful 126 de mai sus), prin urmare sugerând că un judecător desemnat cu încălcarea regulilor 
relevante poate să nu aibă legitimitatea de a exercita funcția de judecător. Având în vedere implicațiile 
sale fundamentale pentru buna funcționare și legitimitatea sistemului judiciar într-un stat democratic 
de drept, Curtea consideră că procesul de numire a judecătorilor constituie în mod necesar un element 
inerent al conceptului de „stabilire” a unei instanțe sau tribunal „prin lege”, iar o interpretare contrară 
ar sfida scopul cerinței aplicabile. În acest sens, Curtea reiterează faptul că Convenția „este menită să 

garanteze nu drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi practice și efective” (a se vedea, de exemplu, 

Coëme și alții, § 98, citat mai sus). (...) 

229. (...) Curtea dorește să clarifice în acest sens că, contrar argumentelor Guvernului (a se vedea 
paragraful 175 de mai sus), a interpretat cerința unui „tribunal înființat prin lege” și în sensul „unui 
tribunal stabilit în conformitate cu legea”. 

232. În această privință, și așa cum s-a menționat mai sus (a se vedea punctul 219), Curtea a considerat că 

un organ judiciar care nu îndeplinește cerințele de independență – în special față de executiv – și de 

imparțialitate nu poate fi nici măcar caracterizat drept „tribunal” în sensul articolului 6 § 1. În mod similar, atunci 
când se determină dacă un „tribunal” este „stabilit prin lege”, trimiterea la „lege” cuprinde orice 
dispoziție din dreptul intern – inclusiv, în special, dispoziții privind independența membrii unei instanțe 
– care, dacă ar fi încălcată, ar face „neregulamentară” participarea unuia sau mai multor judecători la 
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examinarea unui caz (a se vedea paragraful 212 de mai sus). În plus, Curtea constată că, pentru a 
stabili dacă o instanță poate fi considerată „independentă” în sensul articolului 6 § 1, trebuie să se țină 
seama, inter alia, de modul de numire a membrilor săi (a se vedea, de exemplu, , Ramos Nunes de 

Carvalho e Sá, citat mai sus, § 144), care, după cum s-a discutat mai sus (a se vedea paragrafele 224-228), 

se referă la domeniul înființării unui „tribunal”. (...) 

234. Curtea consideră, în acest context, că examinarea în conformitate cu cerința „tribunalului instituit prin 

lege” nu trebuie să piardă din vedere acest scop comun și trebuie să se întrebe în mod sistematic dacă pretinsa 

neregulă într-un caz dat a avut o gravitate de natură să submineze principiile fundamentale menționate anterior 

și să compromită independența instanței în cauză. „Independența” se referă, în acest sens, la independența 

personală și instituțională necesară pentru luarea deciziilor imparțiale și, prin urmare, este o condiție prealabilă 

pentru imparțialitate. Caracterizează atât (i) o stare de spirit, care denotă impermeabilitatea unui 
judecător la presiunea externă ca o chestiune de integritate morală, cât și (ii) un set de aranjamente 
instituționale și operaționale – care implică atât o procedură prin care judecătorii pot fi numiți într-o 
modalitate care să le asigure independența și criterii de selecție bazate pe merit -, care trebuie să ofere 
garanții împotriva influenței nejustificate și / sau a discreției neîngrădite a celorlalte puteri de stat, atât 
în etapa inițială a numirii unui judecător, cât și în timpul exercitării atribuțiilor acestuia (a se vedea, 

mutatis mutandis, Khrykin împotriva Rusiei, nr. 33186/08, §§ 28-30, 19 aprilie 2011).” 

 Mai departe, Marea Cameră a CEDO ia în considerare importanța principiului securității juridice, care 

„necesită ca, în cazul în care instanțele au soluționat definitiv o problemă, să nu fie pusă sub semnul întrebării 

hotărârea lor”, iar „o abatere de la acest principiu este justificată numai atunci când este necesară din cauza 

unor circumstanțe cu un caracter substanțial și convingător, cum ar fi corectarea defectelor fundamentale sau 

a unei erori judiciare” (para. 238), propunând instituirea unui test de echilibru. 

 În cazul în care primul pas al testului se verifică, atunci nu mai este necesară parcurgerea celorlalți 

doi pași. 

 Primul pas al testului presupune că, „în principiu, trebuie să existe o încălcare manifestă a dreptului 

național, în sensul în care încălcarea trebuie să poată fi constatată în mod obiectiv și veritabil. În general, 

Curtea cedează în fața interpretării tribunalelor naționale care constată o încălcare a dreptului național, atât 

timp cât încălcarea nu este „flagrantă” – adică atât timp cât constatările tribunalelor naționale nu pot fi 

considerate arbitrare sau nerezonabile în mod manifest.” 

În cazul subsemnatei încălcarea normelor naționale privind compunerea instanței este 
flagrantă, fiind constatată anterior în mod obiectiv prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 
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685/2018 astfel încât primul pas al testului a fost întrunit pe deplin și trebuia constatată încălcarea 
dreptului la un proces echitabil fără a mai parcurge niciun alt test. 

Având în vedere că nici nu este posibilă redeschiderea unor proceduri foarte vechi și judecate 
definitiv deoarece contestația în anulare putea fi promovată doar într-un termen de 30 de zile de la 
pronunțarea deciziei în apel, beneficiind, în acest fel, de prevederile Deciziei Curții Constituționale a 
României nr. 685/2018 doar un număr redus de dosare, este respectat și principiul securității juridice, 
neexistând un risc sistemic de impunitate. 

În final, Marea Cameră a CEDO a stabilit în cauza mai sus citată că „neregulile în cauză au fost de o 

gravitate atât de mare încât au subminat însăși esența dreptului de a fi judecat în fața unui tribunal stabilit în 

conformitate cu legea. După ce a făcut această constatare, Curtea concluzionează că întrebarea rămasă dacă 

aceleași nereguli au compromis și independența și imparțialitatea aceluiași tribunal nu necesită o examinare 

suplimentară (a se vedea, mutatis mutandis, Zeynalov, citat mai sus, § 28 și Miracle Europe Kft, citată mai 

sus, §§ 57-67)” și a hotărât în unanimitate că a existat o încălcare a art. 6 par. 1 CEDO în ceea ce privește 
dreptul la un tribunal instituit prin lege. 

 Având în vedere că, în conformitate cu art. 35 din Legea nr. 303/2004, formarea profesională continuă 

a magistraților „constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor 

europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii 

Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 

a dreptului comparat”, precum și faptul că mă refer în prezenta plângere la 4 judecători de la instanța supremă 

din România, nu există nicio explicație rezonabilă pentru care să nu cunoască dispozițiile din Constituția 

României, precum și jurisprudența CEDO în materie la un asemenea nivel profesional, fiind cât se poate de 

clar că aceștia le-au încălcat cu bună-știință, urmărind sau acceptând vătămarea produsă subsemnatei. 

Conform art. 97 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, plângerea înaintată „nu poate pune în discuţie soluţiile 

pronunţate prin hotărârile judecătoreşti, care sunt supuse căilor legale de atac”. Subliniez, în acest sens, că 

nu este vorba despre punerea în discuție a soluției, respectiv Decizia nr. 41/07.04.2022 pronunțată de Înalta 

Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 3089/1/2018, ci despre abateri 

disciplinare constând atât în neaplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 685/2018, cât și a dispozițiilor 

constituționale, convenționale și legale enumerate în cuprinsul plângerii. Este adevărat că, dacă s-ar fi aplicat 

toate acestea așa cum am descris mai sus, soluția din contestația în anulare nu putea fi decât una de admitere 

a acesteia și de rejudecare a apelului, în conformitate cu normele procesual penale (art. 432 alin. 1 Cod 

procedură penală: „instanţa, ascultând părţile şi concluziile procurorului, dacă găseşte contestaţia întemeiată, 

desfiinţează prin decizie hotărârea a cărei anulare se cere şi procedează fie de îndată, fie acordând un termen, 
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după caz, la rejudecarea apelului sau la rejudecarea cauzei după desfiinţare.”). În rejudecarea apelului urma 

să invoc aplicabilitatea Deciziei Curții Constituționale nr. 417/2019, care a constatat că nici Completurile de 3 

Judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție nu au fost constituite în conformitate cu legea română, 
respectiv cu art. 29 din Legea nr. 78/2000, astfel că instanța urma să admită apelul și să dispună rejudecarea 

procesului începând cu judecata în primă instanță. 

 Încălcările pe care le-am descris sunt flagrante și nu trebuie să facă obiectul vreunei judecăți pe fondul 

cauzei ce a făcut obiectul dosarului nr. 3089/1/2018, aspect ce este oricum interzis conform pct. 4 din Principiile 

de Bază ale Naţiunilor Unite cu privire la Independenţa Justiţiei, adoptate de către cel de-al şaptelea Congres 
al Naţiunilor Unite cu privire la Prevenirea Criminalităţii şi la Tratamentul Aplicat Infractorilor în septembrie 

1985 de la Milano, şi „avizate favorabil” de către Adunarea Generală prin rezoluţia din 40/32 din 29 noiembrie 

1985 („trebuie interzis orice amestec inadecvat sau nejustificat în procesul judiciar, iar deciziile judecătoreşti 

pronunţate de către instanţe nu trebuie să fie supuse revizuirii”), ci este o simplă constatare a nerespectării 

dezideratului de înfăptuire a justiției, în conformitate cu normele mai sus descrise, cu consecințe deosebit de 

grave în ceea ce o privește pe subsemnata, care mă aflu în prezent într-o detenție nelegală, ca urmare a 

încălcărilor repetate de către instanțele judecătorești a dreptului la un proces echitabil, constatată ca atare nu 

numai prin Decizia Curții Constituționale nr. 685/2018, ci și prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 
417/2019. 

 De altfel, ceea ce se relevă din conduita celor 4 judecători și soluția pronunțată este ori o neaplicare 

intenționată a dispozițiilor menționate mai sus, ori, la fel de grav, o necunoaștere a acestora, aspect ce este 

de natură să afecteze chiar și încrederea cetățenilor că ar putea fi judecați cu respectarea dreptului la un 

proces echitabil la instanța supremă din sistemul judiciar românesc, mai cu seamă că abaterile disciplinare ale 
celor 4 judecători au fost săvârșite după ce deja Curtea Constituțională a României constatase încălcarea 

dreptului de a fi judecați de către un tribunal constituit prin lege prin Decizia nr. 685/2018 și Decizia nr. 

417/2019 și prevăzuse în cuprinsul acestora efectele și conduita constituțională obligatorie de urmat de către 

Înalta Curte de Casație și Justiție. 

În drept, dispozițiile legale menționate în cuprinsul sesizării. 

Probe: înscrisuri. Menționez faptul că Decizia nr. 41/07.04.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și 

Justiție – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 3089/1/2018 nu este redactată și comunicată la momentul 

transmiterii prezentei plângeri către Inspecția Judiciară – Consiliul Superior al Magistraturii. 

       ELENA GABRIELA UDREA, 
       prin avocat Silvia Uscov  

 


