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         Nr. 89/10.05.2020 

 

 

AMR, UNJR, AJADO si APR condamna atacurile la adresa Curtii Constitutionale 

prin care se submineaza statul de drept si democratia in Romania 

 

Atacurile recente indreptate impotriva Curtii Constitutionale a Romaniei, de o gravitate 

iesita din comun, venite din partea unor lideri politici, jurnalisti, comentatori ori 

reprezentanti ai unor ONG-uri, demonstreaza ca, la 30 de ani dupa caderea dictaturii 

comuniste, reflexele autocratice persista inca in societatea romaneasca, incalcarile 

Constitutiei fiind scuzate in numele securitatii si al “interesului poporului”. Aceasta 

justificare a fost mereu folosita de autocrati in timpurile întunecate ale istoriei pentru a 

acapara tot mai multa putere. 

 

Usurinta cu care se argumenteaza si justifica incalcarea drepturilor si libertatilor in 

Romania de catre diverse autoritati si lideri de opinie readuce in actualitate cuvintele 

fostului presedinte american Ronald Reagan, care a spus ca “libertatea este un lucru fragil 

si nu se afla niciodata la mai mult de o generatie distanta de extinctie”.  

 

Romania este la doar doua generatii de perioada comunista in care nu a existat o Curte 

Constitutionala. Desi Constitutiile Romaniei din 1948 si 1965 prevedeau egalitatea in fata 

legii, libertatea constiintei, libertatea religioasa, libertatea persoanei, libertatea presei, 

libertatea intrunirilor, libertatea de asociere, inviolabilitatea domiciliului, secretul 

corespondentei, dreptul de proprietate, romanilor le-au fost incalcate, in perioada 

comunista,  toate aceste drepturi, prin legi edictate de Marea Adunare Nationala, in 

dispretul Constitutiilor in vigoare. Neexistand atunci niciun mecanism de control si 

corectare a acelor legi, Romania a fost transformata in una dintre cele mai crunte si crude 

dictaturi comuniste. 

 

Pe data de 6 mai 2020, Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat 

neconstitutionalitatea unor norme cuprinse in OUG 1/1999, pe motiv ca acestea nu sunt 

suficient de clare pentru a permite cetatenilor sa isi regleze conduita in acord cu legea. 

Peste 300.000 de amenzi contraventionale au fost aplicate in baza acestor norme 

neconstitutionale in perioada starii de urgenta. 

 

Imediat dupa pronuntarea deciziei, Curtea Constitutionala a devenit tinta unor atacuri 

extrem de agresive si lipsite de argumente, pornind de la Presedinte si Prim-ministru, 

continuand apoi cu alti lideri politici si nu numai, fapt ce demonstreaza ca atat de 

clamatele principii ale statului de drept, pe care acestia pretind ca le respecta si apara, 

sunt simple slogane.  

 

Vremurile exceptionale sunt cele care ii separa pe cei ce cred in valorile statului de drept, 

in libertate si suprematia legii, de cei ce le folosesc doar pentru imagine ori pentru a 

acapara tot mai multa putere, in afara controlului democratic. 
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Punand in balanta argumentele Curtii Constitutionale cu pseudo-argumentele continute in 

atacurile virulente indreptate impotriva acesteia, prezentele asociații profesionale 

subliniaza cateva concluzii: 

 

1. Curtea Constitutionala a dat o decizie predictibila, anticipata de altfel de o serie de 

profesionisti ai dreptului, prin articole sau note de specialitate. 

 

Este general acceptat ca, atunci cand statul impune o sanctiune, tot statul trebuie sa indice 

precis, intr-o norma legislativa clara, conduita pe care persoana are voie sau nu are voie 

sa o urmeze. In concret, articolele neconstitutionale nu cuprindeau o astfel de descriere, ci 

defineau fara sa distinga drept contraventii orice incalcari ale oricaror masuri “stabilite în 

prezenta ordonanță de urgență, în actele normative conexe, precum și în ordonanțele 

militare sau în ordine, specifice stării instituite”. 

 

Conform oricaror standarde interne si internationale, o astfel de norma de incriminare nu 

putea fi considerata “clara si previzibila”, astfel incat aceasta a fost declarata 

neconstitutionala. 

 

Curtea a pronuntat decizia in UNANIMITATE, fapt ce pur si simplu face ridicole si 

demagogice acuzatiile de partizanat politic aduse judecatorilor curtii. 

 

2. Reacțiile ce au succedat imediat pronuntarii deciziei de catre CCR, coroborate si cu 

lipsa aplicarii de masuri ce se aflau la indemana Executivului pentru a rezolva problema, 

dovedesc ca toti acesti critici nu doresc rezolvarea unei probleme, ci ca folosesc cinic 

momentul pentru a ataca Curtea Constituțională.  

 

„Prin această decizie, guvernul, autoritățile se poate spune că aproape sunt împiedicate 

să apere sănătătatea și viața românilor pe durata stării de urgență” a declarat Primul-

ministru Ludovic Orban1. 

 

Declaratia Premierului Orban aminteste de cea din 2015 a fostul director SRI, George 

Maior, care a atacat CCR spunand: "Eu vreau sa avertizez foarte serios ca exista o 

raspundere si morala undeva, in stat, in legatura cu securitatea nationala a cetatenilor 

Romaniei - nu a statului, nu mai vorbesc de stat - si ca la momentul in care se va 

intampla o catastrofa voi sti spre cine sa arat cu degetul”. Atacul era generat de 

nemultumirea fostului Director SRI Maior ca CCR a aparat drepturile individuale ale 

romanilor fata de intruziunea ilegitima a statului in viata lor privata, ce ar fi fost permisa 

prin legile Big Brother2. 

 

Dupa 5 ani in care respectarea regulilor statului de drept ar fi trebuit sa fie consolidata, un 

alt inalt oficial al statului roman demonstraza, dimpotriva, degradarea ingrijoratoare a 

democratiei in Romania. Atacarea Curtii Constitutionale de catre Premierul Romaniei in 

                                                 
1https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/orban-actuala-ccr-e-de-partea-celor-care-incalca-legea-e-un-indemn-la-anarhie-guvernul-e-

impiedicat-sa-apere-sanatatea-romanilor-1303089 

 
2https://www.hotnews.ro/stiri-esential-19192755-george-maior-seful-sri-noi-critici-pntru-curtea-constitutionala-exista-raspundere-

morala-undeva-stat-legatura-securitatea-cetatenilor-sper-nu-opune-sri-ului-curtea-constitutionala-considerat-exista-an.htm 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/orban-actuala-ccr-e-de-partea-celor-care-incalca-legea-e-un-indemn-la-anarhie-guvernul-e-impiedicat-sa-apere-sanatatea-romanilor-1303089
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/orban-actuala-ccr-e-de-partea-celor-care-incalca-legea-e-un-indemn-la-anarhie-guvernul-e-impiedicat-sa-apere-sanatatea-romanilor-1303089
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-19192755-george-maior-seful-sri-noi-critici-pntru-curtea-constitutionala-exista-raspundere-morala-undeva-stat-legatura-securitatea-cetatenilor-sper-nu-opune-sri-ului-curtea-constitutionala-considerat-exista-an.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-19192755-george-maior-seful-sri-noi-critici-pntru-curtea-constitutionala-exista-raspundere-morala-undeva-stat-legatura-securitatea-cetatenilor-sper-nu-opune-sri-ului-curtea-constitutionala-considerat-exista-an.htm
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aceasi retorica folosita de fostul director SRI demonstreaza cat de putin au progresat 

liderii politici in a intelege ce inseamna statul de drept, democratia si respectarea 

drepturilor omului.  

 

3. Prin decizia pronuntata, Curtea Constitutionala pune o oglinda în fata insitutiilor și le 

arata slăbiciunile in a-si cunoaste propriile competente si limite: Guvernul, în plina 

pandemie, adopta OUG neconstituționala si esueaza in a stabili sanctiuni legale pentru cei 

ce nu respecta regulile; Președintele legifereaza prin decretul de instituire a starii de 

urgenta, încălcând atributul exclusiv al Parlamentului ; la randul sau, Parlamentul lasă 

nesanctionata conduita Președintelui, ratificand în întregime decretul  acestuia.  

 

Decizia Curtii Constitutionale ar fi trebuit sa aiba efectul unui dus rece pentru toate aceste 

autoritati din stat, care ar trebui sa se preocupe de reinstaurarea echilibrului dintre puteri, 

pentru binele cetatenilor. Atunci cand o institutie sau o autoritate iese din cadrul 

constitutional, reactia normala este de a corecta derapajul si rezolva problema, nu de a ii 

ataca pe cei care o expun.  

 

E important de stiut de catre toate fortele politice si diversii comentatori care fac retorica 

autocratiei ca statul de drept nu este suspendat in perioada starii de urgenta. Acest fapt 

este subliniat de toate institutiile internationale, care atrag atentia cu privire la posibilele 

derapaje autocratice ce pot aparea in astfel de perioade.  

 

”(...) Este necesar să se prevină ca această criză provocată de COVID-19 să se 

transforme într-o catastrofă pentru statul de drept. (...) Criza ar trebui să ne ofere o 

binevenită oportunitate de a demonstra că UE ne poate proteja chiar şi faţă de propriile 

guverne. (...) ”3 sublinia domnul Jose Igreja Matos, preşedintele Asociaţiei Europene a 

Judecătorilor (EAJ-AEM). 

 

”(...) Acestea sunt momente dificile pentru noi, cu multe constrângeri asupra democraţiei 

şi a statului de drept (...). Cu toate acestea, este şi un timp în care putem învăţa multe 

despre noi înşine şi despre importanţa statului de drept şi a independenţei sistemului 

judiciar. Tocmai în perioadele de pandemie, ambele sunt esenţiale. Măsurile dificile, 

care au fost puse în aplicare în întreaga lume, nu pot fi menţinute cu încredere şi nu pot 

fi prezervate, cu excepţia cazului în care există stat de drept şi încrederea unui sistem 

judiciar independent pentru a aplica aceste legi în mod echitabil. (...)" a declarat, si 

domnul Tony Pagone, preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor (IAJ-UIM), 4. 

 

Cu o populatie speriata, inchisa in casa, ramane institutiilor abilitate rolul de a apara 

statul de drept, drepturile si liberatile fundamentale. Este exact ce au facut Avocatul 

Poporului si Curtea Constitutionala, indeplinidu-si menirea constitutionala de a proteja 

drepturile si libertatile fundamentale garantate de Constitutie intr-un moment extrem de 

dificil. 

 

                                                 
3 https://eulawlive.com/weekend-edition/weekend-edition-no12/   
4 https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2020/04/IAJ-President-letter_06.04.20.pdf  

https://eulawlive.com/weekend-edition/weekend-edition-no12/
https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2020/04/IAJ-President-letter_06.04.20.pdf
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Un apel la vigilenta a fost lansat si de Felipe Marquez, presedintele MEDEL, care a cerut: 

"intregii comunitati legale europene, inclusiv organizatiilor specializate pe drepturile 

omului, asociatiilor de avocati si magistrati, mediului academic, sa se puna in slujba 

persoanelor afectate de incalcarea drepturilor lor fundamentale si sa atraga atentia 

asupra tuturor abuzurilor autoritatilor care profita de pandemie".5 

 

AMR, UNJR, AJADO si APR sublinieaza ca, la 30 de ani de la caderea dictaturii 

comuniste, este de asteptat ca toate institutiile statului roman sa inteleaga si sa respecte 

valorile constitutionale supreme, adica statul de drept, democratia si drepturile 

fundamentale ale omului, sa le apere atunci cand sunt in pericol si sa le restabileasca 

atunci cand sunt incalcate. Instaurarea unei autocratii profitand de o “stare exceptionala” 

este deja o reteta brevetata de istorie, motiv pentru care am sanctionat si vom sanctiona 

public orice retorica ce o poate precede. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

jud. dr. Andreea Ciucă   jud. Florica Roman    jud. Dana Gîrbovan    proc. Elena Iordache 

                 AMR                           AJADO                     UNJR                         APR 

        

 

 

 

Jose Igreja Matos: But is also vital to prevent the COVID-19 crisis from progressing into 

a Rule of Law catastrophe.  

Eu authorities must take a clear stand against the attempts to utilise the COVID-19 crisis 

the powers ot authoritarian states. This crisis should offer a welcom opportunity to prove 

that the EU can protect us, evan from our respective governments.   

 

 

Tony Pagone: These are difficult times for us all with many stresses upon democracy and 

the Rule of Law as I mentioned above. It is also a time, however, when we can learn 

much about ourselves and about the importance of the Rule of Law and of the 

independence of a judiciary. It is precisely during times of pandemic that both are 

essential. The difficult measures, which have been put in place right throughout the 

world, cannot confidently be maintained, and cannot be preserved, unless there is the 

Rule of Law and the confidence of an independent judiciary to apply those laws fairly.    

 

Felipe Marquez:   MEDEL also calls the entire European legal community, including 

human rights organisations, associations of lawyers and magistrates and academics, to 

serve people suffering from violation of their human rights and to alert on all abuses of 

authorities who take advantage of the pandemic. 

                                                 
5 https://medelnet.eu/index.php/news/europe/613-statement-of-medel-on-emergency-measures-of-covid-19-

pandemic 

https://medelnet.eu/index.php/news/europe/613-statement-of-medel-on-emergency-measures-of-covid-19-pandemic
https://medelnet.eu/index.php/news/europe/613-statement-of-medel-on-emergency-measures-of-covid-19-pandemic

