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Abstract: The modern constitutionality, in what matters the political organization
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1. Interesul teoretic în materia constituţionalităţii legilor

Constituţionalismul modern a succedat în materie de organizare politicăa statului
şi a ordonării lui pe baza unui sistem de drept dupăîndelunga experienţăa puterii
absolute a suveranilor care îşi găsea explicaţia captivantăîn originea divinăa acesteia.
Odatăcu consolidarea statelor moderne s-a instaurat tradiţia republicană- democraticăşi
s-a definit loculşi rolul legislativului care îşi extrage seva din doctrine şi enunţuri politice
foarte atrăgătoare. Aşadar devin efective drepturile şi libertăţile democratice aşa cum sunt
recunoscute în constituţie şi reglementate instituţional de legiuitorul ordinar. Legiuitorul
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– purtătorul de suveranitate naţionalăşi statalăare instituit cadrul de a reglementa şi, în
puterea sa suverană, el găseşte resurse de exprimare concretăprin legile care le adoptăca
fiind conduitădirectoare în folosul autorităţilor sale interne, cele ale propriilor cetăţeni şi
al exprimării suverane pe plan internaţional. Legislaţia se raporteazăla Constituţie, acolo
îşi găseşte şi material de fixare a normelor de conduitădupăcare se ghideazăşi pot să
devinăefective drepturile cetăţeneşti, ca de altfel orice raporturi sociale reglementate
juridic.

Legislaţia în vigoare se bucurăde prezumţia de constituţionalitate. Această
prezumţie este absolutăcâtăvreme nu este organizat instituţional un control de
constituţionalitate. Putem asista la paradoxuri ale unor legislaţii rămase în vigoare după
ce au loc schimbări de sisteme politice sau de reglementări care au devenit anacronice sau
desuete, ce nu sunt scoase din vigoare, ceea ce primejduieşte sănătatea socialăîn lipsa
unui cenzor constituţional. Un exemplu poate fi şi România care s-a aflat la răscrucea a
douăsisteme social-politice, dupăanul 1990, când ritmul evenimentelor sociale a depăşit
legislaţia. Şi nu este vorba aici de o simplăcădere în desuetudine, ci de aplicare a unor
legi pentru raporturi juridice concrete, înainte de a putea fi înlocuite cu altele. Căderea în
anarhie şi derizoriu este mai accentuatăîn prezenţa vidului legislativ decât în prezenţa
unei legislaţii neadoptate, dar nici aceasta nu poate fi pusăsub semnul duratei. În lipsa
controlului de constituţionalitate, prezumţia de constituţionalitate a legislaţiei are un
caracter absolut şi poate săîşi facăloc arbitrariul produs de chiar aplicarea practicăa
legislaţiei în vigoare. În faţa oricărei instanţe nu existăposibilitatea pentru cetăţeni de a
se prevala de caracterul discutabil al constituţionalităţii legislaţiei1. Pentru judecător este
imposibil săaplice în mod direct normele înscrise în Constituţie pentru căel aplicălegea
concretăcare este raportatăla principiile constituţionale care sunt abstracte, cu grad mare
de generalitate şi de determinare. Legislaţia are abordare tematicăinstituţionalăşi astfel
face parte din „aparatul de lucru” al magistratului şi constituţionalismul său este un fapt
distinct chiar dacăeste foarte important în mecanismul funcţional al statului de drept.

Prezumţia de constituţionalitate a legii nu mai are caracter absolut dacăeste
organizat un control de constituţionalitate, cu alte cuvinte prin instituţionalizarea justiţiei
constituţionale. Pentru a şti cu adevărat dacăo lege în întregime sau un text legal anume
este sau nu constituţional trebuie creat accesul spre o jurisdicţie care săaibăcompetenţa
materialăde a verifica concordanţa cu prevederile de principiu care ţin de esenţa cadrului
constituţional.

În sistemul de drept din Europa este astăzi generalizat controlul de
constituţionalitate, care este definit de controlul de constituţionalitate preluat din sistemul
american, existând însădiferenţieri de reglementare şi organizare.

Controlul de constituţionalitate românesc, în ceea ce priveşte legile are două
forme:

Prima formă - controlul constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea
acestora, numit în literatura de specialitate controlul de sesizareşi a priori, şi;

1 În acest sens: Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l`homme, Presses Universitaires de
France, 1989, (tradusăîn limba românăDrept european şi internaţional al drepturilor omului), Editura Polirom
2006, p. 12- 13.



A doua formă- care constăîn soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate
privind legi şi ordonanţe care au trecut etapa promulgării, respectiv emiterii, fiind în
vigoare, denumit şi la sesizare sau a posteriori2.

Controlul a posteriori o constituie sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea
excepţiei de neconstituţionalitate a unei legi, a unei ordonanţe de guvern, a unor texte
cuprinse în acestea, care sunt ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti. Raţiunile acestui
control, adicăprin instituirea justiţiei constituţionale asupra lui se are în vedere
cenzurarea şi intervenţia prezentăîn actualitate pentru a se verifica existenţa unui
eventual comportament neconstituţional în cele douăetape: a) activitatea de legiferare; b)
în activitatea de materializare practicăde aplicare a unor legi aflate în vigoare atunci când
sunt înfrânte principiile fundamentale ale Constituţiei prin potenţarea aplicării unei
norme prezumtiv neconstituţională. Contenciosul constituţional este chemat săverifice
aceasta.

2. Cadrul juridic constituţional al soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate.
Evoluţia legislativă.

În redactarea art. 144 lit. „c” din Constituţia României din anul 1991, se prevedea
în competenţa Curţii Constituţionale că: „hotărăşte asupra excepţiilor ridicate în faţa
instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea legilorşi a ordonanţelor”.

Obiectul studiului de faţăîl constituie analiza excepţiei de neconstituţionalitate
ridicatăîn faţa instanţelor judecătoreşti, astfel cum reglementările legale şi jurisprudenţa
a evoluat în regimul constituţional instituit dupăaprobarea prin referendum a Constituţiei
României după8 decembrie 1991 şi pânăîn prezent.

Curtea Constituţionalăare un rol director constituind o noutate în sistemul
constituţional românesc aşa cum a fost el consacrat pentru prima datăprin Constituţia din
19913.

Controlul de constituţionalitate posterior (a posteriori) este declanşat în cadrul
unui proces penal sau civil concret, care se desfăşoarăîn faţa instanţei de judecată, după
normele procesual penale sau civile de drept comun, fie dupăproceduri speciale, esenţial
săfie un proces în care săse punăproblema aplicării unei legi sau a unei ordonanţe de
guvern, aflate în vigoare, dar asupra căreia planeazăincertitudinea cănu ar fi conformă
Constituţiei.

În literatura juridicăde specialitate a fost pusăîn discuţie utilitatea unui asemenea
control, care nu ar mai fi necesar odatăce acest control există înainte de promulgarea
unei legi4. Împărtăşim punctul de vedere căun asemenea control prin ridicarea excepţiei
de neconstituţionalitate în faţa instanţelor judecătoreşti este importantă, fiindcăîn
activitatea de aplicare concretăa legilor apar frecvent situaţii care constatăinadvertenţe
ale legilor şi ordonanţelor cu cadrul constituţional, când fac ca îndreptarea săfie

2 A se vedea: I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale – tratat, vol. II; Editura Dacia Europa Nova,
Lugoj, 2000, p. 404 – 417.

3 A se vedea: Gh. Mateuţ, Tratat de procedurăpenală. Partea generală, vol. I, Editura C.H. Beck, 2007, p. 65-
76.

4 A se vedea: P. Florea, Neconstituţionalitatea. Excepţia de neconstituţionalitate. Editura Scripta, Bucureşti,
1998, p. 98-99.



posibilă5. Chiar mai important este când excepţia priveşte ordonanţe ale guvernului sau
texte din cuprinsul acestora, pentru căordonanţele care se dau prin delegare de
competenţălegislativăsunt deseori rezultatul unor fluctuaţii şi conjuncturi ale orientărilor
guvernamentale când puse în serviciul unor interese politice sau de grup se abat de la
normele constituţionale. Controlul lor a priori este mai greu de făcut, nefiind supuse unui
proces de elaborare care săfacăposibilăsesizarea Curţii Constituţionale înainte de a fi
emis în baza art. 108 alin. 3 din Constituţie. Sesizarea unor inadvertenţe faţăde
Constituţie poate săaparăîn evidenţăcu tardivitatea, iar pânăla momentul când sunt
aprobate de forul legiuitor ele rămân în vigoare şi poate sătreacăo perioadăapreciabilă
de timp, producând efecte practice mai greu de înlăturat.

Prezumţia de constituţionalitate a legilor sau a ordonanţelor guvernului, este
efectivăşi funcţioneazăcâtăvreme nu a fost declaratăneconstituţională. Accesul la
verificarea constituţionalităţii prin ridicarea excepţiei este diferenţiat ca procedurăîn
diferite sisteme de drept. În sistemul de drept românesc concepţia legiuitorului
constituant considerăm căa fost diferităşi într-un cadru mai restrâns prin Constituţia din
1991 faţăde noul cadru constituţional oferit dupărevizuirea Constituţiei în anul 2003,
dupătrecerea unei perioade de timp şi peste un deceniu de experienţăa noului stat
democratic rămân pe tărâmul practicii constituţionale.

Modificarea şi completarea art. 146 din Constituţie are la bazăexperienţa pe
tărâmul statului de drept şi cel de activitate al instanţei constituţionale, unde şi doctrina
şi-a adus un aport substanţial. Textul art. 146 în noua redactare din Constituţie a urmărit
şi sporirea gradului de eficienţăal activităţii Curţii Constituţionale ca garant al respectării
supremaţiei legii fundamentale6.

Constituţia României revizuităaduce noutăţi în noua redactare a textului art. 146
lit. „d”, posibilitatea ca excepţia de neconstituţionalitate săpoatăfi ridicatăîn faţa
instanţelor judecătoreşti şi în faţa instanţelor de arbitraj comercial lărgind prin aceasta,
cum era şi firesc, cadrul procesual unde se poate ivi un incident de neconstituţionalitate,
arbitrajul reglementat de art. 340 şi urm. din C. proc. civ. desfăşoarătot o activitate
jurisdicţionalăîn temeiul convenţiei de arbitraj a părţilor, iar hotărârile pe care le
pronunţăau aceeaşi forţăşi sunt susceptibile de executare silită, precum şi hotărârile
judecătoreşti. Astfel cum prevede acest text modificat, excepţia de neconstituţionalitate,
poate fi ridicatăîn procesele de arbitraj comercial organizat instituţional sau ad-hoc,
limitând doar la litigiile care au dupăobiectul lor naturăcomercială, cu excluderea altor
litigii arbitrale: civile, de muncă, administrative etc. Fiind în discuţie un text
constituţional el nu poate săfie extins şi la alte litigii arbitrale decât cele comerciale.
Legiuitorul constituant nefăcând nici o distincţie, nici interpretul său nu poate săo facă.
Este adevărat cămajoritatea litigiilor arbitrale sunt de naturăcomercială, însăeste a se
observa căîn conformitate cu art. 340 din Codul de procedurăcivilă, poate săfie supuse
judecăţii arbitrale „litigiile patrimoniale”, cu excepţia acelora care privesc drepturi
asupra cărora legea nu permite săse facătranzacţie. Litigii patrimoniale pot săfie de
naturăcivilă, de dreptul familiei, de dreptul muncii, administrative, fiscale etc. Dupăcum
prevede textul constituţional al art. 146 lit. d), posibilitatea ridicării excepţiei de

5 A se vedea: C. Nora Lazăr, Teoria şi practica controlului de constituţionalitate, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj Napoca, 2003, p. 151 şi urm.;

6 A se vedea: M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Murariu, E. S. Tănăsescu, Constituţia României revizuită–
comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 322.



neconstituţionalitate este restrânsăla instanţele de arbitraj comercial, ceea ce considerăm
căreprezintăun neajuns şi o discriminare între litigiile patrimoniale susceptibile de a fi
soluţionate pe cale arbitrală. Acest neajuns al prevederilor constituţionale considerăm că
trebuie săfie avut în vedere la o viitoare revizuire a Constituţiei României. Mai mult
chiar, nu ar fi o îndrăznealăinutilă, dacăprevederea s-ar extinde cu posibilitatea punerii
în discuţie a excepţiei de neconstituţionalitate în orice activitate de jurisdicţie – chiar şi
administrativă -, precum şi în procedura de mediere reglementatăde Legea nr.
192/20067, în ipoteza când existădeja un litigiu pe rolul instanţelor şi excepţia săfie
adusăîn faţa mediatorului. Se poate ivi ipoteza ca părţile săaibădiferende asupra
constituţionalităţii unui text legal care priveşte raportul lor juridic supus medierii şi să
condiţioneze conduita şi raportul lor de mediere, considerentelor prin soluţia instanţei
constituţionale asupra incidentului de neconstituţionalitate.

Constituţia revizuităaduce ca noutate şi trecerea în rândul subiecţilor îndreptăţiţi
la sesizare pe Avocatul Poporului, care poate ridica direct excepţia. El poate săo facăîn
cadrul competenţelor ce îi revin atunci când este investit cu soluţionarea unor plângeri ale
cetăţenilor pentru încălcarea unor drepturi ale acestora de către autorităţile publice.
Excepţia se va ridica direct în faţa Curţii Constituţionale, aici legea organicăde
funcţionarea instituţiei avocatului poporului trebuie să creeze cadrul necesar de
reglementare a acestei proceduri care s-a şi cuprins prin art. 13 lit. e din Legea nr.
35/1997 republicată8.

O problemăcare prezintăinteres aici, este cum procedeazăAvocatul Poporului
atunci când având calitatea de subiect de sezinăîn contenciosul administrativ, potrivit art.
1 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, sesizeazăinstanţa de contencios administrativ şi se
iveşte în aceeaşi cauzăşi o excepţie de neconstituţionalitate. Avocatul Poporului este
parte în litigiul de contencios administrativ, se pune problema, cum procedeazăpotrivit
competenţei sale? Existădouăvariante: sesizarea directăprevalându-se de art. 146 lit.
„d” din Constituţie sau o ridicăîn faţa instanţei de judecatăde contencios administrativ,
procesul fiind pe rol, în conformitate cu art. 29 alin. 6 din Legea nr. 47/1992, modificată
şi republicată. Ridicarea în faţa instanţei dădreptul acesteia, sărespingăsesizarea Curţii
Constituţionale, sau dacăo admite sădispunăsuspendarea litigiului pânăla rezolvarea
excepţiei. Cererea Avocatului Poporului, poate săfie cenzuratăde instanţă? Avem şi aici
mai multe răspunsuri, pentru călitigiul de contencios administrativ declanşat de Avocatul
Poporului nu tinde la valorificarea unui drept subiectiv al acestui subiect de sezină.
Mergând cu raţionamentul mai departe, aşa cum instanţa de judecatăcompetentă, făcând
parte din autoritatea judecătoreascăca putere separată, poate sărespingăînsăşi acţiunea
în contencios administrativ introdusăde Avocatul Poporului, acelaşi regim juridic, ca
oricărei alte părţi este îndreptăţităsă-l dea şi cererii prin care se ridicăexcepţia de
neconstituţionalitate.

În ipoteza în care Avocatul Poporului ridică direct sesizând Curtea
Constituţională, nu avem un cadru reglementat cum procedeazăinstanţa de judecatăcare
este sesizatăîn baza art. 1 din Legea nr. 554/2004. În mod normal ar trebui săsuspende
judecata litigiului de contencios administrativ, desigur un text precis şi fărăechivoc nu

7 Legea nr. 192/2006 privind medierea, publicatăîn M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006.
8 Art. 13 lit. „e” din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

republicată prevede: „Avocatul Poporului poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de
neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor”. Text introdus prin Legea nr. 233/2004, privind modificarea şi
completarea Legi nr. 35/1887, publicatăîn M. Of. nr. 844 din 15 septembrie 2004.



avem. O atare reglementare se impune de lege ferenda, fie în Legea nr. 47/1992, art. 29,
fie chiar suspendarea facultativăpotrivit art. 244 alin. 1 din Codul de procedurăcivilă,
fiind vorba despre „obiectul unei alte judecăţi”. Dreptul de a fi ridicatădirect de
Avocatul Poporului, aşa cum prevede textul art. 146 lit. „d” din Constituţie, este
reglementat astfel încât trebuie interpretat prioritar şi fărănici o distincţie dacăexistăsau
nu proces. În exercitarea îndatoririlor sale, Avocatul Poporului poate ridica excepţia în
mod direct, nimic nu îl opreşte însăsăo facăşi în faţa instanţelor, precum au dreptul
toate părţile din proces. În cazul când figureazăca subiect de sezinăîn procesul de
contencios administrativ, are dobândită calitatea de parte, cu toate consecinţele
procesuale pe care le are aceastăcalitate. Când ridicăexcepţii de neconstituţionalitate în
faţa instanţei de judecatăsunt aplicabile regulile instituite de art. 29 din Legea nr.
47/1992, privind Curtea Constituţională, instanţa fiind datoare săaplice un tratament
juridic egal pentru toate părţile, inclusiv pentru Avocatul Poporului când este parte în
proces, chiar dacăacţiunea pe care o introduce nu tinde săvalorifice un drept propriu şi
suntem în prezenţa unui contencios obiectiv.

DacăAvocatul Poporului ridicăexcepţia direct, v-a informa instanţa despre
aceasta, care va putea suspenda judecata pânăla soluţionarea excepţiei ridicate de către
instanţa constituţională, făcând aplicarea art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, coroborat
cu art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurăcivilă, pentru cădezlegarea pricinii
atârnăde existenţa dreptului care face obiectul unei alte judecăţi. În literatura juridicăs-a
semnalat necesitatea coerenţei şi raţionalizării prin referendum art. 2441 alin. 1 din Codul
de procedurăcivilăpentru rezolvarea proceduralăa unui demers procesual asemănător9.

Aceasta considerăm căeste interpretarea raţionalăşi soluţia corectăcare săfie
adoptatăde instanţă. Trebuie sărecunoaştem cătextul art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de
procedurăcivilă, referindu-se un „drept care face obiectul unei alte judecăţi”, nu a avut
în vedere şi procedura din faţa Curţii Constituţionale, de aceea se impune o modificare
legislativăcare săaibăîn vedere „obiectul unei alte judecăţi sau jurisdicţie”.

Este de avut în vedere căridicarea directăa excepţiei de neconstituţionalitate de
către Avocatul Poporului în baza art. 146 lit. „d” din Constituţia României, constituie un
demers oficial şi instituţional, este o prerogativăconstituţionalăexercitatăîn lumina
atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor art. 59 din Constituţie şi instanţa de judecată,
ca autoritate publică, din sistemul puterilor statului nu poate săignore acest demers
constituţional. Ea trebuie săia act şi pentru a evita o soluţie greşităeste obligatăsă
aştepte verdictul Curţii Constituţionale în privinţa excepţiei ridicatădirect de Avocatul
Poporului, care singur hotărăşte modalitatea în care înţelege sărecurgăla justiţia
constituţională, supunând cauza acestui contencios.

Situaţia este alta atunci când Avocatul Poporului ca parte reclamantă(subiect de
sezină) în contenciosul administrativ, ridicăexcepţia de neconstituţionalitate în faţa
instanţei de contencios administrativ, când, procesual, îi este aplicabil acelaşi regim
juridic egal al oricărei alte părţi, devenind aplicabile exclusiv prevederilor art. 29 alin.
6)din Legea nr. 47/1992, modificatăşi republicată

Avocatul Poporului, de regulă, se sesizeazăcând are de soluţionat potrivit
competenţei sale petiţii primite din partea cetăţenilor. El practic prelungeşte, când este

9 A se vedea: I. Deleanu, Gh. Buta, Din nou despre recurs în interiorul recursului, în R.R.D.P. nr. 3/2007, p.
63-76.



cazul un control de constituţionalitate care are la origine iniţiativa particularilor. El
apelează la vocaţia Curţii Constituţionale care este un instrument de protejare a
intereselor individuale când un act normativ al forului legislativ încalcădrepturile
conferite de legea fundamentalăsau contravine ordinii de drept constituţionale. Avocatul
Poporului este vocea purtătoare a acestui drept care ridicăcredibilitate prin poziţionarea
lui constituţională.

Când declanşeazăcontrolul de constituţionalitate la petiţia cetăţeanului, el o face
„mediat” sau „indirect” fiind autoritate investităcu prerogative de a apăra drepturile
particularilor şi tinde la păstrarea echilibrului cu interesul general.

O problemăcare se pune este aceea dacăexcepţia de neconstituţionalitate poate să
fie ridicatăîn faţa Consiliului Superior al Magistraturii.

În art. 146 din Constituţie Consiliul Superior al Magistraturii nu este trecut expres
ca subiect de drept îndreptăţit săridice excepţia de neconstituţionalitate a posteriori a
unui text legal, aşa cum sunt menţionate şi nu sunt alte discuţii privind instanţele
judecătoreşti, instanţele de arbitraj comercial şi Avocatul Poporului.

Consiliul Superior al Magistraturii nu este aşezat prin art. 126 alin. 1 din
Constituţia României, în rândul autorităţii judecătoreşti. Potrivit acestui text: „Justiţia se
realizeazăprin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti
stabilite prin lege”. Categoriile de instanţe judecătoreşti au fost stabilite prin Legea nr.
92/1992, în prezent abrogatăprin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecătorească
care la art. 2 prevede căinstanţe judecătoreşti sunt: a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
b) curţile de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; e) instanţele militare; f)
judecătoriile.

În principiu, sesizarea cu neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe a
Guvernului nu poate fi făcutăîn mod legal decât la una dintre aceste instanţe care sunt
enumerate de lege, art. 2 al Legii nr. 304/2004, text care este limitativ.

Excepţia de neconstituţionalitate ridicată în faţa Consiliului Superior al
Magistraturii a fost privitădiferit în practica controlului de constituţionalitate al legilor şi
ordonanţelor guvernului, aflate în vigoare.

În activitatea jurisprudenţialăanterioarărevizuirii Curtea Constituţionalăa decis
căexcepţiile de neconstituţionalitate ridicate în faţa Consiliului Superior al Magistraturii
sunt inadmisibile, întrucât acest organism nu este instanţăjudecătoreascăîn înţelesul art.
126 alin. 1 şi art. 146 lit. „c” din Constituţia României, desigur nici în enumerarea făcută
de art. 2 din Legea nr. 304/200410, legea organicăa justiţiei de drept comun.

Între timp, legislativ şi procedural, alegerea şi competenţele Consiliului Superior
al Magistraturii au fost regândite, acesta având reglementate competenţe executive
complexe care sunt prevăzute de Legea nr. 317/200411, dar care nu sunt exclusive.

La fel se prevede că în exercitarea activităţilor sale, unele dintre acestea sunt
jurisdicţionale când: „îndeplineşte rolul de instanţăde judecată, prin secţiile sale, în
domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procedurilor”, aşa cum statuează
Constituţia revizuităla art. 134 alin. (2) şi faţăde care legea organicăse conformează.

În noua orientare a Curţii Constituţionale s-a avut în vedere căţinând seama de
atribuţiile care le îndeplineşte, Consiliul Superior al Magistraturii este o autoritate având

10 În acest sens: Curtea Constituţională, Decizia nr. 148/2003, publicatăîn M. Of. nr. 317/2003.
11 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicatăîn M. Of. nr. 599 din 2 iulie 2004

şi republicatăîn M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005.



o naturăjuridicădublă, pe de o parte este organ administrativ în interiorul puterii
judecătoreşti atunci când îndeplineşte atribuţii administrative, şi pe de altăparte de organ
jurisdicţional, atunci când îşi exercităfuncţia jurisdicţională. Constituţia prevede expres
căîn domeniul răspunderii disciplinare îndeplineşte rolul de instanţăjudecătorească.
Fiind definit de art. 134 alin. 2 din Constituţie ca instanţăde judecatăcu rol determinat
în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, apoi art. 126 din
Legea fundamentalăatribuie legiuitorului ordinar deplina libertate de a stabili şi alte
instanţe judecătoreşti. Primind prin însăşi Constituţia calitatea de a fi instanţăde judecată,
Consiliul Superior al Magistraturii trebuie aşezat în rândul instanţelor în ce priveşte
posibilitatea legalăde a fi ridicatăexcepţia de neconstituţionalitate, concluzionând în
acelaşi timp căLegea nr. 304/2004, la art. 2 are o deficienţăde enumerare. Drept urmare,
s-a decis căinstanţa constituţionalăhotărăşte asupra excepţiilor, ea este legal sesizatăşi
competentăsăsoluţioneze excepţiile ridicate de părţi sau din oficiu, în faţa Consiliului
Superior al Magistraturii. Noua jurisprudenţăconstituţionalăconsiderăaşadar admisibilă
excepţia de neconstituţionalitate ridicatăîn faţa Consiliului Superior al Magistraturii12.

Prin aceastădecizie s-a lărgit cadrul de reglementare constituţionalăşi apare
susceptibilăde critici prevederea art. 146 din Constituţie, care faţăde practica de
jurisdicţie constituţională, apare ca fiind depăşităde vreme ce acest organ nu este
menţionat alături de instanţele judecătoreşti şi de arbitraj comercial. Interpretarea datăde
Curtea Constituţionalădepăşeşte totodatăşi litera strictăa legii fundamentale, soluţia
reieşind mai degrabădintr-o logicăa interpretării, decât dintr-o raportare strictăa
reglementărilor existente, care este o altădeficienţăde orientare simetricăîn normarea
legislativă.

În orice situaţie însăapreciem căexcepţia poate fi ridicatăîn faţa Consiliului
Superior al Magistraturii şi deci sădevinăîn principiu admisibilă, însăpoate săaibăloc
strict doar la situaţia care se referăla atribuţiile sale de organ jurisdicţional. Faţăde
aceastănouă jurisprudenţăconstituţionalăcare permite ridicarea excepţiei în faţa
Consiliului Superior al Magistraturii, cadrul fiind limitat la situaţiile când Consiliul
Superior al Magistraturii funcţioneazăşi îndeplineşte atribuţii legate de funcţia sa
jurisdicţionalăşi excepţia priveşte exclusiv domeniile răspunderii disciplinare a
judecătorilor şi procurorilor, ceea ce ar avea legăturăcu cauza, se pune problema de
procedurăce se desfăşoarăîn faţa sa şi dacăse poate declara recurs când excepţia este
respinsăca inadmisibilă. Ca enunţteoretic problematica pare simplă, dar practic se poate
întâmpla ca cele douăforme de competenţăsăfie îngemănate în aceeaşi speţă, sau sănu
se poatăface delimitarea netă, când apare dificil de a stabili dacăpoate sau nu fi ridicată
excepţia de neconstituţionalitate. Dacăsunt aplicabile aceleaşi prevederi similare ca în
cazul instanţelor, ale art. 29 alin. 6 din Legea nr. 47/1992, în privinţa termenului de 48 de
ore, cum se face pronunţarea, prin ce act procedural pentru a se stabili de când începe să
curgătermenul, care este instanţa care soluţioneazărecursul? Un răspuns, ce-i drept,
discutabil poate fi dat, apelând prin asemănare la procedura aplicabilăşi în faţa
instanţelor judecătoreşti.

Este necesar ca legiuitorul săpreia prin reglementare acest aspect, pentru a evita
disputele pe aceastătemă, altminteri sunt deschise discuţii şi interpretări diferite, care
trebuie evitate cu scopul unei interpretări raţionale.

12 În acest sens: Curtea Constituţională, Decizia nr. 788 din 20 sept. 2007, publicatăîn M. Of. nr. 745 din 2
noiembrie 2007.



3. Controlul posterior de constituţionalitate al legilor şi ordonanţelor
Guvernului

Dupăcum deja am arătat controlul a posteriori are loc şi se poate exercita asupra
legilor şi ordonanţelor Guvernului aflate în vigoare, cu alte cuvinte dupăpromulgarea
legii, respectiv emiterea ordonanţei. Acest control este declanşat pe calea excepţiei
ridicatăîn cursul unui proces, de orice natură(civil, penal, contencios administrativ,
dreptul familiei etc.) care este pe rolul instanţelor judecătoreşti. Aici considerăm căsunt
de făcut câteva scurte consideraţii în privinţa procedurii şi a modului de soluţionare a
excepţiei de neconstituţionalitate în regimul Constituţiei din 1991 şi conform Legi nr.
47/1992 modificatăconsiderabil prin Legea nr. 138/1997 şi Legea nr. 232/200413.

Excepţia de neconstituţionalitate putea fi ridicatăîn condiţiile art. 23 ale Legii nr.
47/1992, când părţile din proces, sau instanţa de judecatădin oficiu, aducea în discuţie
obiecţia de neconstituţionalitate, pe parcursul procedurii.

Instanţele de judecatăaveau competenţe lărgite în aceastămaterie, uneori, prin
respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, în mod indirect se pronunţau şi
asupra constituţionalităţii ceea ce nu este admisibil, fiind depăşităevident competenţa
materială.

În conformitate cu art. 144 alin. 1 lit. „c” din Constituţia din 1991, Curtea
Constituţională avea competenţa să hotărască asupra excepţiilor ridicate în faţa
instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea legilor şi ordonanţelor. Textul art.
23 din Legea nr. 47/1992, în redactarea anterioară, prevedea la alin. 3),cănu pot face
obiectul excepţiei:

~ prevederile legale a căror constituţionalitate a fost deja stabilităîn condiţiile art.
145 alin. 1 din Constituţie, adicăprevederile legale adoptate în aceeaşi formă, cu o
majoritate de cel puţin douătreimi din numărul membrilor fiecărei camere, în cadrul
procedurii legislative complementare de reexaminare a legii, ca urmare a unei obiecţiuni
de neconstituţionalitate admise de Curte. Aceste aspect nu se regăseşte în art. 29 al Legii
nr. 47/1992, ceea ce permite concluzia căpractica Curţii poate săfie revăzutăşi
reorientată.

~ la fel, nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind
neconstituţionale printr-o decizie anterioarăa Curţii, aşa cum era reglementarea în art. 23
alin. 3 teza a doua din textul legal. Textul este preluat în Legea modificată, o lege deja
declaratăneconstituţională, o nouăcerere este lipsităde obiect, deci inadmisibilă;

~ pe durata soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei se
suspendă;

~ de asemeni, dacăexcepţia ridicatăeste inadmisibilă, instanţa în faţa căreia a fost
ridicatăo respinge printr-o încheiere motivată, fărăa mai sesiza Curtea Constituţională.
În practica instanţelor soluţiile nu sunt unitare în concepţia terminologiei de
„inadmisibilă”.

În privinţa autorilor îndreptăţiţi săridice excepţia de neconstituţionalitate ea
poate săfie ridicatăde părţile din proces (în procesul civil reclamantul, pârâtul, terţii
participanţi în proces; în procesul penal inculpatul, partea vătămată, partea civilă, partea
responsabilăcivilmente), persoane fizice şi persoane juridice, deopotrivă. Fiind de ordine

13 Publicatăîn M. Of. nr. 502 din 3 iunie 2004.



publicăexcepţia va mai putea fi ridicatăde procuror ca reprezentant al Ministerului
Public, dacăeste participant în acel proces, precumşi de către instanţădin oficiu, în orice
fazăa procesului, ea nu va putea fi acoperităşi nu se poate renunţa14 în măsura în care
demersul este serios şi nu constituie un abuz de drept procesual15.

Referitor la renunţarea la excepţie, este discutabilăaceastăopinie din literatura
juridicăcitată, deoarece considerăm căpărţile pot renunţa la excepţie potrivit principiului
disponibilităţii procesuale ceea ce este de esenţa procesului civil. Considerăm căpărţile
procesului civil, dar chiar şi cel penal, pot sărenunţe la aceastăexcepţie, în orice fază,
urmând ca instanţa săia act de aceastărenunţare. Este de remarcat însăcă, celelalte părţi
pot săîşi însuşeascăexcepţia, inclusiv instanţa potrivit caracterului oficial al procesului şi
al rolului activ al magistratului. În procesul civil, când este ridicatăîn apel, celelalte părţi
pot adera la apelul iniţiat de altăparte. Calitatea de parte se stabileşte dupăregulile care
guverneazăprocesul respectiv. Reprezentantul legal al unei părţi, poate ridica excepţia, în
numele părţii pe care o reprezintăşi nu în nume propriu. Dacăexcepţia este ridicatăde
avocatul inculpatului, în numele său propriu, ea urmeazăsăfie respinsăca inadmisibilă16.

În materie civilăregulile reprezentării sunt stabilite de art. 67-72 din Codul de
procedurăcivilă, texte care permit reprezentarea fărărestricţii, spre deosebire de art. 174
din Codul de procedurăpenală. Curtea şi-a schimbat orientarea în sensul căa admis ca
excepţia poate fi ridicatăşi de apărătorul inculpatului absent din proces, pentru că
admiterea excepţiei este în interesul inculpatului, corespunde scopului procesului penal,
este de ordine publicăşi al interesului general al asigurării supremaţiei Constituţiei17.
Pentru identitate de raţiune, chiar mai mult de atât dreptul reprezentantului este
indiscutabil în celelalte cauze, altele decât cele penale, pentru căputerile sale îi sunt
conferite de calitatea de mandatar, iar dacăacesta este avocat drepturile avocatului sunt
reglementate de Legea nr. 51/1995şi Statutul exercitării profesiei de avocat.

Din considerentele ce preced, ca o continuare a aspectelor analizate, în regimul
constituţional de pânăla revizuirea Constituţiei se desprind câteva observaţii cu valoare
de principiu:

~ Curtea Constituţională este singura competentă să hotărască asupra
constituţionalităţii legii dupăprocedura anume reglementatăde Legea nr. 47/1992,
principiu menţinut;

~ Curtea Constituţionalăeste singura în drept săhotărascăasupra competenţei
sale;

~ Controlul de constituţionalitate este un control concret fixat într-un cadru juridic
şi jurisdicţional.

~ excepţia de neconstituţionalitate lărgeşte cadrul procesual iniţial prin
„chemarea” Curţii Constituţionale săse pronunţe precis asupra aspectului de conformare
cu constituţia a unui text legal care va trebui săcontribuie la dezlegarea raportului juridic
din proces.

~ excepţia era ridicatăîn faţa instanţelor judecătoreşti de drept comun şi are
caracter de ordine publicăfiind în chestiune tocmai conformarea unei legi sau ordonanţe

14 A se vedea: C. Nora Lazăr, op.cit., p. 152.
15 A se vedea: M. Fodor, Aspecte privind invocarea excepţiei de neconstituţionalitate, în R.R.D.P. nr. 7/2007 p.

47-64;
16 Decizia Curţii Constituţionale nr. 34/1999.
17 Decizia Curţii Constituţionale nr. 16/2000, publicatăîn M. Of. nr. 278 din 20.06.2000.



cu principiile desprinse din Constituţie, ceea ce este în interesul general al societăţii,
instanţele fiind în prezent cele enumerate de art. 2 din Legea nr. 304/2004.

În cadrul reglementărilor existente anterior potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr.
47/1992 care prevedea că: „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile legale a căror
constituţionalitate a fost statuatăpotrivit art. 145 alin. (1) din Constituţie”, au fost
discuţii în literatura de specialitate căacest text ar adăuga noi reglementări la
Constituţie18. Autorul citat a considerat acest procedeu ca un precedent inadmisibil,
pentru căs-a adăugat la Constituţie şi totodatăs-a îngrădit aplicarea unor texte
constituţionale. Este corectăobservaţia criticăadusă, pentru căprevederilor legilor
organice nu le este îngrădit săadauge la Constituţie, paradoxul fiind cu atât mai evident
pentru căreglementarea vizatăprin aceastăcriticăpriveşte tocmai fixarea dimensiunilor
de verificare a constituţionalităţii şi a cadrului procesual adecvat în care trebuie săaibă
loc.

~ Curtea Constituţionalănu se poate constitui părţii cât priveşte invocarea
motivului de neconstituţionalitate, întrucât acest fapt ar avea semnificaţia exercitării unui
control de constituţionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport de dispoziţiile
Legii nr. 47/1992.

~ Excepţia de neconstituţionalitate trebuie ridicatăpe parcursul procedurii de
judecată, anterior soluţionării fondului cauzei. Cu alte cuvinte ridicarea excepţiei poate fi
făcutăîn primăinstanţăpânăla dezbaterea în fond, este posibil chiar cu prilejul judecării
fondului, când instanţa este datoare săreia dezbaterile şi săse mărgineascăla discutarea
excepţiei şi a se pronunţa în condiţiile art. 29 din Legea nr. 47/1992, ea nu poate uni
aceastăexcepţie cu fondul şi săle soluţioneze deodată.

Dacăexcepţia de neconstituţionalitate nu a fost ridicatăla prima instanţă, nici
instanţa nu s-a sesizat pentru a o pune în discuţie din oficiu, instanţa a soluţionat pricina,
ea nu mai poate săfie pusăîn discuţie la nivelul acelei instanţe. Fiind o excepţie de
ordine publicăpoate săfie ridicatăîn căile de atac a apelului şi a recursului, prin chiar
cererea de apel sau recurs, în motivarea acestor căi de atac, criticându-se hotărârea
atacatăcăse aplicăo dispoziţie legalăneconstituţională. Prin ipoteză, în prezent dacăs-a
respins în prima instanţăsesizarea Curţii Constituţionale, excepţia poate fi reiteratăîn
căile de atac, poate săconstituie un motiv de apel sau de recurs.

4. Soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate în urma revizuirii Constituţiei
României la 19 octombrie 2003 şi ale modificărilor intervenite prin Legea nr.
232/200419

Curtea Constituţionalărealizeazăîn statul de drept o veritabilăjurisdicţie specială,
competenţa sa este mai precis conturatăprin Constituţia revizuităşi prin modificările
aduse spre actualizare ale Legii organice nr. 47/1992, având în principiu aceeaşi
competenţăde a hotărî asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind
neconstituţionalitatea legilor şi a ordonanţelor20.

18 A se vedea: I. Deleanu, op. cit., p. 421-422.
19 Publicatăîn M. Of. nr. 502 din 3 iunie 2004;
20 A se vedea: I. Leş, Codul de procedurăcivilă. Comentariu pe articole, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p.

4-5.



Curtea Constituţionalăare o poziţie independentăfaţăde toate celelalte autorităţi
publice şi activitatea sa este caracterizatăjurisdicţional dupăcum rezultăchiar din art. 1
alin. 2 al Legii nr. 47/1992 care prevede: „Curtea Constituţionalăeste unica autoritate de
jurisdicţie constituţională din România”. Rolul său în soluţionarea excepţiilor de
neconstituţionalitate este crucial şi nu trebuie stânjenit prin proceduri la instanţele de
drept comun

În raport cu activitatea instanţelor judecătoreşti, competenţele Curţii
Constituţionale sunt clar delimitate, constând în aceea căpotrivit art. 146 din Constituţie
„se pronunţăasupra constituţionalităţii legilor”, iar în aceastăprivinţăare menirea ca,
pronunţându-se asupra constituţionalităţii legilor, se are în vedere valabilitatea lor ca acte
subordonate Constituţiei.

Instanţele judecătoreşti nu au competenţa materialăde a se pronunţa asupra
constituţionalităţii legilor. Atunci când în faţa instanţelor judecătoreşti se ridicăexcepţia
de neconstituţionalitate, instanţa are îndatorirea de a se conforma art. 29 al Legii nr.
47/1992, modificatăşi republicată21. Ea atunci când respinge cererea, o face limitat
pentru refuzul de a sesiza instanţa de contencios constituţional şi nu de a respinge
cererea, anticipând o soluţie pe fondul excepţiei.

În acest cadru avem de constatat căîn faţa parcurgerii acestei proceduri stau două
faze – moment importante: prima, când se ridicăexcepţia de neconstituţionalitate în faţa
instanţelor judecătoreşti de către părţile din proces sau din oficiu şi când instanţa în faţa
căreia a fost ridicatăurmeazăa se conforma art. 29 din lege şi a doua, când desfăşurându-
se procedura în faţa Curţii Constituţionale aceasta hotărăşte asupra excepţiei de
neconstituţionalitate potrivit art. 146 lit. d) din Constituţie dupăprimirea încheierii şi a
dosarului potrivit art. 30- 31 din Legea nr. 47/1992.

Dar aşa cum prevede art. 29 alin. 19 al Legii nr. 47/1992, Curtea Constituţională
este competentăsădecidăasupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau
de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei
dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţăîn vigoare care au legăturăcu soluţionarea
cauzei în orice fazăa litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.

Curtea Constituţionalăse va pronunţa numai asupra constituţionalităţii legii cu
privire la care a fost sesizată, fărăsăpoatămodifica sau completa prevederile supuse
controlului, atribuţii ce rezultădin art. 2 alin. 3 al Legii nr. 47/1992, pentru cănu se poate
transforma în legiuitor.

Jurisdicţia Curţii Constituţionale datorităspecificului său se caracterizeazăprin
faptul cădeciziile curţii nu pot fi supuse căilor de atac în faţa vreunei alte jurisdicţii.
Legea organicăse pronunţăcategoric în aceastăprivinţăîn art. 3 alin. 2, reieşind că:
„Curtea Constituţionalăeste singura în drept săhotărascăasupra competenţei sale” şi
căîn privinţa competenţei sale nu poate săo conteste nici o autoritate publică.

Rolul puterii judecătoreşti rămâne cel de a veghea asupra ordinii şi a echilibrului,
de a ordona raporturile sociale care se aflăîn conflict, ea este chematăsărezolve aceste
conflicte atunci când ele apar şi este încălcatăordinea de drept, desigur ca distincţie
absolut necesarăîntre judecata penalăşi judecata civilă. Puterea judecătoreascăasigură
aplicarea legilor în vigoare asupra unor raporturi juridice de drept substanţial concrete
aduse în faţa sa. În aceastăoperăde aplicare a legii se poate ivi situaţia în care legea ce

21 Legea nr. 47/1992, a fost modificatăşi republicatăprin Legea nr. 232/2004, publicatăîn M. Of. nr. 502 din 3
iunie 2004.



urmeazăsăfie pusăîn aplicare săfie în afara regulilor şi principiilor fundamentale de
organizare şi conducere a societăţii ce rezultădin Constituţie. Aceasta justificăcontrolul
de constituţionalitate şi dupăpromulgarea şi intrarea în vigoare a legilor, fiind şi acesta
un mecanism de veghere dinamicăa constituţionalismului.

Excepţia de neconstituţionalitate pusăîn discuţie a posteriori, dupăce legea sau
ordonanţa guvernului este în vigoare are puternice raţiuni pentru apărarea prestigiului
constituţiei şi al autorităţii statului. Ea se constituie într-o tehnicăjuridicăprin care
practic controlul se declanşeazăla cererea persoanelor fizice sau juridice, ale instanţelor
judecătoreşti care ar putea fi afectate de o virtualăneconstituţionalitate, se configurează
ca o modalitate de control. Toţi aceştia sunt actori în ancorarea „din mers” al normelor
legale în cadrul constituţional.

Privitor la chestiunea de a şti în ce fazăa procesului poate săfie ridicatăexcepţia
de neconstituţionalitate, care a constituit în doctrină, la începutul perioade de după1991,
obiect de analiză, în prezent acest lucru s-a clarificat22. Excepţia poate săfie ridicatăîn
orice fazăa procesului, în căile de atac, pânăîn momentul pronunţării unei hotărâri în
cauză. Excepţia de neconstituţionalitate vizeazăo obiecţie de neconstituţionalitate a unei
legi sau ordonanţe a guvernului, faptul căo normăeste sau nu constituţionalăpriveşte
ordinea de drept şi ca atare este de ordine publică. Este raţiunea pentru care pânăla
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care presupune aplicarea unei dispoziţii legale şi
chestiunea constituţionalităţii sale prezintăactualitate şi interes.

Este criticabilăsoluţia unei instanţe care, dupăce a rămas în pronunţare, a lăsat
nesoluţionatăexcepţia de neconstituţionalitate care a fost ridicatăprin concluziile scrise
depuse de către parte23. Considerăm căinstanţa judecătoreascăavea obligaţia sărepună
cauza pe rol, săpunăîn discuţie excepţia şi săse pronunţe în condiţiile art. 29 alin. 3 – 6
din Legea nr. 47/1992. Instanţa este obligatăsăse pronunţe asupra excepţiilor potrivit art.
158-166 din C. proc. civ., cauza în discuţie având ca obiect o acţiune în contencios
administrativ, se soluţiona dupăprocedura civilă. Chiar dacăîn cauzăexcepţia a fost
ridicatădupăce instanţa a dezbătut cauza şi a rămas în pronunţare, fiind depusăprin
concluziile scrise ale părţii. Motivarea instanţei căexcepţia nu a fost ridicatăîn timpul
dezbaterii nu poate săfie acceptată, de vreme ce aceastăexcepţie este de ordine publică.

5. Competenţa şi procedura în faţa instanţei la care s-a ridicat excepţia de
neconstituţionalitate sau de arbitraj comercial

La capitolul 5 al Legii nr. 47/1992 este reglementatăprocedura de soluţionare a
excepţiei de neconstituţionalitate ridicatăîn faţa instanţelor judecătoreşti, la art. 29 alin. 1
teza finalăse prevede căexcepţia trebuie săaibălegăturăcu soluţionarea cauzei în orice
fazăa litigiului. Acest text legal stabileşte o primăcondiţionare a ridicării excepţiei de
neconstituţionalitate şi anume căexcepţia trebuie săse refere la o lege sau ordonanţăcare

22 A se vedea: P. Florea, op.cit., p. 98-99.
23 Curtea de Apel Tîrgu Mureş, Dec. nr. 417 din 29 martie 2007. În speţă, s-a respins cererea de amânare a

părţii pentru pregătirea apărării formulatăîn condiţiile art. 156 din C. proc. civ. Instanţa a rămas în pronunţare.
Pânăla pronunţare partea a depus în scris excepţie de neconstituţionalitate care nu a fost soluţionată. Hotărârea
instanţei care a ignorat acest drept este criticabilă. Partea căreia i s-a refuzat amânarea pentru pregătirea apărării nu
avea la îndemânăo altăprocedurăpentru a ridica excepţia de neconstituţionalitate. Aşa căa făcut-o prin concluziile
sale scrise şi atunci îndatorirea instanţei era ca săo punăîn discuţia părţilor, în contradictoriu şi săpronunţe o
încheiere cu privire la excepţia ridicatăpotrivit art. 29 din Legea nr. 47/1992.



săfie în vigoare. De aici rezidăcăexcepţia de neconstituţionalitate poate săvizeze doar o
lege sau o ordonanţăori o dispoziţie concretădintr-o lege sau ordonanţăcare săfie în
vigoare. Per a contrario nu pot face obiectul excepţiei norme legale care nu mai sunt în
vigoare pentru căsunt abrogate. O excepţie de neconstituţionalitate privind o dispoziţie
legală, care nu mai este în vigoare este lipsităde obiect pentru călegea respectivănu mai
are aplicabilitate. Excepţia nu poate săpriveascăsolicitarea de a fi sesizatăCurtea
Constituţionalăcare la rândul său săconstate căo dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o
ordonanţăeste abrogată. În ipoteza invocării căo dispoziţie legalănu mai este în vigoare,
este un aspect care revine instanţei de drept comun competenţa săo rezolve, în virtutea
art. 15 din Constituţie. Instanţa de judecatăeste îndreptăţităsăstatueze dacăîntr-un
raport juridic dedus judecăţii îi este sau nu aplicabilăo dispoziţie legalăsau căaceasta
este abrogată. Obiect al excepţiei trebuie săpriveascădeci o lege în vigoare şi nu poate să
fie extinsăasupra unei legi abrogate. Nici solicitarea de a se constata dacăo lege
aplicabilăîntr-un raport juridic dedus judecăţii este sau nu este în vigoare. Am spus că
acesta este atributul instanţei, de a constata şi stabili norma aplicabilăraportului juridic,
totodatăde a se stabili dacăea era sau este în vigoare când a intervenit acel raport juridic.
Dacănorma legalăeste în vigoare şi are legăturăcu litigiul, afirmativ săsesizeze Curtea,
iar în caz negativ sărespingăexcepţia ca inadmisibilă.

O altăcerinţăimpusăde art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 este aceea ca
excepţia de neconstituţionalitate săse refere la o lege sau ordonanţă, care are legăturăcu
soluţionarea cauzei, adicăcu alte cuvinte săpoatăfi potenţial aplicabilăîn acel proces.

Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate poate săaibă loc atât în faţa
instanţelor penale cât şi a celor civile, legea organicăa Curţii Constituţionale nu face nici
o deosebire. Cu toate acestea, ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate în procesul
penal, s-a reţinut în literatura juridicăde specialitate, căar putea fi ridicatăîn cazul
judecăţii fondului cauzei pânăla citirea actului de sesizare, împiedicând astfel însăşi
intrarea în examinarea fondului.24

Fărăa se nega asemănarea dintre procedura penalăcare reglementeazăchestiunea
prealabilăşi modul de abordare a excepţiei de neconstituţionalitate, ea nu este o simplă
chestiune prealabilăşi nici o chestiune prejudicială, trebuie avut în vedere căexcepţia de
neconstituţionalitate constituie un mijloc tehnic procedural care are ca obiect o problemă
de ordine publică- neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe, ori a unei dispoziţii
dintr-o lege sau ordonanţăa guvernului. Ea face parte din aparatul de verificare
constituţionalăşi este peste o simplăexcepţie procesuală. Ea asigurăcontrolul de
constituţionalitate şi garanteazăsupremaţia Constituţiei şi chiar dacăchestiunea este pusă
şi atunci când este în discuţie un interes privat, rolul său nu poate săfie minimalizat.
Ideea care se desprinde este aceea căridicarea excepţiei în procesul penal poate săfie
făcutăîn orice fazăa procesului în primăinstanţă, precum şi în căile de atac pânăla
soluţionarea prin hotărâre definitivăa cauzei. În practica instanţelor sunt frecvente
cazurile când excepţia a fost ridicatăla instanţa penalăde recurs, orientarea instanţelor
fiind constantăîn ce priveşte admisibilitatea excepţiei şi cănu este similarăunei chestiuni
prealabile sau prejudiciale25.

24 În acest sens: Gh. Mateuţ, Tratat de procedurăpenală. Partea generală. vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2007, p. 69-70; V. Paşca, Excepţia de neconstituţionalitate. Chestiunea prejudicialăîn procesul penal, în Revista
de drept penal nr. 3/1999, p. 48-50;

25 În acest sens sunt mai multe soluţii ale instanţelor penale, în faţa cărora nu s-a pus problema cănu s-a ridicat
în prima instanţa şi nici dacăar fi o chestiune prealabilăinvocatăchiar şi în căile de atac (apel şi recurs).



În faţa instanţei penale poate săfie ridicatăîn orice fazăa procesului şi în căile de
atac, instanţa de judecatăfiind ţinutăsăprocedeze în conformitate cu art. 29 din Legea nr.
47/1992. Regimul instituit de art. 29 alin. 1 al Legii nr. 47/1992, nu face diferenţieri
privind natura proceselor şi faza de judecatăanume, pânăla care săfie limitat dreptul de
a ridica excepţia. Mai mult chiar textul prevede căexcepţia de neconstituţionalitate poate
fi ridicată: „…în orice fazăa litigiului şi oricare ar fi obiectul acesteia”, aceasta
înseamnăcăse poate face în orice etapăa procesului, reieşind fărănici o rezervăcănu
avem de a face cu o chestiune prealabilă, ci cu o excepţie de procedurăde sine stătătoare
şi care are poziţionat un regim juridic distinct.

O problemăcare s-a pus în practica instanţelor este aceea privind dreptul de
recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare, exercitat împotriva încheierii de
respingere a excepţiei, dacăacest drept aparţine autorului excepţiei şi atunci când
excepţia este ridicatăla instanţele de recurs. Înainte de toate susţinem căoricare dintre
părţi poate exercita calea de atac a recursului, indiferent dacăeste sau nu autorul
excepţiei, cu alte cuvinte are calitate procesuală. Confruntate cu aceastăproblemă
instanţele judecătoreşti au avut o practicăneunitară. Astfel unele au considerat că
recursul împotriva încheierii prin care s-a respins , ca inadmisibilă, cererea de sesizare a
Curţii Constituţionale este inadmisibil atunci când excepţia a fost ridicatăîn faza
procesualăa recursului. S-a invocat în sprijinul soluţiei, în materie civilădispoziţiile art.
255 alin. 2 din C. proc. civilăpotrivit căruia încheierea este supusăregimului general
reglementat în cuprinsul codului şi cele ale art. 299 cu referire la art. 282 alin. 2 din
acelaşi cod, potrivit cărora încheierile premergătoare pot fi atacate numai odatăcu fondul,
ceea ce priveşte şi cazul ridicării excepţiei de neconstituţionalitate.

În materie penalăs-a adus în sprijinul acestei opinii art. 3851 alin. 2 din C. proc.
Pen. care prevede căîncheierile pot fi atacate numai odatăcu sentinţa sau decizia
recurată, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu recurs. Tot aşa,
s-a susţinut că încheierea instanţei de recurs, de respingere a sesizării Curţii
Constituţionale, nu ar mai fi susceptibilăde a mai fi atacatăcu recurs, precum şi deciziile
acestei instanţe, în raport de dispoziţiile art. 417 din C. proc. pen., sunt definitive şi
executorii şi nu sunt supuse niciunei alte căi ordinare de atac.

În concluzia acestei opinii s-a considerat căprincipiul unicităţii căi de atac,
specific sistemului român de jurisdicţie, exclude posibilitatea legalăa declarării mai
multor recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în acelaşi stadiu procesual.

Alte instanţe s-au pronunţat căsunt supuse recursului şi încheierile instanţelor de
recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor prin care sunt formulate excepţii de
neconstituţionalitate. În sprijinul acestui punct de vedere au fost invocate dispoziţiile art.
29 alin. 6 din Legea nr. 47/1992, republicată, din care reiese căîncheierea de respingere a
cererii „poate fi atacatănumai cu recurs la instanţa imediat superioară”, a fost
determinat clar atât instanţa căreia îi revine competenţa săsoluţioneze recursul, ci şi că
oricare asemenea încheiere este susceptibilăde a fi supusăacestei căi de atac.

Practica neunitarăa instanţelor judecătoreşti a făcut obiectul unui recurs în
interesul legii soluţionat prin Decizia nr. XXXVI din 11 decembrie 2006, a Secţiilor Unite

Chestiunea admisibilităţii în orice moment procesual a fost rezolvatăfavorabil de instanţe. Exemplificăm din
practica instanţelor: Dos. nr. 3121/2004, Încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale din 2 noiembrie 2004; Dos.
nr. 3431/2004 Tribunalul Cluj – Secţia penală; Încheierea din 26 mai 2006; Dos. nr. 526/42/2007, Curtea de Apel
Tîrgu Mureş; Încheierea din 21 noiembrie 2007, prin care se respinge cererea de sesizare pe alt temei.



ale Î.C.C.J.26, care a decis că: „Încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca
inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale, cu soluţionarea unei
excepţii de neconstituţionalitate, sunt supuse căii de atac a recursului”. În
considerentele deciziei s-a reţinut cădispoziţiile Legii nr. 47/ 1992, art. 29 se referăla o
procedurăspecialăşi la o competenţăspecială, aceea de soluţionare a excepţiei de
neconstituţionalitate. Aceste dispoziţii legale derogăîn mod evident de la regulile
generale instituite atât de Codul de procedurăcivilă, cât şi de Codul de procedurăpenală
cu privire la competenţa materialăde soluţionare a recursului. Nu se face de lege nici o
distincţie în raport de faza procesualăîn care se aflălitigiul sau de natura acestuia. Textul
precizeazăcăeste competentăsăsoluţioneze recursul instanţa imediat superioară, ceea ce
denotăintenţia legiuitorului de a deroga de la dispoziţiile de procedurăcu caracter
general. Instanţa superioarăare atribuităcompetenţa specială, limitatăexclusiv la
examinarea legalităţii şi temeiniciei încheierii pe care a pronunţat-o instanţa în faţa căreia
s-a ridicat excepţia conform art. 29 alin. 6 din Legea nr. 47/1992, republicată. Raţiunea
legiuitorului a fost de a supune controlului judiciar încheierile prin care s-a respins
cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, indiferent de faza procesualăîn care s-a
pronunţat, constituind şi acesta o garanţie în plus a liberului acces la justiţie care este un
principiu de rang constituţional instituit prin art. 21 din Legea fundamentalăşi desigur
este vorba de accesul la contenciosul constituţional.

Referitor la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate în faţa instanţei de recurs,
atunci când instanţa de recurs este una din secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
dispoziţiile art. 29 alin. 6 prevede că: „Încheierea poate fi atacatănumai cu recurs la
instanţa imediat superioară”. Ori, o altăinstanţăsuperioarănu există, se pune întrebarea
care a fost concepţia legiuitorului? Dat fiind natura şi raţiunile pentru care a fost
reglementatăexcepţia şi posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de respingere ca
inadmisibilăa excepţiei şi pentru a asigura o interpretare identitarăchiar în spiritul
deciziei pronunţatăîn recursul în interesul legii, ar fi logic săpoatăfi atacată. Dar
legiuitorul aduce un text expres „instanţa imediat superioară” care supus unei
interpretări stricto sensu şi apoi raportat la art. 126 alin. 3 din Constituţie care
reglementeazăcompetenţa de principiu a instanţei supreme, încheierile pronunţate de
secţiile acestei instanţe s-ar părea cănu sunt susceptibile de recurs. În sprijinul acestei
soluţii aduce argumente şi motivaţia Deciziei XXXVI din 11 septembrie 2006, a Secţiilor
Unite a Înaltei Curţi a Casaţie şi Justiţie. Se motiveazăcăîn raport de reglementările
legale specifice organizării judiciare existente, nu sunt supuse controlului judiciar
încheierile prin care s-a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, pronunţate în
ultimăinstanţăîn ierarhia instanţelor, în materie penalăşi, în alte materii, secţiile Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Apreciem călipsa posibilităţii de a ataca cu recurs încheierile pronunţate de una
din secţiile instanţei supreme lipseşte în mod artificial partea de a avea acces la
contenciosul constituţional şi dacăacest drept este dat atunci când instanţa de recurs este
tribunalul sau curtea de apel, acest drept care priveşte liberul acces la justiţie săfie
realizabil şi prin posibilitatea de a ataca încheierea şi atunci când se ridicăexcepţia în
recurs la secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Refuzul de a da curs recursului pe
argumente deduse din ierarhia de drept comun a instanţelor este o condiţionare artificială

26 Publicatăîn M. Of. nr. 368/2007.



forţatăşi sunt încălcate drepturile omului referitoare la o cale de atac efectivăîn faţa unei
instanţe naţionale recunoscut de art. 6şi 13 din Convenţia Europeană.

Opiniem că şi împotriva încheierilor de respingere a sesizării Curţii
Constituţionale, atunci când excepţia a fost ridicatăîn recurs la una din Secţiile Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, legiuitorul trebuie sărevinăcu o reglementare explicită.
Instanţa supremăa pronunţat o hotărâre criticabilă, dupărespingerea sesizării Curţii
Constituţionale, fărăsăacorde drept de recurs, a păşit pe soluţionarea pe fond a cauzei27.
În cadrul reglementărilor actuale prin conţinutul pe care îl are sintagma „instanţa imediat
superioară”, atunci când cauza se aflăîn recurs la instanţa supremă, se pune problema
care este instanţa superioară. Rezolvarea recursului ar trebui săse facăde un alt complet,
sens în care se impune o modificare legislativăîn sensul de a se da în competenţa
plenului Secţiei respective. Aceeaşi problemă se pune şi când excepţia de
neconstituţionalitate este ridicatăîn căile de atac ale contestaţiei în anulare şi ale
revizuirii, cauze care au frecvenţăpe rolul instanţelor, inclusiv a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie. Partea trebuie săacceadăla o instanţăde control judiciar şi aceasta trebuie să
aparădin efortul de autoreglare a controlului în interiorul sistemului. Considerăm că
aceastăformulare din alin. 6 al art. 29 din Legea nr. 47/1992 este greşită, era suficient ca
textul săcuprindăcăîncheierea poate fi atacatăcu recurs şi astfel interpretarea ar fi în
afara oricărei discuţii. Este de la sine înţeles căinstanţa de recurs este numai instanţa
superioară, aceasta fiind aşezarea lor ierarhică, dar s-ar fi creat premisa ca un alt complet
al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie săsoluţioneze acel recurs împotriva încheierii, pentru
căun atare recurs trebuie săexiste efectiv chiar şi la nivelul acestei instanţe28. Prin
modificarea legii de organizare a instanţei supreme acest recurs ar fi propozabil sărevină
Plenului Secţiei respective a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei

Obiectul recursului în interesul legii aduce în discuţie admisibilitatea recursului în
interiorul recursului şi aici este cazul când s-a ivit un incident procedural, pentru că
partea trebuie săaibăla dispoziţie o soluţie de acces la instanţa de contencios
constituţional, care pânăla urmăsă-i creeze accesul la justiţia ordinarăcare săaibăun
curs normal cu exigenţele procedurale apte săîndeplineascăo judecatăechitabilăîn statul
de drept şi ordonatăla exigenţele impuse de legislaţia europeanăprivind drepturile
omului.
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