
 

CERERE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTULUI JURIDIC DE NATURĂ 

CONSTITUŢIONALĂ 

 

 dintre: 

 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE care are obligaţia de a-şi desfăşura 

activitatea  exclusiv cu respectarea legii şi a Constituţiei României, şi 

 PARLAMENTUL ROMÂNIEI ca unică autoritate legiuitoare a ţării 

 

constând în refuzul explicit al celei dintâi autorităţi publice de a aplica o lege adoptată 

de Parlament şi substituirea în acest mod, implicit, autorităţii legiuitoare prin 

neconstituirea, în cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de 

completuri de judecată specializate pentru judecarea în primă instanţă a infracţiunilor 

de corupţie şi a infracţiunilor asimilate, prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, de la data modificării art. 

29 alin.(1) din lege prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi până în prezent.  

 Totodată, odată cu soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională, este 

necesară indicarea conduitei în acord cu prevederile constituţionale la care autorităţile publice 

trebuie să se conformeze, respectiv exercitarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 

atribuţiilor sale, prin aplicarea de îndată şi întocmai a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea 

nr. 78/2000, dar şi corectarea efectelor generate de această conduită, de la intrarea în vigoare 

a Legii nr.161/2003 şi până în prezent, ţinând seama de riscul condamnării României la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru nerespectarea art. 6 paragraful 1 din 

Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în cauzele soluţionate cu 

încălcarea jurisprudenţei constante a acestei Curţi. 
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I. Circumstanţele cauzei 

  

Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

statuează, imperativ, că judecarea în primă instanţă a cauzelor având ca obiect infracţiuni de 

corupţie şi infracţiuni asimilate acestora se face, în toate cazurile, de completuri specializate 

(art. 29 alin.1 din lege). 

Dacă în forma iniţială a Legii nr.78/2000, constituirea acestor completuri de judecată 

era o facultate pentru instanţe („pot fi constituite”), ulterior modificării acesteia prin Legea nr. 

161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 

constituirea completurilor specilaizate în această materie a devenit obilgatorie, indiferent de 

nivelul instanţelor, textul art 29 alin. (1) fiind imperativ: „pentru judecarea în primă instanţă a 

infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie complete specializate”. 

În cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu au fost constituite astfel 

de completuri specializate în materie de corupţie, omisiune care a generat şi generează o 

violare a principiului legalităţii, a separaţiei puterilor şi a dreptului la un proces echitabil care 

include dreptul la judecarea unei cauze de către o instanţă „stabilită de lege”.  

Refuzând aplicarea legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se situează în afara ordinii 

constituţionale, încălcând exigenţele statului de drept, situaţie care este de natură să 

determine un conflict juridic de natură constituţională, ce poate fi dezlegat numai de către 

Curtea Constituţională. 

 

II. Admisibilitatea cererii 

 

Cererea de soluţionare soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională este 

admisibilă, atât din perspectiva titularului acesteia (expres prevăzut prin art. 146 lit. e) din 

Constituţie) cât şi celorlalte elemente. 

W
W

W
.JU

RI.R
O



Astfel, în acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Deciziile nr. 53 din 28 ianuarie 

2005, nr. 97 din 7 februarie 2008 şi nr. 901 din 17 iunie 2009, nr. 685/ 7 noiembrie 2018) 

conflictul trebuie să fie generat de acţiuni concrete prin care o autoritate îşi arogă puteri, 

atribuţii care, potrivit Constituţiei, aparţin altor autorităţi publice, sau refuză să îndeplinească 

anumite acte care ar intra în sfera obligaţiilor sale. 

 

Este evidentă situaţia conflictuală născută între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe 

de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, generată de depăşirea competenţelor 

constituţionale de către cea dintâi, care refuză să aplice dispoziţii dintr-o lege adoptată de 

Parlamentul României.  

 

Astfel, cererea este admisibilă, deoarece: 

- există o situaţie conflictuală între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parlamentul 

Româniie generată de depăşirea competenţelor constituţionale de către cea dintâi;  

- litigiul are caracter juridic constituţional, în legătură cu întinderea şi valorizarea 

competenţelor autorităţilor publice antrereferite; 

- situaţia juridică are natură constituţională deoarece vizează competenţele celor 

două autorităţi publice consacrate constituţional. 

Conflcitul este evident câtă vreme, prin refuzul aplicării legii de către Inalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, sunt lipsite de efecte dispoziţiile legale obligatorii emise de către 

Parlamentul României în calitate de „unică autoritate legiuitoare a ţării”. 

 

III. FONDUL CAUZEI 

 

1. Dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 în dinamica modificării 

acestora 

În forma sa iniţială, art. 29 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie prevedea: 
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„ 1) Pentru judecarea infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunilor asimilate acestora, 

prevăzute în prezenta lege, pot fi constituite complete specializate, potrivit art. 15 din Legea 

nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare. 

 (2) Judecătorii care compun aceste complete specializate, procurorii care 

funcţionează în cadrul Secţiei de combatere a corupţiei şi criminalitatii organizate din cadrul 

Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, al serviciilor şi birourilor teritoriale 

specializate, precum şi persoanele prevăzute la art. 28 alin. (4), (5) şi (6) vor primi, pe lângă 

celelalte drepturi băneşti, un spor de 30% din salariul de baza.” 

Ulterior, textul art. 29 din legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie a fost modificat prin Legea nr. 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, având următorul conţinut1: 

„Articolul 29  

(1) Pentru judecarea în prima instanţa a infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, se 

constituie complete specializate. 

 (2) La judecătorii, tribunale şi curţile de apel, completele specializate sunt formate din 

2 judecători.” 

Prin OUG nr. 50/2006, alin. (2) al art. 29 din legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie a fost abrogat.  

 

Analizând dinamica modificărilor operate şi interpretând textul la care ne referim, 

reţinem că: 

a) acesta reglementează constituirea completurilor specializate ratione materiae, 

respectiv pentru judecarea infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate acestora; 

b) în forma iniţială a legii nr. 78/2000, constituirea acestor completuri specializate era 

o facultate („pot fi constituite”); 

                                                             
1 Art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. 
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c) în urma modificării aduse Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, constituirea 

completurilor specializate a devenit obligatorie („se constituie”); 

d) după intrarea în vigoare a Legii nr. 161/2003 completurile specializate obligatori i 

se constituie numai pentru judecarea cauzelor în primă instanţă; 

 

e) totodată, aceste completuri specializate se constituie la nivelul tuturor 

instanţelor judecătoreşti, deoarece, pe de o parte, alin. (1) al art. 29 nu distinge, 

astfel încât are în vedere toate instanţele competente să judece în această 

materie, inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pe de altă parte, alin. (2) al art. 

29, în forma sa modificată prin Legea nr.161/2003 şi până la abrogare, prevedea 

că la judecătorii, tribunale şi curţi de apel completurile specializate se compun din 

2 judecători (ca normă derogatorie de la regula conform căreia în primă instanţă 

acestea judecă în complet unic). Aceasta înseamnă că, în mod evident, alin. (2) al 

art. 29 nu epuiza categoria instanţelor vizate de obligativitatea constituirii 

completurilor specializate, altfel enumerarea instanţelor unde completurile 

specializate se compuneau din 2 judecători nu avea sens, ci s-ar fi spus generic 

că respectivele completuri specializate, prevăzute la alin. (1), se compun din 2 

judecători.   

Prin urmare, interpretarea literală, sistematică şi istorică a textului art. 29 din Legea 

nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie conduce la 

o concluzie unică, respectiv aceea că după modificarea operată prin Legea nr. 161/2003 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie era obligată să constituie în cadrul Secţiei penale completuri 

specilizate pentru judecarea în primă instanţă a cauzelor privind infracţiunile de corupţie şi a 

celor asimilate.  
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2. Dispoziţiile din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară care cuprind 

norme privitoare la constituirea completurilor specializate. Relaţia dintre norma 

generală şi norma specială 

 

Specializarea completurilor de judecată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este  

prevăzută explicit prin dispoziţiile art. 19 alin. (3)2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, potrivit cărora: 

„La începutul fiecărui an, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedintelui acesteia, poate aproba înfiinţarea de 

complete specializate în cadrul secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în funcţie de 

numărul şi natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecărei secţii, precum şi de 

specializarea judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei profesionale a acestora”. 

Împrejurarea că această normă cuprinsă în materia generală (legea de organizare 

judiciară) care reglementează domeniul completurilor specializate este una supletivă este 

lipsită de relevanţă în raport de reglementarea imperativă cuprinsă în art. 29 din Legea 

nr.78/2000, care are valoare de normă specială, derogatorie şi imperativă  în raport de cea 

dintâi (specialia generalibus derogant). 

Specialia generalibus derogant este un principiu juridic care implică faptul că norma 

specială e cea care derogă de la norma generală și că norma specială este de strictă 

interpretare la cazul respectiv. Mai mult, o normă generală nu poate înlătura de la aplicare o 

normă specială. 

Chiar Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat, prin Decizia nr.33/ 9 iunie 20083, că 

în virtutea principiului specialia generalibus derogant, concursul dintre legea specială și legea 

generală se rezolvă în favoarea legii speciale, chiar dacă acest fapt nu este prevăzut expres 

în legea specială. 

                                                             
2 Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 2 al art. 215 din Legea nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. 
3  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 23 februarie 2009 
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Fiind derogatorie de la norma generală, rezultă că norma specială se aplică ori de câte 

ori ne găsim în fața unui caz ce intră sub incidența prevederilor sale, deci norma specială se 

aplică prioritar față de norma generală, chiar și atunci când norma specială este mai veche 

decât norma generală.  

Conflictul dintre legea specială anterioară și legea generală ulterioară se rezolvă prin 

aplicarea conjugată a principiilor potrivit cărora norma specială se aplică cu prioritate față de 

norma generală - specialia generalibus derogant -, iar o normă specială nu poate să fie 

modificată sau abrogată decât în mod expres printr-o normă generală ulterioară4. 

Astfel, după modificarea adusă art. 29 din Legea nr.78/ 2000, în anul 2003 conducerea 

Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin preşedinte sau vicepreşedinte, avea obligaţia legală 

de a îndeplini formalităţile şi procedurile necesare înfiinţării acestor completuri specializate, 

iar ulterior modificării Legii nr. 304/2004 prin art. 215 din Legea nr. 71 din 3 iunie 2011,  

propunerea trebuia materializată prin sesizarea colegiului de conducere în vederea  înfiinţării 

de completuri specializate.  

 

3. Prevederile constituţionale încălcate. Substanţa conflicutului juridic de natură 

constituţională. Semnificaţie şi consecinţe 

 

Acest conflict juridic de natură constituţională trebuie analizat din două perspective 

esenţiale: 

a) în primul rând, este vorba despre o înfrângere sistematică a voinţei legiuitorului şi 

chiar a Curţii Constituţionale;  

b) în al doilea rând, deosebit de grav, înfrângerea garanţiilor constituţionale ale 

accesului liber la justiţie, care are vocaţie de drept, dar şi de principiu constituţional, 

aplicabil tuturor drepturilor fundamentale. 

Cu privire la primul aspect, sunt esenţiale prevederile art. 126 alin. (4) din Constituţie  

care consacră la nivel constituţional că regulile de funcţionare a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

                                                             
4 Înalta Curte de Casație și Justiție: Decizia Nr. 13 din 12 noiembrie 2012 
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Justiţie şi compunerea acesteia se stabilesc numai prin lege organică, nefiind permis niciunei 

instanţe să refuze aplicarea vreunei norme, să dispună în completarea lor sau în contra 

acestora după voinţă proprie, prin acte infralegale.  

Cu privire la compunerea completurilor de judecată, instanţa constituţională a dat 

expresie art. 126 din Constituţie, stabilind că instituirea regulilor de desfăşurare a procesului 

în faţa instanţelor judecătoreşti şi de compunere a completului de judecată este de 

competenţa legiuitorului. 

În acest sens, sunt relevante cele reţinute şi statuate în jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale prin Decizia nr. 77 din 20 februarie 2003, Decizia nr. 402 din 14 iulie 

2005, Decizia nr. 741 din 13 septembrie 2007, sau Decizia nr. 1.042 din 14 septembrie 2010.  

Prin Decizia nr. 302 din 4 mai 2017, paragraful 36, Curtea a statuat că nulitatea 

absolută intervine în cazul încălcării normelor referitoare la compunerea completului de 

judecată. 

Regulile care guvernează constituirea completurilor de judecata pot fi stabilite numai 

prin lege sau prin acte normative cu forţă juridică similară legii, aspecte ce reprezintă atributul 

exclusiv al legiuitorului ordinar sau delegat. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie avea obligaţia de a aplica art. 29 din Legea nr. 

78/2004 conform regulilor stabilite de legiuitor, fapt ce impunea constituirea, în mod 

obligatoriu după anul 2003, a unor completuri specializate în materia infracţiunilor de corupţie 

pentru judecata în primă instanţă.  

Or, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a ignorat dispoziţiile exprese ale legii, cât şi de 

competenţa sa, prevăzută de art. 126 din Constituţie. A ignorat propria-i Decizie pronunţată 

într-un recurs în interesul legii, Decizia nr. 17/17 septembrie 2018 pronunţată de Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie prin care a stabilit că normele de organizare judiciară referitoare la 

compunerea completurilor de judecată specializate sunt norme de ordine publică, care 

ocrotesc un interes public şi anume buna administare a justiţiei iar încălcarea lor este 

sancţionată cu nulitatea absolută.  
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Astfel, încălcarea normelor privind compunerea completului de judecată atrage 

nulitatea absolută a tuturor actelor şi măsurilor dispuse de acel complet, potrivit dispoziţiilor 

art. 281 alin. (1) litera a) Cod proc. pen. 

     Având în vedere caracterul continuu al acestei practici nu suntem în prezenţa unor 

acte ce ar putea fi contestate în cadrul unor proceduri prevăzute de lege, ci de un veritabil 

conflict juridic de natură constituţională între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parlament, 

generat de depăşirea rolului constituţional al instanţei supreme, cu încălcarea competenţei 

autorităţii legiuitoare. 

Faţă de normele constituţionale de referinţă, instanţele nu pot legifera şi, de 

asemenea, nu pot refuza aplicarea legii, astfel de conduite echivalând cu încălcarea normelor 

constituţionale menţionate.  

În ceea ce priveşte al doilea aspect, care vizează încălcarea dreptului la un proces 

echitabil, prin faptul că nu este asigurată imparţialitatea obiectivă a instanţei judecătoreşti, 

datorită modului de constituire a completurilor pentru judecarea în primă instanţă a cauzelor 

de corupţie, considerăm relevante considerentele care au stat la baza Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 685 din 7 noiembrie 2018 prin care 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 Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, începând cu Hotărârea nr. 3/2014, potrivit cărora au fost desemnaţi prin tragere la 

sorţi doar 4 din cei 5 membri ai Completurilor de 5 judecători, contrar celor prevăzute de art. 

32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost modificat şi 

completat prin Legea nr. 255/2013. 

Prin paragraful 177 din decizie Curtea Constituţională statuează că „instanţele 

judecătoreşti, astfel cum sunt reglementate prin Constituţie şi Legea nr. 304/2004, îşi 

realizează funcţia de înfăptuire a justiţiei prin intermediul judecătorilor organizaţi în completuri 

de judecată. Pentru ca organizarea puterii judecătoreşti să nu devină în sine aleatorie şi 

pentru a nu permite apariţia unor elemente de arbitrariu, legiuitorul constituant a stabilit 

că procedura de judecată se stabileşte prin lege, iar cu privire specială asupra Înaltei 
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Curţi de Casaţie şi Justiţie a consacrat faptul că atât compunerea sa, cât şi regulile de 

funcţionare se stabilesc prin lege organică. ...Astfel, Curtea constată că legiuitorul 

constituţional a dat o mare importanţă ordonării acţiunii puterii judecătoreşti atât la nivelul 

instanţei supreme, cât şi la nivelul celorlalte instanţe inferioare. Această construcţie 

constituţională a dus la calificarea la nivel legal a aspectelor referitoare la compunerea 

instanţei judecătoreşti, ca fiind norme de procedură de ordine publică. De aceea, 

încălcarea prevederilor legii referitoare la compunerea completului de judecată 

exprimă o exigenţă de ordine publică, a cărei încălcare atrage nulitatea absolută a 

actelor pronunţate de acesta”. 

 

 

Totodată, Decizia Curţii Constituţionale nr. 838 din 27 mai 2009, subliniază în sensul 

că instanţele judecătoreşti trebuie să respecte legea, de drept material sau procesual, şi că 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu poate să instituie, să modifice sau să abroge norme 

juridice cu putere de lege, considerente aplicabile mutatis mutandis şi în cauza de faţă. 

În jurisprudenţa sa, Curtea Europenă a Drepturilor Omului, prin Hotărârea din 15 

decembrie 2005, pronunţată în Cauza Kyprianou împotriva statului Cipru, paragraful 121, a 

subliniat că imparţialitatea obiectivă a unui complet de judecată se apreciază în funcţie de 

existenţa faptelor care pot fi stabilite şi care pot trezi dubii în ceea ce priveşte imparţialitatea. 

În această privinţă, chiar aparenţele pot avea o anumită importanţă. În acelaşi sens,  

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 26 iunie 2007, pronunţată în 

Cauza Tocono şi Profesorii Prometeişti împotriva Republicii Moldova, paragraful 31. 

Totodată, în jurisprudenţa Curţii Europene, în privinţa determinării caracterului 

independent al instanţei, a stabilit că aparenţele joacă un rol deosebit, întrucât ceea ce este 

în discuţie este încrederea pe care instanţele judecătoreşti, într-o societate democratică, 

trebuie să o inspire publicului şi, înainte de toate, în privinţa procedurilor penale, 

acuzatului [Hotărârea din 29 septembrie 2001, pronunţată în Cauza Sahiner împotriva 

Turciei, paragraful 44]. 
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Or, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acceptat şi acţionat în mod direct în sensul de 

a alcătui completurile cu încălcarea legii, fiind pusă în discuţie astfel chestiunea imparţialităţii, 

în sensul analizat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului a cărei jurisprudenţă este 

obligatorie, în baza art. 20 din Constituţie. 

 

 

IV. CONCLUZII 

 

1. De la intrarea în vigoare a modificării art.29 din Legea nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, făcută prin Legea 

nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, compunerea completurilor pentru soluţionarea cauzelor de 

corupţie în primă instanţă în cadrul Secţiei penale de  la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie s-a făcut prin ignorarea legii, înfrângându-se astfel voinţa Parlamentului, 

ca autoritate legiuitoare şi cu nesocotirea jurisprudenţei instanţei constituţionale şi 

a celei europene, aşadar implicit a art. 1 din Constituţie, care consacră valorile 

fundamentale ale statului român - stat de drept, bazat pe principiul separaţiei şi 

echilibrului puterilor în stat, în care este obligatorie respectarea legii şi a 

supremaţiei Constituţiei.  

2. Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a săvârşit şi săvârşeşte acte şi acţiuni 

concrete, prin care îşi arogă competenţe ce nu îi aparţin, încălcând competenţa 

constituţională a altei autorităţi, şi anume a Parlamentului  generând un conflict 

juridic de natură constituţională cu Parlamentul, a cărui gravitate se răsfrânge în 

mod direct în garantarea accesului liber la justiţie, în sensul afectării acestuia pe 

componenta asigurării imparţialităţii instanţelor de judecată (în sens obiectiv). 

3. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României, (Decizia nr. 

685/07.11.2018 referitoare la compunerea completurilor de 5 judecători), nelegala 
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compunere a instanţei constituie o nulitate absolută, fiind încălcată o normă ce 

ocroteşte un interes public, ceea ce generează o nulitate necondiţionată de 

existenţa vreunei vătămări. 

4. Vă solicităm să constataţi existenţa unui conflict juridic de natură constituţională 

generat de conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în raporturile cu 

Parlamentul României, constând în refuzul de a fi adoptat măsurile necesare 

constituirii în cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de 

completuri de judecată specializate pentru judecarea în primă instanţă a 

infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunilor asimilate, prevăzute de Legea nr. 

78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, de 

la data modificării art. 29 alin.(1) din lege prin Legea nr. 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ceea 

ce semnifică refuz de aplicare a legii şi substituirii în acest mod, implicit, unicii 

autorităţi legiuitoare a ţării, Parlamentul României. 

 

Totodată, odată cu soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională, este necesară 

indicarea conduitei în acord cu prevederile constituţionale la care autorităţile publice trebuie 

să se conformeze, respectiv exercitarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 

atribuţiilor sale, în acord cu dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, dar şi corectarea 

efectelor generate de această conduită, de la intrarea în vigoare a Legii nr.161/2003 şi până 

în prezent, ţinând seama de riscul condamnării României la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului pentru nerespectarea art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale în cauzele soluţionate cu încălcarea jurisprudenţei constante a 

acestei Curţi 
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