Nr. 216 din 28 Octombrie 2015
C treăAVOCATUL POPORULUI
Organizațiile semnatare v ă adreseaz ă CEREREAă ca,ă în temeiul art. 13 al. 1 lit. f din
Legea nr. 35/1997 privindă organizareaă şiă funcţionareaă instituţieiă Avocatul Poporului,
constatândăexistenţaătemeiurilorădeăfaptăşiădeădrept,
să sesizaţi Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei
de urgenţă nr. 43/2015 privindăuneleăm suriăpentruăasigurareaămijloacelorădeătransportă
destinate activit ţiiă deă curierată aă materialeloră clasificateă şiă pentruă modificareaă şiă
completarea unor acte normative, întrucât adoptarea acesteia s-a făcut cu încălcarea
art. 115 al. 4 din Constituţie, respectiv în lipsa unei situaţii extraordinare careă s ă
justifice înlocuireaă Parlamentului,ă caă putereă legiuitoare,ă deă c treă Guvernă (putereă
executiv ).

MOTIVELEăCERERIIăSUNTăURM TOARELE:
1. Înăziuaăimediatăurm toareăaccidentuluiătragicădinăsearaădeă20ăoctombrieă2015,ăînăcareă
şi-aă pierdută viaţaă ună poliţistă peă motociclet careă însoţeaă oă coloan ă oficial ă organizat ă
pentruă ministrulă deă interne,ă accidentă ceă aă pusă înă discuţieă şiă problemaă dac ă respectivulă
ministruăaveaăsauănuădreptulălegalălaăcoloan ăoficial ,ăGuvernulăaăadoptatăOrdonanţaădeă
urgenţ ă (OUG)ă nr.ă 43/2015,ă careă includeă şefiiă deă partidă înă sferaă persoaneloră careă potă
beneficiaă deă oă coloan ă oficial ă şiă careă instituieă regulaă gratuit ţiiă protecţieiă SPP pentru
oriceă beneficiară (pân ă acum,ă protecţiaă SPP pentru cei care nu erau demnitari înă funcțieă
puteaăfiăacordat ădoarăcontra cost, nu gratis).
Guvernul nu a justificat sub nicio formă urgenţa modific riiăînăacestăsensăaăLegiiănr.ă
191/1998ăprivindăorganizareaăşiăfuncţionareaăServiciuluiădeăProtecţieăşiăPaz .
De altfel, modificarea Legii nr. 191/1998 a fost strecurat ăprintre modific rileăaduseăaltoră
legiăprinăOUGănr.ă43/2015ășiăa fost prev zut ăînăfinalul ordonanţei, mai precis în art. 4.
Nuăesteăsingurulăcazăînăcareăseăamestec ăînăaceeasiăOUGămodific riăaleămaiămultorălegi,ă
multeă f r ă leg tur ă întreă ele.ă Potă staă caă exemplu,ă ină acestă sens,ă OUGă nr.ă 2/2015ă șiă nr.ă
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41/2015ă(șiăînăleg turaăcuăacestea,ăAvocatuluiăPoporuluiăi-au fost adresate cereri pentru
sesizareaăăCurtiiăConstituționale).
Înă notaă deă fundamentareă aă OUGă nr.ă 43/2015,ă seă menţioneaz ă c ă modificareaă Legiiă nr.ă
191/1998 esteănecesar ă“...ăluând în considerare necesitatea asigurării protecţiei speciale
a unor persoane care nu au funcţii de demnitate publică, dar care participă la luarea
unor decizii de importanţă deosebită pentru activitatea statului, stabilesc realizarea unor
strategii, direcţii de acţiune, influenţează adoptarea unor decizii şi se deplasează în
locuri şi medii cu un anumit grad de risc”ă Guvernulă nuă justific ,ă îns , deă ceă aceast ă
modificareăaălegii,ăpeăcareăoăconsider ăcaănecesar ,ăesteăşiăurgent ,ăadic ăde ce nu se poate
dispuneăpeăcaleaănormal ,ăaăuneiălegiădeămodificareăaăLegiiănr.ă191/1998.
Deăasemenea,ăînănotaădeăfundamentareănuăseăjustific ăniciădeăceăesteănecesarăşi,ămaiăales,ă
nici de ce este urgent modificareaă legiiă prină eliminareaă obligaţieiă persoanelor, altele
decâtădemnitariiăînăfuncţie,ăcareăsolicit ăprotecţiaăSPP-ului,ădeăaăpl tiăcostulăm surilorădeă
protecţie.
Esteă adev rat,ă înă notaă deă fundamentareă seă invoc ,ă pentruă aă încercaă s ă seă justificeă
adoptareaăOUGănr.ă43/2015,ănecesitareaărespect riiăunorănormeăşiăproceduriăNATO.ăDar,ă
celă puţină înă privinţaă art.ă 4ă ală OUGă nr.ă 43/2015 (modificarea legii SPP-ului),ă aceast ă
justificare,ă înă careă seă invoc ă NATO,ă nuă areă nicioă leg tur ă cuă urgenţaă uneiă intervenţiiă
legislativeăprinăcareăseăextindeălaăşefiiăpartidelorăcategoriaăcelorăprotejaţiădeăSPPăşiăprină
care serviciile SPP devin gratuite pentru orice solicitant/beneficiar.
Chiarădac ăs rb torileădeăiarn ăseăapropie,ă“cadourile”ăpeăcareăSPP-ulăvreaăs ăleăfac ,ădină
banii publici care tocmai i-au suplimentat bugetul,ătuturorăclienţilorăs i,ătrebuieăs ăurmezeă
caleaă constituţional ă aă legifer riiă deă c treă Parlament,ă iară nuă caleaă uneiă ordonanţeă deă
urgenţ ,ăprinăcareăGuvernulăseăsubstituieăParlamentului.
Potrivităart.ă115ăal.ă4ădinăConstituţie,ăGuvernul poate adopta ordonanţeădeăurgenţ ănumaiă
înă situaţiiă extraordinare,ă aăc rorăreglementareănuă poateăfiăamânat ,ă avândă obligaţiaădeăaă
motivaăurgenţaăînăcuprinsulăacestora.
Întrucât,ă înă lipsaă uneiă definiţiiă legale,ă sintagmaă “situaţii extraordinare”ă nuă areă ună altă
înţelesădecâtăcelădinălimbajulăcomună(menţionatăînăDEX),ăseăpoateătrageăconcluziaăc ăoă
ordonanţ ădeăurgenţ ăpoateăfiăadoptat ănumaiăînăsituaţii:
- cu totul deosebite, care ies din comun
- neobişnuite, nemaipomenite, formidabile, excepționale
Deăasemenea,ăînţelesulătermenuluiă“urgenţă”,ăcareăseărefer ălaăoăcondiţieăesenţial ăpentruă
adoptareaăuneiăastfelădeăordonanţe,ăesteătotăcelădinălimbajulăcomun,ărespectiv:
- careănecesit ăoărezolvareăimediat ,ăcareănuăpoateăfiăamânat
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Înă speţ ,ă motiveleă prezentateă pentruă aă justificaă adoptarea OUG nr. 43/2015 privesc, cel
mult, oportunitatea uneiăreglement riăcuăputereădeălege,ădarănuăpotăduceălaăconcluziaăc ă
exist ăoăsituaţieăextraordinară,ăcareăs ăjustificeăoăintervenţieădeăurgenţă a Guvernului,
ca organ legiuitor, prin adoptarea uneiăordonanţeădeăurgenţ .
Înă astfelă deă situaţii,ă Guvernulă poateă iniţiaă ună proiectă deă legeă şiă poateă solicitaă
Parlamentuluiă (adev rataă autoritateă legiuitoare,ă potrivită Constituţiei)ă s ă dezbat ă şiă s
adopte proiectul, eventual într-oă procedur ă deă urgenţ ă prevazut ă deă reglement rile
parlamentare.
Deci,ă dac ă seă doreşteă oă anumit ă celeritateă înă adoptareaă deă acteă normativeă cuă putereă deă
lege,ă dară nuă exist ă oă situaţieă cuă adev rată extraordinar ă (ieşit ă dină comun),ă Guvernulă nuă
poateăemiteăordonanţeădeăurgenţ , ci poate doar sesiza Parlamentul cu un proiect de lege
şiăpoateăsolicitaădezbatereaăşiăadoptareaăsaăînăprocedur ădeăurgenţ .
2. Atunciă cândă veţiă analizaă dac ă exist ă suficienteă temeiuriă pentruă aă sesizaă Curteaă
Constituţional ,ăv ăsolicit măs ăaveţiăînăvedereăşiăpericolulăpentruăoăsocietateădemocratic ă
reprezentată deă tendinţaă deă înc lcareă deă c treă Guvern,ă indiferentă deă compoziţiaă saă şi de
perioadaă înă careă aă funcţionat, a prevederiloră art.ă 115ă al.ă 4ă dină Constituţie, prin
transformarea ordonanţei de urgenţă dintr-o cale extraordinară şi, de aceea, extrem
de rară, de legiferare, într-un mijloc obişnuit, comun şi frecvent prin care, practic,
ParlamentulăesteăînlocuitădeăGuvernăînăexercitareaăfuncţiei de legiuitor.
Astfel,ă dup ă revizuireaă Constituţieiă dină 2003,ă guvernele care s-au succedat au emis în
ultimii 11 ani (2004 - 2014)ăunănum rătotalădeă 1.547 ordonanţe de urgenţă, în medie
141ăordonanţeădeăurgenţ pe an, sau una la 60 de ore (!),ădup ăcumăurmeaz :
-2004 – 142ăăordonanţeădeăurgenţ
-2005 - 210
-2006 - 138
-2007 - 157
-2008 - 228
-2009 - 111
-2010 - 131
-2011 - 125
-2012 - 96
-2013 - 115
-2014 - 94
Rezult ă c în România, în ultimii 11 ani, statul s-a aflat în situaţii extraordinare,
neobişnuite, ieşite din comun, din 3 în 3 zile (mai precis, din 2,5 zile în 2,5 zile, adica
din 60 de ore în 60 de ore), iară fiecareă dintreă acesteă situaţii extraordinare
(neperceputeădecâtădeăc treăGuvern,ăprobabilăînăbazaăunuiăsimţăspecial)ăauăgeneratăcâteăoă
ordonanţ ădeăurgenţ .
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Este în mod evident neverosimil ca statul român, stat democratic şi membru al
Uniunii Europene, a întâmpinat din 60 de ore în 60 de ore, în ultimii 11 ani,
situaţii excepţionale, extraordinare, care i-au permis Guvernului ca, tot din din 60 de
ore în 60 de ore,ăs ăiaăloculăParlamentuluiăşiăs ălegiferezeăprinăordonanţeădeăurgenţ .
Singuraăexplicaţieălogic ăaăabundenţei de ordonanţeădeăurgenţ ăesteăc nici Parlamentul,
nici Avocatul Poporului şiă niciă Curteaă Constituţional ă nuă auă acordată atenţiaă cuvenit ă
verific riiă îndepliniriiă condiţieiă existenţeiă situaţieiă extraordinareă careă s justifice
adoptareaăuneiăordonanţeădeăurgenţ . Practic,ăautorit ţileăpubliceăauăignoratăşi,ăastfel,ăauă
l satăf r aplicare textulăart.ă115ăal.ă4ădinăConstituţie,ăalăc ruiărostăeraăşi este de a limita
excesul de zel al Guvernuluiăînăemitereaădeăordonanţeădeăurgenţ .
Urgenţa nu trebuie identificată cu nerăbdarea Guvernuluiădeăaălegifera,ăpeămotivă c
Parlamentul e prea lent, ci trebuie să rezulte dintr-o situaţie extraordinară
verificabilă în mod obiectiv, similară forţei majore, care poate fi definita ca un

eveniment străin de voinţa/culpa Guvernului, imprevizibil, invincibil şi
inevitabil şi care, în lipsa unei reglementări imediate, prejudiciază grav
interesul public.

În acestă sens,ă aă seă vedeaă pct.ă 3ă şi 4 ale OPINIEI CONCURENTE la Decizia Curţii
Constituţionale nr. 55 din 5 februarie 2014, publicat ăîn Monitorul Oficial nr.136 din
25 februarie 2014.
În raport de motivele expuse mai sus, vă solicităm să constataţi că există temeiuri de
fapt şi de drept pentru ca, în conformitate cu art. 13 alin. 1 lit.f din Legea nr.
35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, să
sesizaţi Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de
urgenţă nr. 43/2015 privindă uneleă m suriă pentru asigurarea mijloacelor de transport
destinateă activit ţiiă deă curierată aă materialeloră clasificateă şiă pentruă modificareaă şiă
completarea unor acte normative,ăpublicat ăînăMonitorul Oficial, Partea I, nr. 785 din 21
octombrie 2015, întrucât adoptarea acesteia s-a făcut cu încălcarea art. 115 al. 4 din
Constitutie, respectiv în lipsa unei situaţii extraordinare careă s ă justificeă înlocuirea
Parlamentului,ăcaăputereălegiuitoare,ădeăc treăGuvernă(putereăexecutiv ).
De asemenea, v ăsolicit măs ăneăcomunicaţi modulădeăsoluţionare a prezentei cereri.
V ămulţumim.
Pentru organizațiileăsemnatareă
Maria-Nicoleta Andreescu
Director executiv, APADOR-CH
Semnatari: organizațiiămembreăaleă RețeleiăpentruăAp rareaăDrepturilorăCet țenești :
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AsociațiaăpentruăAp rareaăDrepturilorăOmuluiăînăRomâniaă– Comitetul Helsinki –
APADOR-CH
AsociațiaăNațional ăaăBirourilorădeăConsilereăpentruăCet țeni
GrupulăpentruăDemocrațieăParticipativ ăPlenum
AsociațiaăMilițiaăSpiritual
Expert Forum
CentrulădeăResurseăpentruăParticipareăPublic
CentrulădeăAsistenț ăpentruăOrganizațiiăNeguvernamentale
Centrul pentru Jurnalism Independent
Funky Citizens
Centrul Român pentru Politici Europene
AsociațiaăpentruăMonitorizareaăPreseiăActiveWatch

Alte organizații semnatare:
 SocietateaăAcademic ădinăRomânia
 FundațiaăpentruăDezvoltareaăSociet țiiăCivile
 AsociațiaăRomanianăYouth Movement for Democracy
 Institutul pentru Politici Publice
 Academia de Advocacy
 AlianțaăNațional ăaăOrganizațiilorăStudențeștiădinăRomânia
 AsociaţiaăDEMNITATEăpentruăCOMUNITATE
 Asociatia Pro.Do.Mo
 Centrul Rațiu pentru Democrație și Centrul pentru Resurse Civice
 LigaăStudenților Români din Str in tate
 Fundația CAESAR
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