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Nr Iesire: 224/06.04.2019 

 

Catre: INSTITUȚIA AVOCATULUI POPORULUI 

 

Subscrisa O.C.H.R. cu sediul in Calea Victoriei nr.112, Sector 1, Post 10092, Bucuresti, 

Romania reprezentata legal prin Presedinte Eugen Chiracu si conventional prin avocat Iliescu 

Alexandru Elvir, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la sediul cabinetului de 

avocat din strada Dr. Lister nr. 38, sector 5, Bucuresti formulam: 

 

 

SESIZARE 

  

 

Privind incalcarea unor drepturi constitutionale si  drepturi fundamentale ale omului de catre OUG 

68/15.05.2020. In acest sens solicitam institutiei avocatului poporului sa analizeze aspectele invederate 

si sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei cu urmatoarele exceptii de neconstitutionalitate: 

 

1. Exceptia de neconstitutionalitate a OUG 68/2020 si implicit a hotararilor subsecvente cu 

anexele integrate, in ansamblul ei pentru modificarile suplimentare aduse OUG 21/2004, 

prin incalcarea art. 115 alin (4) si (6) din Constitutia Romaniei ;  

2. Exceptia de neconstitutionalitate a OUG 68/2020 si implicit a hotararilor subsecvente cu 

anexele integrate, in ansamblul ei pentru modificarile suplimentare aduse OUG 21/2004, 

prin incalcarea art. 15  si art. 53 din Constitutia Romaniei ; 
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Baza Legala 

Constituția României  

 

Articolul 115 

Delegarea legislativă 

(4) Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare 

nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. 

(6) Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul 

instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, 

drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. 

 

Articolul 15 

Universalitatea 

(1) Cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și 

au obligațiile prevăzute de acestea. 

 

 

Articolul 53  

Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți 

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se 

impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a 

drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei 

calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. 

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura 

trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu 

şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.” 
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Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale  

Articolul 7 Nicio pedeapsă fără lege  

1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în momentul săvârşirii, nu 

constituia o infracţiune potrivit dreptului naţional sau internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o 

pedeapsă mai severă decât aceea aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii.  

2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane vinovate de o acţiune sau 

de o omisiune care, în momentul săvârşirii, era considerată infracţiune potrivit principiilor generale de 

drept recunoscute de naţiunile civilizate. 

„Articolul 15 Derogarea în caz de stare de urgenţă  

1. În caz de război sau de alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii, orice Înaltă Parte Contractantă 

poate lua măsuri care derogă de la obligaţiile prevăzute de prezenta Convenţie, în măsura strictă în 

care situaţia o impune şi cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie în contradicţie cu alte obligaţii care 

decurg din dreptul internaţional.  

2. Dispoziţia precedentă nu permite nicio derogare de la articolul 2, cu excepţia cazului de deces 

rezultând din acte licite de război, şi nici de la articolele 3, 4 (paragraful1) şi 7.  

3. Orice Înaltă Parte Contractantă ce exercită acest drept de derogare îl informează pe deplin pe 

Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la măsurile luate şi la motivele care le-au 

determinat. Aceasta trebuie, de asemenea, să informeze Secretarul General al Consiliului Europei şi 

asupra datei la care aceste măsuri au încetat a fi în vigoare şi dispoziţiile Convenţiei devin din nou 

deplin aplicabile.” 
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Neconstitutionalitatea a OUG 68/2020, si implicit a hotararilor subsecvente cu anexele integrate, 

in ansamblul ei prin raportare la art. 115 alin (4) si (5) din Constitutia Romaniei  

In fapt, Guvernul Romaniei a emis OUG 68/2020 in noaptea zilei de 14 mai 2020, pentru a acoperi vidul 

legislativ de 3 zile, pana la intrarea in vigoare a altei Legi neconstitutionale, ce restrange drepturile si 

libertatile cetatenilor, prin incalcarea Constitutiei Romaniei.  

Reprezentantii Guvernului, dar si ai Parlamentului au creat o situatie fara precedent in istoria Romaniei 

postdecembriste, prin incercarea conjugata de a eluda prevederile Constitutiei Romaniei prin Ordoanante 

de urgenta, dar si legi, adoptate sub pretextul Pandemiei de coronavirus. 

Urgenta adoptarii ordonantei ce face obiectul acestei petitii nu poate fi si nici nu este justificata. In cele 

doua pagini de expunere a motivelor justificative sunt prezentate chestiuni de ordin general, 

neindividualizate raportat la problematica reala.  

In acelasi timp apare si aceasta fraza care nu corespunde realitatii si continutului OUG 68/2020 

« înțelegând că protejarea vieții, în principal, și a sănătății, în subsidiar, ca drepturi fundamentale ale 

omului necesită, în context pandemic, asumarea unor măsuri, inclusiv normative, a căror aplicare să fie 

realizată fără echivoc, în timp real și în scop pozitiv, fără a aduce atingere în substanța drepturilor și 

libertăților fundamentale, ».  

Niciunul dintre elementele imperative ale art. 115 alin (4) si (6) din Constitutia Romaniei nu este 

respectat de OUG 68/2020. 

Prin decizia plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1995, s-a statuat faptul ca “orice judecată asupra 

regimului delegării legislative şi ale efectelor deciziilor Curţii Constituţionale trebuie să plece de la 

ideea că puterea guvernului de a emite ordonanţe este o putere delegată şi nu o putere proprie”. 

Desi, delegarea legislativa ar trebui sa reprezinte conlucrarea dintre Parlament si Guvern, 

informatiile aparute in spatiul public au demonstrat faptul ca emiterea acestei ordonante de 

urgenta reprezinta chiar opusul unei astfel de conlucrari, astfel fiind incalcat principiul separatiei 

puterilor in stat. 
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Totodata, imprevizibilitatea si pericolul iminent care ar justifica emiterea unei ordonante de 

urgenta puteau fi evitate in cele 3 luni de zile in care s-a constientizat potentialul pericol generat 

de Pandemia coronavirus. 

Curtea Constitutionala a Romaniei, a statuat prin Decizia 421/2007 „urgenţa reglementării nu 

echivalează cu existenţa situaţiei extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza şi pe 

calea procedurii obişnuite de legiferare”. 

Prin Decizia 157/2020 CCR constata: 

„74. Regimul particular al ordonanţei de urgenţă este prevăzut în art.115 alin.(4)-(6) din Constituţie şi 

se referă la cazurile în care poate fi emisă: situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi 

amânată, Guvernul având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acesteia; intrarea în vigoare: 

numai după depunerea spre dezbatere în procedură de urgenţă la prima Cameră sesizată şi convocarea 

obligatorie a Parlamentului, dacă nu se află în sesiune; domeniul de reglementare: acesta poate fi şi de 

natura legilor organice, caz în care legea de aprobare se adoptă cu majoritatea prevăzută de art.76 

alin.(1) din Constituție; ordonanţa de urgenţă nu poate fi însă adoptată în domeniul legilor 

constituţionale, nu poate afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu poate viza măsuri de trecere silită a 

unor bunuri în proprietatea publică. Întrucât prevederile constituţionale stabilesc cadrul şi limitele 

exercitării delegării legislative, condiţionând legitimitatea şi deci constituţionalitatea ordonanţelor 

Guvernului de îndeplinirea unor cerinţe exprese, calificate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale drept 

criterii de constituţionalitate, cu privire la îndeplinirea sau nu a exigențelor constituționale se poate 

pronunța doar instanța constituțională.  

82. Ținând seama de evoluția în timp a actului normativ criticat, respectiv de modificările operate 

asupra acestuia de către legiuitorul primar, Curtea constată că, în interpretarea istorico-teleologică a 

actului normativ, cu respectarea voinței Parlamentului exprimată cu ocazia adoptării legii de aprobare 

a actului de delegare legislativă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 nu ar mai putea 

constitui temeiul restrângerii exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale pe durata stării de 

alertă. „ 
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In conditiile in care Curtea deja s-a pronuntat in ceea ce priveste legalitatea restrangerii unor drepturi si 

libertati de catre OUG 21/2004, este de neacceptat ca Guvernul Romaniei sa emita o ordonanta de 

urgenta ce modifica in acelasi sens neconstitutional OUG 21/2004, la numai 2 zile distanta de la 

momentul emiterii Deciziei de catre Curtea Constitutionala. 

 

Neconstitutionalitatea OUG 68/2020, si implicit a hotararilor subsecvente cu anexele integrate, in 

ansamblul ei, prin incalcarea art. 53 din Constitutia Romaniei 

Anexa la Hotararea CNSSU emisa in baza aceastei ordonante de urgenta, restrange insa o serie de 

drepturi si libertati garantate de Constitutia Romaniei, dar si de Conventia pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 

Prin Decizia 157/2020 CCR clarifica imosibilitatea restrangerii drepturilor si libertatilor cetatenilor 

Romaniei prin ordonanta ce reglementeaza starea de alerta. 

85. Prin urmare, Curtea Constituțională va da dispozițiilor criticate acea interpretare care asigură 

conformitatea lor cu normele constituționale, respectiv cu norma adoptată în urma revizuirii Constituției 

din anul 2003 prin care se stabilește interdicția legiuitorului delegat de a afecta prin ordonanțe de 

urgență drepturi și libertăți fundamentale, și va constata că dispozițiile art.4 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.21/2004 sunt constituționale numai în măsura în care acțiunile și măsurile dispuse pe 

durata stării de alertă nu vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți 

fundamentale.  

87. Într-o atare interpretare și anume că actul normativ supus controlului de constituționalitate nu dă 

posibilitatea restrângerii exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale și având în vedere natura 

juridică a actelor emise de structurile abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă, respectiv acte 

administrative care organizează executarea și punerea în aplicare, prin raportare la situația de fapt 

existentă, a dispozițiilor de reglementare primară care statuează cu privire la regimul juridic al stării 

de alertă, apare ca evident că aceste acte nu pot afecta drepturi şi libertăţi fundamentale. Fiind acte 

subsecvente legii, prin care se stabilesc în concret măsurile care urmează a fi luate în vederea 
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gestionării situației de urgență, acestea nu pot decât să transpună normele legale. Actul administrativ 

de aplicare a legii nu poate deroga, nu se poate substitui și nici adăuga la lege.  

88. Este incontestabil faptul că legislația care prevede regimul juridic al unor situații de criză ce impun 

luarea unor măsuri excepționale presupune un grad mai sporit de generalitate față de legislația 

aplicabilă în perioada de normalitate, tocmai pentru că particularitățile situației de criză sunt abaterea 

de la normal (excepționalitatea) și imprevizibilitatea pericolului grav care vizează atât societatea în 

ansamblul său, cât și fiecare individ în parte. Cu toate acestea, generalitatea normei primare nu poate 

fi atenuată prin acte infralegale care să completeze cadrul normativ existent. De aceea, măsurile care 

organizează executarea dispozițiilor legale și particularizează și adaptează respectivele dispoziții la 

situația de fapt existentă, la domeniile de activitate esențiale pentru gestionarea situației care a 

generat instituirea stării de alertă nu se pot abate (prin modificări sau completări) de la cadrul 

circumscris prin normele cu putere de lege, deci nu pot viza drepturi și libertăți fundamentale.  

In continuare, Anexa ce face parte integranta din hotararea cnssu nr.24 din 15.05.2020 de 

declarare a starii de alerta „masuri pe timpul starii de alerta”, act subsecvent OUG 68/2020, ignora 

Decizia 157/2020 prin care CCR statueaza: 

„89. Prin urmare, cu privire la critica ce vizează posibilitatea dispunerii de măsuri restrictive în privința 

unor drepturi fundamentale prin acte administrative, Curtea reține că acțiunile și măsurile dispuse pe 

durata stării de alertă, în temeiul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004, nu pot 

viza drepturi sau libertăți fundamentale. De asemenea, Curtea constată că legiuitorul delegat nu poate 

delega la rândul său unei autorități/entități administrative ceea ce el însuși nu deține în competență. 

Așa cum Curtea a statuat în mod constant, din coroborarea normelor constituționale cuprinse în art.53 

alin.(1) și în art.115 alin.(6) rezultă că afectarea/restrângerea drepturilor sau libertăților fundamentale 

nu se poate realiza decât prin lege, ca act formal al Parlamentului.” 

 

Concluzionand, 

Consideram ca emiterea acestei ordonante de urgenta la numai 2 zile distanta de redactarea 

motivarii Deciziei CCR nr.157 din 13 mai 2020, ce vizeaza exact OUG 21/2004,  prin care Curtea 

decide : „ Admite excepția de neconstituționalitate formulată de același autor și constată că 
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dispozițiile art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă sunt constituționale în măsura în care acțiunile și măsurile 

dispuse pe durata stării de alertă nu vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor 

libertăți fundamentale.”, incalca premeditat drepturile si libertatile cetatenilor Romaniei. 

In statul de drept, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, conform 

art. 1 alin (5) din Constitutie, insa cel mai important principiu, care ar trebui sa guverneze 

legislatia din Romania, este incalcat saptamanal de la declararea Pandemiei coronavirus. 

In contextul in care Romania a solicitat aplicarea art. 15 din Conventia Europeana a drepturilor Omului 

raportat la decretarea Starii de Urgenta, orice ingradire suplimentara si ulterioara adusa Constitutiei si 

Conventiei nu poate fi primita.  

Conformitatea tuturor prevederilor legale cu legea fundamentala este si o conditie a statului de drept. 

Avand in vedere presupusa urgenta a OUG 68/2020, nu s-a solicitat CCR sefectuarea controlului de 

constitutionalitate. In aceste conditii sarcina de a sesiza CCR revine Avocatului Poporului care poate 

solicita controlul de constitutionalitate a posteriori prin ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate. 

Intrucat ordonantele emise de Guvern, fie in baza unei delegări sau, in lipsa acesteia, prin invocarea unor 

situaţii de urgenta, au putere de lege, este necesar să fie supuse si ele controlului de constitutionalitate. 

Aceasta cu atat mai mult cu cat riscul ca ele să conţină prevederi neconstitutionale este mai mare decat 

în privinţa legilor de vreme ce Ordonantele, spre deosebire de procedura de adoptare a legilor,  nu fac 

obiectul unor dezbateri. 

Fata de realitatea celor expuse, solicitam Institutiei Avocatului Poporului ridicarea exceptiei de 

neconstitutionalitate a OUG 68/2020 si a hotararilor subsecvente.  

O.C.H.R. 

Prin avocat Alexandru Elvir Iliescu 
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