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Unele prevederi ale OUG nr. 23/2020 instituie măsuri discriminatorii între 
judecători referitoare la aplicarea abaterilor disciplinare – Excepție de 

neconstituționalitate     
                 
 

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu excepția 
de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. IV pct. 26 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice.  

 
Avocatul Poporului observă, între altele, că prin articolul sus-menționat, în 

OUG nr. 23/2020 se instituie o nouă abatere disciplinară, doar pentru judecătorii 
ce alcătuiesc completurile specializate în achiziţii publice, instituindu-se astfel 
o discriminare în cadrul aceleiași categorii profesionale, prin raportare la 
ceilalți judecători. Avocatul Poporului nu pune la îndoială necesitatea adoptării atât 
a unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor 
publice, inclusiv a unor termene mai scurte, care să permită soluționarea 
contestațiilor cu celeritate, dar consideră că instituirea unor abateri disciplinare 
suplimentare doar pentru judecătorii completurilor specializate în achiziții publice 
nu are o justificare obiectivă. 

 
În plus, Avocatul Poporului consideră că nu există nicio justificare obiectivă 

rezonabilă pentru care o abatere disciplinară a judecătorilor să fie 
reglementată în cuprinsul altei legi decât cea privind statutul judecătorilor. 
Statutul judecătorilor și procurorilor rezultă din legislaţia specială, edictată în 
concretizarea normelor constituţionale care acordă magistraţilor o poziţie deosebită 
în ansamblul diverselor categorii profesionale, caracterizată prin garanţii conferite 



în vederea asigurării independenţei şi imparţialităţii acestora, necesară înfăptuirii 
justiţiei, ca activitate fundamentală  într-un stat de drept.   

 
Pe de altă parte, Avocatul Poporului constată lipsa solicitării avizului 

Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul procedurii de adoptare a OUG nr. 
23/2020, aviz necesar în scopul respectării prevederilor Constituției.  

 
În fine, luând în considerare rezultatele Referendumului național din 26 mai 

2019, chiar dacă a fost consultativ, Avocatul Poporului opinează că Guvernul ar fi 
trebuit să manifeste o atitudine de abținere de la adoptarea unei ordonanțe de urgență 
în domeniul organizării judiciare, din moment ce în urma consultării loiale a 
cetăţenilor cu drept de vot, majoritatea participanților care au exprimat opțiuni 
valabile (86,18%) și-au manifestat acordul în acest sens.  

  
Întreaga motivație pe care se bazează opinia Avocatului Poporului se 

regăsește pe site-ul instituției, la secțiunea Contencios constituțional – Excepții de 
neconstituționalitate – 2020 sau accesând link-ul 
http://www.avp.ro/exceptii2020/exceptia4_2020.pdf 
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