
Domnului
Traian BĂSESCU
Preşedintele României

Stimate Domnule Preşedinte al României,

Subscrisa, Fundaţia Horia Rusu, fundaţie - persoană juridică de drept privat fără 
scop lucrativ, de naţionalitate română, reprezentată prin Dorina Rusu, având funcţia de 
preşedinte,

În  temeiul  dispoziţiilor  art.  7  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului 
administrativ,

Formulăm  plângere  administrativă  prealabilă  împotriva  Decretului 
Preşedintelui României nr. 553 din 02.06.2010 privind numirea unui judecător la 
Curtea Constituţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 
din 04.06.2010, şi vă solicităm revocarea în tot a acestuia.

Astfel,  Domnul  Petre  Lăzăroiu  a  exercitat  un  mandat  de  judecător  la  Curtea 
Constituţională  în  temeiul  Decretului  Preşedintelui  României  nr.  870  din  16.09.2008 
privind numirea unui judecător la Curtea Constituţională, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 654 din 16.09.2008. Prin decretul împotriva căruia am formulat 
prezenta plângere prealabilă,  Domnul Petre Lăzăroiu a fost numit pentru un al doilea 
mandat de judecător la Curtea Constituţională.

Decretul împotriva căruia am formulat prezenta plângere administrativă prealabilă 
contravine prevederilor art. 142 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform 
căruia  mandatul  judecătorilor  Curţii  Constituţionale  nu  poate  fi  prelungit  sau  înnoit. 
Textul  constituţional nu permite nicio excepţie şi  nu face nicio distincţie în raport de 
durata mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale.
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Doctrina s-a exprimat în sensul că regula constituţională care interzice prelungirea 
sau înnoirea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale a fost adoptată "pentru a se 
asigura independenţa lor" (Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Comentariu la Art. 142, 
în  Mihai  Constantinescu,  Antonie  Iorgovan,  Ioan  Muraru,  Elena  Simina  Tănăsescu, 
Constituţia României revizuită - comentarii şi explicaţii, All Beck, Bucureşti, 2004, p. 
318).

Faţă  de  această  normă  constituţională,  este  evidentă  neconstituţionalitatea 
dispoziţiilor art. 68 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, republicată, potrivit căruia un judecător numit pentru o perioadă 
mai mică de 3 ani poate fi numit din nou, pentru un mandat complet de 9 ani (dispoziţie 
pe  care  v-aţi  întemeiat,  între  altele,  decretul  împotriva  căruia  am  formulat  prezenta 
plângere prealabilă).

Plângerea  noastră  administrativă  prealabilă  vizează  tocmai  garantarea 
independenţei judecătorilor Curţii Constituţionale şi a Curţii Constituţionale înseşi, prin 
lipsirea  de  efecte  juridice  a  unui  act  administrativ  care  aduce  atingere  acestei 
independenţe.

Cu stimă,

Dorina Rusu                                                                                 10.06.2010
Preşedinte
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