JUDECATORIA SECTORULUI 1
DOSAR NR. 22074/299/2012
Termen: 09.11.2012

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata Iftodi Diana Larisa, domiciliată în Mun. Sibiu, în calitate de
petentă în cauza ce face obiectul dosarului mai sus numit, ridic excepția de
neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Art. 19, alin. 1 lit.b), q) si s), Art. 27
alin. (2) lit. b), alin (3) lit c) din legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea
Jandarmeriei Române, a Art. 6 alin (1) din Legea 61/1991 pentru sancționarea
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
republicată, drept urmare vă solicit să înaintați dosarul Curții Constituționale în
vederea justei soluționari a excepției.

MOTIVELE EXCEPȚIEI SUNT URMĂTOARELE

ÎN FAPT, art. 1 Statul Roman din Constițutia României prevede că:
„(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea
şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale
poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
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(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este
obligatorie.”

Din perspectiva statului de drept, Constituția - ca normă superioară - este o
expresie a cetățenilor și reprezintă puterea populara. Prin mecanismele democratice
de control prevazute într-un stat de drept este asigurată conformitatea normelor
inferioare cu cele superioare. În statul de drept, statul este garantul libertăților și
drepturilor individuale, totodată, asigurând securitatea internă și externă a cetățenilor
prin instituții democratice. Una din instituțiile fundamentale ale statului este Poliția.
Demilitarizarea poliției s-a înscris în demersul României pentru aplicarea acquis-ului
comunitar în domeniul Justitie și Afaceri Interne.
În domeniul apărării drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor, a
ordinii și liniștii publice legislația prevede trei instituții:
1. Poliția Română (Legea 218/2002, Art. 1. - Poliţia Română face parte din
Ministerul de Interne şi este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii
privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea
ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii),
2. Poliția locală (Legea 155/2010, Art. 1. – (1) Poliţia locală se constituie în scopul
exercitării atribuiţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, a
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în domeniile:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;…)
3. Jandarmeria Romana (Legea 550/204, Art. 1 (1) Jandarmeria Română este
instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului
Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu
privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la
protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.)
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Observam că, deși Poliția a fost demilitarizată, există o altă instituție, dar
militarizată, Jandarmeria, care preia, nu doar identic, ci chiar depășeste atribuțiile
Poliției în domeniul apărării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,
mai precis al limitarii libertății de întrunire și asociere și libertății de exprimare a
opiniilor. Ordinea publică este un concept fără o definiție clară, ce este aplicat și
interpretat în funcție de evoluția sociala. Aplicarea măsurilor în sfera ordinii publice
este o problemă de interpretare a situației de fapt din teren. Structura miltara a
Jandarmeriei induce o disciplină rigida, nedemocratica, guvernată în interior de
îngrădirea unor drepturi și respectarea unor regulamente ce reprezintă pentru relațiile
ierarhice tocmai excepții ale Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a
Libertăților fundamentale. Transferând Jandarmeriei aceste atribuții, sunt aduse față
în față o structură rigidă, militară și mulțimi de cetățeni civili în cea mai liberă
formă de exercitare a drepturilor omului și libertăților fundamentale. Organismul de
aplicare trebuie să observe textul legii, litera și spiritul său, nefiindu-i îngaduit să
distingă acolo unde legea nu distinge. O instituție militarizată nu distinge dincolo
de litera legii, îngradind tocmai spiritul din care s-a născut acea reglementare. O
structură militarizată care se ghidează după ordine și care trebuie să reacționeze rapid,
nu poate sesiza limita între ordine și încălcarea ordinii publice. Demilitarizarea
poliției s-a făcut tocmai datorită abuzurilor structurilor militare generate de structura
rigidă, nedemocratică a unei institutii militarizate, structuri care nu corespund unei
societăți democratice, ci numai unor cazuri excepționale când, o structură militarizată
poate sprijini Poliția, care nu face față unei situații de extremă tulburare a ordinii
publice.
Așadar, cetățenilor le este opusă o forță de poliție militarizată, adică miliție.
Modul militar de organizare a unei forțe de poliție este caracteristic statului
polițienesc, dictaturilor, statului totalitar. Prin aceste prevederi care se suprapun
atribuțiilor mai multor instituții ale statului este anulată practic demilitarizarea poliției
în domeniul ordinii și liniștii publice și a drepturilor și libertăților fundamentale ale
cetățenilor și chiar se încalca acquis-ul comunitar. Aceste fapte incalca prevederile
art.1 alin (3) din Constitutie.
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În

concluzie,

solicit

Curții

Constituționale

să

constate

caracterul

neconstituțional al Art. 19, alin. 1 lit.b), q) si s), Art. 27 alin. (2) lit. b), alin (3) lit c)
din legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Romane, a Art. 6
alin (1) din Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice republicată și să pronunțe o decizie
prin care să suspende aplicarea acestora, cel puțin până la introducerea unor prevederi
legale conforme textului constițutional.
ÎN DREPT, îmi întemeiez exceptia pe dispozițiile art. 146 lit. d si 147 alin. (1)
din Constituția Romaniei, precum și pe normele legale incidente.
Depun prezenta cerere în 2 exemplare originale, dintre care unul pentru
instanță și unul spre a fi comunicat intimatei.

SEMNATURA

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECTORULUI 1
4

