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Uniunea Nat ionala a Barouri l or  din România –  Baroul  Bucurest i  

Cabinet de avocat 

“Francisc-Adrian Surugiu” 
Către:            13.4.2020 

Curtea de Apel Iaşi – Secţia C.A.F. 
Dosar nr. 155/45/2020 
Termen: 14.4.2020 – C7 fond 
 
 

Doamnă preşedinte, 
 

 Subscrisa CAB. AV. FRANCISC-ADRIAN SURUGIU , cu sediul în str. 
Blănari nr. 12, et. 4, ap. 15, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030062, e-mail: 
avocat@surugiu.net, tel. mobil 0722.899.888, fax 021.222.83.81, prin avocat titular 
Francisc-Adrian Surugiu, formulez  
 

CONCLUZII SCRISE 
AMICUS CURIAE 

 
 În susţinerea cererii reclamantului PETRESCU IOAN, prin care aduc 
argumentele de admisibilitate pe fond a acţiunii expuse mai jos. 
  
Aspect procedural prealabil: 
 Deşi Codul de procedură civilă român nu reglementează intervenţiile de tip 
amicus curiae, acesta nici nu le interzice. Ele fiind în uzul Curţii Europene a 
Drepturilor Omului şi chiar al Curţii Constituţionale din România, instanţa le poate 
primi la dosar sub forma concluziilor scrise reglementate de art. 244 alin. (2) C. pr. 
civilă şi pot produce efecte juridice dacă reclamantul şi le însuşeşte expres ori tacit. 
 Arăt că nu doresc să intervin accesoriu în proces, pentru a nu produce o anulare 
inutilă a judecăţii, dată fiind natura urgentă a cauzei, a cărei soluţionare trebuie făcută 
cu celeritate în condiţiile apropierii celei mai mari sărbători din creştinătate – Învierea 
Domnului Iisus Hristos (Paştile ortodox). 
 
Argumente de fond: 
1. Decretul prezidenţial nr. 195/2020 este dat cu încălcarea Constituţiei. 

Prin prevederile cuprinse în art. 2 şi în capitolele din Anexa nr. 1 a Decretului 
privind instituirea stării de urgenţă au fost adoptate măsuri cu caracter legislativ, fiind 
uzurpată puterea legiuitoare a Parlamentului (ori, prin delegare, a Guvernului), fiind 
afectate în mod grav drepturile omului. 

Restrangerea exercitiului drepturilor omului – privitor mai ales la libertatea 
religioasă – se reglementeaza numai prin norme legislative (lege organică), potrivit 
art. 53 alin. (1) şi art. 73 alin. (3) lit. s) din Constitutie. 

Conform art. 61 alin. (1) si art. 115 din Constitutie, singura autoritate care are 
competenta să adopte legi este Parlamentul (care exercita puterea legislativa). În 



Str. Blănari nr. 12, ap. 15, sector 3, Bucureşti 
Website: http://www.surugiu.net 

Tel:  0722.899.888   Fax: 021-222.83.81 
E-mail:  avocat@surugiu.net 

 
2 

subsidiar şi cu titlu excepţional, si Guvernul (ca legiuitor delegat al Parlamentului) 
poate legifera prin ordonanţe care sunt supuse ulterior aprobării prin lege. 
Preşedintele României nu are absolut nicio competenţă să adopte, să modifice sau să 
suspende aplicarea vreunei legi sau ordonante, adică sa legifereze. 

În situaţia în care se impunea declararea stării de urgenţă, competenţa 
constituţională a preşedintelui României era exclusiv de a institui starea de urgenţă, 
prin decret contrasemnat de primul-ministru, şi de a solicita Parlamentului 
încuviinţarea măsurii adoptate, în temeiul art. 93 alin. (1) din Constitutie. Preşedintele 
Romaniei nu stabileşte însă regimul stării de urgenţă ori restrângerea exerciţiului 
drepturilor omului, acestea fiind rezervate legii sau ordonanţei de guvern, potrivit art. 
53 alin. (1) si art. 73 alin. (3) lit. g) din Constitutie. Parlamentul nu a făcut decât să 
încuviinţeze măsura de instituire a stării de urgenţă, prin Hotărârea nr. 3/2020 care 
are un caracter inferior legii conform art. 76 alin. (3) teza finală din Constituţie, aşa 
încât niciodată Decretul nr. 195/2020 nu a dobândit forţa de lege organică şi, 
consecutiv, nu poate conţine norme de reglementare primară.  

Cu alte cuvinte, îi este interzis preşedintelui României să legifereze pozitiv şi 
să restrângă exerciţiul drepturilor fundamentale. A justifica acest atribuit de legiuitor, 
pe care preşedintele şi l-a preluat cu de la sine putere, pe urgenţa situaţiei generată de 
pandemie nu ţine cont de faptul că Parlamentul nu se află în imposibilitate de 
funcţionare, dimpotrivă – în toată perioada ulterioară datei de 16 martie a.c. 
Parlamentul a legiferat. Practic, în România au apărut doi legiuitori: unul legal 
(Parlamentul, ca unică autoritate legiuitoare conf. art. 61 din Constituţie) – şi unul de 
facto, nelegal (preşedintele României). Deci preşedintele României a violat principiul 
separaţiei puterilor în stat reglementat de art. 1 alin. (4) din Constituţie. 
 
2. Ordonanţa militar ă nr. 1/2020 a ministrului de interne este dată cu 
încălcarea Constituţiei şi a Decretului nr. 195/2020. 
 Considerentele expuse la pct. 1 se aplică mutatis mutandis şi reglementărilor cu 
forţă inferioară legii şi date în aplicarea ei, cum ar fi cele din ordonanţele militare. 
 În plus, prin art. 2 al Decretului nr. 195/2020 nu a fost restrâns exerciţiul 
libertăţii religioase. În consecinţă, ministrului de interne nu-i puteau fi delegate 
atribuiţii de organizare a vieţii sociale, mai ales sub aspecte ce ţin de forma de 
manifestare a cultelor religioase din România. 
 
3. Ordonanţa militar ă nr. 2/2020 nu abrogă dispoziţiile referitoare la cultul 
religios din Ordonanţa militar ă nr. 1/2020. 
 Prin Ordonanţa militară nr. 2/2020 s-au adus o serie de modificări şi de 
completări primei ordonanţe militare, însă nu a fost abrogat expres art. 3 din 
Ordonanţa militară nr. 1/2020 care permitea organizarea oricărui eveniment cu 
participarea a maxim 100 de persoane, în spaţii deschise. 
 Restricţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa militară nr. 1/2020 
vizează doar slujbele săvârşite în interiorul lăcaşurilor de cult, fără accesul publicului. 
 Pe cale de consecinţă, din interpretarea sistemică a celor două dispoziţii sus-
citate reiese că Ordonanţa militară nr. 1/2020 permite în continuare slujbele religioase 



Str. Blănari nr. 12, ap. 15, sector 3, Bucureşti 
Website: http://www.surugiu.net 

Tel:  0722.899.888   Fax: 021-222.83.81 
E-mail:  avocat@surugiu.net 

 
3 

(cum ar fi slujba de Înviere din acest an) dacă sunt săvârşite în aer liber, cu 
respectarea celorlalte condiţii prevăzute în art. 3. 
 
4. Nu există identitate între libertatea întrunirilor şi libertatea religioasă. 

Prin art. 2 al Decretului nr. 195/2020 a fost restrâns exerciţiul următoarelor 
drepturi: 

a) libera circulaţie; 
b) dreptul la viaţă intimă, familială şi privată; 
c) inviolabilitatea domiciliului; 
d) dreptul la învăţătură; 
e) libertatea întrunirilor; 
f) dreptul de proprietate privată; 
g) dreptul la grevă; 
h) libertatea economică. 

 Emitentul Ordonanţei militare nr. 1/2020, astfel cum a fost modificată şi 
completată prin Ordonanţa militară nr. 2/2020, a făcut o gravă confuzie între 
libertatea întrunirilor prevăzută de art. 39 din Constituţie şi libertatea conştiinţei 
prevăzută de art. 29 din Constituţie. În componenţa acestui din urmă drept intră şi 
libertatea credinţelor religioase care nu pot fi îngrădite sub nicio formă (cf. alin. 1), 
cultele religioase fiind libere (alin. 3). 
 Exerciţiul libertăţii credinţelor religioase s-a reglementat prin Legea organică 
nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, deci nici 
Decretul prezidenţial nr. 195/2020 şi nici ordonanţele militare succesive nu puteau 
aduce atingere acestei libertăţi. Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 489/2006, 
libertatea religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea sau de a adopta o 
religie, de a şi-o manifesta în mod individual sau colectiv, în public sau în 
particular, prin practicile şi ritualurile specifice cultului. Ori, aşa cum a arătat şi 
reclamantul, o componentă esenţială şi notorie a cultului creştin-ortodox o constituie 
participarea fizică a membrilor la slujbele ţinute de Biserică. 
 Având în vedere că preşedintele României a anunţat deja în presă că va 
prelungi prin decret starea de urgenţă, este evident că încălcarea nelegală a libertăţii 
religioase va persista (sursa: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/ultima-zi-
de-stare-de-urgenta-in-romania-klaus-iohannis-asteptat-sa-emita-un-decret-de-
prelungire-cu-30-de-zile-1290990 ). 
 Conform art. 7 din Legea nr. 489/2006: 
(1) Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, 
cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale. 
(2) Statul român recunoaşte rolul important al Bisericii Ortodoxe Române şi al 
celorlalte biserici şi culte recunoscute în istoria naţională a României şi în viaţa 
societăţii româneşti. 
 Însă prin măsurile de restrângere a libertăţii religioase arătate pe larg în cererea 
introductivă, nu doar că s-a negat rolul spiritual al cultelor şi cel de factori ai păcii 
sociale, dar a fost negat şi rolul important al B.O.R. în viaţa societăţii româneşti. 
Practic, Statul Român devine un actor ateu militant împotriva libertăţii religioase. 
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 Situaţia creată prin ordonanţele militare a devenit intolerabilă pentru 
credincioşi şi riscă să genereze un conflict social, întrucât agenţii de poliţie şi de 
jandarmerie patrulează în zona bisericilor, descind în interiorul acestora, opresc 
slujbele, sancţionează preoţii şi enoriaşii. În lumina argumentelor aduse mai sus, 
tocmai agenţii de ordine sunt cei care încalcă legea, săvârşind abuzuri morale şi 
patrimoniale prin amenzi mari şi nejustificate date persoanelor fizice practicate ale 
cultului religios. Aceiaşi agenţi săvârşesc în coparticipaţie şi infracţiunea de 
împiedicare sau tulburare a liberei exercitări a ritualului unui cult religios prevăzută 
de art. 381 alin. (1) Cod penal cu agravantele prevăzute de art. 77 literele a), e), g) şi 
h) Cod penal. 
 În concluzie, referirile la activităţile religioase din art. 2 al din Ordonanţei 
militare nr. 1/2020, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa militară nr. 2/2020 
sunt nelegale şi trebuie anulate. 

Semnătură, 
av. Francisc Adrian Surugiu 

 
 
 

................................... 


