
Editorial

În mai multe apari ii ale Noii Reviste de Drepturile Omului (NRDO), Corneliu-
Liviu Popescu a f cut aprecieri critice la adresa unor decizii i practici provenind de 
la institu iile cheie din sistemul statal românesc. În acest num r, profesorul Popescu 
propune „sinteza”: „Subminarea institu ional  a statului de drept”. Subtitlurile vorbesc 
tot prin ele însele: suprimarea pe cale jurispruden ial  constitu ional  a Consiliului 
Na ional pentru Studierea Arhivelor Securit ii; suprimarea pe cale jurispruden ial  
constitu ional  a Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii; suprimarea pe 
cale parlamentar , preziden ial  i guvernamental  a ministrului justi iei i a ministerului 
justi iei; includerea neconstitu ional  pe cale guvernamental  a pre edintelui Senatului 
în componen a Consiliului Suprem de Ap rare a rii; suprimarea func iei legislative 
a Parlamentului în cazul adopt rii Codurilor civil, penal, de procedur  civil  i de 
procedur  penal  prin asumarea r spunderii Guvernului. 

Concluziile nu au nici ele nevoie de comentarii: „Din cele ar tate rezult  c , în 
prezent, România traverseaz  o criz  grav  privind stabilitatea i constitu ionalitatea 
institu iilor sale, ceea ce submineaz  statul de drept i democratic. (…) Din p cate, 
germenii unui regim autoritar sunt s di i cu incon tien  de chiar cei care au rolul de a 
ap ra democra ia, statul de drept i drepturile omului”.

Se poate observa u or cum, odat  cu trecerea timpului, hot rârile Consiliului Na ional 
pentru Combaterea Discrimin rii sunt din ce în ce mai elaborate i, în consecin , 
mai lungi. Au trecut circa apte ani de la crearea institu iei, doar de vreo patru ani 
se desf oar  un proces de cre tere institu ional . Mai mul i membri ai Colegiului 
Director al CNCD i-au circumscris domenii de interes din doctrina discrimin rii, 
ceea ce se vede i din contribu iile la NRDO – în acest num r, Csaba Ferenc Asztalos 
i Dezideriu Gergely. Consiliul î i dezvolt  jurispruden a, fapt u or de recunoscut i 

din piesele cu relevan  mai larg  reproduse, de trei ani, în revist . 
Cauza publicat  în acest num r al NRDO privind constatarea existen ei unei situa ii 

discriminatorii creat  prin dispozi iile regulamentului de organizare i desf urare a 
examenului de notar public pentru notari stagiari i a concursului pentru ocuparea 
locurilor vacante de notar public a oferit, dup  opinia noastr , ocazia uneia dintre 
cele mai frumoase, dar i diÞ cile, pledoarii în sus inerea competen elor i demnit ii 
institu ionale a Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii. Aceste dispo-
zi ii impun, pentru exercitarea profesiei de notar public în România, de inerea în 
exclusivitate a cet eniei române.

În ap rarea dispozi iilor, Uniunea Na ional  a Notarilor Publici din România nu a 
f cut economie de argumente. Importan a activit ii notarului public, care îndepline te 
un serviciu de interes public, ar face din condi ia exclusivit ii, sus ine UNNPR,  o 
„restric ie rezonabil ”, impus  de natura actelor emise i investigarea acestora cu 
autoritate. Uniunea Na ional  a Notarilor Publici a invocat i art. 45 din Tratatul 
CE, ce prevede exceptarea dreptului la stabilire în cazul activit ilor care presupun 
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exercitarea autorit ii publice. Uniunea Na ional  a Notarilor Publici din România a 
sus inut necompeten a material  a CNCD în cauz .

Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii a admis, în Þ nalul analizei sale 
– cu o opinie disident  – excep ia necompeten ei materiale invocate în cauza dedus  
solu ion rii. Consiliul a fost obligat s  se raporteze la opinia Cur ii Constitu ionale care a 
„recunoscut” CNCD-ului numai competen a de a preveni i sanc iona comportamentele 

considerate discriminatorii în viziunea legiuitorului. Examinarea solu iilor legislative 
per se alese de c tre legiuitor i conformitatea acestora cu principiul egalit ii statuat 
în Constitu ia României revine Cur ii Constitu ionale. 

Dar, revine Colegiul Director, Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii 
poate s  adopte puncte de vedere reprezentând opinii cu caracter de îndrumare, f r  
for  juridic  obligatorie, cu privire la aplicarea principiului nediscrimin rii. Este 
o activitate ap rat  de legea proprie, de Directiva Consiliului 2000/43/CE privind 
aplicarea principiului egalit ii de tratament între persoane, f r  deosebire de 
origine rasial  sau etnic . Este speciÞ c  institu iilor specializate pentru combaterea 
rasismului, xenofobiei, antisemitismului i intoleran ei la nivel na ional. Competen ele 
acestor organisme specializate includ dreptul de a monitoriza legisla ia i de a acorda 
consultan  puterii legislative i executive. 

Legitimat de aceste principii, Colegiul Director a trecut în revist  legile care stabilesc 
condi iile aplicate altor categorii ce exercit  autoritatea public  (magistra ii, executorii 
judec tore ti, ocupan ii func iilor publice). Condi ia exclusivit ii lipse te. Colegiul a 
insistat asupra pozi iei legiuitorului constitu ional care, în 2003, a ajuns la concluzia c  
situa ia actual  a României în Uniunea European  nu mai justiÞ c  interdic ia accesului 
la func iile i demnit ile publice a cet enilor români care au i o alt  cet enie. Ca 
urmare, a concluzionat Colegiul Director, condi ia impus  notarilor publici, de a avea 
numai cet enia român , ar putea Þ  interpretat  ca venind în contradic ie cu principiul 
egalit ii statuat în Constitu ia României.
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