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ABSTRACT 
 
DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF ROMANIA 
As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, several decisions 

were published (constitutional challenges admitted) regarding art. 341 (“Settlement of the 
claim by the preliminary chamber judge”) paragraph (6) letter c) and paragraph (7) item 2 
letter d), art. 347 (“Challenge”) paragraph (1), art. 440 (“Admissibility in principle”) 
paragraph (2) Code of criminal procedure; art. 301 (“Conflict of interests”) paragraph (1) 
and art. 308 (“Corruption offences and misfeasance in office committed by third parties”) 
paragraph (1) of the Criminal Code. 

 
D.C.C. din  

29 octombrie 
2015 

Actul normativ Articol Sumar 

Neconstituţio-
nalitate 

Cod procedură 
penală 

Art. 341 alin. (6) 
lit. c) şi alin. (7) 
pct. 2 lit. d) 

Dispoziţiile 
respectivelor texte de 
lege sunt 
neconstituţionale prin 
împiedicarea accesului 
la justiţie în cazul 
soluţiilor de renunţare 
la urmărirea penală 

  
Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Curţii Constituţionale 

(www.ccr.ro), în şedinţa din 29 octombrie 2015, Curtea s-a reunit pentru a dezbate 
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cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) 
şi, prin extindere, ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală. 

  
„În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de 

cameră preliminară poate dispune una dintre următoarele soluţii: 
[…] 
c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin 

aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea”. 
  
Art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d) Cod procedură penalăprocedură penală 
„În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de 

cameră preliminară: 
[…] 
verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude 

probele nelegal administrate ori, după caz, sancţionează potrivit art.280-282 actele de 
urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi: 

[…] 
d) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin 

aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea”. 
  
Prin Decizia pronunţată în şedinţa din 29 octombrie 2015, Curtea 

Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate 
şi a constatat că dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) şi, prin extindere, ale art. 341 
alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale prin 
împiedicarea accesului la justiţie în cazul soluţiilor de renunţare la urmărirea 
penală. 

  
Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitaţi site-ul Curţii 

Constituţionale (www.ccr.ro). 
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NECONSTITUŢIONALITATE: ART. 347 („CONTESTAŢIA”) 
ALIN. (1) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ 
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Decizia Curţii 
Constituţionale

Actul 
normativ

Articol Sumar 

D.C.C.  
nr. 631/2015  
(M. Of. nr. 831 
din 6 noiembrie 
2015) 

Cod 
procedură 
penală 

Art. 347 alin. 
(1) 

Soluţia legislativă potrivit 
căreia numai „procurorul şi 
inculpatul” pot face contestaţie 
cu privire la modul de 
soluţionare a cererilor şi a 
excepţiilor, precum şi împotriva 
soluţiilor prevăzute la art. 346 
alin. (3)-(5) este 
neconstituţională

  
În M. Of. nr. 831 din 6 noiembrie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 631/2015 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (3), 
art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală. 

  
Art. 344 („Măsurile premergătoare”) alin. (2) şi (3) Cod procedură penală 
„(2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se 

comunică inculpatului la locul de deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la 
adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură, aducându-i-se totodată la 
cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi 
termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire 
la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire 
penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de 
complexitatea şi particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile. 

(3) În cazurile prevăzute de art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri 
pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi stabileşte, în funcţie de complexitatea şi 
particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri şi excepţii cu 
privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de 
urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile”. 
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Art. 345 („Procedura în camera preliminară”) alin. (3) Cod procedură penală 
„În termen de 5 zile de la comunicare, procurorul remediază neregularităţile actului de 

sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de 
trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei”. 

  
Art. 346 („Soluţiile”) alin. (2) Cod procedură penală 
„Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii ori nu a ridicat din oficiu excepţii, la 

expirarea termenelor prevăzute la art. 344 alin. (2) sau (3), judecătorul de cameră preli-
minară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor 
de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii”. 

  
Art. 347 („Contestaţia”) alin. (1) Cod procedură penală 
„În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 346 alin. (1), 

procurorul şi inculpatul pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a 
cererilor şi a excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346  
alin. (3)-(5)”. 

  
Prin Decizia nr. 631/2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 3.713/260/2014 al Judecătoriei 
Moineşti şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 347 alin. (1) din Codul 
de procedură penală potrivit căreia numai „procurorul şi inculpatul” pot face 
contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum 
şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5) este neconstituţională. 

  
Prin respectiva decizie, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconsti-

tuţionalitate ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi a 
constatat că dispoziţiile art. 344 alin. (2) şi (3), art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (2) 
sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. 
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NECONSTITUTIONALITATE: ART. 301 („CONFLICTUL  
DE INTERESE”) ALIN. (1) SI ART. 308 („INFRACTIUNI  

DE CORUPTIE SI DE SERVICIU COMISE  
DE ALTE PERSOANE”) ALIN. (1) COD PENAL 

 
 

De Redacţia ProLege 
 
 

Decizia CCR Actul 
normativ

Articol Sumar 

D.C.C.  
nr. 603/2015  
(M. Of.  
nr. 845 din  
13 noiembrie 
2015) 

Codul 
penal 

Art. 301 
alin. (1) 

Sintagma „raporturi comerciale” din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. 
(1) din Codul penal este 
neconstituţională 

Art. 308 
alin. (1) 

Sintagma „ori în cadrul oricărei 
persoane juridice” din cuprinsul 
dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din 
Codul penal, cu raportare la art. 301 
din Codul penal, este 
neconstituţională 

  
În M. Of. nr. 845 din 13 noiembrie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 603/2015 referi-

toare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 
alin. (1) din Codul penal. 

  
Art. 301 („Conflictul de interese”) alin. (1) Cod penal 
„Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit 

un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un 
folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la 
gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori 
de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice 
natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului 
de a ocupa o funcţie publică”. 
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Art. 308 („Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane”) 
alin. (1) Cod penal 

„Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se 
aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care 
exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură 
în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul 
oricărei persoane juridice”. 

  
Prin Decizia nr. 603/2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 873/277/2014 al Judecătoriei 
Pătârlagele – Secţia penală şi a constatat că sintagma „raporturi comerciale” din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională. 

Prin aceeaşi decizie, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată 
în Dosarul nr. 873/277/2014 al Judecătoriei Pătârlagele – Secţia penală şi a 
constatat că sintagma „ori în cadrul oricărei persoane juridice” din cuprinsul 
dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu raportare la art. 301 din Codul 
penal, este neconstituţională. 
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NECONSTITUŢIONALITATE:  
ART. 440 („ADMITEREA ÎN PRINCIPIU”)  

ALIN. (2) COD PROCEDURĂ PENALĂ 
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Decizia Curţii 

Constituţionale
Actul 

normativ
Articol Sumar 

D.C.C. nr. 591/2015
(M. Of. nr. 861 din 
19 noiembrie 2015) 

Codul de 
procedură 
penală 

Art. 440 
alin. (2) 

Sintagma „dacă cererea este vădit 
nefondată” din cuprinsul 
respectivelor dispoziţii este 
neconstituţională

  
În M. Of. nr. 861 din 19 noiembrie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 591/2015 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) şi (2) 
din Codul de procedură penală. 

  
Art. 440 alin. (1) şi (2) Codul de procedură penală 
„(1) Admisibilitatea cererii de recurs în casaţie se examinează în camera de consiliu de 

un complet format din un judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent şi 
atunci când procedura de comunicare este legal îndeplinită. 

(2) Dacă cererea de recurs în casaţie nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau 
dacă nu s-au respectat dispoziţiile art. 434, art. 436 alin. (1), (2) şi (6), art. 437 şi 438 ori 
dacă cererea este vădit nefondată, instanţa respinge, prin încheiere definitivă, cererea de 
recurs în casaţie”. 

  
Prin Decizia nr. 591/2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (2) din Codul de procedură 
penală, excepţie ridicată în Dosarul nr. 9.073/101/2011 al ÎCCJ – Secţia penală şi a 
constatat că sintagma „dacă cererea este vădit nefondată” din cuprinsul acestora 
este neconstituţională. 

  
Prin aceeaşi decizie, Curtea a respins ca inadmisibilă excepţia de neconsti-

tuţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) din Codul de procedură penală, 
excepţie ridicată în Dosarul nr. 9.073/101/2011 al ÎCCJ – Secţia penală. 
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