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V. DIN JURISPRUDENŢA CCR 
 
 ABSTRACT 
 
As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, several 

decisions were published (pleas of unconstitutionality granted) in relation to  
art. 399 (“Provisions regarding precautionary measures”) para. (3) letter d), art. 318 
(“Waiver of criminal prosecution”), art. 250 (“Challenge of precautionary 
measures”) para. (6) of the Code of criminal procedure; art. 43 of the Government 
Ordinance no. 121/1998 regarding material liability of soldiers; art. 18 of Law  
no. 360/2002 on the Statute of Policemen. 

NECONSTITUŢIONALITATE  
(M. OF. NR. 305/21.04.2016): DISPOZIŢIILE ART. 399 ALIN. (3) 

LIT. D) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

D.C.C. nr. 
44/2016 
(M. Of. nr. 
305 din 21 
aprilie 2016) 

Codul de 
procedură 
penală 

 Art. 399 
alin. (3) 
lit. d) 

Dispoziţiile art. 399 („Dispoziţiile cu 
privire la măsurile preventive”) alin. 
(3) lit. d) din Codul de procedură 
penală sunt constituţionale în măsura 
în care se referă numai la măsurile 
educative neprivative de libertate 

 
În M. Of. nr. 305 din 21 aprilie 2016, a fost publicată D.C.C. nr. 44/2016 privind 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (3) lit. d) şi art. 125 
alin. (3) din Codul de procedură penală, respectiv Codul penal. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile: 
Art. 399 („Dispoziţiile cu privire la măsurile preventive”) alin. (3) lit. d) din 

Codul de procedură penală 
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„(3) De asemenea, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului 
arestat preventiv atunci când pronunţă: 

[…] 
1. d) o măsură educativă”. 
  
D.C.C. nr. 44/2016 
Prin Decizia nr. 44/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată din oficiu de instanţa de judecată în Dosarul nr. 
493/210/2015 al Judecătoriei Chişineu-Criş şi a constatat că dispoziţiile art. 399 
(„Dispoziţiile cu privire la măsurile preventive”) alin. (3) lit. d) din Codul de 
procedură penală sunt constituţionale în măsura în care se referă numai la 
măsurile educative neprivative de libertate. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 240/31.03.2016): 
DISPOZIŢIILE ART. 318 („RENUNŢAREA LA URMĂRIREA 

PENALĂ”) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar 
D.C.C. nr. 23/2016 
(M. Of. nr. 240 din 31 
martie 2016) 

Codul de 
procedură 
penală 

Art. 
318 

Dispoziţiile art. 318 sunt 
neconstituţionale 

 
În M. Of. nr. 240 din 31 martie 2016, a fost publicată D.C.C. nr. 23/2016 privind 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură 
penală. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 318 

(„Renunţarea la urmărirea penală”) din Codul de procedură penală. 
Art. 318 („Renunţarea la urmărirea penală”) 
„(1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa 

închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când, în raport 
cu conţinutul faptei, cu modul şi mijloacele de săvârşire, cu scopul urmărit şi cu împrej-
urările concrete de săvârşire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin 
săvârşirea infracţiunii, constată că nu există un interes public în urmărirea acesteia. 

(2) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în 
vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii 
infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. 

(3) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca 
acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligaţii: 

a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu 
partea civilă o modalitate de reparare a acesteia; 

b) să ceară public scuze persoanei vătămate; 
c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă 

între 30 şi 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu 
poate presta această muncă; 
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d) să frecventeze un program de consiliere. 
(4) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească 

obligaţiile prevăzute la alin. (3), stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea 
urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligaţii 
asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea 
ordonanţei. 

(5) Ordonanţa de renunţare la urmărire cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la 
art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind măsurile dispuse conform alin. (3) din 
prezentul articol şi art. 315 alin. (2)–^(4), termenul până la care trebuie îndeplinite 
obligaţiile prevăzute la alin. (3) din prezentul articol şi sancţiunea nedepunerii dovezilor la 
procuror, precum şi cheltuielile judiciare. 

(6) În cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul prevăzut la a 
lin. (4), procurorul revocă ordonanţa. Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau 
prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O 
nouă renunţare la urmărirea penală în aceeaşi cauză nu mai este posibilă. 

(7) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală se comunică în 
copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după caz, altor 
persoane interesate”. 

 
D.C.C. nr. 23/2016 
Prin Decizia nr. 23/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 32/225/2015 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu Severin şi a constatat că dispoziţiile art. 318 din Codul de 
procedură penală sunt neconstituţionale. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 276/12.04.2016): 
DISPOZIŢIILE ART. 250 („CONTESTAREA MĂSURILOR 

ASIGURĂTORII”) ALIN. (6) DIN CODUL DE PROCEDURĂ 
PENALĂ 

 
 

De Redacţia ProLege 
 
Decizia CCR Actul 

normativ 
Articol Sumar 

D.C.C. nr. 24/2016 
(M. Of. nr. 276 din 
12 aprilie 2016) 

Codul de 
procedură 
penală 

Art. 
250 

Dispoziţiile art. 250 alin. (6) 
sunt neconstituţionale 

 
În M. Of. nr. 276 din 12 aprilie 2016, a fost publicată D.C.C. nr. 24/2016 privind 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de 
procedură penală. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 250  

alin. (6) din Codul de procedură penală 
„(6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către 

judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul 
ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie la acest judecător ori 
la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii”. 

 
D.C.C. nr. 24/2016 
Prin Decizia nr. 24/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi a constatat că soluţia 
legislativă cuprinsă în art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală care nu 
permite şi contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră 
preliminară ori de către instanţa de judecată este neconstituţională. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 286/15.04.2016): 
DISPOZIŢIILE ART. 43 DIN O.G. NR. 121/1998  

PRIVIND RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A MILITARILOR 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar 
D.C.C.  
nr. 34/2016 
(M. Of. nr. 286 
din 15 aprilie 
2016) 

O.G. nr. 121/1998 
(M. Of. nr. 328 din 
29 august 1998) 

Art. 43 Sintagma „după epuizarea 
acestor căi de atac” din 
cuprinsul art. 43 din O.G. nr. 
121/1998 privind răspunderea 
materială a militarilor este 
neconstituţională 

 
În M. Of. nr. 286 din 15 aprilie 2016, a fost publicată D.C.C. nr. 34/2016 privind 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din O.G. nr. 121/1998 
privind răspunderea materială a militarilor, sintagma „după epuizarea acestor căi 
de atac”. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 43 din 

O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. 
„În situaţia în care, după epuizarea acestor căi de atac, persoanele obligate la 

repararea prejudiciului În condiţiile prezentei ordonanţe consideră că au fost lezate Într-un 
drept legitim se pot adresa instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii”. 

 
D.C.C. nr. 34/2016 
Prin Decizia nr. 34/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 2.028/2/2015 al Curţii de Apel 
Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi a constatat 
că sintagma „după epuizarea acestor căi de atac”din cuprinsul art. 43 din O.G. 
nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor este neconstituţională. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 315/25.04.2016): 
DISPOZIŢIILE ART. 18 DIN LEGEA NR. 360/2002  

PRIVIND STATUTUL POLIŢISTULUI 
 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar 
D.C.C. nr. 
172/2016 
(M. Of. nr. 315 
din 25 aprilie 
2016) 

Legea nr. 360/2002 
(M. Of. nr.. 440 din 24 
iunie 2002; cu modif. ult.) 

Art. 18 Dispoziţiile art. 18 
din Legea nr. 
360/2002 privind 
Statutul poliţistului 
sunt 
neconstituţionale 

 
În M. Of. nr. a fost publicată D.C.C. nr. 172/2016 privind excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile: 
Art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 
„Posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în situaţiile şi în 

condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor”. 
 
D.C.C. nr. 172/2016 
Prin Decizia nr. 172/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 43.450/3/2007* al Curţii de Apel 
Bucureşti – Secţia a VIII- contencios administrativ şi fiscal şi a constatat că 
dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt 
neconstituţionale. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 308/21.04.2016): 
DISPOZIŢIILE ART. 6 DIN LEGEA NR. 460/2003  

PRIVIND EXERCITAREA PROFESIUNILOR BIOCHIMIST, 
BIOLOG ŞI CHIMIST, ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA  
ŞI FUNCŢIONAREA ORDINULUI BIOCHIMIŞTILOR, 

BIOLOGILOR ŞI CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR  
DIN ROMÂNIA 

 
 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

D.C.C. nr. 
151/2016 
(M. Of. nr. 
308 din 21 
aprilie 2016) 

Legea 
460/2003 
(M. Of. nr. 
836 din 25 
noiembrie 
1998) 

Art. 6 Sintagmele „care au titlul de doctor în 
ştiinţe” şi „până la vârsta de 65 de ani, 
femeile, şi de 70 de ani, 
bărbaţii”, cuprinse în textul art. 6 
din Legea 460/2003 privind exercitarea 
profesiunilor biochimist, biolog şi 
chimist, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 
Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 
sanitar din România, sunt 
constituţionale în măsura în care se 
palică doar biochimiştilor, biologilor şi 
chimiştilor din sistemul sanitar care 
solicită continuarea activităţii 
profesionale în unităţile sanitare 
publice 

  
În M. Of. nr. 308 din 21 aprilie 2016, a fost publicată D.C.C. nr. 151/2016 

privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea 460/2003 
privind exercitarea profesiunilor biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în 
sistemul sanitar din România. 
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Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 6 din 

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor biochimist, biolog şi 
chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 
Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. 

Art. 6 „Biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar, care au titlul de doctor 
în ştiinţe şi care îndeplinesc condiţiile privind vârsta standard de pensionare, pot continua 
activitatea profesională, la cerere, până la vârsta de 65 de ani, femeile, şi de 70 de ani, 
bărbaţii, prin prelungiri anuale, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), numai cu acordul 
angajatorului”. 

 
D.C.C. nr. 151/2016 
Prin Decizia nr. 151/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 978/113/2015 al Tribunalului Brăila, 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că sintagmele 
„care au titlul de doctor în ştiinţe” şi „până la vârsta de 65 de ani, femeile, şi de 
70 de ani, bărbaţii”, cuprinse în textul art. 6 din Legea 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 
sanitar din România, sunt constituţionale în măsura în care se palică doar 
biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar care solicită 
continuarea activităţii profesionale în unităţile sanitare publice. 


