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

published (pleas of unconstitutionality granted) in relation to art. 145 para. (1) the first 
sentence of the Code of civil procedure and in relation to art. 82 para. (2) of the Law on the 
statute of judges and prosecutors. 

NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 353/9.05.2016): 
DISPOZIŢIILE ART. 142 ALIN. (1) TEZA ÎNTÂI ŞI ART. 145 

ALIN. (1) TEZA ÎNTÂI DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia CCR Actul 
normativ 

Articol Sumar 

D.C.C. nr. 
169/2016 
(M. Of. nr. 353 
din 9 mai 2016) 

Codul de 
procedură 
civilă 

Art. 142 alin. 
(1) teza întâi şi 
art. 145 alin. 
(1) teza întâi 

Dispoziţiile art. 142  
alin. (1) teza întâi şi  
art. 145 alin. (1) teza întâi 
din Codul de procedură 
civilă sunt constituţionale 
în măsura în care motivul 
de bănuială legitimă nu 
se raportează la calitatea 
de parte a curţii de apel în 
raza căreia funcţionează 
instanţa învestită cu 
judecarea litigiului. 

 
În M. Of. nr. 353 din 9 mai 2016, a fost publicată D.C.C. nr. 169/2016 privind 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 
alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă. 
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Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile: 
Art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de 

procedură civilă 
Art. 142 alin. (1) teza întâi 
„Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de 

competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se cere strămutarea este o 
judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia. Dacă strămutarea se cere de 
la curtea de apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
Cererea de strămutare se depune la instanţa competentă să o soluţioneze, care va înştiinţa 
de îndată instanţa de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de 
strămutare”. 

Art. 145 alin. (1) teza întâi 
„În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre 

judecată unei alte instanţe de acelaşi grad din circumscripţia sa. Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanţele judecătoreşti de 
acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de 
apel în a cărei circumscripţie se află instanţa de la care se cere strămutarea”. 

 
D.C.C. nr. 169/2016 
Prin Decizia nr. 169/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 543/33/2015 al Curţii de Apel Cluj – 
Secţia I civilă şi a constatat că dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145  
alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în măsura 
în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de parte a curţii 
de apel în raza căreia funcţionează instanţa învestită cu judecarea litigiului. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 385/20.05.2016): 
DISPOZIŢIILE ART. 82 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 303/2004 

PRIVIND STATUTUL JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia CCR Actul 
normativ 

Articol Sumar 

D.C.C.  
nr. 262/2016 
(M. Of. nr. 385 
din 20 mai 
2016) 

Legea  
nr. 303/2004 
(M. Of.  
nr. 826 din 13 
septembrie 
2005) 

Art. 82 
alin. (2) 

Dispoziţiile art. 82 alin. (2) din 
Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi 
procurorilor sunt 
constituţionale în măsura în 
care noţiunea de judecător din 
cuprinsul acestora include şi 
judecătorul Curţii 
Constituţionale 

 
În M. Of. nr. 385 din 20 mai 2016, a fost publicată D.C.C. nr. 262/2016 privind 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile: 
Art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor 
„(2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi 
foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională 
care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de 
împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o 
vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent 
sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător 
ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de 
Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul, 
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procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecă-
torilor şi procurorilor, precum şi judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi 
la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de 
specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult”. 

  
D.C.C. nr. 262/2016 
Prin Decizia nr. 262/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 7.783/99/2015 al Tribunalului Iaşi – 
Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor sunt constituţionale în măsura în 
care noţiunea de judecător din cuprinsul acestora include şi judecătorul Curţii 
Constituţionale. 

 


