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V. DIN JURISPRUDENŢA CCR 
 
 
 ABSTRACT 
 
As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, 4 decisions were published 

in February (pleas of unconstitutionality granted): Decision no. 625/2016 regarding the 
provisions of art. 70 of the Code of criminal procedure; Decision no. 697/2016 regarding art. 60 
paragraph (1) of the Family Code (the form prior to its amendment under Law no. 288/2007); 
Decision no. 63/2017 regarding the applications for review of constitutional legal conflicts and 
Decision no. 764/2016 regarding the provisions of art. I point 6 and art. II of the Law approving the 
Government Emergency Ordinance no. 32/2015 on the establishment of the Forest Guards. 

NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 107/07.02.2017): 
DISPOZIŢIILE ART. 70 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul 
normativ 

Sumar 

D.C.C. 
nr. 
625/2016 

Art. 70 din 
Codul de 
procedură 
penală 

Soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 70 din 
Codul de procedură penală, care stabileşte că asupra 
cererii de recuzare a procurorului formulată în faza 
de judecată, în faza camerei preliminare sau în faţa 
judecătorului de drepturi şi libertăţi se pronunţă 
procurorul ierarhic superior este neconstituţională. 

 
 În M. Of. nr. 107 din 7 februarie 2017, a fost publicată Decizia nr. 625/2016 din 

26 octombrie 2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor  
art. 69 şi art. 70 din Codul de procedură penală. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Art. 69 din Codul de procedură penală 
„(1) Asupra abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală se 

pronunţă procurorul care supraveghează urmărirea penală. 
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(2) Cererea de recuzare se adresează fie persoanei recuzate, fie procurorului. în cazul în 
care cererea este adresată persoanei care efectuează urmărirea penală, aceasta este obligată 
să o înainteze împreună cu lămuririle necesare, în termen de 24 de ore, procurorului, fără a 
întrerupe cursul urmăririi penale. 

(3) Procurorul soluţionează abţinerea sau recuzarea în cel mult 48 de ore, prin 
ordonanţă care nu este supusă niciunei căi de atac. 

(4) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele 
îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin.” 

 
Art. 70 din Codul de procedură penală 
„(1) În tot cursul procesului penal, asupra abţinerii sau recuzării procurorului se 

pronunţă procurorul ierarhic superior. 
(2) Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancţiunea inad-

misibilităţii, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, 
judecătorul sau de completul în faţa căruia s-a formulat cererea de recuzare. 

(3) Procurorul ierarhic superior soluţionează cererea în 48 de ore. 
(4) Procurorul ierarhic superior se pronunţă prin ordonanţă care nu este supusă 

niciunei căi de atac. 
(5) Procurorul recuzat poate participa la soluţionarea cererii privitoare la măsura 

preventivă şi poate efectua acte sau dispune orice măsuri care justifică urgenţa. 
(6) În caz de admitere a abţinerii sau recuzării, se va stabili în ce măsură actele 

îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin”. 
  
D.C.C. nr. 625/2016 
Prin Decizia nr. 625/2016, Curtea Constituţională: 
1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 

69 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată în Dosarul nr. 4.600/1/2015 al 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală. 

2. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată în acelaşi dosar, al aceleiaşi 
instanţe, şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 70 din Codul 
de procedură penală, care stabileşte că asupra cererii de recuzare a procurorului 
formulată în faza de judecată, în faza camerei preliminare sau în faţa jude-
cătorului de drepturi şi libertăţi se pronunţă procurorul ierarhic superior este 
neconstituţională. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 138/23.02.2017):  
ART. 60 ALIN. (1) DIN CODUL FAMILIEI  
(FORMA ANTERIOARĂ MODIFICĂRII  

PRIN LEGEA NR. 288/2007) 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul 
normativ 

Sumar 

D.C.C. 
nr. 
697/2016 

Art. 60 alin. 
(1) din 
Codul 
familiei 

Prevederile art. 60 alin. (1) din Codul familiei, în 
redactarea anterioară modificării acestora prin Legea 
nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 4/1953 – Codul familiei, sunt constituţionale în 
măsura în care nu privesc acţiunea în stabilirea 
paternităţii din afara căsătoriei introdusă de copil. 

 
În M. Of. nr. 138 din 23 februarie 2017, a fost publicată Decizia nr. 697/2016 

din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor 
art. 60 alin. (1) din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin 
Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul 
familiei. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Codul familiei 
„Art. 60 
(1) Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei poate fi pornită în termen de 

un an de la naşterea copilului”. 
 
D.C.C. nr. 697/2016 
Prin Decizia nr. 697/2016, Curtea Constituţională admite excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de Tribunalul Vaslui – Secţia civilă în 
Dosarul său nr. 4.636/189/2013 şi constată că prevederile art. 60 alin. (1) din Codul 
familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei, sunt consti-
tuţionale în măsura în care nu privesc acţiunea în stabilirea paternităţii din afara 
căsătoriei introdusă de copil. 
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3. CCR: Decizia nr. 63/2017 (M. Of. nr. 145/27.02.2017): Cererile de solu-
ţionare a conflictelor juridice de natură constituţională 

În M. Of. nr. 145 din 27 februarie 2017, a fost publicată Decizia nr. 63/2017 din 
8 februarie 2017 referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de 
natură constituţională dintre autoritatea executivă – Guvernul României, pe de o 
parte, şi autoritatea legiuitoare – Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi 
dintre autoritatea executivă – Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea 
judecătorească – Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri 
formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de 
Preşedintele României. 

Astfel, prin Cererea cu nr. 2.702 din 1 februarie 2017, Preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii a solicitat Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra 
existenţei unor conflicte juridice de natură constituţională dintre autoritatea 
executivă – Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare – 
Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă – 
Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească – Consiliul 
Superior al Magistraturii, pe de altă parte. 

Prin Cererea cu nr. CP1/213 din 2 februarie 2017, Preşedintele României a 
solicitat Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra existenţei unui conflict 
juridic de natură constituţională dintre Guvern, pe de o parte, şi Parlament şi 
Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte. 

 
Preşedintele Senatului României a transmis punctul său de vedere prin 

adresele nr. I572 şi nr. I573 din 7 februarie 2017, înregistrate la Curtea 
Constituţională cu nr. 1.334, respectiv 1.336 din 7 februarie 2017. Se arată că, atunci 
când Preşedintele României sesizează Curtea Constituţională în temeiul art. 146  
lit. e) din Constituţie, acesta ar trebui să acţioneze potrivit funcţiei sale de a veghea 
la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice prevăzute 
în Titlul III al Legii fundamentale. Această atribuţie presupune, în primul rând, ca 
Preşedintele să fie preocupat, în cea mai mare măsură, de interesele naţionale, de 
cerinţa asigurării bunei funcţionări a autorităţilor publice. Cum viaţa socială este în 
continuă schimbare, configuraţia conflictului juridic de natură constituţională 
poate evolua în funcţie de noile realităţi ale vieţii sociale, dar mai ales de disputele 
dintre actorii politici. Este chiar posibil ca un conflict dedus Curţii Constituţionale 
să îmbrace forma unui conflict juridic de natură constituţională, dar în conţinut să 
rămână o dispută politică. Astfel, preşedintele Senatului menţionează faptul, 
cunoscut publicului prin desecretizarea discuţiilor din şedinţa Guvernului în care a 
fost adoptată o ordonanţă de urgenţă cu un obiect de reglementare similar cu cel al 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017, că Preşedintele României nu a 
sesizat, la vremea respectivă, că prin adoptarea acelei ordonanţe de urgenţă s-ar fi 
creat un conflict juridic de natură constituţională între Guvern, pe de o parte, şi 
Parlament şi Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte. 
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Preşedintele Camerei Deputaţilor, prin Adresa nr. 2/1.415 din 7 februarie 
2017, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.345 din 7 februarie 2017, şi prin 
Adresa nr. 2/1.416 din 7 februarie 2017, înregistrată la Curtea Constituţională cu 
nr. 1.344 din 7 februarie 2017, a transmis punctul său de vedere în care arată că, în 
ceea ce priveşte conflictul juridic de natură constituţională dintre Guvern şi 
autoritatea judecătorească, Consiliul Superior al Magistraturii nu are competenţa şi 
nu poate emite vreun aviz cu privire la un act normativ care modifică Codul penal, 
respectiv Codul de procedură penală, în conformitate cu Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 3 din 15 ianuarie 2014. 

 
Guvernul, prin Adresa nr. 5/868/2017, înregistrată la Curtea Constituţională cu 

nr. 1.383 din 8 februarie 2017, a transmis punctul său de vedere asupra conţinutului 
conflictelor juridice de natură constituţională în care Guvernul are calitatea de parte. 
Cu privire la existenţa conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvern şi 
autoritatea legiuitoare, reprezentată de Parlamentul României, face precizarea că, 
ulterior promovării acţiunii în faţa Curţii Constituţionale, a fost adoptată Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2017, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 101 din 5 februarie 2017. Prin urmare, întrucât presupusul conflict juridic 
de natură constituţională a fost generat tocmai de existenţa Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2017, prin abrogarea acesteia, conflictul a rămas fără obiect. Mai 
mult, cu privire la admisibilitatea cererii de soluţionare a unui atare conflict, 
apreciază că pot fi titulari ai unei astfel de cereri doar conducătorii/reprezentanţii 
autorităţilor care se găsesc în conflict, iar nu persoane care nu au legătură cu niciuna 
dintre cele două autorităţi. 

 
D.C.C. nr. 63/2017 
Prin Decizia nr. 63/2017, Curtea Constituţională: 
1. Constată că nu a existat un conflict juridic de natură constituţională între 

autoritatea executivă – Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea 
legiuitoare – Parlamentul României, pe de altă parte, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 
fiind adoptată în exercitarea unei competenţe proprii a Guvernului, prevăzute 
expres de dispoziţiile art. 115 din Legea fundamentală. 

2. Constată că nu a existat un conflict juridic de natură constituţională între 
autoritatea executivă – Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea jude-
cătorească – Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, prin adoptarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 13/2017, Guvernul neîmpiedicând autoritatea 
judecătorească, reprezentată de Consiliul Superior al Magistraturii, să îşi 
realizeze o atribuţie constituţională referitoare la avizarea actului normativ. 



Din jurisprudenţa CCR 217 

NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 104/07.02.2017): 
DISPOZIŢIILE ART. I PCT. 6 ŞI ART. II DIN LEGEA  

PENTRU APROBAREA O.U.G. NR. 32/2015  
PRIVIND ÎNFIINŢAREA GĂRZILOR FORESTIERE 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul normativ Sumar 

D.C.C. 
nr. 
764/2016 

Art. I pct. 6 şi art. II din 
Legea pentru aprobarea 
O.U.G. nr. 32/2015 
privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere 

Dispoziţiile art. I pct. 6 şi art. II din 
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
sunt neconstituţionale. 

 
În M. Of. nr. 104 din 7 februarie 2017, a fost publicată Decizia nr. 764/2016 din 

14 decembrie 2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor  
art. I pct. 6 şi art. II din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Art. I. din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înfiinţarea 

Gărzilor forestiere 
„Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32 din 30 iunie 2015 privind 

înfiinţarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 
din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări: 

(…) 
6. La articolul 4, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu 

următorul cuprins: 
 
«(19) Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură şi din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia beneficiază de 
indemnizaţii de grad profesional, prevăzute în anexa nr. 3». 

Art. II. din Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înfiinţarea 
Gărzilor forestiere 
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„(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salarizarea personalului Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Gărzii Naţionale 
de Mediu şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” se stabileşte prin 
asimilare cu salarizarea personalului din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, respectiv a personalului din cadrul Gărzilor Forestiere, după caz. 

(2) Echivalarea funcţiilor şi asimilarea salariilor de bază cu funcţiile şi salariile de bază 
din cadrul autorităţilor publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv a 
personalului din cadrul Gărzilor Forestiere, după caz, prevăzută la art. (1), se face în 
condiţiile legii, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, cu avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici”. 

  
D.C.C. nr. 764/2016 
 Prin Decizia nr. 764/2016, Curtea Constituţională admite obiecţia de 

neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. I pct. 6 şi art. II din Legea 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere sunt neconstituţionale. 


