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

in March (pleas of unconstitutionality granted): Decision no. 22/2017 regarding the provisions of 
art. 220 paragraph (1) of the Code of criminal procedure; Decision no. 62/2016 regarding the 
provisions of the Law supplementing the G.E.O. no. 50/2010 on consumer loan agreements; 
Decision no. 61/2017 regarding the provisions of the Law on the procedure related to the 
interpretation of legal acts and Decision no. 44/2017 regarding the provisions of art. 7 
paragraph (1) and art. 11 paragraph (1) of Law no. 165/2013 regarding the measures to complete the 
compensation process in the form of restitution in kind or equivalent, in the case of real estate 
confiscated abusively during the communist regime in Romania. 

NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 159/03.03.2017):  
ART. 220 ALIN. (1) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul 
normativ 

Sumar 

D.C.C. 
nr. 
22/2016 

Art. 220  
alin. (1) din 
Codul de 
procedură 
penală 

Este neconstituţională soluţia legislativă regle-
mentată de dispoziţiile art. 220 alin. (1) din Codul de 
procedură penală, care permite luarea măsurii 
arestului la domiciliu, în condiţiile în care anterior 
inculpatul a fost arestat preventiv sau la domiciliu în 
aceeaşi cauză, în lipsa unor temeiuri noi care fac 
necesară privarea sa de libertate. 

 
În M. Of. nr. 159 din 3 martie 2017, a fost publicată Decizia nr. 22/2017 din 17 

ianuarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 
alin. (1) din Codul de procedură penală. 
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Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Codul de procedură penală 
„Art. 220 
(1) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată în faţa căreia se află 

cauza poate dispune, prin încheiere, arestul la domiciliu al inculpatului, la cererea motivată 
a procurorului sau din oficiu”. 

  
D.C.C. nr. 22/2017 
Prin Decizia nr. 22/2017, Curtea Constituţională admite excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 255/206/2016/a4 al Tribunalului 
Suceava – Secţia penală şi constată că este neconstituţională soluţia legislativă 
reglementată de dispoziţiile art. 220 alin. (1) din Codul de procedură penală, care 
permite luarea măsurii arestului la domiciliu, în condiţiile în care anterior 
inculpatul a fost arestat preventiv sau la domiciliu în aceeaşi cauză, în lipsa unor 
temeiuri noi care fac necesară privarea sa de libertate. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 161/03.03.2017): 
LEGEA PENTRU COMPLETAREA O. U.G. NR. 50/2010  

PRIVIND CONTRACTELE DE CREDIT  
PENTRU CONSUMATORI 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul normativ Sumar 

D.C.C.  
nr. 62/2016 

Legea pentru completarea 
O.U.G. nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru 
consumatori 

Legea pentru completarea O.U.G.  
nr. 50/2010 privind contractele de 
credit pentru consumatori este 
neconstituţională, în ansamblul 
său. 

 
În M. Of. nr. 161 din 3 martie 2017, a fost publicată Decizia nr. 62/2017 din 7 

februarie 2017 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii 
pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Legea pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit 

pentru consumatori 
  
D.C.C. nr. 62/2017 
Prin Decizia nr. 62/2017, Curtea Constituţională admite excepţia de neconsti-

tuţionalitate şi constată că Legea pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori este neconstituţională, în ansamblul 
său. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 219/30.03.2017): 
LEGEA PRIVIND PROCEDURA INTERPRETĂRII ACTELOR 

NORMATIVE 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul normativ Sumar 

D.C.C.  
nr. 61/2017 

Legea privind procedura 
interpretării actelor 
normative 

Dispoziţiile Legii privind procedura 
interpretării actelor normative sunt 
neconstituţionale. 

 
În M. Of. nr. 219 din 30 martie 2017, a fost publicată Decizia nr. 61/2017 din 7 

februarie 2017 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii 
privind procedura interpretării actelor normative, în ansamblu, precum şi, în 
special, ale art. 3 alin. (1) prin raportare la art. 10-24, ale art. 4, art. 10, art. 14 teza a 
doua, art. 16, art. 21 alin. (1) teza întâi şi ale art. 23 alin. (1) teza întâi din lege. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Legea privind procedura interpretării actelor normative 
  
D.C.C. nr. 61/2017 
Prin Decizia nr. 61/2017, Curtea Constituţională admite excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată şi constată că dispoziţiile Legii privind procedura 
interpretării actelor normative sunt neconstituţionale. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 211/28.03.2017): ART. 7 
ALIN. (1) ŞI ART. 11 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 165/2013 

PRIVIND MĂSURILE PENTRU FINALIZAREA PROCESULUI 
DE RESTITUIRE, ÎN NATURĂ SAU PRIN ECHIVALENT,  

A IMOBILELOR PRELUATE ÎN MOD ABUZIV ÎN PERIOADA 
REGIMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
CCR 

Actul 
normativ 

Sumar 

D.C.C.  
nr. 44/2017 

Art. 7 alin. 
(1) şi art. 11 
alin. (1) din 
Legea nr. 
165/2013 

Dispoziţiile art. 7 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (1) din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România 
sunt neconstituţionale. 

 
În M. Of. nr. 211 din 28 martie 2017, a fost publicată Decizia nr. 44/2017 din 31 

ianuarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 
alin. (1) şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 

 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Legea nr. 165/2013 
„Art. 7 
(1) Până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea 

hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, 
de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, eliberarea titlurilor de 
proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte 
proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar. 
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Art. 11 
(1) Comisiile locale şi judeţene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar 

a Municipiului Bucureşti au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua 
punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2018”. 

  
D.C.C. nr. 44/2017 
Prin Decizia nr. 44/2017, Curtea Constituţională admite excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 255/206/2016/a4 al Tribunalului 
Suceava – Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 7 alin. (1) şi ale art. 11  
alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România sunt neconstituţionale. 

 
 


