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IV. JURISPRUDENŢA CCR 
 
 ABSTRACT 
 
As a result of the activity carried on by the Constitutional Court, in April 2019, two decisions 

were published (pleas and objections of unconstitutionality admitted) relating to Law no. 98/2016 on 
public procurement and Law for the amendment and supplement of certain regulations in the field of 
public order and security. 

NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 260/4.04.2019):  
ART. 167 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 98/2016  

PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia Curţii 
Constituţionale 

Actul normativ Articol Sumar 

D.C.C. nr. 
738/2018 
  
(M. Of. nr. 260 din 
4 aprilie 2019) 

Legea nr. 98/2016 
privind 
achiziţiile 
publice 

Art. 167 alin. 
(4) 

Neconstituţionalitate 

  
În M. Of. nr. 260 din 4 aprilie 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 738/2018 referitoare 

la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din Legea  
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Astfel, Curtea a constatat că respectivele dispoziţii sunt neconstituţionale. 
  
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
Art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
„(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul 

economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei 

Revista Universul Juridic  nr. 4, aprilie 2019, pp. 178-179 



Jurisprudenţa CCR  179 

proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele 
prevăzute la art. 164 alin. (1)”. 

  
D.C.C. nr. 738/2018 
Prin Decizia nr. 738/2018, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată de Societatea Polaris M Holding – S.R.L. din 
Constanţa în Dosarul nr. 583/54/2017 al Curţii de Apel Craiova – Secţia contencios 
administrativ şi fiscal şi a constatat că dispoziţiile art. 167 alin. (4) din Legea  
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice sunt neconstituţionale. 
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 319/24.04.2019): 
LEGEA PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA  

UNOR ACTE NORMATIVE DIN DOMENIUL ORDINII  
ŞI SIGURANŢEI PUBLICE 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia Curţii 
Constituţionale 

Actul normativ Sumar 

D.C.C. nr. 145/2019 
  
(M. Of. nr. 319 din 24 
aprilie 2019) 

Legea pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative din domeniul 
ordinii şi siguranţei 
publice 

Neconstituţionalitate 

  
În M. Of. nr. 319 din 24 aprilie 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 145/2019 

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modifi-
carea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei 
publice. 

Astfel, Curtea a constatat că respectivele dispoziţii sunt neconstituţionale. 
  
Obiectul sesizării de neconstituţionalitate 
Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

ordinii şi siguranţei publice 
  
D.C.C. nr. 145/2019 
Prin Decizia nr. 145/2019, Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconsti-

tuţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că Legea pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice este neconstituţională în ansamblul său. 
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