
Decizia nr.68 
din 27 februarie 2017 

 
referitoare la cererea de soluYionare a conflictului juridic de natur< 

constituYional< dintre Guvernul României 群i Ministerul Public - Parchetul de pe 
lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, cerere 

formulat< de Preşedintele Senatului 
 
 

Valer Dorneanu   - preşedinte 
Marian Enache   - judec<tor 
Petre L<z<roiu   - judec<tor 
Mircea Ştefan Minea  - judec<tor 
Daniel Marius Morar   - judec<tor 
Mona-Maria Pivniceru   - judec<tor 
Livia Doina Stanciu  - judec<tor 
Simona-Maya Teodoroiu - judec<tor 
Varga Attila    - judec<tor 
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent şef 
 

 
1. Pe rol se afl< examinarea cererii de soluYionare a conflictului juridic de 

natur< constituYional< dintre Guvernul României 群i Ministerul Public - Parchetul de pe 

lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie – Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, cerere 

formulat< de Preşedintele Senatului. Sesizarea se întemeiaz< pe prevederile art.146 

lit.e) din ConstituYie şi ale art.11 alin.(1) pct.A lit.e), ale art.34, 35 şi 36 din Legea 

nr.47/1992 privind organizarea şi funcYionarea CurYii ConstituYionale. Cererea a fost 

înregistrat< la Curtea ConstituYional< sub nr.1411 din 8 februarie 2017 şi formeaz< 

obiectul Dosarului nr.430E/2017. 

2. Preşedintele CurYii ConstituYionale, în temeiul dispoziYiilor art.216 alin.(1) 

din Codul de procedur< civil<, coroborate cu cele ale art.14 din Legea nr.47/1992, 

declar< deschise lucr<rile şedinYei de judecat<. 

3. La apelul nominal r<spund p<r郡ile, pentru Guvernul României, ministrul 

justi郡iei, domnul Tudorel Toader, iar pentru Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< 

Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie – Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, doamna procuror 
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Iuliana Nedelcu. De asemenea, în sala de dezbateri este prezent 群i reprezentantul 

Pre群edintelui Senatului României, autor al sesiz<rii în prezentul dosar, invitat în 

temeiul art.52 alin.(3) din Legea nr.47/1992, senatorul 訓erban Nicolae. 

4. Preşedintele CurYii ConstituYionale, în temeiul dispoziYiilor art.216 alin.(2) 

din Codul de procedur< civil<, coroborate cu cele ale art.14 din Legea nr.47/1992, 

acord< cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care ridic< o chestiune prealabil< 

deschiderii dezbaterilor pe fond. Astfel, acesta arat< c< în cursul zilei, anterior 群edin郡ei 

în fa郡a Cur郡ii Constitu郡ionale, a intrat în posesia ultimelor acte procesuale întocmite în 

dosarul înregistrat pe rolul Parchetului de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie – 

Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, acte pe care le transmite p<r郡ilor aflate în conflict 群i 

Cur郡ii, în completarea actelor solicitate în prealabil în aceast< cauz<. În acest context, 

arat< c< las< la aprecierea Cur郡ii, în cazul în care celelalte p<r郡i solicit<, acordarea unui 

termen scurt, care s< se încadreze în cele 20 de zile în care Curtea trebuie s< se pronun郡e 

de la primirea sesiz<rii, termen necesar lu<rii la cuno群tin郡< a con郡inutului actelor 

depuse. 

5. Întrucât nici reprezentantul Guvernului României 群i nici cel al 

Pre群edintelui Senatului României nu au formulat cereri de amânare a solu郡ion<rii 

cauzei pentru a lua cuno群tin郡< de con郡inutul documentelor depuse de reprezentantul 

Ministerului Public, pre群edintele Cur郡ii ia act de depunerea acestora la dosarul cauzei 

群i arat< c< acordarea unui termen nu este necesar<, 郡inând seama 群i de faptul c< punctele 

de vedere solicitate de Curte, în baza legii, p<r郡ilor aflate în conflict, au fost deja depuse 

群i se afl< în dosarul cauzei. 

6. În continuare, pre群edintele Cur郡ii d< cuvântul reprezentantului autorului 

sesiz<rii, domnul senator 訓erban Nicolae, care sus郡ine existen郡a unui conflict juridic de 

natur< constitu郡ional< între, pe de o parte, Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< 

Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie 群i, pe de alt< parte, 

Guvernul României, în calitate de autoritate legiuitoare delegat<, 群i, prin extensie, 

Parlamentul României, în calitate de autoritate legiuitoare primar<, întrucât prin 
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ancheta penal< desf<群urat< cu privire la modul de adoptare a unui act normativ, act care 

nu este unul unilateral, ocult 群i nu apar郡ine unei singure persoane, se afecteaz< buna 

func郡ionare a unor autorit<郡i constitu郡ionale. Arat< c< nu a sesizat Curtea pentru a 

efectua o anchet< asupra unei anchete penale, ci pentru a sanc郡iona o poten郡ial< practic< 

ce ar aduce atingere principiului separa郡iei 群i echilibrului puterilor în stat.  

7. În con郡inutul art.15 alin.(2), Constitu郡ia consacr< expres no郡iunea de ”lege 

penal< mai favorabil<” , dispozi郡iile constitu郡ionale constituind temeiul dreptului 

legiuitorului de a adopta astfel de norme. Or, prin defini郡ie o lege penal< mai favorabil< 

este de natur< a crea o situa郡ie mai avantajoas< persoanelor care au s<vâr群it fapte 

penale, astfel c< adoptarea unor astfel de legi ar constitui ab initio elementul material 

al infrac郡iunii de favorizare a f<ptuitorului, împrejurare, evident, inadmisibil<, întrucât 

ar înfrânge îns<群i norma constitu郡ional< a art.15 alin.(2). În mod similar, acelea群i 

argumente subzist< 群i în situa郡ia în care legea ar viza o în<sprire a regimului penal, care 

ar conduce la condamnarea penal< a unor persoane. Concluzia la care s-ar ajunge este 

aceea c< legiuitorul adopt< acte normative cu o anumit< destina郡ie, personalizate, ceea 

ce este de neconceput. 

8. Reprezentantul Pre群edintelui Senatului României arat< c< unicul remediu 

al asan<rii viciilor de neconstitu郡ionalitate din legisla郡ia penal< îl constituie deciziile 

Cur郡ii Constitu郡ionale. O astfel de decizie este Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, care 

pân< în prezent nu a fost transpus< în legisla郡ie, legiuitorul nepunând în acord 

dispozi郡iile legale declarate neconstitu郡ionale cu actul Cur郡ii 群i, implicit cu Constitu郡ia. 

Or, atâta timp cât se desf<群oar< o anchet< penal< cu privire la modul de adoptare a 

actului normativ de transpunere a deciziei, actul jurisdic郡ional al Cur郡ii nu î群i va g<si 

consacrarea normativ<. Cu alte cuvinte, decizia Cur郡ii Constitu郡ionale este lipsit< de 

efecte juridice, întrucât autoritatea legiuitoare (Guvern 群i Parlament) este pus< sub o 

presiune nefireasc< sub aspectul exercit<rii competen郡ei sale, ceea ce determin< apari郡ia 

unui conflict juridic de natur< constitu郡ional<.  
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9. În ceea ce prive群te actul depus în 群edin郡< de reprezentantul Ministerului 

Public, respectiv ordonan郡a Parchetului de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - 

Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie prin care aceast< direc郡ie î群i declin< competen郡a c<tre 

Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie, reprezentantul autorului 

sesiz<rii arat< c< actul are menirea de a induce o fals< impresie în societate, în opinia 

public<, în sensul c< Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie ar fi o structur< paralel<, 

independent< care î群i declin< competen郡a c<tre un alt parchet, în condi郡iile în care 

aceast< direc郡ie nu este altceva decât o structur< din cadrul Parchetului de pe lâng< 

Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie. 

10. În concluzie, prin ancheta penal< desf<群urat< de organele de cercetare ale 

Ministerului Public se exercit< o form< de presiune asupra institu郡iilor implicate în 

procesul legislativ, Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi 

JustiYie – Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie arogându-群i competen郡e care apar郡in în 

exclusivitate Parlamentului 群i Guvernului. Reprezentantul Pre群edintelui Senatului 

României arat< c<, urmând aceea群i logic< de abordare, inclusiv Curtea Constitu郡ional< 

ar putea face obiectul unor cercet<ri ale parchetului, unele decizii ale instan郡ei 

constitu郡ionale care sanc郡ioneaz< codurile penale având caracterul de norme penale mai 

favorabile. 

11. În continuare, pre群edintele Cur郡ii d< cuvântul reprezentantului 

Guvernului, ministrul justi郡iei, domnul Tudorel Toader. Acesta sus郡ine admisibilitatea 

cererii de solu郡ionare a conflictului juridic de natur< constitu郡ional<, ar<tând c<, de群i 

titularul sesiz<rii nu este parte în conflict, potrivit jurispruden郡ei constante a Cur郡ii 

Constitu郡ionale, aceast< împrejurare nu constituie un impediment în analiza pe fond a 

cererii, atâta vreme cât prevederile art.146 lit.e) din Constitu郡ie con郡in, în enumerarea 

subiectelor de sezin<, pe Pre群edintele Senatului. 

12. Reprezentantul Guvernului sus郡ine c< sunt întrunite elementele 

constitutive ale unui conflict juridic de natur< constitu郡ional<, a群a cum au fost acestea 

definite în jurispruden郡a instan郡ei constitu郡ionale. De altfel, un argument puternic în 
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probarea acestui conflict îl constituie cele dou< decizii pronun郡ate anterior de Curte 

(Decizia nr.63 din 8 februarie 2017 群i Decizia nr.64 din 9 februarie 2017), prin care 

aceasta a statuat expres cu privire la faptul c< actul normativ care a generat conflictul, 

respectiv Ordonan郡a de urgen郡< nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedur< 

penal<, a fost adoptat de Guvern în exercitarea unei competen郡e constitu郡ionale proprii. 

13. În sus郡inerea argumentelor privind existen郡a unui conflict juridic de natur< 

constitu郡ional<, reprezentantul Guvernului invoc< Raportul privind ”Rela郡ia dintre 

r<spunderea politic< 群i r<spunderea penal< în ceea ce prive群te activitatea membrilor 

Guvernului”, adoptat de Comisia de la Vene郡ia, care recomand< statelor membre 

separarea responsabilit<郡ii politice a mini群trilor de cea juridic<, ar<tând c< nu trebuie 

aplicate sanc郡iuni penale pentru gre群elile 群i dezacordurile politice. Mini群trii trebuie s< 

aib< o marj< de manevr< pentru realizarea politicilor pentru care au fost învesti郡i în 

func郡ie, cu o larg< marj< de eroare, f<r< ca amenin郡area sanc郡iunilor penale s< planeze 

asupra lor. Sub acest aspect, analiza circumstan郡elor adopt<rii unui act normativ se 

circumscrie analizei constitu郡ionalit<郡ii, legalit<郡ii 群i oportunit<郡ii respectivului act, 

aspecte care excedeaz< sferei de competen郡e a Ministerului Public. Arat< c< exist< 

mecanisme constitu郡ionale 群i legale care s< asigure remedii suficiente în situa郡ia în care 

actele adoptate de Guvern sunt neconstitu郡ionale: Parlamentul care controleaz< 

ordonan郡ele Guvernului, aprobându-le sau respingându-le prin lege, instan郡a de 

contencios constitu郡ional care verific< aceste acte sub aspectul conformit<郡ii lor cu 

Legea fundamental<, precum 群i instan郡ele de contencios administrativ care controleaz< 

legalitatea actelor infralegale emise de Guvern. Ministerul Public nu are niciun rol 

politic, niciun rol în procedura de legiferare, nu poate ini郡ia sau cenzura actele 

normative. Ministerul Public aplic< legea, ac郡ionând în limitele ei, 群i nu controleaz<, 

din niciun punct de vedere, procedura de adoptare a unui act normativ. 

14. Pentru aceste argumente, reprezentantul Guvernului solicit< Cur郡ii s< 

constate existen郡a unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< între Ministerul Public 
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- Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - Direc郡ia Na郡ional< 

Anticorup郡ie 群i Guvernul României, cauzat prin faptele/actele Ministerului Public de 

verificare a legalit<郡ii, oportunit<郡ii 群i a circumstan郡elor de adoptare a Ordonan郡ei de 

urgen郡< a Guvernului nr.13/2017, 群i s< statueze cu privire la conduita pe viitor a 

Ministerului Public, în sensul c< acesta s<-群i îndeplineasc< competen郡ele 

constitu郡ionale, f<r< a putea verifica aspectele men郡ionate în prealabil.  

15. Pre群edintele Cur郡ii d< cuvântul, în continuare, reprezentantului 

Ministerului Public, doamna procuror Iuliana Nedelcu. Aceasta arat< c<, în prealabil, 

în郡elege s< sus郡in< dou< fine de neprimire a cererii de solu郡ionare a conflictului juridic 

de natur< constitu郡ional<, cerere formulat< de Pre群edintele Senatului, sub aspectul 

interesului titularului sesiz<rii. Sus郡ine c< nu se contest< lipsa calit<郡ii de parte în 

conflict, ci faptul c< acesta nu este o entitate ale c<rei interese s< fi fost lezate prin 

actele care se pretinde a fi generat conflictul, jurispruden郡a anterioar< a Cur郡ii 

Constitu郡ionale neacoperind o atare ipotez<. Nimeni nu contest< existen郡a raporturilor 

constitu郡ionale dintre Parlament 群i Guvern, îns< acestea se circumscriu sferei politice, 

iar cauza penal< care a declan群at presupusul conflict nu afecteaz< sub nicio form< 

interesele Parlamentului. În cazul în care, totu群i, s-ar re郡ine existen郡a unui atare interes 

în ceea ce-l prive群te pe Pre群edintele Senatului, în calitate de reprezentant al Senatului, 

acesta este în egal< m<sur< incident 群i în ceea ce prive群te Camera Deputa郡ilor, astfel c< 

se propune l<rgirea cadrului procesual 群i în privin郡a acestei Camere a Parlamentului. 

16. Cât prive群te fondul cauzei, reprezentantul Ministerului Public arat< c<, 

de群i jurispruden郡a Cur郡ii Constitu郡ionale statueaz< c< un conflict juridic de natur< 

constitu郡ional< reprezint< acea situa郡ie conflictual< a c<rei na群tere rezid< în mod direct 

dintr-o norm< constitu郡ional<, autorul sesiz<rii nu precizeaz< în ce m<sur< activitatea 

organelor judiciare au creat blocaje institu郡ionale 群i nici textele constitu郡ionale pe care 

se întemeiaz< conflictul juridic. Autorul sesiz<rii se limiteaz< a face alega郡ii cu privire 

la încadrarea juridic< a faptelor cu care a fost sesizat organul judiciar, la competen郡a 

acestuia 群i la demersurile punctuale ale organului judiciar, sus郡inând c< infrac郡iunile 
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reclamate nu au leg<tur< cu elaborarea 群i adoptarea unui act normativ 群i, implicit, nici 

cu ancheta penal< desf<群urat<, ceea ce ar demonstra c< însu群i autorul sesiz<rii 

recunoa群te c< demersul organului judiciar nu vizeaz< procedura de adoptare a actului 

normativ. A群a fiind, apreciaz< c< autorul sesiz<rii manifest< o pozi郡ie incert<, nu are 

convingerea existen郡ei conflictului 群i, pentru a-群i l<muri ambiguitatea, sesizeaz< 

instan郡a constitu郡ional<. 

17. În spe郡<, a existat un act de sesizare a organului judiciar – denun郡, cu 

privire la trei infrac郡iuni conexe, una dintre ele de competen郡a Direc郡iei Na郡ionale 

Anticorup郡ie. În acest context, dup< regularizarea actului de sesizare, observând c< nu 

exist< niciun impediment de natur< s< paralizeze ac郡iunea penal<, organul judiciar s-a 

aflat în situa郡ia legal<, f<r< alte posibilit<郡i, de a dispune începerea urm<ririi penale cu 

privire la faptele reclamate în respectivul denun郡, încadrarea juridic< a faptelor 

realizându-se prin însu群i actul de sesizare. Toate demersurile organului judiciar î群i 

g<sesc temeiul în dispozi郡iile Codului de procedur< penal<, care î群i au corolarul în 

dispozi郡iile constitu郡ionale referitoare la rolul Ministerului Public. Nimic din ceea ce a 

f<cut organul judiciar nu excedeaz< dispozi郡iilor legale. În aceste circumstan郡e, dac< s-

ar constata existen郡a unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< înseamn< c< 

dispozi郡iile legale care au constituit temeiul ac郡iunilor organului judiciar au o problem< 

de neconstitu郡ionalitate. Or, o atare neconstitu郡ionalitate nu poate fi constatat< în 

prezenta procedur<, ci în cea prev<zut< de art.146 lit.a) sau d) din Constitu郡ie. Pe de 

alt< parte, admi郡ând c< nu a existat o aplicare mecanic< a dispozi郡iilor legale, ci c< 

organul judiciar o f<cut o proprie interpretare a acestora, verificarea acestui aspect 

revine instan郡ei de judecat<, care este în m<sur< s< controleze actul procurorului dac< 

este sesizat<. 

18. Cu alte cuvinte, dac< s-ar admite existen郡a conflictului între autorit<郡ile 

men郡ionate, Curtea s-ar pronun郡a implicit asupra neconstitu郡ionalit<郡ii dispozi郡iilor 

legale, pe de o parte, 群i s-ar subroga în competen郡ele instan郡ei judec<tore群ti în 

verificarea actelor îndeplinite de organul judiciar, pe de alt< parte, ceea ce excedeaz< 
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competen郡elor instan郡ei constitu郡ionale. Mai mult, pe aceast< cale ”se subîntinde 

instituirea unor imunit<郡i procedurale suplimentare” pentru situa郡iile în care sunt 

sesizate presupuse fapte s<vâr群ite de persoane apar郡inând puterilor statului, ceea ce ar 

ad<uga dispozi郡iilor legale în materie.  

19. În leg<tur< cu no郡iunea de lege penal< mai favorabil<, reprezentantul 

Ministerului Public sus郡ine c< deciziile Cur郡ii Constitu郡ionale nu reprezint< lege penal< 

mai favorabil<, iar organul judiciar, în cadrul anchetei penale, nu a f<cut verificarea 

transpunerii în legisla郡ie a acestor decizii, nu a verificat oportunitatea actului legislativ, 

aceste aspecte putând fi deduse exclusiv din cele descrise de autorii denun郡ului, iar nu 

din demersurile organului judiciar. Pozi郡ia pe care organul judiciar a avut-o în aceast< 

cauz< este una perfect legal<, care va fi supus<, în principiu, controlului instan郡ei de 

judecat<. În m<sura în care se va ajunge în aceast< etap< procesual<, reprezentantul 

Ministerului Public î群i ridic< problema dac< se va re郡ine calitatea de parte în conflict 群i 

a instan郡ei judec<tore群ti. 

20. Cu privire la mentalit<郡ile sociale care se creeaz< în leg<tur< cu structurile 

parchetelor din cadrul Ministerului Public, acestea vizeaz< aspecte care 郡in de 

sociologie sau de opinii politice, care nu pot face obiect al procedurilor desf<群urate în 

fa郡a Cur郡ii Constitu郡ionale. 

21. În concluzie, organul judiciar nu a demonstrat decât c<, în exercitarea 

atribu郡iilor legale, a realizat doar acte legale cu privire la o sesizare formulat< în 

condi郡iile legii. Aceste acte pot fi verificate pe calea controlului judec<toresc 群i nu 

constituie o subrogare în competen郡ele Guvernului, ca legiuitor delegat, sau ale 

Parlamentului, ca legiuitor primar. Marja de eroare pe care legiuitorul trebuie s< o aib< 

pentru a-群i duce la îndeplinire politica propus< a fost respectat<, a群a cum a fost respectat 

群i dreptul la peti郡ie al persoanelor care au formulat denun郡ul, într-o procedur< legal< 群i 

transparent<. În aceste condi郡ii, nu exist< niciun element care s< justifice constatarea 

conflictului juridic de natur< constitu郡ional<, configurat prin anchetarea penal< a 

contextului în care a fost elaborat un act normativ, în fapt, obiect al anchetei constituind 
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presupuse fapte penale cu privire la procesul adopt<rii respectivului act 群i nicidecum 

însu群i procesul legislativ. 

22. Preşedintele CurYii ConstituYionale, având în vedere dispoziYiile art.394 

alin.(1) din Codul de procedur< civil< coroborate cu cele ale art.14 din Legea 

nr.47/1992, declar< dezbaterile închise. 

 

CURTEA,  

având în vedere actele şi lucr<rile dosarului, constat< urm<toarele: 

23. Prin cererea cu nr. I 630 din 8 februarie 2017, Preşedintele Senatului a 

solicitat CurYii ConstituYionale s< se pronunYe asupra existenYei unui conflict  
juridic de natur< constituYional< dintre Guvernul României 群i Ministerul Public 
– Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie. 

24. În motivarea sesiz<rii, Preşedintele Senatului arat< c<, de群i conflictul are 

loc între Guvern 群i Ministerul Public, având în vedere c< Ordonan郡a de urgen郡< 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 procedur< penal< a fost adoptat< 

prin delegare legislativ< constitu郡ional< 群i 郡inând seama de dispozi郡iile art. 103 alin. (3), 

art. 107 alin. (1), art. 108 alin.(3), art. 109 alin.(1), art. 110 alin.(2), art. 111, art. 112 

alin.(1), art.113 群i art. 114 alin. (2) din Constitu郡ie, care stabilesc condi郡iile în care 

Parlamentul nume群te Guvernul, controleaz< activitatea acestuia 群i poate demite 

Guvernul, Pre群edintele Senatului este îndrept<郡it s< se adreseze Cur郡ii Constitu郡ionale 

cu solicitarea de solu郡ionare a conflictului reclamat, având în vedere raporturile pe care 

Parlamentul le are cu Guvernul. 

25. Pe fondul sesiz<rii, Pre群edintele Senatului consider< c< prezentul conflict 

juridic de natur< constitu郡ional< a fost generat de demersurile procurorilor din cadrul 

Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie, constând în anchetarea circumstan郡elor în care a fost 

elaborat proiectul de ordonan郡< de urgen郡< a Guvernului referitor la modificarea 群i 
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completarea Codului penal, respectiv a Codului de procedur< penal<, fapt care a creat 

blocaje institu郡ionale. 

26. Autorul sesiz<rii î群i fundamenteaz< critica, sus郡inând c<, în opera de 

legiferare, legiuitorul ordinar sau delegat este 郡inut s< respecte valorile, principiile, 

exigen郡ele 群i limitele constitu郡ionale, pe de o parte, precum 群i normele de tehnic< 

legislativ<, pe de alt< parte. Respectarea acestor exigen郡e se verific< de c<tre instan郡a 

de contencios constitu郡ional. Legiuitorul apreciaz< oportunitatea reglement<rii, 

necesitatea adopt<rii anumitor m<suri în procesul de punere în aplicare a programului 

de guvernare. Respectarea obiectivelor din programul de guvernare se afl< sub 

controlul electoratului.  

27. Pre群edintele Senatului arat< c< Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr. 

13/2017 abordeaz< o tem< de politic< penal< a statului român, iar m<surile de politic< 

penal< se afl< în competen郡a exclusiv< a Parlamentului 群i a Guvernului, celelalte 

autorit<郡i publice, inclusiv autoritatea judec<toreasc<, pot exprima puncte de vedere în 

aceast< materie, pot 群i trebuie s< fie consultate, dar nu pot avea putere de interferen郡<, 

de amestec discre郡ionar, inclusiv de urm<rire penal<, nici a structurilor Parlamentului, 

nici a structurilor Guvernului. Or, procedând la anchetarea oportunit<郡ii, a 

circumstan郡elor 群i a împrejur<rilor elabor<rii proiectului de act normativ, reprezentan郡ii 

Ministerului Public au uzurpat unele dintre competen郡ele Guvernului, prin Ministerul 

de Justi郡ie, fapt care a condus la  apari郡ia prezentului conflict juridic de natur< 

constitu郡ional<. 

28. Astfel, potrivit comunicatelor de pres< emise de Direc郡ia Na郡ional< 

Anticorup郡ie, rezult< c< pe rolul acestui parchet se afl< în lucru un dosar de urm<rire 

penal< în faza „in rem”, ca urmare a formul<rii unui denun郡 penal cu privire la adoptarea 

de c<tre Guvern a Ordonan郡ei de urgen郡< nr.13/2017.  În ceea ce prive群te infrac郡iunea 

reglementat< de art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.115/1999, constând în „prezentarea, 

cu rea-credinМ< de date inexacte Parlamentului sau PreКedintelui României cu privire 

la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde s<vârКirea unor fapte 
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de natur< s< aduc< atingere intereselor statului”, autorul sesiz<rii consider< c< aceste 

prevederi au în vedere dispozi郡iile art.16 alin (1) din Legea nr. 90/2001 privind 

organizarea 群i func郡ionarea Guvernului României 群i a ministerelor care stipuleaz< c< 

„Prim -ministrul prezint< Camerei DeputaМilor Кi Senatului rapoarte Кi declaraМii cu 

privire la politica Guvernului Кi r<spunde la interpel<rile Кi întreb<rile care îi sunt 

adresate de c<tre deputaМi sau senatori”. În raport de infrac郡iunea men郡ionat<, 

competen郡a de solu郡ionare nu apar郡ine Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie, astfel încât 

denun郡ul trebuia înaintat de îndat< altei structuri din cadrul Parchetului de pe lâng< 

Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie spre competent< solu郡ionare. Pe de alt< parte, nu 

rezult< care au fost acele informa郡ii sau rapoarte, care au fost prezentate de prim-

ministrul României 群i care reprezint< date false, care au fost faptele de natur< s< aduc< 

atingere intereselor statului 群i în ce condi郡ii acestea au fost prezentate Parlamentului 

sau Pre群edintelui, în condi郡iile în care prevederile art.8 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.115/1999 nu se refer< la elaborarea de acte normative, astfel c< denun郡ul nu poate 

avea leg<tur< cu procedura de elaborare 群i adoptare a Ordonan郡ei de urgen郡< a 

Guvernului nr.13/2017. 

29. Pre群edintele Senatului invoc< în sus郡inerea sesiz<rii sale privind existen郡a 

unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< mai multe considerente re郡inute de Curtea 

Constitu郡ional< în Decizia nr.405 din 15 iunie 2016 referitoare la excep郡ia de 

neconstitu郡ionalitate a dispozi郡iilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art.297 

alin.(1) din Codul penal 群i ale art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea 群i sanc郡ionarea faptelor de corup郡ie.  

30. Comportamentul abuziv al organului de urm<rire penal<, în spe郡< al 

procurorilor Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie îl determin< pe Pre群edintele Senatului  s< 

ridice problema cercet<rilor penale care excedeaz< infrac郡iunii denun郡ate; a inexisten郡ei 

unor infrac郡iuni, care ar putea îndrept<郡i organele de urm<rire penal< s< ridice actele 

care au stat la baza adopt<rii unor ordonan郡e 群i proiecte de legi 群i s< audieze persoanele 

de specialitate din cadrul unui minister; problema temeiului legal al controlului 

11 

 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



organelor de urm<rire penal< asupra oportunit<郡ii promov<rii actelor normative în 

cadrul politicii penale a Guvernului; a lipsei dispozi郡iilor constitu郡ionale 群i legale, în 

baza c<rora Ministerul Public prin Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie întreprinde o 

imixtiune în puterea executiv< care ac郡ioneaz< în conformitate cu prevederile art.115 

alin. (4) prin delegare ca putere legislativ<. 

31. În concluzie, Pre群edintele Senatului solicit< Cur郡ii Constitu郡ionale ca, prin 

decizia pe care o va pronun郡a, s< constate existen郡a unui conflict juridic de natur< 

constitu郡ional< între Guvernul României, pe de o parte, 群i Ministerul Public, prin 

Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, component< a autorit<郡ii judec<tore群ti, pe de alt< parte, 

conflict generat de ac郡iunea procurorilor de verificare a oportunit<郡ii 群i circumstan郡elor 

elabor<rii  proiectului de act normativ. De asemenea, solicit< Cur郡ii s< decid< cu privire 

la deblocarea acestui conflict, statuând ca, pe viitor, organele de urm<rire penal< s< nu 

poat< ancheta oportunitatea elabor<rii actelor normative. 

32. În conformitate cu dispoziYiile art.35 alin.(1) din Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea şi funcYionarea CurYii ConstituYionale, cererea a fost comunicat< 

Guvernului 群i Ministerului Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i 

Justi郡ie, pentru a prezenta punctele lor de vedere asupra conYinutului conflictului 

juridic de natur< constituYional< şi a eventualelor c<i de soluYionare a acestuia. 

33. Ministerul Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i 
Justi郡ie a transmis punctul s<u de vedere prin Adresa nr.454/C/416/III-13/2017 din 15 

februarie 2017, înregistrat< la Curtea Constitu郡ional< cu nr.1760 din 15 februarie 2017. 

34. Cu privire la admisibilitatea sesiz<rii Cur郡ii Constitu郡ionale, Ministerul 

Public arat< c<, în condi郡iile în care se sus郡ine existen郡a unui conflict juridic de natur< 

constitu郡ional< între Guvern 群i Ministerul Public, pre群edintele Senatului nu justific< un 

interes constitu郡ional v<t<mat prin conflict. Faptul c< dispozi郡iile care normeaz< 

materia conflictului juridic de natur< constitu郡ional< [art. 146 lit. e) din Constitu郡ie, art. 

34 din Legea nr. 47/1992] enumer< printre titularii sesiz<rii 群i pre群edin郡ii celor dou< 

Camere nu este un temei suficient în acest sens. Este necesar< o rela郡ie între situa郡ia 
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juridic< a autorului sesiz<rii 群i demersul la care a apelat, aspect identificat în dreptul 

procesual civil cu interesul. Aceast< concluzie nu contravine jurispruden郡ei Cur郡ii 

Constitu郡ionale (Decizia nr.838/2009), care a considerat c< ”subiectele de drept pe care 

Legea fundamental< le îndrituieşte a sesiza Curtea sunt limitativ prev<zute, dispoziYia 

constituYional< nedistingând dup< cum autorit<Yile pe care le reprezint< sunt sau nu p<rYi 

în conflictul cu care sesizeaz< Curtea” 群i a apreciat c< una dintre autorit<郡ile men郡ionate 

de art.146 lit.e) din Constitu郡ie poate sesiza, chiar dac< nu este parte în conflict. Astfel, 

lipsa de contrarietate cu decizia men郡ionat<  rezult< din faptul c<, în cauza solu郡ionat< 

prin acea decizie, autoritatea public< care a sesizat Curtea, respectiv Pre群edintele 

României, de群i nu era parte propriu-zis< a conflictului, 群i-a întemeiat demersul pe 

dispozi郡iile art.80 alin.(2) din Constitu郡ie - rolul de mediator între puterile statului, 

vegherea la respectarea Constitu郡iei, buna func郡ionare a autorit<郡ilor publice. În acest 

context, era justificat interesul titularului sesiz<rii. În cauza de fa郡<, sesizarea unui 

conflict între autorit<郡ile men郡ionate ar fi putut apar郡ine prim-ministrului [”(…) primul-

ministru reprezint< Guvernul în relaYiile acestuia cu Parlamentul, Preşedintele 

României, Curtea Suprem< de JustiYie, Curtea ConstituYional< (...)”, potrivit art.13 

fraza a doua din Legea nr.90/2001; ”Primul -ministru îndeplineşte orice alte atribuYii 

prev<zute în ConstituYie şi de lege sau care decurg din rolul şi funcYiile Guvernului”, 

potrivit art.18 alin.(2) din aceea群i lege]. Pentru motivele expuse, Ministerul 

Public apreciaz< sesizarea ca fiind inadmisibil<. 

35. Pe de alt< parte, admi郡ând, în contextul dat, îndrept<郡irea Senatului de a 

sesiza existen郡a unui conflict juridic de natur< constitu郡ional<  群i având în vedere 

temeiurile constitu郡ionale invocate în sprijinul acesteia, Ministerul Public apreciaz< c< 

acelea群i temeiuri sunt, în egal< m<sur<, aplicabile 群i Camerei Deputa郡ilor. Pentru acest 

motiv, arat< c< se impune completarea cadrului procesual sub aspectul p<r郡ilor 

implicate în conflict, respectiv introducerea în cauz<, al<turi de Senat, 群i a Camerei 

Deputa郡ilor. 
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36. Pe fondul cauzei, Ministerul Public consider< c< nu exist< un conflict de 

natur< constitu郡ional< între Guvernul României 群i Ministerul Public, prin Direc郡ia 

Na郡ional< Anticorup郡ie. Sunt invocate în sus郡inerea acestei afirma郡ii dispozi郡iile 

constitu郡ionale referitoare la rolul Ministerului Public 群i statutul procurorilor (art.131 

群i 132 din Constitu郡ie), dispozi郡iile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciar<,  

referitoare la atribu郡iile Ministerului Public (art.62 群i 63 din lege), precum 群i 

prevederile Ordonan郡ei de urgen郡< a Guvernului nr.43/2002 privind Direc郡ia Na郡ional< 

Anticorup郡ie referitoare la competen郡a acestui parchet.  

37. În continuare, sunt invocate prevederile Codului de procedur< penal< 

referitoare la sesizarea organelor de urm<rire penal< 群i exercitarea func郡iei judiciare de 

urm<rire penal<. Astfel, se arat< c< sesizarea organelor de urm<rire penal< impune 

acestora obligativitatea efectu<rii de acte procedurale care implic< verificarea 

regulariz<rii sesiz<rii, analiza oportunit<郡ii începerii urm<ririi penale 群i administrarea 

mijloacelor de prob<, astfel încât s< fie ob郡inute informa郡iile necesare  pentru 

dispunerea unei solu郡ii. În cadrul func郡iei judiciare de urm<rire penal< se realizeaz< 

desf<群urarea investiga郡iei faptei dup< momentul sesiz<rii 群i al începerii urm<ririi 

penale, supravegherea de c<tre procuror a urm<ririi penale efectuate de organele de 

cercetare penal<,  strângerea de probe, punerea în mi群care a ac郡iunii penale 群i trimiterea 

în judecat< în vederea tragerii la r<spundere penal< a persoanelor care au comis 

infrac郡iuni. Se subliniaz< faptul c< principiul afl<rii adev<rului este principiul 

fundamental al procesului penal, potrivit c<ruia organele judiciare au obliga郡ia de a 

asigura, pe baz< de probe, aflarea adev<rului cu privire la faptele 群i împrejur<rile 

cauzei. 

38. Pe de alt< parte, Ministerul Public arat< c<, potrivit art.64 alin.(2) din Legea 

nr.304/2004, în soluYiile dispuse, procurorul este independent, în condiYiile prev<zute 

de lege, legalitatea 群i temeinicia solu郡iilor adoptate putând face obiect al cenzurii de 

c<tre procurorul ierarhic superior 群i de c<tre judec<torul de drepturi 群i libert<郡i, potrivit 

dispozi郡iilor prev<zute de art.339 - art.341 din Codul de procedur< penal<  群i de c<tre 
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instan郡a de judecat<, în cadrul procedurii de camer< preliminar<, începând cu 

dispozi郡iile art.342-348  din Codul de procedur< penal<. Pe de alt< parte, în situa郡ia în 

care se emite rechizitoriul 群i este sesizat< instan郡a de judecat<, în cadrul procedurii de 

camer< preliminar< se realizeaz< examenul întregului material de urm<rire penal< sub 

aspectul legalit<郡ii, atât din punctul de vedere al actelor de urm<rire penal< prin care s-

au administrat probele pe care se bazeaz< acuza郡ia, cât 群i al actelor de urm<rire penal< 

care au creat, din punct de vedere procesual, premisele administr<rii acestor probe. 

39. Or, sus郡ine Ministerul Public, potrivit jurispruden郡ei Cur郡ii Constitu郡ionale, 

pentru a exista un conflict juridic de natur< constituYional< între autorit<Yi publice sunt 

necesare acte sau acYiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe îşi arog< puteri, 

atribuYii sau competenYe, care, potrivit ConstituYiei, aparYin altor autorit<Yi publice, ori 

omisiunea unor autorit<Yi publice, constând în declinarea competenYei sau în refuzul de 

a îndeplini anumite acte care intr< în obligaYiile lor. Din aceast< perspectiv<, rezult< în 

mod evident, în raport cu cadrul normativ constitu郡ional 群i legal invocat, inclusiv 

jurispruden郡a Cur郡ii Constitu郡ionale, faptul c< activitatea Direc郡iei Na郡ionale 

Anticorup郡ie la care se refer< autorul sesiz<rii nu este decât expresia unor competen郡e 

constitu郡ionale proprii 群i, în consecin郡<, nu uzurp< atribu郡iile niciunei alte autorit<郡i 

publice 群i nu tulbur< ordinea constitu郡ional<. În consecin郡<, conflictul juridic de natur< 

constitu郡ional< nu exist< în condi郡iile în care un procuror din cadrul Direc郡iei Na郡ionale 

Anticorup郡ie, sesizat în baza unui denun郡, î群i exercit< func郡ia de urm<rire penal<, 

prerogative prev<zute de legea de organizare judiciar<, legea procesual penal< 群i în 

conformitate cu Legea fundamental<. De altfel, nu este lipsit de importan郡< faptul c< 

jurispruden郡a instan郡elor de judecat<  a validat, prin pronun郡area unor solu郡ii de 

condamnare, situa郡ii în care, cu ocazia adopt<rii actelor normative, au fost comise fapte 

de corup郡ie. 

40. Pe de alt< parte, Ministerul Public sus郡ine c< obiectul urm<rii penale, 

activitatea de anchet<, nu poate face obiect al controlului constitu郡ional, ci acesta poate 

fi verificat în cadrul func郡iei de verificare a legalit<郡ii trimiterii ori netrimiterii în 
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judecat< de c<tre instan郡a de judecat<. Totodat<, aducerea în dezbatere public< 群i în fa郡a 

instan郡ei de contencios constitu郡ional a  unor acte de urm<rire penal< efectuate într-un 

dosar penal aflat într-o faz< procesual nepublic< este în contradic郡ie cu dispozi郡iile  

art.285 alin.(2) din Codul de procedur< penal<. 

41. În ceea ce prive群te sus郡inerile autorului sesiz<rii referitoare la 

comportamentul abuziv al organului de urm<rire penal<, Ministerul Public apreciaz< 

c< acestea sunt de natur< s< repun< în discu郡ie rolul constitu郡ional al Direc郡iei Na郡ionale 

Anticorup郡ie, parte a Ministerului Public, în condi郡iile în care acest rol este constatat 群i 

validat inclusiv de jurispruden郡a constant< a Cur郡ii Constitu郡ionale 群i, totodat<, sunt 

susceptibile s< intre sub inciden郡a procedurilor prev<zute de dispozi郡iile art.75 din 

Legea nr.303/2004 privind statutul judec<torilor 群i procurorilor. 

42. Având în vedere considerentele expuse, Ministerul Public consider< c< nu 

exist< un conflict juridic de natur< constitu郡ional< între Guvernul României 群i 

Ministerul Public, reprezentat de Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, întrucât efectuarea 

de cercet<ri într-o cauz< penal< cu privire la posibile fapte de corup郡ie în leg<tur< cu 

adoptarea unor acte normative se realizeaz< în baza competen郡elor proprii, prev<zute 

în mod expres de lege. 

43. Guvernul, prin Adresa nr.5/1064/2017, înregistrat< la Curtea 

ConstituYional< cu nr.2246 din 27 februarie 2017, a transmis punctul s<u de vedere, în 

care arat< c<, sub aspectul admisibilit<郡ii cererii de solu郡ionare a conflictului, întrucât 

normele constitu郡ionale de referin郡< nu impun ca autorul cererii de solu郡ionare a 

conflictului s< fie parte în conflict, Preşedintele Senatului  este în drept s< formuleze 

cererea cu privire la soluYionarea conflictului juridic de natur< constituYional< dintre 

Guvernul României 群i Ministerul Public, prin Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie. Ca 

urmare cererea formulat< este admisibil< sub aspectul calit<郡ii procesuale a autorului 

acesteia. 

44. Actele 群i faptele concrete aduse în fa郡a Cur郡ii Constitu郡ionale prin cererea 

formulat< de Pre群edintele Senatului privesc, în totalitate, adoptarea unui act normativ, 
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群i anume OrdonanYa de urgenY< 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 procedur< penal<, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 

din 1 februarie 2017. În leg<tur< cu acest act normativ, Curtea Constitu郡ional< a mai 

fost sesizat< prin dou< cereri vizând  conflicte juridice de natur< constitu郡ional< între 

Parlament 群i, respectiv, Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, 群i Guvern, 

pe de alt< parte, formulate de Pre群edintele României 群i, respectiv, de pre群edintele 

Consiliului Superior al Magistraturii, fundamentate pe dispozi郡iile art.146 lit.e) din 

Constitu郡ie, pe calea unei excep郡ii de neconstitu郡ionalitate ridicate direct de Avocatul 

Poporului, în temeiul art.146 lit.d) din Constitu郡ie, 群i pe calea excep郡iei de 

neconstitu郡ionalitate ridicat< în fa郡a unei  instan郡e  judec<tore群ti. Conflictele juridice de 

natur< constitu郡ional<, precum 群i excep郡ia de neconstitu郡ionalitate ridicat< direct de 

Avocatul Poporului au fost solu郡ionate, prin Deciziile nr.63 din 8 februarie 2017, 

respectiv nr.64 din 9 februarie 2017. Ulterior pronun郡<rii acestor decizii,  Parlamentul, 

în temeiul competen郡ei sale constitu郡ionale, a adoptat legea de aprobare a ordonan郡ei 

de urgen郡< abrogatoare, respectiv Legea nr.9/2017 pentru aprobarea Ordonan郡ei de 

urgen郡< a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonan郡ei de urgen郡< a 

Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea 群i completarea Legii nr. 286/2009 privind 

Codul penal 群i a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedur< penal<, precum 群i 

pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedur< penal<, lege 

publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.144 din 24 februarie 2017. 

45. Ceea ce Guvernul dore群te a fi relevat prin trimiterea la cauzele deja 

solu郡ionate de Curtea Constitu郡ional<, precum 群i la cele aflate pe rolul s<u, respectiv la 

actele normative care s-au succedat dup< adoptarea Ordonan郡ei de urgen郡< a 

Guvernului nr.13/2017 este faptul c< exist< mecanisme constitu郡ionale 群i legale care s< 

asigure remedii eficiente în situa郡ia în care actele adoptate de Guvern în temeiul 

deleg<rii legislative ar fi neconstitu郡ionale, nelegale sau inoportune. Aceste remedii 

sunt stabilite îns< de legiuitorul constituant în competen郡a Cur郡ii Constitu郡ionale sau a 
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Parlamentului, dup< caz, în aplicarea principiului suprema郡iei Constitu郡iei 群i a 

principalei sale garan郡ii - controlul de constitu郡ionalitate, pe de o parte, respectiv a 

principiului potrivit c<ruia Parlamentul este organ legislativ suprem 群i unica autoritate 

legiuitoare a 郡<rii, pe de alt< parte. Altfel spus, controlul modului în care Guvernul î群i 

îndepline群te rolul de legiuitor delegat, în temeiul art.115 din Constitu郡ie, poate s< fie 

unul de constitu郡ionalitate (de competen郡a Cur郡ii Constitu郡ionale) ori unul de legalitate 

群i oportunitate (de competen郡a Parlamentului). Sunt avute în vedere, în acest sens, atât 

prevederile constitu郡ionale ale art.115 – Delegarea legislativ<, cât 群i ale art.111-116 

cuprinse în Capitolul IV – Raporturile Parlamentului cu Guvernul din Titlul III  al 

Constitu郡iei. În acela群i sens sunt 群i recomand<rile Comisiei de la Vene郡ia în contextul 

examin<rii criteriilor care definesc statul de drept în leg<tur< cu procedura de legiferare. 

Astfel, referitor la posibilul abuz de putere al autorit<郡ii executive în aceast< procedur<, 

controlul este strict circumstan郡iat în sensul c< acesta poate fi unul parlamentar sau în 

competen郡a unei autorit<郡i judec<tore群ti/cu sensul de control judiciar de 

constitu郡ionalitate  (a se vedea Rule of law checklist, document adoptat de Comisia de 

la Vene郡ia la cea de-a 106-a sesiune plenar<, 11-12 martie 2016, pct.51).  

46. Cât prive群te autoritatea judec<toreasc< – respectiv instan郡ele judec<tore群ti, 

Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie s< se conformeze acestui 

cadru constitu郡ional, având reglementat< posibilitatea de a declan群a mecanismele de 

exercitare a competen郡elor conferite autorit<郡ilor mai sus men郡ionate, prin formularea 

de sesiz<ri referitoare la neconstitu郡ionalitatea actelor normative, în limitele 群i cu 

respectarea atribu郡iilor Cur郡ii Constitu郡ionale, stabilite de art.146 din Constitu郡ie, iar nu 

群i o competen郡< proprie de control. 

47. Astfel, cât prive群te Ministerul Public, Guvernul invoc< dispozi郡iile art.131 

din Constitu郡ie, care prev<d c< ”reprezint< interesele generale ale societ<Мii Кi ap<r< 

ordinea de drept, precum Кi drepturile Кi libert<Мile cet<Мenilor”, îns< în ”activitatea 

judiciar<”. De aceea, potrivit art.131 alin.(3) din Constitu郡ie, ”parchetele funcМioneaz< 

pe lâng< instanМele de judecat<, conduc Кi supravegheaz< activitatea de cercetare 
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penal< a poliМiei judiciare, în condiМiile legii.” Ministerul Public nu are niciun rol 

politic, nu are niciun rol în procedura de legiferare, nu poate ini郡ia un act normativ, nu 

îl poate cenzura, nu se poate pronun郡a asupra legalit<郡ii ori oportunit<郡ii lui. Ministerul 

Public aplic< legea 群i ac郡ioneaz< în limitele legii, iar nu o controleaz<, din niciun punct 

de vedere, pentru c< dac< ar proceda astfel ar înc<lca principiul separa郡iei puterilor în 

stat, care st< la baza întregului edificiu al statului de drept. Nu este 群i nu ar fi de 

conceput 群i de acceptat ca decizia politic< de adoptare sau nu a unei m<suri legislative 

s< fie supus< controlului Ministerului Public 群i nici nu poate fi primit<  eventuala 

sus郡inere potrivit c<reia acesta 群i-ar exercita doar o competen郡< proprie atunci când 

prime群te un denun郡 legat de circumstan郡ele adopt<rii unui act normativ. O astfel de 

competen郡< a Ministerului Public nu a fost configurat< de legiuitorul constitu郡ional, nu 

are suport în nicio norm< a Constitu郡iei 群i nici nu ar fi de conceput s< existe. 

Legiferarea, cu tot ce presupune aceasta, apar郡ine, potrivit Legii fundamentale, 

Parlamentului, în calitate de legiuitor primar, 群i Guvernului, în calitate de legiuitor 

delegat.  

48. Guvernul arat< c<, în acela群i sens, Comisia de la Vene郡ia a concluzionat c< 

este un indiciu al nivelului de bun< func郡ionare 群i maturitate ale unei democra郡ii 群i de 

respect al statului de drept capacitatea unui sistem constitu郡ional na郡ional s< separe 群i 

s< disting< responsabilitatea politic< de cea penal< a mini群trilor Guvernului (a se vedea 

Raportul privind Rela郡ia dintre r<spunderea politic< 群i r<spunderea penal< în ceea ce 

prive群te activitatea membrilor Guvernului, adoptat de Comisia de la Vene郡ia cu ocazia 

celei de-a 94-a sesiuni plenare, Vene郡ia, 8-9 martie 2013). Or, Guvernul apreciaz< c< 

Legea fundamental< a României ofer< suportul acestei importante distinc郡ii, prin 

stabilirea clar< a competen郡elor autorit<郡ilor publice în leg<tur< cu procedura de 

legiferare. Circumstan郡ele, motivele, procedura de adoptare a actelor normative – în 

spe郡< ordonan郡ele de urgen郡< -  subsumate toate cerin郡elor de constitu郡ionalitate, 

legalitate, oportunitate, excedeaz<  competen郡elor pe care legiuitorul constituant le-a 

stabilit pentru Ministerul Public. De aceea, orice interferen郡< a Ministerului Public în 
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activitatea de legiferare - sub pretextul exercit<rii unei competen郡e proprii în baza  unui 

”denun郡” care prive群te adoptarea unui act normativ - constituie o grav< înc<lcare a 

competen郡elor legiuitorului delegat, consacrat< de art.115 din Constitu郡ie,  a celei de 

control politic a legiuitorului primar - Parlamentul, consacrat< de art.61 群i, respectiv, 

art.111-115 din Constitu郡ie, precum 群i a principiului separa郡iei puterilor în stat 群i a 

statului de drept, consacrate de art.1 alin.(3) 群i (5) din Constitu郡ie.  

49. Cum în mod evident în prezenta cauz<, indiferent de calific<rile 群i 

sus郡inerile din denun郡ul formulat, toate actele 群i faptele Ministerului Public în leg<tur< 

cu acest denun郡 privesc circumstan郡ele, legalitatea, oportunitatea adopt<rii Ordonan郡ei 

de urgen郡< nr.13/2017, Guvernul apreciaz< c< ancheta penal< privind aceast< ordonan郡< 

de urgen郡< constituie o imixtiune nepermis< în activitatea de legiferare, cu înc<lcarea 

flagrant< a prevederilor constitu郡ionale mai sus men郡ionate.  

50. Pentru toate aceste motive, Guvernul solicit< Cur郡ii Constitu郡ionale s< 

constate existen郡a unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< între Guvernul 

României 群i Ministerul Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie 

-  Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, conflict generat de actele acestei din urm< autorit<郡i 

de verificare a legalit<郡ii 群i oportunit<郡ii adopt<rii unui act normativ, respectiv 

Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr.13/2017, cu înc<lcarea competen郡ei exclusive de 

legiferare, în calitate de legiuitor delegat, a Guvernului, competen郡< a c<rei exercitare 

poate face obiectul doar al controlului de constitu郡ionalitate exercitat de Curtea 

Constitu郡ional<, respectiv al controlului politic 群i de legalitate exercitat de Parlament. 

Solicit<, totodat<, instan郡ei de contencios constitu郡ional ca, în calitatea sa de garant al 

suprema郡iei Constitu郡iei, s< statueze asupra conduitei pentru viitor a p<r郡ilor implicate 

în conflict, în sensul c< organele de urm<rire penal< nu au competen郡a de a verifica 

circumstan郡ele, oportunitatea 群i legalitatea în procedura de adoptare a actelor 

normative. 

51. În conformitate cu dispoziYiile art.35 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind 

organizarea şi funcYionarea CurYii ConstituYionale, potrivit c<rora ”Dezbaterea are loc 
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pe baza raportului prezentat de judec<torul-raportor, a cererii de sesizare, a punctelor 

de vedere prezentate potrivit alin.(1), a probelor administrate şi a susYinerilor 

p<rYilor”, coroborate cu dispozi郡iile art.76 din Legea nr.47/1992, în temeiul c<rora 

”Autorit<Yile publice, instituYiile, regiile autonome, societ<Yile comerciale şi orice alte 

organizaYii sunt obligate s< comunice informaYiile, documentele şi actele pe care le 

deYin, cerute de Curtea ConstituYional< pentru realizarea atribuYiilor sale”, Curtea a 

apreciat utile cauzei 群i a solicitat comunicarea, în copii certificate, a unor documente 

din dosarul înregistrat pe rolul Parchetului de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie 

– Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, respectiv a actelor de sesizare a parchetului 

(plângere, denun郡 sau act de sesizare din oficiu) 群i a ordonan郡elor de începere a 

urm<ririi penale in rem/in personam. 

52. Ministerul Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie 

a transmis prin Adresa nr.454/C/416/III-13/2017 din 21 februarie 2017, înregistrat< la 

Curtea Constitu郡ional< cu nr.1979 din 21 februarie 2017, actele de sesizare a 

Parchetului de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie – Direc郡ia Na郡ional< 

Anticorup郡ie 群i ordonan郡a de începere a urm<ririi penale in rem, acte din Dosarul 

nr.46/P/2017, înregistrat pe rolul Sec郡iei de combatere a infrac郡iunilor asimilate 

infrac郡iunilor de corup郡ie din cadrul Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie. 

53. De asemenea, la dosarul cauzei a fost depus un înscris, sub titulatura amicus 

curiae, din partea Asocia郡iei Romanian Community Coalition, prin care se sus郡ine 

sesizarea formulat< de Pre群edintele Senatului 群i se aduc argumente cu privire la 

existen郡a unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< între autorit<郡ile publice. 

 

CURTEA  

examinând cererea de solu郡ionare a conflictului juridic de natur< constituYional< dintre 

Guvernul României 群i Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie 

şi JustiYie - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, cerere formulat< de Preşedintele Senatului, 

punctele de vedere ale Ministerului Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de 
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CasaYie şi JustiYie 群i Guvernului, actele depuse la dosar, raportul întocmit de 

judec<torul-raportor, susYinerile reprezentantului Pre群edintelui Senatului, precum 群i a 

p<r郡ilor prezente, prevederile ConstituYiei şi ale Legii nr.47/1992 privind organizarea şi 

funcYionarea CurYii ConstituYionale, reYine urm<toarele: 

54. În ceea ce priveşte admisibilitatea sesiz<rii, în conformitate cu dispoziYiile 

art. 146 lit. e) din ConstituYie, Curtea ConstituYional< „soluYioneaz< conflictele juridice 

de natur< constituYional< dintre autorit<Yile publice”. În acest sens, autorit<Yi publice 

care ar putea fi implicate într-un conflict juridic de natur< constituYional< sunt numai 

cele cuprinse în Titlul III din ConstituYie, şi anume: Parlamentul, alc<tuit din Camera 

DeputaYilor şi Senat, Preşedintele României, ca autoritate public< unipersonal<, 

Guvernul, organele administraYiei publice centrale şi ale administraYiei publice locale, 

precum şi organele autorit<Yii judec<toreşti. În aceste condi郡ii, Curtea constat< c< atât 

Guvernul României, cât 群i Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de 

CasaYie şi JustiYie – Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie sunt autorit<Yi publice susceptibile 

a avea calitatea de p<rYi într-un conflict juridic de natur< constituYional<. Astfel, 

conform art.1 alin.(1) din Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr.43/2002, Direc郡ia 

Na郡ional< Anticorup郡ie este “structur< cu personalitate juridic<, în cadrul Parchetului 

de pe lâng< Înalta Curte de CasaМie Кi JustiМie”.  Art.1 alin.(3) din acela群i act normativ 

prevede c< “Procurorul general al Parchetului de pe lâng< Înalta Curte de CasaМie Кi 

JustiМie conduce DirecМia NaМional< AnticorupМie prin intermediul procurorului Кef al 

acestei direcМii.[…]” A群adar, acest parchet specializat e parte component< a 

Ministerului Public 群i, implicit, parte a autorit<郡ii judec<tore群ti. 

55. Pentru exercitarea competenYei prev<zute de ConstituYie, Curtea este 

sesizat< la cererea “Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinYii celor dou< 

Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al 

Magistraturii” . Cu privire la sus郡inerile Ministerului Public privind inadmisibilitatea 

sesiz<rii Cur郡ii Constitu郡ionale, întrucât titularul cererii de solu郡ionare a conflictului, 

Pre群edintele Senatului, nu justific< un interes constitu郡ional propriu v<t<mat, Curtea 
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re郡ine c< distinc郡ia operat< de textul constitu郡ional 群i accentuat< prin jurispruden郡a sa 

constant< între cele dou< categorii de subiecte de drept: titularii dreptului de a sesiza 

Curtea Constitu郡ional<, enumera郡i expres de norma constitu郡ional<, respectiv 

autorit<郡ile publice care pot avea calitatea de parte în conflict, consacrate pe cale 

jurispruden郡ial< ca fiind toate autorit<郡ile prev<zute de Titlul III din Constitu郡ie, are ca 

scop delimitarea calit<郡ilor procesuale ale acestora în cauza dedus< judec<郡ii Cur郡ii. 

Astfel, prima categorie, prin formularea cererii de sesizare a Cur郡ii, ac郡ioneaz< în 

virtutea dreptului conferit de Constitu郡ie, f<r< a dobândi calitatea procesual< de parte a 

conflictului, în vreme ce a doua categorie dobânde群te calitatea procesual< de parte a 

conflictului. Calitatea de titular al dreptului de sesizare a Cur郡ii nu este condi郡ionat< de 

justificarea unui interes propriu, care ar urma s< fie valorificat sau recunoscut prin 

solu郡ionarea conflictului. Curtea re郡ine c< subiectele de drept c<rora Constitu郡ia le 

atribuie rolul de a declan群a procedura prev<zut< de art.146 lit.e) sunt cele mai înalte 

demnit<郡i în stat, reprezentante ale autorit<郡ilor legislative, executive 群i judec<tore群ti. 

Ac郡iunea pe care acestea o deduc judec<郡ii Cur郡ii vizeaz< con郡inutul ori întinderea 

atribu郡iilor constitu郡ionale ale unor autorit<郡i publice sau orice alte situa郡ii juridice 

conflictuale a c<ror na群tere rezid< în mod direct în textele Constitu郡iei 群i are ca scop 

stabilirea st<rii de constitu郡ionalitate, pretins a fi afectat< prin nesocotirea principiului 

separa郡iei puterilor în stat. A群adar, în aceast< situa郡ie, interesul titularului sesiz<rii se 

suprapune cu însu群i scopul cererii formulate, care se circumscrie interesului general al 

societ<郡ii 群i anume respectarea Legii fundamentale, a principiilor 群i valorilor pe care 

aceasta le consacr< 群i le garanteaz<. Legiuitorul constituant a conferit subiectelor de 

drept enumerate în con郡inutul art.146 lit.e) rolul de garant al statului de drept, deci al 

unui interes public superior, independent de existen郡a unui interes propriu al autorit<郡ii 

care formuleaz< sesizarea. În retorica justific<rii unui interes particular al titularului 

sesiz<rii, coroborat cu limitarea subiectelor de drept care pot ini郡ia o astfel de 

procedur<, s-ar ajunge la concluzia c< norma constitu郡ional< restrânge accesul la 

instan郡a constitu郡ional< în solu郡ionarea conflictelor juridice dintre autorit<郡i. Or, o atare 
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interpretare este inadmisibil< în lumina celor prezentate mai sus. De altfel, 

jurispruden郡a Cur郡ii Constitu郡ionale (Decizia nr.270/2008, publicat< în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.290 din 15 aprilie 2008, Decizia nr. 972/2012, 

publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2012, 

Decizia nr. 460/2013, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.762 din 

9 decembrie 2013 群i Decizia nr. 261/2015, publicat< în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.260 din 17 aprilie 2015) ilustreaz< situa郡ii în care sesizarea a apar郡inut fie 

Pre群edintelui României, fie pre群edintelui Consiliului Superior al Magistraturii, cu toate 

c< aceste autorit<郡i publice nu erau p<r郡i ale conflictelor reclamate. Justificarea unui 

interes constitu郡ional al demersului ini郡iat, fie c< acesta a fost indicat expres (func郡ia de 

mediere între puterile statului prev<zut< de art.80 alin.(2) din Constitu郡ie, în cazul 

Pre群edintelui României), fie c< acesta rezulta din specificul conflictului adus în fa郡a 

instan郡ei de contencios constitu郡ional (în cazul sesiz<rii formulate de pre群edintele 

Consiliului Superior al Magistraturii, p<r郡i ale conflictului erau autorit<郡i componente 

ale autorit<郡ii judec<tore群ti – Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie ori Ministerul Public, 

astfel încât interesul Consiliului era justificat de rolul s<u constitu郡ional de garant al 

independen郡ei justi郡iei, prev<zut de art.133 alin.(1) din Constitu郡ie) nu a constituit 

temeiul legalei învestiri a instan郡ei constitu郡ionale, care a re郡inut c< ”subiectele de drept 

pe care Legea fundamental< le îndrituieşte a sesiza Curtea sunt limitativ prev<zute, 

dispoziYia constituYional< nedistingând dup< cum autorit<Yile pe care le reprezint< sunt 

sau nu p<rYi în conflictul cu care sesizeaz< Curtea”. Prin urmare, Curtea a constatat c< 

acestea sunt în drept s< formuleze cereri cu privire la soluYionarea unor conflicte 

juridice de natur< constituYional<, deşi nu sunt p<r郡i în aceste conflict, deci nu justific< 

un interes propriu. 

56. Pentru motivele expuse în prealabil, Curtea apreciaz< c< nici cererea 

Ministerului Public de a extinde cadrul procesual cu privire la introducerea în cauz< a 

Camerei Deputa郡ilor nu se justific<. 
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57. Prin urmare, Curtea urmeaz< a constata c< a fost legal sesizat< şi este 

competent<, potrivit art.146 lit.e) din ConstituYie, precum şi ale art.1, 10, 34 şi 35 din 

Legea nr.47/1992, s< se pronunYe asupra conflictului juridic de natur< constituYional< 

dintre autorit<Yile publice. 

58. Examinând cronologia evenimentelor, Curtea constat< c<, la data de 18 

ianuarie 2017, Ministerul Justi郡iei a pus în dezbatere public< un proiect de ordonan郡< de 

urgen郡< pentru modificarea 群i completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 群i a 

Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur< penal< 群i l-a transmis Consiliului Superior 

al Magistraturii spre avizare. Prin Hot<rârea nr. 65 din 25 ianuarie 2017, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul  prezentat, motivând, în esen郡<, faptul 

c< reglementarea preconizat< nu poate fi adoptat< pe calea ordonan郡ei de urgen郡< a 

Guvernului, întrucât nu sunt îndeplinite condiYiile art. 115 alin. (4) din ConstituYia 

României. La data de 31 ianuarie 2017, Ministerul Justi郡iei a transmis Consiliului Superior 

al Magistraturii, în vederea aviz<rii, un nou proiect de ordonan郡< de urgen郡< pentru 

modificarea 群i completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 群i a Legii nr. 135/2010 

privind Codul de procedur< penal<. Ulterior, în cursul aceleia群i zile, 31 ianuarie 2017, 

Guvernul României a adoptat Ordonan郡a de urgen郡< nr.13/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul 

de procedur< penal<, care este publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 

din 1 februarie 2017. 

59. Potrivit preambulului actului normativ, la adoptarea acestuia, Guvernul a 

avut în vedere punerea în acord a textelor noului Cod penal şi ale noului Cod de procedur< 

penal< cu o serie de decizii ale Cur郡ii Constitu郡ionale pentru a asigura o aplicare unitar< şi 

coerent< a textelor de lege. Aceste elemente, al<turi de necesitatea ”punerii în acord a 

Codului de procedur< penal< cu prevederile Directivei 2016/343/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale 

prezumYiei de nevinov<Yie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor 

penale”, au fost apreciate de Guvern drept o situaYie extraordinar< a c<rei reglementare nu 
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mai poate fi amânat<, în sensul art.115 alin. (4) din ConstituYie, din cauza efectelor 

negative ce ar putea fi generate de o interpretare neunitar< a legilor. 

60. Ordonan郡a de urgen郡< redefine群te con郡inutul normativ al unor infrac郡iuni, 

dezincrimineaz</incrimineaz< anumite fapte penale 群i modific< norme de procedur< 

penal<. Prin obiectul de reglementare 群i anume modificarea unor dispozi郡ii ale Codului 

penal, respectiv ale Codului de procedur< penal<, actul are caracter normativ, fiind 

susceptibil a fi aplicat unui num<r nedeterminat de persoane care cad sub incidenМa 

ipotezelor dispoziМiilor sale. 

61. La data de 31 ianuarie 2017, dou< persoane fizice au depus un denun郡 penal 

la Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie – Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie 

împotriva lui Grindeanu Sorin Mihai, prim-ministru al Guvernului, 群i a lui Iordache Florin, 

ministru al justi郡iei, pentru comiterea urm<toarelor infrac郡iuni: favorizarea f<ptuitorului, 

prev<zut< de art.269 alin.(1) din Codul penal, 群i prezentarea cu rea-credin郡< de date 

inexacte Parlamentului sau Pre群edintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau 

a unui minister, pentru a ascunde s<vâr群irea unor fapte de natur< s< aduc< atingere 

intereselor statului, prev<zut< de art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.115/1999 privind 

responsabilitatea ministerial<. Ulterior, în data de 1 februarie 2017, unul dintre peten郡i 群i-

a completat denun郡ul formulat ini郡ial, 群i a sesizat parchetul 群i cu privire la s<vâr群irea 

infrac郡iunii prev<zute de art.13 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancYionarea faptelor de corupYie.  

62. În baza denun郡ului formulat, s-a înregistrat Dosarul nr.46/P/2017 al Sec郡iei 

de combatere a infrac郡iunilor asimilate infrac郡iunilor de corup郡ie din cadrul Direc郡iei 

Na郡ionale Anticorup郡ie, în care, prin Ordonan郡a din 1 februarie 2017, procurorul de caz a 

dispus începerea urm<ririi penale cu privire la s<vâr群irea urm<toarelor infrac郡iuni: 

folosirea influenYei ori a autorit<Мii sale de c<tre persoana care îndeplineşte o funcYie de 

conducere într-un partid în scopul obYinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau 

alte foloase necuvenite, infrac郡iune prev<zut< de art.13 din Legea nr.78/2000, favorizarea 

f<ptuitorului, infrac郡iune prev<zut< de art.269 alin.(1) din Codul penal, 群i prezentarea cu 
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rea-credinМ< de date inexacte Parlamentului sau PreКedintelui României cu privire la 

activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde s<vâr群irea unor fapte de natur< 

s< aduc< atingere intereselor statului, infrac郡iune prev<zut< de art.8 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.115/1999. 

63. În data de 2 februarie 2017, Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie a remis un 

comunicat public, prin Adresa nr.126/VIII/3, în care anun郡< c<: ”La Direc郡ia Na郡ional< 

Anticorup郡ie s-a înregistrat o sesizare depus< de mai multe persoane fizice cu privire la 

posibile fapte aflate în competen郡a de solu郡ionare a institu郡iei, în leg<tur< cu modalitatea 

de adoptare a unor acte normative. Ca urmare, în conformitate cu prevederile procesual 

penale, se efectueaz< acte procedurale cu privire la aspectele sesizate.” 

64. Ca urmare a situa郡iei create, Pre群edintele Senatului a sesizat Curtea 

Constitu郡ional< pentru solu郡ionarea unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< dintre 

Guvernul României 群i Ministerul Public – Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, conflict 

generat prin ac郡iunea procurorilor de anchetare a oportunit<郡ii 群i circumstan郡elor elabor<rii 

proiectului Ordonan郡ei de urgen郡< 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 procedur< penal<. 

65. Curtea re郡ine c<, ulterior sesiz<rii sale, în Dosarul nr.46/P/2017 al Sec郡iei de 

combatere a infrac郡iunilor asimilate infrac郡iunilor de corup郡ie din cadrul Direc郡iei 

Na郡ionale Anticorup郡ie, a fost emis< Ordonan郡a din 24 februarie 2017, prin care, având în 

vedere 群i o ordonan郡< emis< în prealabil, în aceea群i zi, prin care se dispusese extinderea 

urm<ririi penale în cauz< cu privire la infrac郡iunile de sustragere sau distrugere de 

înscrisuri; sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri 群i fals intelectual, 

procurorul de caz a dispus: clasarea cauzei având ca obiect infrac郡iunea prev<zut< de 

art.13 din Legea nr.78/2000, respectiv folosirea influenМei ori autorit<Мii ca persoan< care 

îndeplineКte o funcМie de conducere într-un partid, în scopul obМinerii pentru sine ori 

pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; disjungerea 群i declinarea la 

Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie, spre competent< solu郡ionare, sub 
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aspectul s<vâr群irii urm<toarelor infrac郡iuni: favorizarea f<ptuitorului; prezentarea, cu rea-

credinМ<, de date inexacte Parlamentului sau PreКedintelui României cu privire la 

activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde s<vârКirea unor fapte de 

natur< s< aduc< atingere intereselor statului; sustragerea sau distrugerea de înscrisuri; 

sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri; fals intelectual. 

66. În ceea ce priveşte noYiunea de conflict juridic de natur< constituYional< 
dintre autorit<Yi publice, Curtea ConstituYional< a statuat, prin Decizia nr.53 din 28 

ianuarie 2005, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 17 

februarie 2005, c< acesta presupune “acte sau acYiuni concrete prin care o autoritate sau 

mai multe îşi arog< puteri, atribuYii sau competenYe, care, potrivit ConstituYiei, aparYin 

altor autorit<Yi publice, ori omisiunea unor autorit<Yi publice, constând în declinarea 

competenYei sau în refuzul de a îndeplini anumite acte care intr< în obligaYiile lor”. De 

asemenea, prin Decizia nr.97 din 7 februarie 2008, publicat< în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.169 din 5 martie 2008, Curtea a reYinut: „Conflictul juridic de natur< 

constituYional< exist< între dou< sau mai multe autorit<Yi şi poate privi conYinutul ori 

întinderea atribuYiilor lor decurgând din ConstituYie, ceea ce înseamn< c< acestea sunt 

conflicte de competenY<, pozitive sau negative, şi care pot crea blocaje instituYionale.” În 

sfârşit, Curtea a mai statuat c< textul art. 146 lit. e) din ConstituYie „stabileşte competenYa 

CurYii de a soluYiona în fond orice conflict juridic de natur< constituYional< ivit între 

autorit<Yile publice, iar nu numai conflictele de competenY< n<scute între acestea”. Prin 

urmare, noYiunea de conflict juridic de natur< constituYional< „vizeaz< orice situaYii 

juridice conflictuale a c<ror naştere rezid< în mod direct în textul ConstituYiei” (a se vedea 

Decizia CurYii ConstituYionale nr. 901 din 17 iunie 2009, publicat< în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 503 din 21 iulie 2009).  

67. Pentru soluYionarea cererii ce formeaz< obiectul cauzei de faY<, Curtea 

ConstituYional< trebuie s< se raporteze la textele din Legea fundamental< incidente şi, prin 

interpretarea dat<, s< desluşeasc< intenYia legiuitorului constituant, astfel încât, în final, s< 

ajung< la soluYionarea conflictelor instituYionale invocate. 
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68. FaY< de circumstanYierea realizat< în jurisprudenYa citat< cu privire la atribuYia 

conferit< CurYii ConstituYionale de art.146 lit.e) din ConstituYie, rezult< c< în prezenta 

cauz< Curtea va decide dac< aspectele sesizate în cererea Preşedintelui Senatului întrunesc 

elementele constitutive ale unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< între Guvernul 

României, pe de o parte, 群i Ministerul Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 

群i Justi郡ie – Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, pe de alt< parte, urmând a analiza dac< prin 

verificarea circumstan郡elor, a legalit<郡ii 群i a oportunit<郡ii adopt<rii Ordonan郡ei de urgen郡< 

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 procedur< penal<, Ministerul Public 

– Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie 群i-a arogat competen郡a de a efectua o anchet< penal< 

într-un domeniu care excedeaz< cadrului legal, cu înc<lcarea competen郡ei Guvernului de 

a adopta acte normative. 

69. Pentru a decide cu privire la existen郡a sau nu a conflictului, Curtea trebuie în 

prealabil s< determine cadrul 群i limitele competen郡elor constitu郡ionale 群i legale ale 
autorit<郡ilor aflate în conflict, pe de o parte, 群i s< stabileasc< starea de fapt, respectiv 

s< deceleze în func郡ie de datele concrete ale spe郡ei acea conduit< (acte, fapte, ac郡iuni, 

inac郡iuni) care a constituit sau nu sursa conflictului, pe de alt< parte. Cu alte cuvinte, în 

solu郡ionarea cererilor privind conflictele juridice de natur< constitu郡ional<, un rol decisiv 

în pronunМarea soluМiei îl are situaМia factual<, a c<rei judicioas< determinare constituie 

premisa analizei efectuate de Curtea Constitu郡ional<. În exercitarea acestei atribu郡ii, 

Curtea nu face un control abstract al constituМionalit<Мii conduitei autorit<Мilor publice 

implicate în conflict, ci ea decide asupra unui conflict concret, generat de un anumit 

act/fapt/ac郡iune/inac郡iune, conflict pe care are obliga郡ia de a-l solu郡iona, sanc郡ionând 

abaterea de la normele constitu郡ionale. 

70. În lumina celor statuate în paragraful anterior, cu privire la cadrul 群i limitele 

competen郡elor constitu郡ionale 群i legale ale autorit<郡ilor aflate în conflict, în ceea ce 

prive群te competen郡a Guvernului de a adopta ordonan郡e de urgen郡<, Curtea observ< c< 

art.1 alin.(4) din ConstituYie a instituit principiul separaYiei şi echilibrului puterilor în 
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cadrul democraYiei constituYionale, ceea ce presupune, pe de o parte, c< niciuna dintre cele 

trei puteri nu poate interveni în activitatea celorlalte puteri, iar pe de alt< parte, presupune 

controlul prev<zut de lege asupra actelor emise de fiecare putere în parte. 

71. Potrivit art.102 alin. (1) din ConstituYie, "Guvernul, potrivit programului s<u 

de guvernare acceptat de Parlament, asigur< realizarea politicii interne şi externe a Y<rii 

şi exercit< conducerea general< a administraYiei publice". Realizarea programului de 

guvernare acceptat de Parlament presupune şi promovarea, respectiv adoptarea de acte 

normative pentru reglementarea relaYiilor sociale vizate la elaborarea acestui program.  

72. În ceea ce priveşte promovarea actelor normative, aceasta se poate realiza 

de c<tre Guvern prin exercitarea dreptului s<u de iniYiativ< legislativ<, în condiYiile art.74 

din ConstituYie ("iniYiativa legislativ< aparYine, dup< caz, Guvernului, deputaYilor, 

senatorilor sau unui num<r de cel puYin 100.000 de cet<Yeni cu drept de vot [...]”), urmat< 

de dezbaterea legii în cadrul procedurii legislative ordinare, sau prin angajarea r<spunderii 

în faYa Parlamentului, în condiYiile art. 114 din ConstituYie (”Guvernul îşi poate angaja 

r<spunderea în faYa Camerei DeputaYilor şi a Senatului, în şedinY< comun<, asupra unui 

program, a unei declaraYii de politic< general< sau a unui proiect de lege”), urmat< de 

dezbaterea unei probleme eminamente politice, legate de p<strarea mandatului sau 

demiterea Guvernului. Cele dou< instituYii - iniYiativa legislativ< şi angajarea r<spunderii - 

dau expresie unor competenYe constituYionale ale Guvernului şi nu se exclud una pe 

cealalt<. 

73. Cu privire la competen郡a Guvernului de a adopta acte cu caracter normativ 

cu putere de lege, Curtea s-a pronun郡at printr-o jurispruden郡< vast<, exemplu fiind, recenta 

Decizie nr.63 din 8 februarie 2017, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.165 din 27 februarie 2017, în care instan郡a constitu郡ional< a statuat c< prevederile art.61 

alin.(1) teza a doua din Constitu郡ie confer< Parlamentului calitatea de unic< autoritate 

legiuitoare a 郡<rii, iar în virtutea acestui monopol legislativ, Parlamentul este singura 

autoritate public< care adopt< legi. Conceputul de "lege" se define群te prin raportare la dou< 

criterii: cel formal sau organic şi cel material. Potrivit primului criteriu, legea se 
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caracterizeaz< ca fiind un act al autorit<Yii legiuitoare, ea identificându-se prin organul 

chemat s< o adopte şi prin procedura ce trebuie respectat< în acest scop. Aceast< concluzie 

rezult< din coroborarea dispoziYiilor art.61 alin.(1) teza a doua din ConstituYie, conform 

c<rora "Parlamentul este[ ... ] unica autoritate legiuitoare a Y<rii" cu prevederile art.67, 76, 

77 şi 78, potrivit c<rora Camera Deputa郡ilor 群i Senatul adopt< legi, care sunt supuse 

promulg<rii de c<tre Preşedintele României şi care intr< în vigoare la trei zile dup< 

publicarea lor în Monitorul Oficial al României, dac< în conYinutul lor nu este prev<zut< o 

alt< dat< ulterioar<. Criteriul material are în vedere conYinutul reglement<rii, definindu-se 

în considerarea obiectului normei, respectiv a naturii relaYiilor sociale reglementate, sub 

acest aspect Parlamentul având plenitudine de legiferare (paragraful 88). 

74. CompetenYa originar< a Guvernului, autoritate executiv<, este prev<zut< în 

art.108 alin.(2) din ConstituYie şi priveşte organizarea execut<rii legilor, acte de 

reglementare primar<, prin emiterea de hot<râri, acte normative de reglementare 

secundar<. Hot<rârile Guvernului sunt acte administrative normative sau individuale, 

emise în scopul bunei administr<ri a execut<rii cadrului normativ primar, care reclam< 

stabilirea de m<suri 群i reguli subsecvente, care s< asigure corecta aplicare acestuia. 

Hot<rârile se adopt< întotdeauna în baza legii, secundum legem, 群i asigur< aplicarea sau 

aducerea la îndeplinire a legilor. Cu alte cuvinte, în sistemul constitu郡ional român, regula 

este aceea c< Guvernul nu dispune de dreptul de reglementare primar< a rela郡iilor sociale, 

ci doar de a adopta legisla郡ia secundar<. Cu toate acestea, ConstituYia instituie prin art.108 

alin.(3) şi art.115 alin.(1)-(3), competen郡a Guvernului de a emite ordonan郡e, deci o 

competenY< normativ< derivat< dintr-o lege de abilitare, adoptat< de Parlament, prin care 

unica autoritate legiuitoare din România deleag<, pentru un interval limitat de timp, 

competen郡a de legiferare în domenii strict delimitate de Constitu郡ie 群i de legea de abilitare. 

Exercitarea acestei competenYe se include tot în sfera puterii executive, deoarece prin 

emiterea de ordonanYe, Guvernul aduce la îndeplinire legea de abilitare, cu specificul pe 

care îl implic< o asemenea lege în ceea ce priveşte aprecierea limitelor abilit<rii acordate. 

Cu toate c<, prin efectul abilit<rii, Guvernul emite un act care, prin con郡inutul s<u, are 
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caracter legislativ, fiind consecin郡a unei deleg<ri legislative, ordonan郡a r<mâne un act 

administrativ al autorit<郡ii executive. Mai mult, sub aspectul competen郡ei de legiferare, 

Curtea a reYinut c< relaYia dintre puterea legislativ< şi cea executiv< se des<vâr群e群te prin 

competenYa conferit< Guvernului de a adopta ordonanYe de urgenY< în condiYiile stabilite 

de art.115 alin.(4)-(6) din ConstituYie. Astfel, ordonanYa de urgenY<, ca act normativ ce 

permite Guvernului, sub controlul Parlamentului, s< fac< faY< unei situaYii extraordinare, 

se justific< prin necesitatea şi urgenYa reglement<rii acestei situaYii care, datorit< 

circumstanYelor sale, impune adoptarea de soluYii imediate în vederea evit<rii unei grave 

atingeri aduse interesului public (paragrafele 89-91). 

75. Regimul particular al ordonanYei de urgenY< este prev<zut în art.115 alin.(4)-

(6) din ConstituYie şi se refer< la cazurile în care poate fi emis<: situaYii extraordinare a 

c<ror reglementare nu poate fi amânat<, Guvernul având obligaYia de a motiva urgenYa în 

cuprinsul acesteia; intrarea în vigoare: numai dup< depunerea spre dezbatere în procedur< 

de urgenY< la Camera iniYial sesizat< şi convocarea obligatorie a Parlamentului, dac< nu se 

afl< în sesiune; domeniul de reglementare: acesta poate fi şi de natura legilor organice, caz 

în care legea de aprobare se adopt< cu majoritatea prev<zut< de art.76 alin.(1) din 

Constitu郡ie; ordonanYa de urgenY< nu poate fi îns< adoptat< în domeniul legilor 

constituYionale, nu poate afecta regimul instituYiilor fundamentale ale statului, drepturile, 

libert<Yile şi îndatoririle prev<zute de ConstituYie, drepturile electorale şi nu poate viza 

m<suri de trecere silit< a unor bunuri în proprietatea public<. Având în vedere aceste 

considerente, Curtea a re郡inut c<, pe lâng< monopolul legislativ al Parlamentului, 

ConstituYia, în art.115, consacr< delegarea legislativ<, în virtutea c<reia Guvernul poate 

emite ordonanYe simple [art.115 alin.(1)-(3)] sau ordonan郡e de urgenY< [art.115 alin.(4)-

(6)]. Astfel, transferul unor atribuYii legislative c<tre autoritatea executiv< se realizeaz< 

printr-un act de voinY< al Parlamentului ori, pe cale constituYional<, în situaYii 

extraordinare, şi numai sub control parlamentar (paragrafele 92-93). 

76. Analizând existen郡a unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< între 

Guvernul României 群i Parlament, sub aspectul atribu郡iilor de legiferare, prin Decizia nr.63 
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din 8 februarie 2017, Curtea, având în vedere considerentele re郡inute în jurispruden郡a sa 

constant<, pe de o parte, 群i dispoziYiile constituYionale ale art.115, pe de alt< parte, a 

constatat c< prin adoptarea OrdonanМei de urgenМ< nr.13/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul 

de procedur< penal<, Guvernul a exercitat o competenY< proprie, prev<zut< în mod expres 

de dispoziМiile art.115 din Legea fundamental<. 

77. În ceea ce prive群te controlul respect<rii procedurii de adoptare a unei 

ordonan郡e simple sau de urgen郡< a Guvernului 群i a con郡inutului normativ al acesteia, 

sub aspectul legalit<郡ii, a群a cum a fost precizat în prealabil, în sistemul constitu郡ional 

român, regula este aceea c< Guvernul nu dispune de dreptul de reglementare primar< a 

rela郡iilor sociale, ci doar de a adopta legisla郡ia secundar<. Cu toate acestea, ConstituYia 

instituie prin art.108 alin.(3) şi art.115 alin.(1)-(3), competen郡a Guvernului de a emite 

ordonan郡e, deci o competenY< normativ< derivat< dintr-o lege de abilitare, adoptat< de 

Parlament, iar prin dispozi郡iile cuprinse în art.115 alin.(3)-(6), competen郡a Guvernului de 

a emite ordonan郡e de urgen郡<, în condi郡iile prev<zute expres în îns<群i norma 

constitu郡ional<.  

78. Din punct de vedere material, al con郡inutului de drept substan郡ial, 

ordonan郡ele simple sau de urgen郡< ale Guvernului au putere de lege, fiind considerate acte 

de reglementare primar<. Prin definiYie, legea, ca act juridic de putere, are caracter 

unilateral, dând expresie exclusiv voinYei legiuitorului, ale c<rei conYinut şi form< sunt 

determinate de nevoia de reglementare a unui anumit domeniu de relaYii sociale şi de 

specificul acestuia. Domeniul de incidenY< a reglement<rii este determinat de legiuitor, ea 

fiind conceput< pentru a fi aplicat< unui num<r nedeterminat de cazuri concrete, în funcYie 

de încadrarea lor în ipoteza normelor edictate. În caz contrar, în m<sura în care domeniul 

de incidenY< a reglement<rii este determinat concret, având în vedere raYiuni intuitu 

personae, legea are caracter individual, fiind aplicabil< unui singur caz prestabilit f<r< 

echivoc, 群i, implicit, î群i pierde legitimitatea constitu郡ional<, înc<lcând principiul egalit<郡ii 

în drepturi a cet<郡enilor 群i principiul separa郡iei puterilor în stat (a se vedea Decizia nr. 600 
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din 9 noiembrie 2005, Decizia nr. 970 din 31 octombrie 2007, Decizia nr. 494 din 21 

noiembrie 2013). 

79. Din punct de vedere formal, al autorit<郡ii emitente, atât legisla郡ia secundar< 

(hot<rârile de Guvern), cât 群i legisla郡ia primar< (ordonan郡ele simple 群i de urgen郡<) 

reprezint< acte administrative. Dreptul comun în materia controlului actelor 

administrative îl constituie Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, care prevede 

la art.1 alin.(1) c< ”Orice persoan< care se consider< v<t<mat< într-un drept al s<u ori 

într-un interes legitim, de c<tre o autoritate public<, printr-un act administrativ sau prin 

nesoluYionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanYei de contencios 

administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a 

interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzat<. Interesul legitim poate fi atât 

privat, cât şi public” . Cu toate acestea, prin derogare de la regula de drept comun, 

ordonanМele simple sau de urgenМ< ale Guvernului nu sunt supuse controlului de 

legalitate efectuat de instan郡a judec<toreasc< de drept comun, ci, în virtutea calit<Мii lor 

de acte de reglementare primar<, deci echivalente legii, sunt supuse controlului de 

constituМionalitate consacrat de art.146 lit.d) din ConstituМie. Astfel, în temeiul normei 

constitu郡ionale 群i a dispozi郡iilor Legii nr.47/1992, pot face obiect al controlului de 

constitu郡ionalitate a posteriori, pe care invoc<rii unei excep郡ii de neconstitu郡ionalitate, o 

ordonanY<, în ansamblul s<u, ori doar anumite dispoziYii din aceasta. Controlul vizeaz< 

aspecte de constituМionalitate extrinsec<, anume procedura de adoptare a actului, 群i 

aspecte de constituМionalitate intrinsec<, respectiv conМinutul normativ al actului. Cu alte 

cuvinte, cercetarea aspectelor de legalitate a ordonanМelor simple sau de urgenМ< ale 

Guvernului vizeaz< exclusiv raportarea la Legea fundamental<, care consacr< procedura 

de adoptare a acestui tip de act normativ, precum 群i drepturile 群i libert<郡ile fundamentale 

pe care con郡inutul acestuia trebuie s< le respecte. Or, în temeiul art.142 alin.(1) din 

Constitu郡ie, Curtea Constitu郡ional< este garantul suprema郡iei Legii fundamentale, iar, 

potrivit art.1 alin.(2) din legea nr.47/1992, aceasta este unica autoritate de jurisdic郡ie 

constitu郡ional< din România. Cu alte cuvinte, în conformitate cu dispozi郡iile 
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constitu郡ionale 群i legale în vigoare, doar Curtea Constitu郡ional< este abilitat< s< 

efectueze controlul asupra ordonan郡elor simple sau de urgen郡< ale Guvernului, nicio 
alt< autoritate public< neavând competen郡a material< în acest domeniu. 

80. Potrivit dispozi郡iilor art.147 alin.(1) din Constitu郡ie, „DispoziYiile din legile 

şi ordonanYele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind 

neconstituYionale, îşi înceteaz< efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei 

CurYii ConstituYionale dac<, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dup< caz, nu 

pun de acord prevederile neconstituYionale cu dispoziYiile ConstituYiei. Pe durata acestui 

termen, dispoziYiile constatate ca fiind neconstituYionale sunt suspendate de drept”. 

Deciziile CurYii ConstituYionale prin care s-a constatat neconstituYionalitatea unor 

ordonanYe ori a unor dispoziYii din acestea sunt general obligatorii (erga omnes), iar 

dispozi郡iile normative nu mai pot fi aplicate de nicio autoritate public< de la data public<rii 

în Monitorul Oficial a deciziei CurYii ConstituYionale. „Decizia de constatare a 

neconstituYionalit<Yii face parte din ordinea juridic< normativ<, prin efectul acesteia 

prevederea neconstituYional< încetându-şi aplicarea pentru viitor” (a se vedea în acest sens 

Decizia nr.847 din 8 iulie 2008, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.605 din 14 august 2008). A群a fiind, constatarea lipsei de conformitate cu legea 

superioar<, ConstituМia, lipseКte de efecte juridice actul normativ, sancМiunea aplicat< 

vizând exclusiv îndep<rtarea actului din fondul activ al dreptului, f<r< a constitui 

premisa unei r<spunderi juridice a persoanelor implicate în procedura de legiferare sau 

în actul decizional.  

81. Cu privire la acest aspect, Constitu郡ia prevede în mod expres în art.72 alin.(1) 

– Imunitatea parlamentar<, c< ”deputaМii Кi senatorii nu pot fi traКi la r<spundere juridic< 

pentru voturile […] exprimate în exercitarea mandatului.” Reglementarea constituYional< 

a imunit<Yii parlamentare este justificat< de necesitatea protecYiei mandatului parlamentar, 

ca garanYie a înf<ptuirii prerogativelor constituYionale şi, totodat<, o condiYie a 

funcYion<rii statului de drept. În activitatea sa, parlamentarul trebuie s< se bucure de o 

real< libertate de gândire, expresie şi acYiune, astfel încât s< îşi exercite mandatul în mod 
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eficient (a se vedea în acest sens Decizia nr.799 din 17 iunie 2011 asupra proiectului de 

lege privind revizuirea ConstituYiei României). Aceast< imunitate care vizeaz< actul 

decizional de legiferare este aplicabil< mutatis mutandis Кi membrilor Guvernului, în 

activitatea lor de legiuitor delegat. Astfel, odat< cu delegarea legislativ< se transfer< 群i 

garan郡iile aferente prev<zute de Constitu郡ie pentru exercitarea acestei prerogative în 

deplina libertate. Ca atare, niciun ministru nu poate fi tras la r<spundere pentru opiniile 

politice sau ac郡iunile exercitate în vederea elabor<rii ori adopt<rii unui act normativ cu 

regim de lege. A admite contrariul înseamn< a las<, indirect, posibilitatea intruziunii în 

procesul legislativ a unei alte puteri, cu consecin郡a direct< a înc<lc<rii separa郡iei puterilor 

în stat. Exonerarea de r<spundere pentru activitatea de legiferare este o garanМie a 

exercit<rii mandatului faМ< de eventuale presiuni sau abuzuri ce s-ar comite împotriva 

persoanei care ocup< funcМia de parlamentar sau de ministru, imunitatea asigurându-i 

acesteia independenМa, libertatea Кi siguranМa în exercitarea drepturilor Кi a obligaМiilor 

ce îi revin potrivit ConstituМiei Кi legilor. 

82. În acest context, Curtea apreciaz< relevante cele re郡inute prin Decizia nr.405 

din 15 iunie 2016, paragraful 79, când, analizând no郡iunea de "act", folosit< de legiuitor în 

cuprinsul reglement<rii infracYiunii de abuz în serviciu, Curtea a observat c< aceasta poate 

fi interpretat< fie în sensul de act material realizat de o persoan<, fie de act juridic 

normativ, definit ca izvorul de drept creat de organe ale autorit<Yii publice, învestite cu 

competenYe normative (Parlament, Guvern, organe administrative locale), fie ca act al 

puterii judec<toreşti. Din aceast< perspectiv<, Curtea a observat c< «modalitatea de 

interpretare a noYiunii de "act" poate determina o aplicare a legii care, într-o anumit< 

m<sur<, interfereaz< cu proceduri judiciare reglementate de legiuitor în mod expres 

printr -o legislaYie distinct< de cea penal<, cum ar fi procedura excepYiei de nelegalitate 

[n.r. mutatis mutandis, procedura excepМiei de neconstituМionalitate] sau procedura 

c<ilor de atac împotriva hot<rârilor judec<toreşti».  

83. Având în vedere aceste considerente, Curtea apreciaz< c< argumentele 

re郡inute în decizia precitat< sunt pe deplin aplicabile în materia procedurilor de adoptare a 
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actelor cu caracter normativ ale Guvernului, în acest caz, sancМiunea aplicat< pentru 

nerespectarea dispoziМiilor legale sau constituМionale fiind una de drept constituМional, 

extrapenal, respectiv constatarea neconstitu郡ionalit<郡ii ordonan郡ei simple sau de urgen郡< a 

Guvernului de c<tre Curtea Constitu郡ional<, în temeiul art.146 lit.d) din Constitu郡ie, cu 

consecin郡a lipsirii ei de efecte juridice. 

84. În ceea ce prive群te controlul respect<rii procedurii de adoptare a unei 

ordonan郡e simple sau de urgen郡< a Guvernului 群i a con郡inutului normativ al acesteia, 
sub aspectul oportunit <郡ii, Curtea re郡ine c< actul de reglementare primar< (legea, 

ordonan郡a simpl< 群i cea de urgen郡< a Guvernului), ca act juridic de putere, este expresia 

exclusiv< a voinYei legiuitorului, care decide s< legifereze în func郡ie de nevoia de 

reglementare a unui anumit domeniu de relaYii sociale şi de specificul acestuia. 

85. Potrivit jurisprudenYei CurYii ConstituYionale referitoare la art. 115 alin. (4) 

din ConstituYie (spre exemplu, Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicat< în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005), Guvernul poate adopta ordonanYe 

de urgenY< în urm<toarele condiYii, întrunite în mod cumulativ: existenYa unei situaYii 

extraordinare; reglementarea acesteia s< nu poat< fi amânat< şi urgenYa s< fie motivat< în 

cuprinsul ordonanYei. SituaYiile extraordinare exprim< un grad mare de abatere de la 

obişnuit sau comun şi au un caracter obiectiv, în sensul c< existenYa lor nu depinde de 

voinYa Guvernului, care, în asemenea împrejur<ri, este constrâns s< reacYioneze prompt 

pentru ap<rarea unui interes public pe calea ordonanYei de urgenY< (a se vedea mutatis 

mutandis Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicat< în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998). De asemenea, în accepYiunea Deciziei nr. 258 din 14 

martie 2006, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 

2006, "inexistenYa sau neexplicarea urgenYei reglement<rii situaYiilor extraordinare [...] 

constituie în mod evident o barier< constituYional< în calea adopt<rii de c<tre Guvern a 

unei ordonanYe de urgenY< [...]. A decide altfel înseamn< a goli de conYinut dispoziYiile 

art.115 din ConstituYie privind delegarea legislativ< şi a l<sa libertate Guvernului s< adopte 

în regim de urgenY< acte normative cu putere de lege, oricând şi - Yinând seama de 
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împrejurarea c< prin ordonanY< de urgenY< se poate reglementa şi în materii care fac 

obiectul legilor organice - în orice domeniu" (a se vedea şi Decizia nr. 366 din 25 iunie 

2014, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014). 

A群a fiind, pentru emiterea unei ordonanYe de urgenY< este necesar< existenYa unei st<ri de 

fapt obiective, cuantificabile, independente de voinYa Guvernului, care pune în pericol un 

interes public. Cu prilejul pronunY<rii Deciziei nr. 255 din 11 mai 2005, publicat< în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, Curtea a reYinut c< 

"invocarea elementului de oportunitate, prin definiYie de natur< subiectiv<, c<ruia i se 

confer< o eficienY< contributiv< determinant< a urgenYei, ceea ce, implicit, îl converteşte 

în situaYie extraordinar<, impune concluzia c< aceasta nu are, în mod necesar şi univoc, 

caracter obiectiv, ci poate da expresie şi unor factori subiectivi (...)."  

86. Întrucât prevederile constituYionale stabilesc cadrul şi limitele exercit<rii 

deleg<rii legislative, condiYionând legitimitatea şi deci constituYionalitatea ordonanYelor 

Guvernului de îndeplinirea unor cerinYe exprese, calificate în jurisprudenYa CurYii 

ConstituYionale drept criterii de constituYionalitate, cu privire la îndeplinirea sau nu a 

exigenМelor constituМionale se poate pronunМa doar instanМa constituМional<. 

87. Din analiza jurispruden郡ei men郡ionate, rezult< c< numai existen郡a unor 

elemente cu caracter obiectiv, care nu au putut fi prev<zute, pot determina apari郡ia unei 

situa郡ii a c<rei reglementare se impune cu celeritate. Constatarea acestor elemente se 

realizeaz< de Guvern, care este obligat s< motiveze interven郡ia sa în preambulul actului 

normativ adoptat. Prin urmare, oportunitatea legifer<rii se limiteaz<, deci, la decizia de a 

adopta actul normativ sau nu, de a avea o conduit< activ< sau pasiv<, în condiМiile în 

care sunt demonstrate elementele cu caracter obiectiv, cuantificabil, prev<zute de art.115 

alin.(4) din ConstituМie. Cu alte cuvinte, decizia legifer<rii aparМine în exclusivitate 

legiuitorului delegat, care, dac< hot<r<Кte reglementarea unei anumite situaМii juridice, 

are obligaМia de a se conforma exigenМelor constituМionale.  

88. În continuare, Curtea observ< c< delegarea legislativ<, consacrat< expres de 

Legea fundamental<, presupune o excepYie de la principiul constituYional al separaYiei 
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puterilor în stat şi o derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din ConstituYie, potrivit 

c<rora "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica 

autoritate legiuitoare a Y<rii". Mandatul atribuit Guvernului, în temeiul art. 115, trebuie 

s< fie dublat de un mandat legal - legea special< de abilitare, adoptat< de Parlament - în 

cazul ordonanYelor simple, sau izvor<şte direct din ConstituYie - în cazuri extraordinare a 

c<ror reglementare nu poate fi amânat< - în cazul ordonanYelor de urgenY<. Regimul 

constituYional al celor dou< tipuri de ordonanYe este complet diferit, ele neputând fi 

încadrate în raportul gen proxim/diferenY< specific<. Cu toate acestea, din interpretarea 

logico-sistematic< a dispoziYiilor art. 115 din ConstituYie rezult< c<, în cadrul deleg<rii 

legislative, ea îns<şi o derogare de la principiile constituYionale menYionate mai sus, regula 

o constituie delegarea aprobat< de titularul originar al puterii legiuitoare - Parlamentul, 

prin intermediul legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonanYe simple, în vreme ce 

delegarea întemeiat< pe dispoziYiile art. 115 alin. (4), care are ca efect adoptarea 

ordonanYelor de urgenY<, reprezint< o excepYie, de care Guvernul nu poate uza decât în 

situaYii cu un grad mare de abatere de la normal. Un argument constituYional care justific< 

o atare interpretare îl constituie prevederile referitoare la aprobarea de c<tre Parlament a 

actelor Guvernului. Astfel, dac< în cazul ordonanYelor simple, ConstituYia prevede 

aprobarea acestora, potrivit procedurii legislative, pân< la împlinirea termenului de 

abilitare, numai dac< legea de abilitare o cere expres, întrucât opereaz< prezumYia c< 

autoritatea delegat< a executat un mandat atribuit de Parlament, în limitele stabilite de 

acesta, în cazul ordonanYelor de urgenY<, aprobarea de c<tre Parlament, în procedur< 

de urgenY<, este obligatorie, tocmai pentru c<, în acest din urm< caz, evenimentul 

legislativ a survenit în afara unei deleg<ri din partea titularului dreptului de a legifera, 

astfel încât se impune controlul parlamentar asupra actului administrativ cu forY< de 

lege, în temeiul art. 61 alin. (1) din ConstituYie. De altfel, pentru a garanta statutul 

Parlamentului de unic< autoritate legiuitoare a Y<rii, legiuitorul constituant a condiYionat 

intrarea în vigoare a ordonanYei de urgenY< de declanşarea controlului parlamentar asupra 

acestui act normativ, prev<zând obligaYia Guvernului de a-l depune spre dezbatere în 
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procedur< de urgenY< la Camera competent< s< fie sesizat< (a se vedea în acest sens Decizia 

nr.336 din 25 iunie 2014, par.37). 

89. În concluzie, Curtea re郡ine c< aprecierea oportunit<郡ii adopt<rii unei 

ordonan郡e de urgen郡<, sub aspectul deciziei legifer<rii, constituie un atribut exclusiv 
al legiuitorului delegat, care poate fi cenzurat doar în condi郡iile prev<zute expres de 
Constitu郡ie, respectiv doar pe calea controlului parlamentar exercitat potrivit art.115 
alin.(5) din Constitu郡ie. A群adar, doar Parlamentul poate decide soarta actului normativ al 

Guvernului, adoptând o lege de aprobare sau de respingere. Cu ocazia dezbaterilor 

parlamentare, forul legislativ suprem are competen郡a de a cenzura ordonan郡a de urgen郡< a 

Guvernului, atât sub aspectul legalit<郡ii, cât 群i al oportunit<Мii, dispozi郡iile art.115 alin.(8) 

din Constitu郡ie, statuând c<, prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, 

dac< este cazul, m<surile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de 

aplicare a ordonan郡ei.  

90. Având în vedere prevederile constitu郡ionale invocate, Curtea constat< c< 

nicio alt< autoritate public<, aparМinând altei puteri decât cea legislative, nu poate 

controla actul normativ al Guvernului din perspectiva oportunit<Мii actului de 

legiferare. 

91. În contextul analizei efectuate, Curtea apreciaz< relevante pentru solu郡ionarea 

prezentei cauze, considerentele re郡inute în Raportul privind ”RelaМia dintre r<spunderea 

politic< Кi r<spunderea penal< în ceea ce priveКte activitatea membrilor Guvernului”, 

adoptat de Comisia European< pentru Democra郡ie prin Drept (Comisia de la VeneМia) cu 

ocazia celei de-a 94-a Sesiune Plenar<, desf<群urat< la Vene郡ia, în 8-9 martie 2013 (CDL-

AD(2013)001). Astfel, ”La nivel general, Comisia de la VeneYia consider< c< standardul 

de baz< ar trebui s< presupun< ca procedurile penale s< nu fie folosite pentru a sancYiona 

divergenYele politice. Miniştrii Guvernului trebuie traşi la r<spundere politic< pentru 

acYiunile lor politice, iar aceasta reprezint< modalitatea democratic< corect< de a asigura 

angajarea r<spunderii lor în cadrul sistemului politic. Procedurile penale trebuie aplicate 

doar faptelor penale. AcYiunile şi deciziile miniştrilor sunt adesea controversate din punct 
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de vedere politic şi se pot, ulterior, dovedi neinspirate şi contrare intereselor naYionale. Dar 

aceste aspecte trebuie clarificate de sistemul politic. Procedurile de punere sub acuzare sau 

alte proceduri penale nu trebuie folosite împotriva adversarilor politici din motive politice, 

ci trebuie invocate doar în acele câteva şi extraordinare cazuri în care un ministru este 

suspectat de o înc<lcare clar< a legii”. (paragrafele 76-77) 

92. De asemenea, în document se mai arat< c< «Atunci când se trage linia între 

r<spunderea penal< şi cea politic<, trebuie s< se Yin< seama şi de particularit<Yile procedurii 

de luare a deciziilor politice şi de „jocul politic”. Este important pentru o democraYie ca 

miniştrii s< aib< marj< de manevr< pentru implementarea politicilor pentru care au fost 

aleşi, cu o marj< larg< de eroare, f<r< a fi ameninYaYi de sancYiuni penale. Într-o democraМie 

funcМional<, miniКtrii sunt traКi la  r<spundere pentru deciziile lor politice prin mijloace 

politice, nu recurgându-se la dreptul penal.[…]» (paragraful 79) 

93. În fine, ”Comisia de la VeneYia consider< c< abilitatea unui sistem 

constituYional naYional de a separa şi de a face distincYia între r<spunderea politic< şi cea 

penal< a miniştrilor (foşti şi în funcYie) este un indicator al nivelului de bun< funcYionare 

şi maturitate democratic<, precum şi de respectare a statului de drept. Urm<rirea penal< nu 

trebuie folosit< pentru a incrimina greşelile şi divergenYele politice. AcYiunile politice ale 

miniştrilor trebuie s< fac< obiectul unor proceduri de angajare a r<spunderii politice. 

Procedurile penale trebuie rezervate faptelor penale.”(paragrafele 105-106) 

94. În concluzie, Curtea re郡ine c< instan郡a constitu郡ional< este singura abilitat< s< 

efectueze controlul asupra legalit<郡ii/constitu郡ionalit<郡ii ordonan郡elor simple sau de 

urgen郡< ale Guvernului (atât sub aspectul procedurii de adoptare, cât 群i a con郡inutului 

normativ), nicio alt< autoritate public< neavând competen郡a material< în acest domeniu. În 

ceea ce prive群te aprecierea oportunit<郡ii adopt<rii unei ordonan郡e de urgen郡<, sub aspectul 

deciziei legifer<rii, Curtea constat< c< aceasta constituie un atribut exclusiv al legiuitorului 

delegat, care poate fi cenzurat doar în condi郡iile prev<zute expres de Constitu郡ie, respectiv 

doar pe calea controlului parlamentar, exercitat potrivit art.115 alin.(5) din Constitu郡ie. În 

fine, Curtea re郡ine c<, într-un stat de drept, guvernat de principiul separa郡iei puterilor, 
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mini群trii sunt tra群i la r<spundere pentru deciziile lor politice prin mijloace politice, iar nu 

prin mijloace de drept penal. 

95. În ceea ce prive群te competen郡ele constitu郡ionale 群i legale ale Ministerului 

Public, dispozi郡iile art.131 din Constitu郡ie stabilesc c< "(1) În activitatea judiciar<, 

Ministerul Public reprezint< interesele generale ale societ<Yii şi ap<r< ordinea de drept, 

precum şi drepturile şi libert<Yile cet<Yenilor”, iar procurorii constituiYi în parchete 

” conduc şi supravegheaz< activitatea de cercetare penal< a poliYiei judiciare, în condiYiile 

legii." De asemenea, art.132 alin.(1) din Constitu郡ie prin care se reglementeaz< Statutul 

procurorilor statueaz< c< ”Procurorii îşi desf<şoar< activitatea potrivit principiului 

legalit<Yii, al imparYialit<Yii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului 

justiYiei”. 

96. Atribu郡iile Ministerului Public sunt reglementate de dispozi郡iile art.62 din 

Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar<, care la alin.(3) 群i (4) prev<d c< 

” Procurorii îşi exercit< funcYiile în conformitate cu legea, respect< şi protejeaz< 

demnitatea uman< şi ap<r< drepturile persoanei”, respectiv c< ” Parchetele sunt 

independente în relaYiile cu instanYele judec<toreşti, precum şi cu celelalte autorit<Yi 

publice.” Dispozi郡iile art.63 din Legea nr.304/2004 prev<d în mod expres atribu郡iile 

procurorilor, care vizeaz<, în principal, efectuarea urm<ririi penale în cazurile şi în 

condiYiile prev<zute de lege, conducerea şi supravegherea activit<郡ii de cercetare penal< a 

poliYiei judiciare, sesizarea instanYelor judec<toreşti pentru judecarea cauzelor penale, 

exercitarea c<ilor de atac împotriva hot<rârilor judec<toreşti, în condiYiile prev<zute de 

lege. Dispozi郡iile art.64 din acela群i act normativ prev<d c< ”în soluYiile dispuse, procurorul 

este independent, în condiYiile prev<zute de lege” , iar ”soluYiile adoptate de procuror pot 

fi infirmate motivat de c<tre procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind 

nelegale”. Legalitatea 群i temeinicia solu郡iilor adoptate de c<tre procuror pot face obiect al 

cenzurii de c<tre procurorul ierarhic superior 群i de c<tre judec<torul de drepturi 群i libert<郡i, 

potrivit dispozi郡iilor prev<zute de art.339-341 din Codul de procedur< penal< 群i de c<tre 
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instan郡a de judecat<, în cadrul procedurii de camer< preliminar<, în temeiul prevederilor 

art.342-348 din Codul de procedur< penal<. 

97. Totodat<, potrivit art.3 alin. (1) din Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului 

nr.43/2002 privind Direc郡ia NaYional< AnticorupYie, atribu郡iile acestui parchet vizeaz< 

efectuarea urm<ririi penale, în condiYiile prev<zute în Codul de procedur< penal<, în Legea 

nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancYionarea faptelor de corupYie şi în 

prezenta ordonanY< de urgenY<, pentru infracYiunile prev<zute în Legea nr.78/2000 care 

sunt, potrivit art. 13, în competenYa Direc郡iei NaYionale AnticorupYie. În temeiul art.24 din 

Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr.43/2002, dispozi郡iile din Codul de procedur< 

penal<, dispozi郡iile procedurale din Legea nr.78/2000 群i din Legea nr.115/1999 se aplic< 

în mod corespunz<tor 群i în cauzele de competen郡a Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie. 

98. Organele de urm<rire penal< pot fi sesizate fie de o persoan< fizic< sau 

juridic<, fie de un organ de constatare, fie se pot sesiza din oficiu. Sesizarea organelor de 

urm<rire penal< impune acestora obligativitatea efectu<rii de acte procedurale care implic< 

verificarea regularit<郡ii sesiz<rii, analiza oportunit<郡ii începerii urm<ririi penale 群i 

administrarea mijloacelor de prob<, astfel încât s< fie ob郡inute informa郡iile necesare pentru 

dispunerea unei solu郡ii. 

99. Potrivit dispozi郡iilor art.294 din Codul de procedur< penal<, organul de 

cercetare penal< sau procurorul are obliga郡ia de a examina sesizarea. Astfel, se procedeaz< 

la verificarea competenYei (în cazul în care se constat< c< nu este competent, actul de 

sesizare va fi trimis organului cu competen郡< în domeniu), la analiza modului în care a fost 

descris< fapta (în cazul în care descrierea este incomplet< ori neclar<, actul de sesizare se 

restituie pe cale administrativ< petiYionarului, cu indicarea elementelor care lipsesc) 群i la 

analiza îndeplinirii condiYiilor de form< prev<zute de lege cu privire la plângere sau 

denun郡, prev<zute de art.289 群i art.290 din Codul de procedur< penal<. Conforma art.294 

alin.(3), atunci când sesizarea îndepline群te condi郡iile de admisibilitate, dar din cuprinsul 

acesteia rezult< vreunul din cazurile de împiedicare a exercit<rii ac郡iunii penale prev<zute 

de art.16 alin.(1) din Codul de procedur< penal<, organul de cercetare penal< înainteaz< 
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procurorului actele împreun< cu propunerea de clasare. De群i acest text se refer< la ipoteza 

în care organul de cercetare penal< efectueaz< actele de urm<rire penal<, Curtea observ< 

c< prin plasarea acestui articol în Titlul I. Urm<rirea penal<, Capitolul 2. Sesizarea 

organelor de urm<rire penal<, Sec郡iunea 1. Reglement<ri generale, textul este aplicabil Кi 

în ipoteza în care procurorul efectueaz< el însuКi urm<rirea penal<. 

100. În toate cauzele în care organul de urm<rire penal< a fost sesizat în mod 

legal, iar din cuprinsul sesiz<rii nu rezult< vreunul dintre cazurile de împiedicare a 

exercit<rii acYiunii penale prev<zute de art.16 alin.(1) lit.a)-j) din Codul de procedur< 
penal< (fapta nu exist<; fapta nu este prev<zut< de legea penal< ori nu a fost s<vârşit< cu 

vinov<Yia prev<zut< de lege; nu exist< probe c< o persoan< a s<vârşit infracYiunea; exist< o 

cauz< justificativ< sau de neimputabilitate; lipseşte plângerea prealabil<, autorizarea sau 

sesizarea organului competent ori o alt< condiYie prev<zut< de lege, necesar< pentru 

punerea în mişcare a acYiunii penale; a intervenit amnistia sau prescripYia, decesul 

suspectului ori al inculpatului persoan< fizic< sau s-a dispus radierea suspectului ori 

inculpatului persoan< juridic<; a fost retras< plângerea prealabil<, în cazul infracYiunilor 

pentru care retragerea acesteia înl<tur< r<spunderea penal<, a intervenit împ<carea ori a 

fost încheiat un acord de mediere în condiYiile legii; exist< o cauz< de nepedepsire 

prev<zut< de lege; exist< autoritate de lucru judecat; a intervenit un transfer de proceduri 

cu un alt stat), potrivit dispozi郡iilor art.305 din Codul de procedur< penal<, procurorul 

dispune prin ordonanМ< începerea urm<ririi penale cu privire la fapt< (in rem). Atunci 

când exist< probe din care s< rezulte b<nuiala rezonabil< c< o anumit< persoan< a s<vârşit 

fapta pentru care s-a început urm<rirea penal< şi nu exist< vreunul dintre cazurile prev<zute 

la art.16 alin.(1), organul de urm<rire penal< dispune ca urm<rirea penal< s< se efectueze 

în continuare faY< de aceasta (in personam), care dobândeşte calitatea de suspect. Potrivit 

art.309 alin.(1) din Codul de procedur< penal<, acYiunea penal< se pune în mişcare de 

procuror, prin ordonanY<, în cursul urm<ririi penale, când acesta constat< c< exist< probe 

din care rezult< c< o persoan< a s<vârşit o infracYiune şi nu exist< vreunul dintre cazurile 

de împiedicare prev<zute la art.16 alin.(1).  
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101. Atunci când sesizarea îndeplineşte condiYiile legale de admisibilitate, dar 

din cuprinsul acesteia rezult< vreunul dintre cazurile de împiedicare a exercit<rii 
acYiunii penale prev<zute de art.16 alin.(1), procurorul, din oficiu sau la propunerea 

organelor de cercetare penal<, dispune prin ordonanМ< clasarea, f<r< a efectua acte de 

urm<rire penal< în cauz<. Cu alte cuvinte, dac< se constat< c<, de exemplu, fapta 

denun郡at< nu este prev<zut< de legea penal< [art.16 alin.(1) lit.b) teza întâi], c< exist< o 

cauz< justificativ< sau de neimputabilitate [art.16 alin.(1) lit.d)] sau c< a intervenit amnistia 

ori prescrip郡ia [art.16 alin.(1) lit.f)], procurorul va dispune prin ordonan郡<, solu郡ia de 

clasare, în temeiul art.315 alin.(1) lit.b) din Codul de procedur< penal<. Curtea re郡ine c<, 

a群a cum s-a explicat 群i în doctrin<, acest caz de clasare poate interveni în oricare dintre 

fazele în care se afl< dosarul, prin raportare la începerea sau nu a urm<ririi penale, a 

dobândirii calit<Мii de suspect sau a celei de inculpat. Dac< intervine dup< ce sesizarea 

este verificat< 群i declarat< admisibil< sub aspectul condi郡iilor de fond 群i de form<, dar din 

con郡inutul ei, rezult< f<r< echivoc inciden郡a unui caz de împiedicare a exercit<rii ac郡iunii 

penale, clasarea are natura juridic< a unei soluМii de neurm<rire, iar dac< solu郡ia de 

clasare intervine dup< începerea urm<ririi in rem, clasarea are valenМele unei soluМii de 

netrimitere în judecat<. 

102. A群a cum Curtea a enun郡at în paragraful 69, pentru a decide cu privire la 

existen郡a sau nu a conflictului, Curtea dup< ce a determinat cadrul 群i limitele 

competen郡elor constitu郡ionale 群i legale ale autorit<郡ilor aflate în conflict, urmeaz< s< 
stabileasc< starea de fapt, respectiv s< deceleze în func郡ie de datele concrete ale spe郡ei 

acea conduit< (acte, fapte, ac郡iuni, inac郡iuni) care a constituit sau nu sursa conflictului. În 

acest scop, Curtea va analiza actele de sesizare din Dosarul nr.46/P/2017, înregistrat pe 

rolul Sec郡iei de combatere a infrac郡iunilor asimilate infrac郡iunilor de corup郡ie din cadrul 

Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie, precum 群i actele procesuale emise de organul de urm<rire 

penal<, respectiv procurorul de caz, în dosarul men郡ionat. 

103. Autorii denun郡ului consider< c< ministrul justi郡iei 群i prim-ministrul se fac 

vinova郡i de s<vâr群irea infrac郡iunii de favorizarea f<ptuitorului, prev<zute de art.269 din 
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Codul penal, întrucât reiese ”intenМia clar< de a promova aceste acte normative [n.r. 

Ordonan郡a de urgen郡< nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedur< penal< 群i proiectul 

de act normativ care vizeaz< gra郡ierea unor persoane care au comis fapte penale] în folosul 

unor f<ptuitori din dosare Кi în dispreМul ConstituМiei Кi al legilor României”, precum 群i 

”intenМia clar< a numiМilor Iordache Florin Кi Grindeanu Sorin de a împiedica tragerea 

la r<spundere penal< sau, dup< caz, executarea pedepsei de c<tre persoanele c<rora le 

sunt dedicate cele dou< acte normative”. Se mai sus郡ine în denun郡 c< exist< indicii 

temeinice în sensul c< ”scopul ordonanМelor susМinute Кi promovate de ministrul justiМiei 

Кi prim-ministrul Guvernului este s< z<d<rniceasc< tragerea la r<spundere penal< Кi 

executarea unor pedepse în folosul unor colegi de partid, prieteni sau sponsori politici 

condamnaМi, trimiКi în judecat< sau anchetaМi penal în ultimii ani”. Autorii denun郡ului 

consider<, prin urmare, c< ”este necesar s< se verifice circuitul de iniМiere Кi avizare de la 

emitent (în speМ<, Ministerul JustiМiei) Кi s< se afle cu exactitate împrejur<rile iniМierii 

redact<rii ordonanМelor”. 

104. De asemenea, denun郡<torii reclam< 群i s<vâr群irea infrac郡iunii de prezentarea, 

cu rea-credinМ<, de date inexacte Parlamentului sau PreКedintelui României cu privire 

la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde s<vârКirea unor fapte 

de natur< s< aduc< atingere intereselor statului, prev<zute de art.8 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial<, întrucât „în mod deliberat, 

ministrul justiМiei a dezinformat Parlamentul României cu privire la intenМiile lui de a 

promova acte normative privind graМierea Кi modificarea Codului penal, prin procedura 

ordonanМei de urgenМ<” 群i pentru c< ”în mod deliberat, prim-ministrul României Кi 

ministrul justiМiei l-au dezinformat pe PreКedintele României înaintea КedinМei de Guvern 

din 18 ianuarie 2017 c< nu aveau intenМia s< treac< pe ordinea de zi cele dou< ordonanМe”. 

105. În completarea denun郡ului, unul dintre denun郡<tori a sesizat organele de 

urm<rire penal< 群i cu privire la s<vâr群irea infrac郡iunii de folosire a influenYei ori a 

autorit<Мii sale de c<tre persoana care îndeplineşte o funcYie de conducere într-un partid 
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în scopul obYinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 

necuvenite, prev<zute de art.13 din Legea nr.78/2000, de c<tre Liviu Dragnea, întrucât 

acesta l-ar fi abordat pe ministrul justi郡iei, Iordache Florin, 群i ”i -ar fi solicitat imperativ 

promovarea Кi adoptarea O.U.G. privind modificarea abuzului în serviciu”, fiind 

”principalul beneficiar al modific<rii infracМiunii de abuz în serviciu, în condiМiile în care 

este judecat de Î.C.C.J. chiar de instigare la aceast< infracМiune”. 

106. Având în vedere actele din Dosarul nr.46/P/2017, înregistrat pe rolul Sec郡iei 

de combatere a infrac郡iunilor asimilate infrac郡iunilor de corup郡ie din cadrul Direc郡iei 

Na郡ionale Anticorup郡ie, respectiv denun郡ul formulat de dou< persoane fizice 群i de 

completarea acestuia, în OrdonanМa din 1 februarie 2017 de începere a urm<ririi penale, 

procurorul de caz reМine c< ”în con郡inutul denun郡ului se realizeaz< o prezentare 

cronologic< a pozi郡iilor publice avute de ministrul Iordache Florin care, ini郡ial, în perioada 

4-6 ianuarie 2017, a sus郡inut c< orice proiecte de legi privind amnistia 群i gra郡ierea, 

respectiv de modificare a Codului penal sau a Codului de procedur< penal< trebuie 

discutate 群i adoptate doar de Parlament”, iar, ulterior, în data de 18 ianuarie 2017, cu 

sus郡inerea prim-ministrului Grindeanu Sorin Mihai, a anun郡at public inten郡ia Guvernului 

de a promova prin ordonan郡< de urgen郡< aceste proiecte normative. Fapta reclamat< este 

aceea c< ministrul justi郡iei 群i prim-ministrul i-ar fi prezentat pre群edintelui României, care 

a participat la 群edin郡a Guvernului din data de 18 ianuarie 2017, date inexacte pentru a 

ascunde inten郡ia lor real<. Denun郡<torii sus郡in c< «modific<rile legislative nu sunt 

justificate, argumentele […] referitoare la supraaglomerarea din penitenciare 群i o posibil< 

condamnare ”pilot” la CEDO, nefiind adev<rate».  

107. De asemenea, se arat< în ordonan郡a procurorului, ”tot în cuprinsul denun郡ului 

se precizeaz< c< beneficiarul real al celor dou< proiecte de acte normative ar fi numitul 

Dragnea Liviu, pre群edintele pe linie de partid al celor doi membri ai Guvernului care, pe 

de-o parte, este condamnat definitiv într-un dosar penal la o pedeaps< cu închisoare, dar a 

c<rei executare este suspendat<, iar pe de alt< parte, în prezent, este judecat de Înalta Curte 

de Casa郡ie 群i Justi郡ie, în alt dosar pentru instigare la abuz în serviciu, astfel c< ambele 
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proiecte îl vor ajuta în mod direct s< scape de r<spundere penal< 群i de efectele condamn<rii 

penale anterioare”. 

108. Cea de-a treia fapt< reclamat< este ”modalitatea prin care, în seara zilei de 31 

ianuarie 2017, ministrul Iordache Florin, având sus郡inerea prim-ministrului 群i a celorlal郡i 

mini群tri, a prezentat 群i, ulterior, chiar a fost adoptat< de c<tre Guvernul României, o 

ordonan郡< de urgen郡< prin care s-a modificat 群i completat Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal şi Legea nr.135/2010 privind Codul de procedur< penal<.” În ordonan郡a procurorului 

se re郡ine c< ”în completarea denun郡ului se precizeaz< c< exist< suspiciunea în sensul c< în 

cursul zilei de 31 ianuarie 2017, Dragnea Liviu […] i-a impus ministrului justi郡iei Iordache 

Florin s< promoveze actul privind modificarea infrac郡iunii de abuz în serviciu, ceea ce îi 

profit< în mod direct […]. Aceast< suspiciune, precizeaz< denun郡<torul, este sus郡inut< de 

faptul c< respectiva ordonan郡< de urgen郡< a fost promovat< f<r< s< fie consultat Consiliul 

Legislativ, f<r< s< se a群tepte avizul Consiliului Superior al Magistraturii, f<r< a fi trecut< 

pe ordinea de zi sau cea suplimentar< a 群edin郡ei Guvernului din 31 ianuarie 2017, conform 

în郡elegerii existente între Dragnea Liviu 群i Iordache Florin chiar în ziua de 31 ianuarie 

2017”. 

109. Prin urmare, ”v<zând c< actul de sesizare îndepline群te condi郡iile prev<zute de 

lege 群i c< nu exist< vreunul dintre cazurile care împiedic< punerea în miКcare sau 

exercitarea acМiunii penale, prev<zute la art.16 alin.(1) din Codul de procedur< penal<”, 

în temeiul art.305 alin.(1) 群i (2) din cod, ordonan郡a procurorului dispune începerea 

urm<ririi penale în cauz< cu privire la s<vâr群irea urm<toarelor infrac郡iuni: folosirea 

influenYei ori a autorit<Мii sale de c<tre persoana care îndeplineşte o funcYie de conducere 

într-un partid în scopul obYinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte 

foloase necuvenite, infrac郡iune prev<zut< de art.13 din Legea nr.78/2000, favorizarea 

f<ptuitorului, infrac郡iune prev<zut< de art.269 alin.(1) din Codul penal, 群i prezentarea cu 

rea-credinМ< de date inexacte Parlamentului sau PreКedintelui României cu privire la 

activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde s<vârКirea unor fapte de 
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natur< s< aduc< atingere intereselor statului, infrac郡iune prev<zut< de art.8 alin.(1) lit.b) 

din Legea nr.115/1999. 

110. Având în vedere faptele reclamate 群i cele re郡inute în ordonan郡a procurorului 

de caz, Curtea apreciaz< c< toate elementele prezentate drept elemente materiale 

constitutive ale infracМiunilor imputate nu constituie altceva decât aprecieri personale 

sau critici ale autorilor denunМului cu privire la legalitatea Кi oportunitatea actului 

adoptat de Guvern. Astfel, circumstan郡ele adopt<rii actului normativ, lu<rile de pozi郡ie 

publice contradictorii ale ministrului justi郡iei 群i ale prim-ministrului, urmate de decizia 

adopt<rii Ordonan郡ei de urgen郡< 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 procedur< penal<, ”f<r< s< fie consultat Consiliul Legislativ, f<r< s< se a群tepte avizul 

Consiliului Superior al Magistraturii, f<r< a fi trecut< pe ordinea de zi sau cea suplimentar< 

a 群edin郡ei Guvernului din 31 ianuarie 2017” constituie, în mod evident, aspecte privind 

legalitatea 群i oportunitatea adopt<rii actului criticat, care nu pot intra în sfera de 

competen郡< a procurorilor, respectiv nu pot face obiectul activit<郡ii de cercetare penal<. 

Mai mult, sus郡inerea potrivit c<reia «modific<rile legislative nu sunt justificate, 

argumentele […] referitoare la supraaglomerarea din penitenciare 群i o posibil< 

condamnare ”pilot” la CEDO, nefiind adev<rate» vizeaz< nemotivarea caracterului urgent 

群i a situa郡iei extraordinare care a generat reglementarea, deci o problem< de 

constituМionalitate a actului normativ, care, în mod evident, nu cade în atribu郡ia de 

verificare a organelor de cercetare penal<. Suspiciunea în sensul c< o anumit< persoan< 

beneficiaz< în mod direct de noua reglementare, ceea ce ar conferi ordonan郡ei de urgen郡< 

un caracter intuitu personae, apare, de asemenea, ca fiind lipsit< de fundament juridic. 

Este evident c<, adresându-se unui num<r nedeterminat de subiecte de drept, cum este 

cazul Ordonan郡ei de urgen郡< nr.13/2017, în mod implicit toate persoanele care se reg<sesc 

în ipoteza normei cad sub inciden郡a noului act normativ.  

111. Curtea, analizând încadrarea juridic< a faptelor denun郡ate, a群a cum este ea 

configurat< de c<tre procuror în ordonan郡a de începere a urm<ririi penale in rem, re郡ine, în 
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ceea ce prive群te infrac郡iunea de favorizare a f<ptuitorului, prev<zut< de art.269 din Codul 

penal, c< aceast< infracМiune nu poate fi comis< prin adoptarea unui act normativ. Este 

evident c< un act normativ de clemen郡< (de gra郡iere) ori de dezincriminare a anumitor 

infrac郡iuni este favorabil unor persoane care au comis faptele penale care cad sub inciden郡a 

respectivului act normativ, dar acest aspect nu se poate converti nicicum în ”ajutorul dat 

f<ptuitorului”, ca element material al infracМiunii de favorizare a f<ptuitorului. Art.269 

din Codul penal are în vedere alte ipoteze, respectiv acte individualizate strict care pot 

constitui un folos dat f<ptuitorului, menit s< împiedice înf<ptuirea justi郡iei într-o cauz< 

penal< concret<. Actele normative de clemen郡< sau de dezincriminare reprezint< 

întotdeauna voin郡a legiuitorului, iar op郡iunea acestuia este justificat< de anumite nevoi 

sociale, juridice, economice, raportate la un anumit moment din evolu郡ia societ<郡ii. Este 

evident c< prin caracterul lor normativ, legile 群i ordonan郡ele Guvernului au aplicabilitatea 

general< 群i î群i extind efectele asupra unui num<r nedeterminat de subiecte vizate de ipoteza 

normelor. În aceast< logic<, devine posibil ca în sfera de aplicabilitate a acestor acte s< 

intre 群i cei care le-au adoptat sau rudele, prietenii, cuno群tin郡ele lor. A aprecia altfel, 

înseamn< c< niciodat< legiuitorul primar sau delegat nu ar putea adopta acte normative 

f<r< a fi sanc郡ionat penal, întrucât caracterul mai favorabil al normelor adoptate ar favoriza 

întotdeauna anumi郡i f<ptuitori. Or, Curtea re郡ine c< tocmai caracterul de generalitate a 

actului normativ, aplicabilitatea sa asupra unui num<r nedefinit de persoane distinge actul 

normativ de actul individual, singurul care poate fi susceptibil de a produce foloase, 

avantaje, ajutor, în sensul prev<zut de legea penal<. 

112. A群adar nu este de acceptat ca autoritatea legiuitoare primar< sau delegat< 

(parlamentari sau miniКtri) s< intre sub incidenМa legii penale prin însuКi faptul adopt<rii 

sau particip<rii la actul decizional al adopt<rii actului normativ, aceasta îndeplinindu-Кi 

o atribuМie constituМional<. În virtutea imunit<郡ii care înso郡e群te actul decizional de 

legiferare, care, a群a cum Curtea a re郡inut în prealabil, este aplicabil< mutatis mutandis 群i 

membrilor Guvernului, niciun parlamentar sau ministru nu poate fi tras la r<spundere 

pentru opiniile politice sau ac郡iunile exercitate în vederea elabor<rii ori adopt<rii unui act 
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normativ cu putere de lege. A admite contrariul înseamn< a las<, indirect, posibilitatea 

intruziunii în procesul legislativ a unei alte puteri, cu consecin郡a direct< a înc<lc<rii 

separa郡iei puterilor în stat. Lipsa r<spunderii juridice pentru activitatea de legiferare este o 

garan郡ie a exercit<rii mandatului fa郡< de eventuale presiuni sau abuzuri ce s-ar comite 

împotriva persoanei care ocup< func郡ia de parlamentar sau de ministru, imunitatea 

asigurându-i acesteia independen郡a, libertatea 群i siguran郡a în exercitarea drepturilor 群i a 

obliga郡iilor ce îi revin potrivit Constitu郡iei 群i legilor. 

113. În acest sens, reglementeaz< 群i Codul penal în cadrul Titlului V. Infrac郡iuni 

de corup郡ie 群i de serviciu, Capitolul 2. Infrac郡iuni de serviciu, respectiv infrac郡iunea de 

conflict de interese, prev<zut< de art.301. Dispozi郡iile alin.(2) al acestui articol stabilesc o 

condi郡ie negativ<, 群i anume c< dispozi郡iile incriminatoare de la alin.(1) nu se aplic< în 

cazul emiterii, aprob<rii sau adopt<rii actelor normative. În justificarea acestei condi郡ii 

negative, în doctrin< se arat< c< ra郡iunea acestei formul<ri a fost aceea de a evita riscul 

pentru legiuitor s< fie acuzat de conflict de interese, în condi郡iile în care actele normative 

emise, aprobate sau adoptate produc, de regul<, efecte asupra tuturor persoanelor, fiind 

astfel posibil ca 群i persoane apropiate emiten郡ilor actului normativ s< beneficieze de acele 

acte. Situa郡ia este identic< 群i în ceea ce prive群te infrac郡iunea de favorizare a f<ptuitorului, 

chiar dac< legiuitorul nu a prev<zut expres clauza exoneratoare de r<spundere penal< în 

cuprinsul art.269 din Codul penal. 

114. De altfel, Curtea a antamat subiectul inciden郡ei legii penale în cazul adopt<rii 

unui act juridic normativ cu ocazia pronun郡<rii Deciziei nr.405 din 15 iunie 2016, mai sus 

citat<, analizând no郡iunea de ”act” , existent< în con郡inutul infrac郡iunii de abuz în serviciu. 

Cu acel prilej, Curtea a ar<tat c< în sfera de cuprindere a acestei no郡iuni nu poate intra 群i 

actul juridic normativ, întrucât, în aceast< situa郡ie, legisla郡ia penal< ar interfera cu 

proceduri judiciare reglementate de legiuitor în mod expres printr-o legisla郡ie distinct<, 

respectiv excep郡ia de nelegalitate/excep郡ia de neconstitu郡ionalitate. 

115. În ceea ce prive群te infrac郡iunea prev<zut< de art.13 din Legea nr.78/2000, 

Curtea re郡ine c< aceasta sanc郡ioneaz< fapta persoanei care îndepline群te o func郡ie de 
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conducere într-un partid de a-群i folosi influen郡< sau autoritatea sa în scopul obМinerii pentru 

sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Pentru considerentele ar<tate mai sus, tocmai 

datorit< caracterului de generalitate al unei legi sau ordonan郡e, ”folosul” din textul 

incriminator are în vedere alte ipoteze Кi nicidecum ”beneficiul” obМinut de o persoan< 

ca urmare a adopt<rii unui act normativ, astfel c< acesta nu poate fi în niciun caz element 

constitutiv al laturii obiective a unei infrac郡iuni 群i astfel nu poate determina r<spunderea 

penal<. 

116. Referitor la infrac郡iunea prev<zut< de art.8 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.115/1999, Curtea observ< c< aceasta incrimineaz< fapta de prezentare, cu rea-credin郡<, 

de date inexacte Parlamentului sau Pre群edintelui României cu privire la activitatea 

Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde s<vârКirea unor fapte de natur< s< aduc< 

atingere intereselor statului. Aceast< infrac郡iune a fost introdus< în Legea responsabilit<郡ii 

ministeriale prin Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr.130/1999, prin art.61, nota de 

fundamentare prev<zând necesitatea complet<rii legii cu ”dou< infrac郡iuni specifice 

activit<郡ii unui membru al Guvernului în exerci郡iul func郡iei sale”. Din analiza elementelor 

constitutive ale acestei infrac郡iuni reiese c< aceast< norm< este incident< atunci când 

prezentarea de c<tre membrii Guvernului a datelor inexacte este rezultatul îndeplinirii unei 

obliga郡ii legale fa郡< de cei îndritui郡i s< solicite aceste date, Parlamentul, respectiv 

Pre群edintele României. Or, raportat la starea de fapt descris< în denun郡ul formulat 群i 

re郡inut< în ordonan郡a de începere a urm<ririi penale emis< de organul judiciar, potrivit 

c<reia ”în mod deliberat ministrul justi郡iei a dezinformat Parlamentul României cu privire 

la inten郡iile lui a promova acte normative […] prin procedura ordonan郡ei de urgen郡<” 群i c< 

”în mod deliberat, prim-ministrul României 群i ministrul justi郡iei l-au dezinformat pe 

Pre群edintele României, înaintea 群edin郡ei de Guvern c< nu aveau inten郡ia s< treac< pe 

ordinea de zi cele dou< ordonan郡e”, Curtea constat< c< ”datele inexacte” se refer< la 

necomunicarea unor inten郡ii, care, în viziunea autorilor denun郡ului 群i a organului judiciar, 

se converte群te în ”dezinformare”. Nicio norm< legal< sau constitu郡ional< nu oblig< 

Guvernul s<-l informeze pe Pre群edintele României cu privire la ”inten郡iile” sale în sensul 
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includerii pe ordinea de zi a unei 群edin郡e de Guvern a actelor normative supuse adopt<rii 

群i nici s< informeze Parlamentul cu privire la ”inten郡ia” sa de a adopta ordonan郡e de 

urgen郡<. Cu privire la acest din urm< aspect, singura obliga郡ie a Guvernului este de a 

depune, dup< adoptare, ordonan郡a de urgen郡< spre dezbatere în procedur< de urgen郡< la 

Camera competent< pentru ca aceasta s< intre în vigoare, conform art.115 alin.(5) din 

Constitu郡ie. 

117. Având în vedere toate aspectele prezentate mai sus, Curtea constat< c< starea 

de fapt descris< în actul de sesizare a organului judiciar 群i încadrat< juridic în dispozi郡iile 

art.269 din Codul penal, art.13 din Legea nr.78/2000 群i în cele ale art.8 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr.115/1999 constituie cadrul procesual re郡inut 群i asumat de Ministerul Public – 

Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, care prin Ordonan郡a din 1 februarie 2017 a dispus 

începerea urm<rii penale in rem, cu privire la faptele reclamate. Toate argumentele expuse 

mai sus, impuneau îns< organului judiciar solu郡ia de clasare, în baza art.294 alin.(3) din 

Codul de procedur< penal<, f<r< a efectua acte de urm<rire penal<, ca urmare a inciden郡ei 

art.16 alin.(1) din acela群i cod, întrucât toate faptele reclamate priveau în realitate aspecte 

legate de procedura de adoptare a unui act normativ, respectiv aspecte de oportunitate 

Кi legalitate care nu cad sub incidenМa controlului organelor de cercetare penal<, 

indiferent de încadrarea juridic< stabilit< de c<tre procuror. Întrucât, doar prin ea îns<Кi, 

adoptarea actelor normative nu poate constitui elementul material al unor infracМiuni, 

Curtea constat< c< faptele reclamate prin denunМul care a stat la baza întocmirii 

Dosarului nr.46/P/2017, înregistrat pe rolul SecМiei de combatere a infracМiunilor 

asimilate infracМiunilor de corupМie din cadrul DirecМiei NaМionale AnticorupМie, nu pot 

intra sub incidenМa legii penale, indiferent de încadrarea juridic< dat<. 

118. De altfel, aceast< concluzie rezult< 群i din examinarea Ordonan郡ei din 24 

februarie 2017 de clasare, disjungere 群i declinare a cauzei, unde la ”SituaМia de fapt, aКa 

cum a rezultat în urma efectu<rii urm<ririi penale” pentru cele trei infrac郡iuni, procurorul 

face referire (filele 2-7 din ordonanМ<) exclusiv la aspecte ce Мin de procedura de 

legiferare, respectiv cronologia evenimentelor, întocmirea proiectelor de ordonan郡< de 
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urgen郡<, opiniile critice exprimate de speciali群tii din Ministerul de Justi郡ie, lipsa unor 

avize, emiterea unor avize incomplete ori cu observa郡ii, nemotivarea urgen郡ei proiectului 

de ordonan郡< de urgen郡<, suplimentarea ordinii de zi a Guvernului etc. 

119. În leg<tur< cu men郡iunea de la fila 2 din Ordonan郡a din 24 februarie 2017 de 

clasare, disjungere 群i declinare a cauzei, potrivit c<reia în aceeaКi zi, printr-o alt< 

ordonanМ<, procurorul a dispus extinderea urm<ririi penale pentru alte trei infrac郡iuni, 

respectiv infrac郡iunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri, prev<zut< de art.259 

alin.(1) 群i (2) din Codul penal, infrac郡iunea de sustragere sau distrugere de probe ori de 

înscrisuri, prev<zut< de art.275 din Codul penal, 群i pentru infrac郡iunea de fals intelectual, 

prev<zut< de art.321 din Codul penal, Curtea constat< c< nici una dintre infracМiunile 

pentru care s-a dispus extinderea nu intr< în sfera de competenМ< a DirecМiei NaМionale 

AnticorupМie. Or, extinderea urm<ririi penale cu privire la aceste fapte în condi郡iile în care 

procurorul dispune în aceea群i zi declinarea competen郡ei la Parchetul de pe lâng< Înalta 

Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie, tocmai pentru c< nu era îndrituit s< efectueze urm<rirea penal<, 

nu este în logica fireasc< a cursului cauzei. Oricum aceste împrejur<ri, prezentate Cur郡ii 

Constitu郡ionale în ziua dezbaterilor, 27 februarie 2017, nu sunt de natur< a schimba starea 

de fapt 群i de drept a cauzei 群i, implicit ra郡ionamentul Cur郡ii Constitu郡ionale în analiza 群i 

solu郡ionarea conflictului juridic de natur< constitu郡ional< dintre Ministerul Public 群i 

Guvern. 

120. Pentru aceste considerente, având în vedere c< prin Ordonan郡a din 1 februarie 

2017 a Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie se re郡ine c< ”nu exist< vreunul dintre cazurile care 

împiedic< punerea în mi群care sau exercitarea ac郡iunii penale” 群i, în consecin郡<, se dispune 

începerea urm<ririi penale 群i se efectueaz< acte de urm<rire penal< cu privire la s<vâr群irea 

infrac郡iunilor men郡ionate în denun郡, apare cu eviden郡< faptul c< Ministerul Public, ca parte 

a autorit<Мii judec<toreКti, s-a considerat competent s< verifice oportunitatea, respectarea 

procedurii legislative Кi, implicit, legalitatea adopt<rii ordonanМei de urgenМ< a 

Guvernului. O astfel de conduit< echivaleaz< cu o înc<lcare grav< a principiului 

separaМiei puterilor în stat, garantat de art.1 alin.(4) din ConstituМie, deoarece Ministerul 
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Public nu doar c< îКi dep<КeКte atribuМiile prev<zute de ConstituМie Кi de lege, dar îКi 

arog< atribuМii ce aparМin puterii legislative sau CurМii ConstituМionale. În activitatea sa 

de interpretare 群i aplicare a legii, procurorul trebuie s< realizeze un echilibru între spiritul 

şi litera legii, între exigenYele de redactare şi scopul urm<rit de legiuitor, f<r< a avea 

competenYa de a se substitui autorit<Yilor competente în acest domeniu. ObligaМia care 

incumb< procurorilor deriv< direct din normele constituМionale ale art.131 din 

ConstituМie, potrivit c<rora, în activitatea judiciar<, ei reprezint< interesele generale ale 

societ<Мii Кi ap<r< ordinea de drept, precum Кi drepturile Кi libert<Мile cet<Мenilor.  

121. În aceast< lumin<, Curtea constat< c< prin verificarea circumstanМelor în care 

a fost adoptat< OrdonanМa de urgenМ< 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 procedur< penal<, Ministerul Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie 

şi JustiYie - DirecМia NaМional< AnticorupМie Кi-a arogat competenМa de a efectua o 

anchet< penal< într-un domeniu care excedeaz< cadrului legal, ce poate conduce la un 

blocaj instituYional din perspectiva dispoziYiilor constituYionale ce consacr< separaYia şi 

echilibrul puterilor în stat. Astfel, în condi郡iile în care începerea urm<ririi penale 

presupune activit<郡i de cercetare 群i anchet< penal< cu privire la modul în care Guvernul 群i-

a îndeplinit atribu郡iile de legiuitor delegat, ac郡iunea Ministerului Public înceteaz< s< mai 

fie una legitim<, devenind abuziv<, întrucât dep<КeКte competenМa stabilit< de cadrul legal 

în vigoare. Mai mult, ac郡iunea Ministerului Public creeaz< o presiune asupra membrilor 

Guvernului care afecteaz< buna func郡ionare a acestei autorit<郡i sub aspectul actului 

legifer<rii, având drept consecin郡< descurajarea/intimidarea legiuitorului delegat de a-群i 

exercita atribu郡iile constitu郡ionale. Declan群area unei ample anchete penale care s-a 

concretizat prin descinderi la Ministerul Justi郡iei, ridicarea de acte, audierea unui num<r 

mare de func郡ionari publici, secretari de stat 群i mini群tri a determinat o stare de tensiune, 

de presiune psihic<, chiar pe durata derul<rii unor proceduri de legiferare, creându-se 

premisele unui blocaj în activitatea de legiferare. Astfel, sub imperiul unei temeri 

declan群ate de activitatea de cercetare penal< 群i de formularea unor viitoare acuza郡ii care 
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pot determina inciden郡a r<spunderii penale, Guvernul este blocat în activitatea sa de 

legiuitor. Împrejurarea creat< goleКte de conМinut garanМia constituМional< referitoare la 

imunitatea inerent< actului decizional de legiferare, de care beneficiaz< membrii 

Guvernului, garan郡ie care are ca scop tocmai protejarea mandatului fa郡< de eventuale 

presiuni sau abuzuri ce s-ar comite împotriva persoanei care ocup< func郡ia de ministru, 

imunitatea asigurându-i acesteia independen郡a, libertatea 群i siguran郡a în exercitarea 

drepturilor 群i a obliga郡iilor ce îi revin potrivit Constitu郡iei 群i legilor. Prin conduita sa, 

Ministerul Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - Direc郡ia 

Na郡ional< Anticorup郡ie a ac郡ionat ultra vires, şi-a arogat o competenY< pe care nu o posed< 

– controlul modului de adoptare unui act normativ, sub aspectul legalit<郡ii 群i oportunit<郡ii 

sale, ceea ce a afectat buna func郡ionare a unei autorit<郡i, care îşi are remediul în dispoziYiile 

art. 146 lit. e) din ConstituYie, care prev<d soluYionarea conflictelor juridice de natur< 

constituYional< dintre autorit<Yile publice de c<tre Curtea ConstituYional<. 

122. Prin urmare, Curtea constat< existenYa unui conflict juridic de natur< 

constituYional< între Ministerul Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie 

şi JustiYie - DirecМia NaМional< AnticorupМie, pe de o parte, Кi Guvernul României, pe de 

alt< parte. 

123. Odat< constatat acest conflict, Curtea ConstituYional<, în virtutea dispoziYiilor 

art. 142 alin. (1) din ConstituYie, potrivit c<rora ea "este garantul supremaYiei ConstituYiei", 

are obligaYia s< soluYioneze conflictul, ar<tând conduita în acord cu prevederile 

constituYionale la care autorit<Yile publice trebuie s< se conformeze. În acest sens, Curtea 

are în vedere prevederile art. 1 alin. (3), (4) şi (5) din ConstituYie, în conformitate cu care 

România este stat de drept, organizat potrivit principiului separaYiei şi echilibrului 

puterilor - legislativ<, executiv< şi judec<toreasc<, stat în care respectarea ConstituYiei, a 

supremaYiei sale şi a legilor este obligatorie. De aceea, apreciaz< c< una dintre condiYiile 

realiz<rii obiectivelor fundamentale ale statului român, definite în textul citat, o constituie 

buna funcYionare a autorit<Yilor publice, cu respectarea principiilor separaYiei şi 

echilibrului puterilor, f<r< blocaje instituYionale. 
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124. Potrivit art. 147 alin. (4) din ConstituYie, "Deciziile CurYii ConstituYionale se 

public< în Monitorul Oficial al României. De la data public<rii, deciziile sunt general 

obligatorii şi au putere numai pentru viitor". Efectul ex nunc al actelor CurYii constituie o 

aplicare a principiului neretroactivit<Yii, garanYie fundamental< a drepturilor 

constituYionale de natur< a asigura securitatea juridic< şi încrederea cet<Yenilor în sistemul 

de drept, o premis< a respect<rii separaYiei puterilor în stat, contribuind în acest fel la 

consolidarea statului de drept. Pe cale de consecinY<, efectele deciziei CurYii nu pot viza 

decât actele, acYiunile, inacYiunile sau operaYiunile ce urmeaz< a se înf<ptui în viitor de 

c<tre autorit<Yile publice implicate în conflictul juridic de natur< constituYional<. 

125. În ceea ce priveşte Ministerul Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de 

CasaYie şi JustiYie - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, conduita conform< ConstituYiei 

transpare din cele statuate mai sus, şi anume exercitarea competenYelor stabilite de lege 

în conformitate cu prevederile constituYionale referitoare la separaYia puterilor în stat şi, 

deci, abYinerea de la orice acYiune care ar avea ca efect subrogarea în atribuYiile altei 

autorit<Yi publice. Prin urmare, Ministerul Public nu are competenМa de a desf<Кura 

activit<Мi de cercetare penal< cu privire la legalitatea Кi oportunitatea unui act normativ 

adoptat de legiuitor. 

126. Având în vedere considerentele expuse, dispozi郡iile art.146 lit.e) din 

Constitu郡ie, precum 群i prevederile art.11 alin.(1) lit.A.e), ale art.34 群i 35 din Legea 

nr.47/1992, cu majoritate de voturi,  

CURTEA CONSTITU軍IONAL; 

În numele legii 

DECIDE:  

 Constat< c< a existat 群i exist< un conflict juridic de natur< constitu郡ional< între 

Ministerul Public – Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - Direc郡ia 

Na郡ional< Anticorup郡ie 群i Guvernul României, generat de ac郡iunea Parchetului de pe lâng< 

Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie de a-群i aroga atribu郡ia 

de a verifica legalitatea 群i oportunitatea unui act normativ, respectiv Ordonan郡a de urgen郡< 
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a Guvernului nr.13/2017, cu înc<lcarea competen郡elor constitu郡ionale ale Guvernului 群i 

Parlamentului, prev<zute de art.115 alin.(4) 群i (5) din Constitu郡ie, respectiv ale Cur郡ii 

Constitu郡ionale, prev<zute de art.146 lit.d) din Constitu郡ie. 

 Definitiv< 群i general obligatorie.  

 Decizia se comunic< Pre群edintelui Senatului României, Ministerului Public – 

Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie 

群i Guvernului 群i se public< în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 Pronun郡at< în 群edin郡a din 27 februarie 2017. 

 

OPINIE SEPARAT; 

 În dezacord cu solu郡ia pronun郡at< cu majoritate de voturi de Curtea 

Constitu郡ional<, consider<m c< instan郡a de contencios constitu郡ional ar fi trebuit s< 

constate c< în cauz< nu exist< un conflict juridic de natur< constitu郡ional<  între 
Ministerul Public -Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie- 

Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie 群i Guvernul României, deoarece, fa郡< de stadiul 
actual al anchetei penale, nu se poate stabili o imixtiune a Ministerului Public în 

exercitarea competen郡ei Guvernului de ini郡iere 群i adoptare a Ordonan郡ei de 
urgen郡< a Guvernului nr.13/2017. 

Motive:  

          I. Interpretarea sintagmei   ”conflict juridic de natur< constituМional<” 

Reamintim, mai întâi,  jurispruden郡a Cur郡ii Constitu郡ionale prin care s-a definit 

sintagma ”conflict juridic de natur< constituМional<” dintre autorit<郡i publice, pentru a 

proceda, apoi, la examinarea situa郡iei dedus< judec<郡ii, în raport de cadrul fixat chiar 

de instan郡a constitu郡ional< pentru acest tip de cauze. 

Astfel, Curtea Constitu郡ional< a statuat, prin Decizia nr.53 din 28 ianuarie 2005, 

publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 17 februarie 2005, c< 
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un conflict juridic de natur< constitu郡ional<  presupune „acte sau ac郡iuni concrete  

prin care o autoritate sau mai multe î群i arog< puteri, atribu郡ii sau competen郡e, 
care, potrivit Constitu郡iei, apar郡in altor autorit<郡i publice, ori omisiunea unor 

autorit<郡i publice, constând în declinarea competen郡ei sau în refuzul de a îndeplini 
anumite acte care intr< în obliga郡iile lor”.  

De asemenea, prin Decizia nr.97 din 7 februarie 2008, publicat< în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.169 din 5 martie 2008, Curtea a re郡inut: „Conflictul 

juridic de natur< constitu郡ional< exist< între dou< sau mai multe autorit<郡i 群i 
poate privi con郡inutul ori întinderea atribu郡iilor lor decurgând din Constitu郡ie, 
ceea ce înseamn< c< acestea sunt conflicte de competen郡<, pozitive sau negative, 群i 
care pot crea blocaje institu郡ionale.” 

 În sfâr群it, Curtea a mai statuat c< textul art.146 lit.e) din Constitu郡ie „stabile群te 

competen郡a Cur郡ii de a solu郡iona în fond orice conflict juridic de natur< 
constitu郡ional< ivit între autorit<郡ile publice, iar nu numai conflictele de 
competen郡< n<scute între acestea”. Prin urmare, no郡iunea de conflict juridic de 

natur< constitu郡ional< „vizeaz< orice situa郡ii juridice conflictuale a c<ror na群tere 
rezid< în mod direct în textul Constitu郡iei” (a se vedea Decizia Cur郡ii Constitu郡ionale 

nr.901 din 17 iunie 2009, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.503 

din 21 iulie 2009). 

II. Motivarea Pre群edintelui Senatului, autor al sesiz<rii. Obiectul 
verific<rilor Cur郡ii Constitu郡ionale în cadrul cererilor de solu郡ionare a 
conflictelor juridice de natur< constitu郡ional<. 

În esen郡<, prin cererea formulat< în prezenta cauz<, s-a solicitat instan郡ei de 

contencios constitu郡ional s< constate existen郡a unui conflict juridic de natur< 

constitu郡ional< între Guvern 群i Ministerul Public, prin Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, 

generat ”prin ac郡iunea procurorilor de verificare a oportunit<郡ii 群i circumstan郡elor 
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elabor<rii proiectului de act normativ”, cu referire la Ordonan郡a de urgen郡< a 

Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea 群i completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal 群i a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedur< penal<. De asemenea, 

s-a solicitat Cur郡ii Constitu郡ionale s< statueze ”faptul c<, pe viitor, organele de urm<rire 

penal< nu pot ancheta oportunitatea actelor normative.” 

Fa郡< de aceste solicit<ri, 群i în raport de cadrul specific de solu郡ionare a unui 

conflict juridic de natur< constitu郡ional<, Curtea Constitu郡ional< trebuia s<  verifice 

dac< ”ac郡iunea procurorilor”, respectiv actele concrete  realizate de ace群tia, în 
aceast< cauz<,  au dep<群it competen郡a constitu郡ional< a Ministerului Public, înc<lcând-

o pe cea a  Guvernului de adoptare a  unui act normativ concret, respectiv  Ordonan郡a 

de urgen郡< a Guvernului nr.13/2017, 群i apoi s< statueze, pentru viitor, asupra 

competen郡ei celor dou< autorit<郡i publice p<r郡i în conflict.   Altfel spus, nu s-a cerut 

Cur郡ii Constitu郡ionale doar pronun郡area unei decizii de principiu, ci pronun郡area mai 

întâi asupra unor acte 群i ac郡iuni concrete ale unei autorit<郡i publice (Ministerul Public), 

群i a efectului acestora, nu doar a aptitudinii lor, de a determina  un conflict juridic 

de natur< constitu郡ional<, 群i abia apoi, în situa郡ia constat<rii unui astfel de conflict, 

s< statueze de principiu în sensul ar<tat. 

Vom examina a群adar, în continuare, actele 群i lucr<rile dosarului, cu raportare la  

competen郡ele celor dou< autorit<郡i publice pretins a fi într-un  conflict juridic de natur< 

constitu郡ional<, pentru a conchide asupra modului în care au fost respectate aceste 

competen郡e prin actele/ac郡iunile concrete întreprinse, 群i a solu郡iei pe care Curtea ar fi 

trebuit, în consecin郡<,  s< o pronun郡e. 

III. Actele 群i lucr<rile dosarului 

Întrucât cererea Pre群edintelui Senatului nu a fost înso郡it< de nicio prob< în 
sus郡inerea sa, pentru solu郡ionarea acestei cauze Curtea Constitu郡ional< s-a adresat 

Ministerului Public - Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie pentru 
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comunicarea de documente din dosarul înregistrat pe rolul Parchetului de pe lâng< 

Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie – Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, respectiv 

actul/actele de sesizare 群i ordonan郡ele de începere a urm<ririi penale in rem/in 

personam la care sesizarea înregistrat< pe rolul Cur郡ii Constitu郡ionale f<cea referire. 

Fa郡< de actele comunicate, precum 群i fa郡< de cele depuse în 群edin郡a public< a 

Cur郡ii Constitu郡ionale din data de 27 februarie 2017, rezult< urm<toarea situa郡ie de fapt, 

respectiv  acte/ac郡iuni/fapte concrete realizate în cauz<: 

- 31 ianuarie 2017 - depunerea de c<tre dou< persoane fizice a unui denun郡 penal 
împotriva domnului Sorin Mihai Grindeanu, prim ministru al Guvernului, 群i a 

domnului Florin Iordache, ministru al justi郡iei,  pentru comiterea urm<toarelor 

infrac郡iuni: favorizarea f<ptuitorului, prev<zut< de art.269 alin.(1) din Codul penal 群i 

prezentarea cu rea-credin郡< de date inexacte Parlamentului sau Pre群edintelui României 

cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde s<vâr群irea 

unor fapte  de natur< s< aduc< atingere intereselor statului, prev<zut< de art.8 alin.(1) 

lit b) din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial<, denun郡 înregistrat  

la Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de Casa郡ie 群i Justi郡ie-Direc郡ia Na郡ional< 

Anticorup郡ie, constituindu-se Dosarul 46/P/2017;  

-1 februarie 2017 – completarea denun郡ului ini郡ial de c<tre unul dintre peten郡i, în 

sensul sesiz<rii 群i cu privire la s<vâr群irea infrac郡iunii prev<zute de art.13 din Legea 

nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 群i sanc郡ionarea faptelor de corup郡ie, de c<tre 

persoane ce de郡in func郡ii de conducere într-un partid politic care 群i-ar fi exercitat 

autoritatea sau influen郡a politic<  în vederea adopt<rii, în seara zilei de 31 ianuarie 2017, 

a unei ordonan郡e de urgen郡< prin care au fost modificate codurile penal 群i de procedur< 

penal<, cu scopul favoriz<rii unor persoane urm<rite penal sau judecate, care în felul 

acesta au beneficiat direct sau indirect de foloase necuvenite;  
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- 1 februarie 2017 – în Dosarul nr.46/P/2017  s-a emis  Ordonan郡a prin care    s-a 

dispus începerea urm<ririi penale in rem cu privire la s<vâr群irea urm<toarelor 

infrac郡iuni:  folosirea, de c<tre o persoan< ce de郡ine o func郡ie într-un partid politic, a 

influen郡ei sau autorit<郡ii sale în scopul ob郡inerii de foloase necuvenite pentru sine sau 

pentru altul, prev<zut< de art.13 din Legea nr.78/2000; favorizarea f<ptuitorului 

prev<zut< de art.269 alin.1 din Codul penal;  prezentarea, cu rea-credin郡<, de date 

inexacte Parlamentului sau Pre群edintelui României cu privire la activitatea Guvernului 

sau a unui minister, pentru a ascunde s<vâr群irea unor fapte de natur< s< aduc< atingere 

intereselor statului, prev<zut< de art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.115/1999;  

- 8 februarie 2017 - sesizarea Cur郡ii Constitu郡ionale de c<tre pre群edintele Senatului, 

pentru solu郡ionarea unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< între Guvern 群i 

Ministerul Public prin Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, generat de demersurile 

procurorilor din cadrul Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie, constând în anchetarea 

circumstan郡elor în care a fost elaborat proiectul Ordonan郡ei de urgen郡< a Guvernului 

nr.13/2017;  

-  24 februarie 2017 – în Dosarul nr.46/P/2017 al Sec郡iei de combatere a infrac郡iunilor 

asimilate infrac郡iunilor de corup郡ie  s-a   emis ordonan郡<  prin care s-a dispus: 

extinderea urm<ririi penale, cu privire la infrac郡iunile de sustragere sau distrugere 

de înscrisuri, prev<zut< de art.259 alin.1 群i 2 din Codul penal; sustragere sau distrugere 

de probe ori de înscrisuri  prev<zut< de art.275 din Codul penal, fals intelectual 

prev<zut de art.321 din Codul penal;  

- 24 februarie 2017 – în Dosarul nr.46/P/2017 al Sec郡iei de combatere a infrac郡iunilor 

asimilate infrac郡iunilor de corup郡ie  s-a emis Ordonan郡a prin care     s-a dispus: 

clasarea cauzei având ca obiect infrac郡iunea prev<zut< de art.13 din Legea nr.78/2000 

(infrac郡iune care a atras competen郡a Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie); disjungerea Кi 

declinarea cauzei  la Parchetul de pe lâng< Înalta Curte de CasaМie Кi JustiМie, spre 

competent< soluМionare, sub aspectul s<vârКirii urm<toarelor infracМiuni: favorizarea 
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f<ptuitorului prev<zut< de art.269 alin.1 din Codul penal, prezentarea, cu rea-credin郡<, 

de date inexacte, Parlamentului sau Pre群edintelui României cu privire la activitatea 

Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde s<vâr群irea unor fapte de natur< s< 

aduc< atingere intereselor statului, prev<zut< de art.8 alin.1 lit.b) din Legea 

nr.115/1999, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prev<zut< de art.259 alin.1 群i 2 

din Codul penal, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  prev<zut< de 

art.275 din Codul penal, fals intelectual prev<zut de art.321 din Codul penal. În 

cuprinsul Ordonan郡ei din 24 februarie 2017 este prezentat< situa郡ia de fapt, a群a cum a 

rezultat în urma efectu<rii urm<ririi penale, de la data de 16.01.2017 când ministrul 

justi郡iei, domnul Florin Iordache, ”a avut ini郡iativa modific<rii Codului Penal 群i a 

Codului de procedur< penal<”, 群i pân< la data adopt<rii Ordonan郡ei de urgen郡< a 

Guvernului nr.13/2017.   

 Acestea sunt singurele documente aflate în dosarul cauzei din care rezult< 
activitatea desf<群urat< de Ministerul Public - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie,  
activitate despre care se sus郡ine de c<tre autorul sesiz<rii c< ar privi anchetarea 
”oportunit<郡ii” 群i ”circumstan郡elor” adopt<rii proiectului Ordonan郡ei de urgen郡< 
a Guvernului nr.13/2017. 

 În opinia noastr<, actele depuse la dosar probeaz< anchetarea unor posibile 
infrac郡iuni s<vâr群ite în procesul de adoptare a actului normativ men郡ionat (a群adar 

”circumstan郡ele” din aceast< perspectiv<), sens în care ne vom referi în cele ce urmeaz< 

la competen郡a Guvernului 群i formele de control al activit<郡ii de legiferare a acestuia, 

precum 群i la competen郡a Ministerului Public. 

IV. Cadrul constitu郡ional al competen郡ei Guvernului de adoptare a 
ordonan郡elor de urgen郡<. Forme de control al respect<rii cadrului constitu郡ional 
de referin郡<. 
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Institu郡ia deleg<rii legislative este  reglementat< de prevederile art.115 din 

Constitu郡ie,  caracterizându-se prin statutul s<u de  excep郡ie în materia legifer<rii.  

Plenitudinea competen郡ei  de legiferare revine Parlamentului, în conformitate cu art.61 

din Constitu郡ie. Cât prive群te Guvernul,  rolul s<u fundamental  este acela ca, ”potrivit 

programului s<u de guvernare acceptat de Parlament”, s< asigure ”realizarea politicii 

interne Кi externe a М<rii” 群i s< exercite ”conducerea general< a administraМiei 

publice”[art.102 alin.(1) din Constitu郡ie]. În considerarea acestui statut special, limitele 

legifer<rii pe calea ordonan郡elor de urgen郡< sunt stabilite la nivel constitu郡ional 群i, tot la 

nivel constitu郡ional, sunt prev<zute mecanismele de control al respect<rii acestor limite. 

Distingem astfel, în raport de ansamblul normelor constitu郡ionale, între controlul 

de oportunitate 群i controlul de legalitate a adopt<rii ordonan郡elor de urgen郡<, cu 

precizarea c< nu vom dezvolta  în acest cadru complexa problematic< a raportului dintre 

oportunitate 群i legalitate 群i fa郡etele sale, ci doar vom eviden郡ia aceste elemente  cu 

raportare la cauza dedus< judec<郡ii Cur郡ii Constitu郡ionale, respectiv pentru ilustrarea  

interferen郡elor  de competen郡e constitu郡ionale pe care le implic< examinarea 

oportunit<郡ii  群i, respectiv, a  legalit<郡ii adopt<rii ordonan郡elor de urgen郡< ale Guvernului. 

Oportunitatea constituie o consecin郡< a dreptului de apreciere a autorit<郡ii 

emitente a ordonan郡ei de urgen郡<. Cu referire la oportunitatea actelor administrative, 

doctrina de specialitate a re郡inut c< se refer< la ”realizarea sarcinilor 群i atribu郡iilor legale 

în termenul optim, cu cheltuieli minime (...), precum 群i alegerea celor mai potrivite 

mijloace pentru realizarea scopului legii”,1 defini郡ie ce poate fi re郡inut<, mutatis 

mutandis, 群i pentru materia pe care o analiz<m aici. Libertatea de apreciere a 

oportunit<郡ii actelor administrative nu contravine de plano principiului legalit<郡ii, 

întrucât ”puterea discre郡ionar< nu înseamn< o libertate în afara legii, ci una permis< de 

lege.”2 Controlul de oportunitate a adopt<rii ordonan郡elor de urgen郡< este unul 

eminamente politic, exercitat de Parlament. Astfel cum s-a ar<tat îns< în doctrina de 

1 I.Iov<na群, Dreptul administrativ 群i elemente ale 群tiin郡ei administra郡iei, Ed.Didactic< 群i pedagogic<, 1977, Bucure群ti, 
p.240 
2 R.A. Laz<r, Legalitatea actului administrativ, All Beck, 2004, Bucure群ti, p.165 
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specialitate, controlul politic nu exclude, ci ” implic< el însu群i consecin郡e juridice 
sau provoac< eventuala producere a unor asemenea consecin郡e.” 3  

Cât prive群te controlul de legalitate, acesta este realizat, de asemenea,   de c<tre 

Parlament, care poate respinge, prin lege, ordonan郡a de urgen郡<, în condi郡iile 群i cu 

consecin郡ele prev<zute de art.115 din Constitu郡ie. De asemenea, acesta se poate 

materializa sub forma unui control de constitu郡ionalitate, specific 群i specializat,  sens 

în care sunt dispozi郡iile exprese ale art.146 lit.d), care stabilesc competen郡a Cur郡ii 

Constitu郡ionale de a se pronun郡a asupra excep郡iilor de neconstitu郡ionalitate a legilor 群i 

ordonan郡elor, dar 群i prevederile art.126 alin.(6) din Constitu郡ie, potrivit c<rora 

” controlul judec<toresc al actelor administrative ale autorit<Yilor publice, pe calea 

contenciosului administrativ, este garantat, cu excepYia celor care privesc raporturile 

cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar. InstanYele 

de contencios administrativ sunt competente s< soluYioneze cererile persoanelor 

v<t<mate prin ordonanYe sau, dup< caz, prin dispoziYii din ordonanYe declarate 

neconstituYionale.” 

 Controlul de constitu郡ionalitate, exercitat de c<tre Curtea Constitu郡ional< 

în baza unei competen郡e specifice, stabilite de legea fundamental<, 群i care poate 

conduce la constatarea neconstitu郡ionalit<郡ii ordonan郡ei de urgen郡< a Guvernului, cu 

consecin郡ele prev<zute de art.147 din Constitu郡ie, nu exclude  controlul  de legalitate 

exercitat de Parlament.  Altfel spus, chiar dac< nu exist< o sesizare a Cur郡ii 

Constitu郡ionale 群i, prin urmare, o decizie de constatare a neconstitu郡ionalit<郡ii, nimic 

nu împiedic< Parlamentul s< constate el însu群i, cu ocazia dezbaterii ordonan郡ei de 

urgen郡<, înc<lcarea de c<tre aceasta a normelor constitu郡ionale de referin郡<, 群i s< o 

resping< în consecin郡<. A群a cum s-a precizat 群i în doctrin<, cu referire la actele 

Guvernului, atunci când o  comisie parlamentar< ar constata c< ”unele acte ale 

3 I.Deleanu- Institu郡ii 群i proceduri constitu郡ionale – în dreptul român 群i în dreptul comparat, Ed. C.H.Beck, Bucure群ti, 
2006, p.662 
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Guvernului sunt cel pu郡in discutabile sub aspectul legalit<郡ii sau/群i al oportunit<郡ii 
lor , ea ar trebui s< sesizeze Camera sau, dup< caz, Parlamentul, pentru ca acesta s< 

decid<: fie în sensul anul<rii (…), fie în sensul oblig<rii Guvernului s< emit< un 
alt act, legal 群i oportun, fie în sensul sesiz<rii organelor judiciare, dac<   s-au 

s<vâr群it infrac郡iuni.”4  Acela群i autor precizeaz< c< ”în orice caz, dac< nu exist< 

temeiuri de natur< penal<, controlul n-ar putea apar郡ine organelor judiciare.”5  

Per a contrario, dac< exist< temeiuri de natur< penal< (fapte prev<zute de 

legea penal<), controlul (în leg<tur< cu un act emis de Guvern, fie c< este 
individual, fie c< este normativ) apar郡ine 群i organelor autorit<郡ii judec<tore群ti 
(Ministerul Public, instan郡ele de judecat<), conform  atribu郡iilor lor constitu郡ionale 群i 

legale.  

În concluzie, controlul de oportunitate 群i cel de legalitate al ordonan郡elor de 
urgen郡< ale Guvernului interfereaz<, iar dimensiunea legalit<郡ii 群i a controlului 

circumscris acesteia cuprinde 群i controlul respect<rii legii penale în procesul de 

adoptare a acestei categorii de acte normative. 

 Tot astfel, existen郡a oric<ruia dintre remediile enun郡ate, fie sub aspectul 
controlului de oportunitate, fie al celui de legalitate, nu le exclude pe celelalte, 

întrucât fiecare dintre autorit<郡ile implicate ac郡ioneaz< în temeiul 群i în limitele unei 

competen郡e specifice, sens în care ne vom referi în continuare la competen郡a  

Ministerului Public.  

Acesta este, de altfel, 群i sensul Raportului privind ”Rela郡ia dintre 

r<spunderea politic< 群i r<spunderea penal< în ceea ce prive群te activitatea 
membrilor Guvernului” (adoptat de Comisia European< pentru Democra郡ie prin 
Drept - Comisia de la Vene郡ia, cu ocazia celei de-a 94-a Sesiuni Plenare, 

4 op.cit., p.663 
5 Ibidem, p.664 
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desf<群urate la Vene郡ia, în 8-9 martie 2013), în care se distinge între r<spunderea 

”politic<”, ”legal<” 群i ”penal<” a mini群trilor, ar<tându-se, la pct.10, urm<toarele: 

r<spunderea politic< 群i cea legal< a membrilor Guvernului pot fi concepute precum 

dou< cercuri, dintre care cel referitor la r<spunderea politic< este cel mai larg, acoperind 

în principiu tot ceea ce face un ministru; r<spunderea legal<  este un concept mult mai 

restrâns, acoperind numai situa郡iile în care un ministru încalc< legea, 群i aceasta poate 

atrage sanc郡iuni penale ori alte forme de sanc郡ionare; ca urmare, r<spunderea penal< a 

mini群trilor este o subcategorie a r<spunderii legale.  Concluziile Comisiei, începând cu 

pct.105 din Raport sunt tocmai în sensul  c< abilitatea unui sistem constitu郡ional 

na郡ional   de a separa 群i distinge între r<spunderea politic< 群i cea penal< a mini群trilor 

este un semn al nivelului de maturitate 群i de bun< func郡ionare a democra郡iei, precum 群i 

de respectare a statului de drept.  Mai exact, ambele forme de r<spundere subzist<, fiind 

guvernate de norme distincte 群i presupunând implicarea unor autorit<郡i distincte, cu 

competen郡e specifice. 

V. Cadrul constitu郡ional al competen郡ei Ministerului Public. Dezvoltarea 
infraconstitu郡ional< prin normele de procedur< penal<.  

1. Competen郡a Ministerului Public 

Potrivit art.131 alin.(1) din Constitu郡ie, ”în activitatea judiciar<, Ministerul 

Public reprezint< interesele generale ale societ<Yii şi ap<r< ordinea de drept, precum 

şi drepturile şi libert<Yile cet<Yenilor”  iar, potrivit alin.(3) al art.131, ”parchetele 

funcYioneaz< pe lâng< instanYele de judecat<, conduc şi supravegheaz< activitatea de 

cercetare penal< a poliYiei judiciare, în condiYiile legii”. 

În dezvoltarea normelor constitu郡ionale de referin郡<, art.63 din Legea 

nr.304/2004 privind organizarea judiciar< stabile群te urm<toarele atribu郡ii ale 

Ministerul Public, prin procurori:  

67 

 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



”a) efectueaz< urm<rirea penal< în cazurile şi în condiYiile prev<zute de lege 

şi particip<, potrivit legii, la soluYionarea conflictelor prin mijloace alternative; 

b) conduce şi supravegheaz< activitatea de cercetare penal< a poliYiei judiciare, 

conduce şi controleaz< activitatea altor organe de cercetare penal<; 

c) sesizeaz< instanYele judec<toreşti pentru judecarea cauzelor penale, potrivit 

legii; 

d) exercit< acYiunea civil<, în cazurile prev<zute de lege; 

e) particip<, în condiYiile legii, la şedinYele de judecat<; 

f) exercit< c<ile de atac împotriva hot<rârilor judec<toreşti, în condiYiile 

prev<zute de lege; 

g) ap<r< drepturile şi interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub 

interdicYie, ale disp<ruYilor şi ale altor persoane, în condiYiile legii; 

h) acYioneaz< pentru prevenirea şi combaterea criminalit<Yii, sub coordonarea 

ministrului justiYiei, pentru realizarea unitar< a politicii penale a statului; 

i) studiaz< cauzele care genereaz< sau favorizeaz< criminalitatea, elaboreaz< şi 

prezint< ministrului justiYiei propuneri în vederea elimin<rii acestora, precum şi pentru 

perfecYionarea legislaYiei în domeniu; 

j) verific< respectarea legii la locurile de deYinere preventiv<; 

k) exercit< orice alte atribuYii prev<zute de lege.” 

Cu referire special< la atribu郡iile Direc郡iei Na郡ionale Anticorup郡ie, re郡inem 

prevederile art.3 alin.(1) lit.a) din Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr.43/2002 

privind Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie, potrivit c<rora acestea constau în 

”a)efectuarea urm<ririi penale, în condiYiile prev<zute în Codul de procedur< penal<, 
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în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancYionarea faptelor de 

corupYie şi în prezenta ordonanY< de urgenY<, pentru infracYiunile prev<zute în Legea 

nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, în competenYa DirecYiei NaYionale 

AnticorupYie”. Totodat<, potrivit art.22 din Legea nr.78/2000 群i art.13 din Ordonan郡a 

de urgen郡< a Guvernului nr.43/2002, procurorii din cadrul Direc郡iei Na郡ionale 

Anticorup郡ie  efectueaz<, în mod obligatoriu, urm<rirea penal< pentru infrac郡iunile date 

în competen郡a acestei structuri.  

În conformitate cu art.24 din Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului 
nr.43/2002, ”dispoziYiile din Codul de procedur< penal<, dispoziYiile procedurale din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancYionarea faptelor de 

corupYie şi din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial<, republicat<, 

se aplic< în mod corespunz<tor şi în cauzele de competenYa DirecYiei NaYionale 

AnticorupYie.” 

2. Modurile de sesizare a organului de urm<rire penal< 

Potrivit art.288 alin.(1) din Codul de procedur< penal<, ”(1)Organul de 

urm<rire penal< este sesizat prin plângere sau denunY, prin actele încheiate de alte 

organe de constatare prev<zute de lege ori se sesizeaz< din oficiu”  iar, conform 

art.290 din Codul de procedur< penal<, ”DenunYul este încunoştinYarea f<cut< de 

c<tre o persoan< fizic< sau juridic< despre s<vârşirea unei infracYiuni”. A群adar, 

denun郡ul prive群te sesizarea organului de urm<rire penal<, în郡eleas< ca modalitate 
de învestire a sa, având ca efect juridic obliga郡ia organului de urm<rire penal< de 

a se pronun郡a cu privire la declan群area sau nu a procesului penal pentru 
infrac郡iunea cu care a fost sesizat.  

 Sesizarea organelor de urm<rire penal< impune acestora efectuarea de acte 

procedurale care implic< verificarea regularit<郡ii sesiz<rii 群i administrarea mijloacelor 
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de prob<, astfel încât s< fie ob郡inute informa郡iile necesare pentru dispunerea unei 

solu郡ii.  

Examinarea sesiz<rii reprezint< o etap< prealabil< declan群<rii procesului penal 

care vizeaz< regularitatea actului de sesizare, competen郡a organului judiciar 群i  

eventuala existen郡< a unor impedimente dintre cele prev<zute de art.16 alin.(1) din 

Codul de procedur< penal<, impedimente care trebuie s< rezulte, f<r< echivoc, din 

cuprinsul sesiz<rii. 

 Astfel, în conformitate cu prevederile art.294 din Codul de procedur< penal<, cu 

denumirea marginal< Examinarea sesiz<rii: 

”(1) La primirea sesiz<rii, organul de urm<rire penal< procedeaz< la 

verificarea competenМei sale, iar în cazul prev<zut la art.58 alin.(3) înainteaz< 

procurorului cauza, împreun< cu propunerea de trimitere a sesiz<rii organului 

competent. 

(2) În situaМia în care plângerea sau denunМul nu îndeplineКte condiМiile de form< 

prev<zute de lege ori descrierea faptei este incomplet< sau neclar<, se restituie pe cale 

administrativ< petiМionarului, cu indicarea elementelor care lipsesc.  

(3) Atunci când sesizarea îndeplineКte condiМiile legale de admisibilitate, dar din 

cuprinsul acesteia (n.a. al sesiz<rii) rezult< vreunul dintre cazurile de împiedicare a 

exercit<rii acМiunii penale prev<zute de art.16 alin.(1), organele de cercetare penal< 

înainteaz< procurorului actele, împreun< cu propunerea de clasare. 

(4) În cazul în care procurorul apreciaz< propunerea întemeiat<, dispune, prin 

ordonanМ<, clasarea.” 

În doctrin< au fost calificate ca fiind astfel de impedimente, care au drept 
consecin郡< clasarea direct< a sesiz<rii, situa郡iile de ordinul eviden郡ei, care pot fi 

încadrate, în mod direct, în cazurile expres 群i limitativ prev<zute de art.16 alin.(1) 
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din Codul de procedur< penal<,  iar nu acele situa郡ii care presupun  efectuarea de 

cercet<ri, administrarea de probe,  pentru a se putea constata inciden郡a cazurilor 

de împiedicare a punerii în mi群care sau de exercitare a ac郡iunii penale. Constituie 

exemple de astfel de situa郡ii, acelea în care  plângerea ori denun郡ul vizeaz< fapte pentru 

care s-a împlinit termenul de prescrip郡ie a r<spunderii penale ori fapte care  au fost 

s<vâr群ite de un minor care nu r<spunde penal.  

În cauza de fa郡< asemenea  impedimente (de ordinul eviden郡ei 群i care nu 
implicau efectuarea de cercet<ri) nu au reie群it direct din con郡inutul sesiz<rii, astfel 

c<, în mod corect, organul de urm<rire penal< (procurorul), a dispus începerea urm<ririi 

penale, conform art.305 din Codul de procedur< penal<. Dimpotriv<, în cuprinsul 

sesiz<rii erau reclamate fapte penale concrete ce se impuneau a fi investigate. 

3. Începerea urm<ririi penale 

Sub acest aspect re郡inem c< faptul c< noul cod de procedur< penal< a adus o serie 

de modific<ri în privin郡a institu郡iei începerii urm<ririi penale. Astfel, dac< potrivit 

legii vechi urm<rirea penal< se putea începe fie in rem, fie in personam, noul cod oblig< 

ca prima etap< s< vizeze exclusiv cercetarea faptei într-o urm<rire penal< 
început<, in rem. Noua structur< a procesului penal, în cursul urm<ririi penale, nu mai 

prevede o faz< a actelor premerg<toare, reglementat< în trecut de art.224 din Codul 

de procedur< penal< din 1968, ci doar dou< faze: faza de investigare a faptei 群i faza 
de investigare a persoanei, în cadrul acestor faze urm<rirea penal< având ca obiect, 

conform art.285 din Codul de procedur< penal<, strângerea probelor necesare cu privire 

la existen郡a infrac郡iunilor, identificarea persoanelor care au s<vâr群it o infrac郡iune 群i 

stabilirea r<spunderii penale a acestora, pentru a se constata dac< este sau nu cazul s< 

se dispun< trimiterea în judecat<.  

În doctrin< s-au analizat sintagmele utilizate de legiuitor în defini郡ia obiectului 

urm<ririi penale, ar<tându-se c< prin ”strângerea probelor necesare” se în郡elege 
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opera郡iile de descoperire, de adunare 群i de conservare a probelor, f<r< de care nu s-ar 

putea cunoa群te dac< s-a comis sau nu o fapt< care ar putea fi o infrac郡iune 群i dac< cel 

presupus c< a s<vâr群it-o este f<ptuitorul. Prin ”existenМa infracМiunilor” se în郡elege în 

primul rând existen郡a material< a unei fapte 群i, în al doilea rând, dac< acea fapt< este 

prev<zut< de legea penal< 群i constituie o tentativ< pedepsibil< sau o fapt< consumat<. 

Prin expresia ”identificarea f<ptuitorului” se în郡elege c< probele adunate trebuie s< 

procure 群i date necesare pentru cunoa群terea f<ptuitorilor  (autori, instigatori, complici), 

atât în privin郡a persoanei lor fizice, cât 群i cu privire la identitate. Prin ”stabilirea 

r<spunderii” se în郡elege c< probele necesare trebuie s< priveasc< nu numai 

materialitatea faptelor, ci 群i date suficiente  pentru a se putea cunoa群te dac< f<ptuitorii 

au lucrat sau nu în mod vinovat, dac< pot fi tra群i la r<spundere penal< pentru faptele 

s<vâr群ite  群i ”dac< este sau nu cazul” s< se dispun< trimiterea în judecat<.  

Men郡ion<m totodat< c<, prin Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr.18/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedur< penal<, precum şi pentru completarea art. 31 alin. 

(1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar<, publicat< în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, art.305 din Codul de procedur< 

penal<, cu denumirea marginal< Începerea urm<ririi penale a c<p<tat o nou< 
redactare, cu importante consecin郡e juridice.  

Astfel, în redactarea anterioar<  modific<rii prin Ordonan郡a de urgen郡< a 

Guvernului nr.18/2016, art.305 din Codul de procedur< penal<  avea urm<torul cuprins: 

”(1) Când actul de sesizare îndeplineşte condiYiile prev<zute de lege şi se constat< c< 

nu exist< vreunul dintre cazurile care împiedic< exercitarea acYiunii penale 

prev<zute la art. 16 alin. (1), organul de urm<rire penal< dispune începerea urm<ririi 

penale cu privire la fapt<. 

(2)Începerea urm<ririi penale se dispune prin ordonanY< care cuprinde, dup< 

caz, menYiunile prev<zute la art. 286 alin. (2) lit. a)-c) şi g). 
72 

 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



(3)OrdonanYa de începere a urm<ririi penale emis< de organul de cercetare 

penal< este supus< confirm<rii prin efectuarea unei menYiuni pe aceasta de c<tre 

procurorul care exercit< supravegherea activit<Yii de cercetare penal<, în termen de 

cel mult 5 zile de la data începerii urm<ririi penale, organul de cercetare penal< fiind 

obligat s< prezinte totodat< şi dosarul cauzei.” 

În redactarea dat< prin art.II pct.76 din Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului 

nr.18/2016, în vigoare de la data de 23 mai 2016, art.305 din Codul de procedur< penal< 

are urm<torul cuprins: ”  (1) Când actul de sesizare îndeplineşte condiYiile prev<zute 

de lege, organul de urm<rire penal< dispune începerea urm<ririi penale cu privire la 

fapta s<vârşit< ori a c<rei s<vârşire se preg<teşte, chiar dac< autorul este indicat sau 

cunoscut. 

(2) Începerea urm<ririi penale şi respectiv continuarea efectu<rii urm<ririi 

penale se dispun prin ordonanY< care cuprinde, dup< caz, menYiunile prev<zute la art. 

286 alin. (2) lit. a)-c) şi g). 

(3) Atunci când exist< probe din care s< rezulte b<nuiala rezonabil< c< o 

anumit< persoan< a s<vârşit fapta pentru care s-a început urm<rirea penal< şi nu 

exist< vreunul dintre cazurile prev<zute la art. 16 alin. (1), organul de urm<rire 

penal< dispune ca urm<rirea penal< s< se efectueze în continuare faY< de aceasta, care 

dobândeşte calitatea de suspect. M<sura dispus< de organul de cercetare penal< se 

supune, în termen de 3 zile, confirm<rii procurorului care supravegheaz< urm<rirea 

penal<, organul de cercetare penal< fiind obligat s< prezinte acestuia şi dosarul 

cauzei.”  

De asemenea, potrivit art.306 alin.(1)-(3) din Codul de procedur< penal<,  

”(1) Pentru realizarea obiectului urm<ririi penale, organele de cercetare penal< 

au obligaYia ca, dup< sesizare, s< caute şi s< strâng< datele ori informaYiile cu privire 

la existenYa infracYiunilor şi identificarea persoanelor care au s<vârşit infracYiuni, s< 
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ia m<suri pentru limitarea consecinYelor acestora, s< strâng< şi s< administreze 

probele cu respectarea prevederilor art. 100 şi 101.  

(2) Organele de cercetare penal< au obligaYia de a efectua actele de cercetare 

care nu sufer< amânare, chiar dac< privesc o cauz< pentru care nu au competenYa de 

a efectua urm<rirea penal<.  

(3) Dup< începerea urm<ririi penale, organele de cercetare penal< strâng şi 

administreaz< probele, atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului ori 

inculpatului.”  

A群adar, din data de 23 mai 2016 (data intr<rii în vigoare a Ordonan郡ei de 
urgen郡< a Guvernului nr.18/2016), începerea urm<ririi penale are loc, ini郡ial, 
exclusiv cu privire la fapt<, 群i este supus< unei singure condi郡ii, respectiv o sesizare 
legal<.  Doar  îndeplinirea acestei condi郡ii trebuie verificat< în aceast< etap< de  
c<tre procuror, nu 群i existen郡a vreunuia dintre cazurile care împiedic< exercitarea 
acYiunii penale prev<zute la art.16 alin.(1)6.  Abia dup< ce din probele administrate 

într-o urm<rire penal< început< in rem  rezult<  b<nuiala rezonabil< c< o anumit< 

persoan< a s<vâr群it fapta pentru care s-a început urm<rirea penal<, organul de urm<rire 

penal< verific< dac< nu exist< vreunul dintre cazurile prev<zute la art.16 alin. (1),  群i,  

6 Art. 16 alin.(1) : ” AcYiunea penal< nu poate fi pus< în mişcare, iar când a fost pus< în mişcare nu mai poate fi exercitat< 
dac<: 

a)fapta nu exist<; 

b)fapta nu este prev<zut< de legea penal< ori nu a fost s<vârşit< cu vinov<Yia prev<zut< de lege; 
c)nu exist< probe c< o persoan< a s<vârşit infracYiunea; 
d)exist< o cauz< justificativ< sau de neimputabilitate; 
e)lipseşte plângerea prealabil<, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o alt< condiYie prev<zut< de lege, 
necesar< pentru punerea în mişcare a acYiunii penale; 
f)a intervenit amnistia sau prescripYia, decesul suspectului ori al inculpatului persoan< fizic< sau s-a dispus radierea 
suspectului ori inculpatului persoan< juridic<; 
g)a fost retras< plângerea prealabil<, în cazul infracYiunilor pentru care retragerea acesteia înl<tur< r<spunderea penal<, 
a intervenit împ<carea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiYiile legii; 
h)exist< o cauz< de nepedepsire prev<zut< de lege; 
i)exist< autoritate de lucru judecat; 
j)a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.” 
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dac< nu exist< vreunul dintre aceste cazuri, dispune ca urm<rirea penal< s< se efectueze 

în continuare fa郡< de aceasta, conform art.305 alin.(3) din Codul de procedur< penal<.  

Prin urmare, începerea urm<ririi penale in rem creeaz< doar cadrul 

procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o anumit< fapt<, 
asigurând atât cadrul procesual al actelor de cercetare, cât 群i o garan郡ie, în sensul 
ca nicio persoan< s< nu fie pus< sub acuzare în lipsa existen郡ei unei b<nuieli 
rezonabile c< a s<vâr群it fapta pentru care s-a început urm<rirea penal<. 

 Noua configura郡ie a institu郡iei urm<ririi penale este, de altfel, subliniat< chiar 
de Curtea Constitu郡ional< în jurispruden郡a sa, prin care s-a re郡inut (cu referire la 

redactarea dat< art.305 din Codul de procedur< penal< înainte de modificarea acestuia 

prin Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr.18/2016) c< «prin noile reglement<ri 

procesual penale, legiuitorul a renun郡at la faza actelor premerg<toare, instituind, ca 

regul<, caracterul obligatoriu al începerii urm<ririi penale anterior efectu<rii 
oric<ror acte de cercetare. Referitor la noua reglementare, în expunerea de motive a 

Legii privind Codul de procedur< penal< s-a ar<tat c< „simplificarea etapei de urm<rire 

penal< s-a realizat, pe de o parte, prin reglementarea unei proceduri rapide de 

verificare a sesiz<rii adresate organelor de urm<rire penal<, ce permite ca, atunci 

când din cuprinsul acesteia rezult< faptul c< s-a s<vârКit o fapt< prev<zut< de legea 

penal< Кi nu exist< vreunul din cazurile care împiedic< exercitarea acМiunii penale, 

organul de urm<rire penal< s< dispun< începerea urm<ririi penale cu privire la fapt<, 

prin declanКarea fazei de investigare a faptei fiind conturat cadrul procesului penal”». 

(Decizia nr. 260 din 5 mai 2016, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.599 din 5 august 2016, par.22) 

   Tot astfel, prin  Decizia nr.236 din 19 aprilie 2016,  publicat< în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.426 din 7 iunie 2016 (citat< în par.25, 26 din Decizia nr. 260 

din 5 mai 2016), Curtea a re郡inut c< ”începerea urm<ririi penale in rem legitimeaz< 

organul de cercetare penal< s< demareze activit<郡ile specifice care duc la 
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realizarea obiectului urm<ririi penale, sens în care, dup< sesizare, are obliga郡ia s< 
caute 群i s< strâng< datele ori informa郡iile cu privire la existen郡a infrac郡iunii, s< ia 
m<suri pentru limitarea consecin郡elor acesteia 群i s< strâng< 群i s< administreze 
probele necesare, cu respectarea exigen郡elor consacrate de art.100 群i 101 din 
Codul de procedur< penal< referitoare la administrarea probelor în acord cu 
principiul loialit<郡ii”. Astfel, Curtea a apreciat c< ”faza procesual< a urm<ririi penale 

in rem este o faz< destinat< strângerii de probe în baza c<rora se pot contura indicii 

rezonabile care pot sta la baza unei învinuiri aduse unei persoane”. Curtea  a mai re郡inut  

c< ”învinuirea adus< unei persoane concretizat< în ordonan郡a procurorului prin care se 

dispune efectuarea în continuare a urm<ririi penale, in鴫personam, are caracterul unei 

acuza郡ii în materie penal<, în sensul dat de Curtea European< a Drepturilor Omului 

acestei no郡iuni. Prin consecin郡ele pe care formularea unei învinuiri in鴫personam le are 

în planul drepturilor persoanei, aceasta nu poate fi consecin郡a unei simple înregistr<ri 

a unei sesiz<ri împotriva unei persoane, aceasta trebuind fundamentat< de o serie de 

elemente — indicii rezonabile — administrate prin mijloacele de prob< prev<zute de 

lege.” 

 Considerentele enun郡ate de Curtea Constitu郡ional<  în deciziile anterior 

men郡ionate sunt aplicabile, mutatis mutandis, cu atât mai mult  în privin郡a noii 

reglement<ri a institu郡iei începerii urm<ririi penale, potrivit  art.305 din Codul de 

procedur< penal<, în redactarea dat< prin Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului 

nr.18/2016, 群i în care începerea urm<ririi penale in rem nu mai este condi郡ionat< de 

verificarea existen郡ei vreunuia dintre cazurile prev<zute de art.16 alin.(1) din codul de 

procedur< penal<.  

În ceea ce prive群te caracterul procedurii din cursul urm<ririi penale, în noua 

reglementare, confirmând opiniile doctrinare care s-au exprimat în leg<tur< cu regulile 

de desf<群urare a fazei de urm<rire penal<,  legiuitorul a prev<zut expres caracterul 

nepublic al acesteia [art.285 alin.2  din Codul de procedur< penal<: ”Procedura 
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din cursul urm<ririi penale este nepublic<”] , ce constituie unul dintre cele trei 

principii specifice acestei faze a procesului penal, al<turi de caracterul preponderent 

scris 群i cel al lipsei de contradictorialitate. 

VI. Imposibilitatea  de a determina, fa郡< de stadiul actual al anchetei penale, 
o imixtiune a Ministerului Public în exercitarea competen郡ei Guvernului de 
adoptare a unui act normativ, respectiv Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului 
nr.13/2017.  

Ceea ce se constat< din actele 群i lucr<rile dosarului, prin raportare la dispozi郡iile 

constitu郡ionale 群i legale mai sus re郡inute,  este c<, în cauz<, Direc郡ia Na郡ional< 

Anticorup郡ie a ac郡ionat ca urmare a denun郡ului depus, a群adar ca urmare a unei sesiz<ri 
legale, f<când aplicarea normelor de procedur< obligatorii în vigoare la momentul 

înregistr<rii denun郡ului,  群i conformându-se acestora.  

Astfel cum am subliniat, efectul juridic al denun郡ului este obliga郡ia organului de 

urm<rire penal< de a se pronun郡a cu privire la declan群area sau nu a procesului penal 

pentru infrac郡iunea cu care a fost sesizat prin denun郡. Pentru a se pronun郡a, organul de 

urm<rire penal< trebuie s< parcurg< etapele obligatorii prev<zute de lege, mai sus 

ar<tate 群i explicitate, iar actele depuse la dosar sunt de natur< s< probeze realizarea 

acestei obliga郡ii legale a reprezentan郡ilor Ministerului Public. 

De altfel, a群a cum rezult< din Ordonan郡a procurorului din 24 februarie 2017, 

urmare cercet<rii efectuate, pe lâng< faptele sesizate prin denun郡 (favorizarea 

f<ptuitorului prev<zut< de art.269 alin.1 din Codul penal 群i  prezentarea, cu rea-

credin郡<, de date inexacte, Parlamentului sau Pre群edintelui României cu privire la 

activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde s<vâr群irea unor fapte de 

natur< s< aduc< atingere intereselor statului, prev<zut< de art.8 alin.1 lit.b) din Legea 

nr.115/1999), s-au conturat indiciile s<vâr群irii 群i a altor infrac郡iuni, re郡inute ca atare în 

cuprinsul ordonan郡ei, dispunându-se, în consecin郡<, extinderea urm<ririi penale  în 
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cauz< cu privire la  sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prev<zut< de art.259 alin.1 

群i 2 din Codul penal, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  prev<zut< 

de art.275 din Codul penal, fals intelectual prev<zut de art.321 din Codul penal. Aceasta 

întrucât, potrivit celor re郡inute în Ordonan郡a procurorului din 24 februarie 2017 ”pe 

parcursul urm<ririi penale au rezultat probe în sensul c< primul aviz, cel cu observaМii 

Кi propuneri, transmis prin fax de la Ministerul pentru RelaМia cu parlamentul c<tre 

Ministerul JustiМiei, a fost distrus în interiorul ultimului minister menМionat”, 

”originalul primului aviz, cel cu observaМii Кi propuneri, emis de MRP Кi predat 

reprezentanМilor Ministerului JustiМiei a fost sustras”, ”au fost f<cute menМiuni nereale 

în condica de predare-primire de la cabinetul ministrului JustiМiei cu privire la primul 

aviz transmis prin fax de la MRP Кi înregistrat oficial cu num<r Кi Кtampil< la nivelul 

Ministerului JustiМiei” 群i ”exist< date c< ar fi fost pl<smuite Кi alte documente care s< 

justifice menМiunile nereale din condica de predare - primire de la cabinetul 

Ministrului JustiМiei.” 

Potrivit  art.311 alin.(1) din noul  Cod de procedur< penal<, cu denumirea 

marginal< Extinderea urm<ririi penale sau schimbarea încadr<rii juridice,  extinderea 

urm<ririi penale poate fi dispus< prin ordonan郡<, atât de c<tre procuror, cât 群i de c<tre 

organul de cercetare penal<, legiuitorul conferind acest drept organelor de urm<rire  

penal< care, potrivit art.55 din acela群i Cod, pot fi: procurorul, organele de cercetare 

penal< ale poli郡iei judiciare 群i organele de cercetare penal< speciale.  

InstituYia extinderii urm<ririi penale reglementat< de art.311 din Codul de 

procedur< penal< vizeaz< situaYia în care, dup< începerea urm<ririi penale, prin 

strângerea de date şi informaYii cu privire la fapta sau persoana ce formeaz< obiectul 

urm<ririi penale, organul de urm<rire penal< descoper<,  fie fapte noi, fie date privind 

implicarea altor persoane, astfel c< dispune extinderea urm<ririi penale. Practic se 

produce o l<rgire a limitelor investirii iniYiale, obiectul urm<ririi penale 
extinzându-se la fapte (cazul în spe郡<) şi/sau la persoane noi. ConsecinYele unei 
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astfel de proceduri duc, fie la o extindere a urm<ririi penale in rem (cazul în spe郡<), 
fie la o extindere a urm<ririi penale in personam. 

Astfel fiind, rezult< c< ”activitatea procurorilor”, la care sesizarea 

Pre群edintele Senatului face referire, nu reprezint< altceva decât expresia unor 
competen郡e constitu郡ionale 群i legale proprii, f<r< a se putea determina, în raport de 

stadiul actual al anchetei, o imixtiune în activitatea de legiferare specific< Guvernului.  

Altfel spus, activitatea men郡ionat<  ar putea  avea aptitudinea s< conduc< la un 

conflict juridic de natur< constitu郡ional<,  dac<  ne-am imagina c< ar avea ca obiect 

oportunitatea 群i constitu郡ionalitatea Ordonan郡ei de urgen郡< a Guvernului nr.13/2017, iar 

nu fapte penale. Dosarul penal  în discu郡ie  se afl< îns< în faza de urm<rire penal< in 

rem, care, a群a cum am ar<tat, are  un caracter esen郡ialmente nepublic, iar din 

documentele depuse la dosar, nu rezult< c< s-a anchetat oportunitatea sau 

legalitatea/constitu郡ionalitatea Ordonan郡ei de urgen郡< a Guvernului nr.13/2017, 
ci fapte penale cu privire la care Ministerul Public a fost sesizat prin denun郡ul 
formulat, dispunându-se apoi, prin  ordonan郡< a procurorului,  extinderea 
urm<ririi penale cu privire la fapte noi, 群i ulterior clasarea pentru parte dintre 
cele cuprinse în denun郡. 

De altfel, constatarea pe care Curtea Constitu郡ional< a f<cut-o în solu郡ia 

adoptat< cu majoritate de voturi,  nu ar putea fi decât subsecvent< unei 
pronun郡<ri a instan郡ei de judecat<, 群i nu anterioar< acesteia, a群adar,  numai în 

m<sura în care în cadrul controlului de legalitate 群i temeinicie al actelor procurorului 

s-ar constata c< acesta 群i-a înc<lcat competen郡ele sub aspectele men郡ionate. Aceasta 

întrucât, obiectul urm<ririi penale, activitatea de anchet< sunt supuse controlului 
instan郡elor judec<tore群ti, în cadrul func郡iei de verificare a legalit<郡ii trimiterii ori 

netrimiterii în judecat<, func郡ie  exercitat< de judec<tor în procedura de camer< 

preliminar<.   
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Cu referire la aceast< faz< procesual<, Curtea a re郡inut c<, potrivit concep郡iei 

legiuitorului reflectat< în Codul de procedur< penal<, institu郡ia camerei preliminare 

nu apar郡ine nici urm<ririi penale, nici judec<郡ii, fiind echivalent< unei noi faze a 

procesului penal. Obiectul procedurii desf<群urate în camera preliminar< îl constituie 

verificarea, dup< trimiterea în judecat<, a competen郡ei 群i a legalit<郡ii sesiz<rii instan郡ei, 

precum 群i verificarea legalit<郡ii administr<rii probelor 群i a efectu<rii actelor de 

c<tre organele de urm<rire penal<. Prin urmare, acesta se circumscrie unor 

aspecte referitoare la competen郡< 群i la legalitatea, fie a sesiz<rii, fie a administr<rii 
probelor care fundamenteaz< acuza郡ia în materie penal<. Nu în ultimul rând, 

Curtea a constatat c< obiectivul acestei proceduri este de a stabili dac< urm<rirea 

penal< 群i rechizitoriul sunt apte s< declan群eze faza de judecat< ori trebuie 
ref<cute, iar, în ipoteza începerii judec<郡ii, de a stabili care sunt actele asupra 
c<rora aceasta va purta 群i pe care p<r郡ile 群i ceilal郡i participan郡i î群i vor putea 
întemeia sus郡inerile ori pe care trebuie s< le combat< (a se vedea Decizia nr.838 din 

8 decembrie 2015, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158 din 1 

martie 2016, citat< în Decizia nr.257 din 5 mai 2016, publicat< în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 543 din 19 iulie 2016, par.23-30). Curtea a mai  constatat c< în 

procedura camerei preliminare, judec<torul va analiza 群i se va pronun郡a, în 

consecin郡<, asupra legalit<郡ii sesiz<rii instan郡ei, a administr<rii probelor 群i a 
efectu<rii actelor de urm<rire penal<. 

Pe de alt< parte, în Titlul III - Judecata, al P<r郡ii speciale a Codului de procedur< 

penal<, mai exact  în Capitolul II, Sec郡iunea a II-a, ce vizeaz< Deliberarea Кi hot<rârea 

instanМei, legiuitorul în art.393 din Codul de procedur< penal<, cu denumirea marginal< 

Obiectul deliber<rii, statueaz< c< deliberarea pe care o face completul de judecat< 

poart< ”asupra chestiunilor de fapt” 群i ”asupra chestiunilor de drept”; deliberarea 

poart< ”asupra existenМei faptei Кi vinov<Мiei inculpatului (...)”. Cât prive群te rezolvarea 

acМiunii penale, art.396 din Codul de procedur< penal< stabile群te, în alin.(1), c< 

”InstanМa hot<r<Кte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunМând, dup< caz, 
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condamnarea, renunМarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplic<rii pedepsei, 

achitarea sau încetarea procesului penal”, iar în alin.(2), c< o condamnare se pronun郡< 

”dac< instanМa constat<, dincolo de orice îndoial< rezonabil<, c< fapta exist<, 

constituie infracМiune Кi a fost s<vârКit< de inculpat.” 

Curtea Constitu郡ional< nu se poate substitui nici judec<torului  de camer< 
preliminar< (în a c<rui competen郡< intr< verificarea legalit<郡ii administr<rii probelor 

群i a efectu<rii actelor de c<tre organele de urm<rire penal<) 群i  nici instan郡ei de 
judecat< (competent< s< hot<rasc< asupra învinuirii adus< inculpatului 群i s< constate, 

dincolo de orice îndoial<  rezonabil<,  c< fapta exist<, constituie infrac郡iune 群i a fost 

s<vâr群it< de inculpat).  

Solu郡ionarea conflictelor juridice de natur< constitu郡ional< nu poate avea 
semnifica郡ia înc<lc<rii chiar de c<tre instan郡a de contencios constitu郡ional a 
competen郡ei altei autorit<郡i publice, de aceea examenul s<u este circumscris 
normelor 群i principiilor constitu郡ionale, 群i nu trebuie s<  transgreseze cadrul 
constitu郡ional, pentru a analiza fapte 群i ac郡iuni concrete în raport de norme cu 

caracter infraconstitu郡ional, respectiv de a analiza încadrarea juridic< a faptelor 
pentru care s-a formulat denun郡 în prezenta cauz<. 

În concluzie,  fa郡< de  stadiul actual al anchetei 群i în lipsa unei constat<ri a 

instan郡ei de judecat<, nu se poate re郡ine o înc<lcare a competen郡ei Guvernului sau 
Parlamentului, întrucât actele depuse la dosar nu probeaz< verificarea de c<tre 

Ministerul Public a oportunit<郡ii 群i legalit<郡ii Ordonan郡ei de urgen郡< a Guvernului 

nr.13/2017 (circumscris< normelor constitu郡ionale de referin郡< care contureaz< regimul 

juridic al deleg<rii legislative). 

Chiar dac< expunerea situa郡iei de fapt re郡inut< în Ordonan郡ele procurorului, 

depuse la dosar, se refer< 群i la circumstan郡ele adopt<rii actului normativ men郡ionat, 

cercetarea penal< nu poart< asupra oportunit<郡ii ori legalit<郡ii în sine a actului 
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normativ în discu郡ie, ci asupra faptelor  penale cu privire la care Ministerul Public 
a fost sesizat, sens în care sunt 群i infrac郡iunile  cu privire la care Direc郡ia Na郡ional< 
Anticorup郡ie 群i-a declinat competen郡a (favorizarea f<ptuitorului, prezentarea cu rea-

credin郡< de date inexacte, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, sustragerea sau 

distrugerea de probe sau înscrisuri, fals intelectual). Pretinsele ”nelegalit<郡i” ale 

anchetei penale nu formau 群i nu pot forma obiectul controlului pe care Curtea 
Constitu郡ional< îl exercit<.  Acceptarea ideii contrare, cu consecin郡a cenzur<rii 
legalit<郡ii actelor de urm<rire penal<  îndeplinite în cauz<, ar însemna acceptarea 
înc<lc<rii, chiar de c<tre Curtea Constitu郡ional< a competen郡ei altor autorit<郡i 
publice, respectiv cea a instan郡elor de judecat<. 

Cu atât mai pu郡in  se poate vorbi despre înc<lcarea de c<tre Ministerul 
Public a competen郡ei Cur郡ii Constitu郡ionale, astfel cum s-a re郡inut  în solu郡ia 

adoptat< cu majoritate de voturi de Curtea Constitu郡ional<, pentru c< niciunul dintre  

documentele cauzei nu este de natur< s< probeze c< ancheta penal< ar viza 
respectarea condi郡iilor stabilite de art.115 din Constitu郡ie pentru adoptarea de 

ordonan郡e de urgen郡< (caracterul extraordinar, urgen郡a, afectarea unor drepturi 

fundamentale/regimului unor institu郡ii fundamentale).  

De altfel, constatând existen郡a unui conflict juridic de natur< constitu郡ional< 

constând inclusiv în înc<lcarea competen郡ei Parlamentului 群i a competen郡ei  
Cur郡ii Constitu郡ionale de c<tre Ministerul Public, Curtea a dep<群it limitele 
sesiz<rii cu care a fost învestit<, sesizare care privea raporturi juridice, respectiv 

competen郡e ale altor autorit<郡i publice (Guvernul 群i Ministerul Public).  

Oricum, nu poate fi opus< competen郡a special< 群i specializat< a Cur郡ii 

Constitu郡ionale de control al constitu郡ionalit<郡ii actelor normative, competen郡ei 

Ministerului Public de a ancheta  posibile fapte penale s<vâr群ite în leg<tur< cu 

adoptarea respectivelor acte normative, în sensul c< aceast< competen郡< a Cur郡ii 

Constitu郡ionale nu o poate înl<tura pe cea a Ministerului Public. 
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În plus, cu special< referire la aceast< cauz<, respectiv cele anterior solu郡ionate 

群i care au vizat un conflict juridic de natur< constitu郡ional<7, respectiv o excep郡ie de 

neconstitu郡ionalitate având ca obiect Ordonan郡a de urgen郡< a Guvernului nr.13/20178, 

se constat< c< remediile aflate la dispozi郡ia Cur郡ii Constitu郡ionale pentru exercitarea 

controlului de constitu郡ionalitate s-au dovedit ineficiente, prin re郡inerea de c<tre Curtea  

Constitu郡ional<, prin solu郡iile adoptate cu majoritate de voturi în cauzele men郡ionate, a 

inciden郡ei unor cauze de autolimitare a competen郡ei, respectiv de inadmisibilitate.   

Pentru toate aceste motive, consider<m c<  instan郡a de contencios 

constitu郡ional ar fi trebuit s< constate c< în cauz< nu exist< un  conflict juridic de 
natur< constitu郡ional< între Ministerul Public-Parchetul de pe lâng< Înalta Curte 
de Casa郡ie 群i Justi郡ie - Direc郡ia Na郡ional< Anticorup郡ie 群i Guvernul României, 
deoarece, fa郡< de stadiul actual al anchetei penale, nu se poate stabili  o imixtiune 
a Ministerului Public în exercitarea competen郡ei Guvernului de ini郡iere 群i 
adoptare a Ordonan郡ei de urgen郡< a Guvernului nr.13/2017. 

 

Judec<tor, 
Livia Doina STANCIU  

 

7 a se vedea în acest sens Decizia nr.63 din 8 februarie 2017 referitoare la cererile de solu郡ionare a conflictelor juridice de 
natur< constitu郡ional< dintre autoritatea executiv< — Guvernul României, pe de o parte, 群i autoritatea legiuitoare — 
Parlamentul României, pe de alt< parte, precum 群i dintre autoritatea executiv< — Guvernul României, pe de o parte, 群i 
autoritatea judec<toreasc< — Consiliul Superior al Magistraturii, pe de alt< parte, cereri formulate de pre群edintele 
Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Pre群edintele României, publicat< în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 145 din 27 Februarie 2017 
8 a se vedea Decizia nr.64 din 9 februarie 2017  referitoare la excep郡ia de neconstitu郡ionalitate a dispozi郡iilor Ordonan郡ei 
de urgen郡< a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea 群i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 群i a Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedur< penal<, publicat< în Monitorul Oficial nr.145 din 27 februarie 2017 
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