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DECIZIA nr.650
din 25 octombrie 2018
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referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.2 [cu
referire la art.5 alin.(11)-(14)], pct.4 [cu referire la art.17 lit.a)], pct.5 [cu
referire la art.35 alin.(1) fraza a doua], pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.b),
c) şi e)], pct.10 [cu referire la art.64 alin.(1)], pct.11 [cu referire la abrogarea
art.64 alin.(6)], pct.13 [cu referire la art.75 alin.(1) lit.d)], pct.14 [cu referire la
art.75 alin.(2) lit.d)], pct.15 [cu referire la art.75 alin.(3)], pct.17 [cu referire la
abrogarea art.91 alin.(1) lit.c)], pct.20 [cu referire la art.96 alin.(4)], pct.21 [cu
referire la art.100], pct.22 [cu referire la art.1121 alin.(1) şi (2)], pct.23 [cu
referire la art.1121 alin.(21)], pct.24 [cu referire la art.1121 alin.(3)], pct.26 [cu
referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)], pct.27 [cu referire la art.155 alin.(2) şi
(3)], art.I pct.28 [cu referire la art.1591], pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)(5)], pct.30 [cu referire la abrogarea art.175 alin.(2)], pct.31 [cu referire la
art.177 alin.(1) lit.b) şi c)], pct.32 [cu referire la art.1871], pct.33 [cu referire la
art.189 alin.(1) lit.i)], pct.38 [cu referire la art.257 alin.(4)], pct.39 [cu referire
la art.269 alin.(3)], pct.40 [cu referire la art.269 alin.(4)-(6)], pct.41 [cu referire
la art.273 alin.(4)], pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1)-(3)], pct.43 [cu referire
la art.277 alin.(31) şi (32)], pct.46 [cu referire la art.290 alin.(3)], pct.47 [cu
referire la art.291 alin.(1)], pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)], pct.50 [cu
referire la art.297 alin.(1)], pct.51 [cu referire la art.297 alin.(3)], pct.52 [cu
referire la abrogarea art.298], pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) şi (4)],
pct.54 [cu referire la art.309] şi pct.62 [cu referire la art.367 alin.(6)], art.II [cu
referire la sintagma „probe certe”] şi art.III din Legea pentru modificarea i
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanc ionarea faptelor de
corup ie, precum i a legii în ansamblul s u
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Pe rol se afl solu ionarea obiec iei de neconstitu ionalitate a dispozi iilor
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1.

Legii pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal,
precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanc ionarea faptelor
de corup ie, obiec ie formulat de 110 deputa i.
2.

Obiec ia de neconstitu ionalitate a fost înregistrat

Constitu ional

sub nr.5358/5 iulie 2018 şi constituie obiectul Dosarului

nr.1050A/2018.

În motivarea obiec iei de neconstitu ionalitate au fost formulate critici
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3.

la Curtea

de neconstitu ionalitate extrinsec

i intrinsec , dup cum urmeaz :

Critici de neconstitu ionalitate extrinsec

4.

Se sus ine c în procedura de adoptare a acestei propuneri legislative au

fost înc lcate obiectivele expres i limitativ prev zute pentru activitatea Comisiei
speciale comune a Camerei Deputa ilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea

şi asigurarea stabilit ii legislative în domeniul justi iei, cu consecin a nerespect rii
art.1 alin.(3) din Constitu ie. În acest sens, se men ioneaz c aceast comisie şi-a

extins activitatea asupra unui act normativ care nu se încadreaz în niciuna dinte
categoriile de legi pe care Comisia, potrivit Hot rârii Parlamentului nr.69/2017, putea
s le modifice, respectiv art.132 din Legea nr.78/2000.
5.

Cu privire la obiectivul Comisiei speciale comune de a pune de acord

rapoartele GRECO cu Codul penal, se invoc Raportul Ad-hoc pentru România,

adoptat de GRECO, la cea de-a 79-a Reuniune plenar care a avut la Strasbourg, în

perioada 19-23 martie 2018. În acest context, se arat c GRECO a considerat c
modific rile propuse cu privire la Codul penal, discutate de comisia parlamentar

sti

special comun în leg tur cu Directiva Uniunii Europene privind prezum ia de
nevinov ie, dep esc scopul Directivei i dau na tere unor îngrijor ri serioase atât pe
plan intern, cât i printre alte state, pentru poten ialul impact negativ asupra asisten ei
judiciare reciproce i asupra capacit ii sistemului de justi ie penal de a aborda forme
grave de criminalitate, inclusiv infrac iuni legate de corup ie. România ar trebui s se
ab in de la adoptarea unor modific ri ale legisla iei penale care s contravin
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angajamentelor sale interna ionale i s -i submineze capacit ile interne în lupta
împotriva corup iei. Se concluzioneaz , astfel, în sensul c „au fost înc lcate flagrant
prerogativele Comisiei speciale raportat la obliga ia de a respecta Recomand rile
GRECO”.
6.

Se sus ine, de asemenea, c

legea a fost adoptat

cu înc lcarea

dispozi iilor art.69 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputa ilor, fapt care aduce
atingere prevederilor art.1 alin.(3) i alin.(5) din Constitu ie, deoarece raportul
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Comisiei speciale comune, elaborat în cadrul procedurii din fa a Camerei Deputa ilor,
a fost difuzat deputa ilor în chiar ziua votului, aşadar, cu nerespectarea termenului de
cel pu in 5 zile înainte de data stabilit pentru dezbaterea proiectului de lege sau a
propunerii legislative în plenul Camerei Deputa ilor.
7.

De asemenea, se apreciaz c aceleaşi texte constitu ionale au fost

înc lcate prin faptul c lucr rile comisiei nu s-au desf urat transparent, procedura de
lucru nu a fost respectat , amendamente importante au fost prezentate cu câteva
minute înainte de şedin a în care s-au votat, iar altele au fost f cute chiar în şedin a în

care s-a dat votul final pe Raport. Spre exemplu, deşi modificarea art.297 din Codul

penal a f cut obiectul ini iativei legislative PLX nr.406/2018, reg sindu-se referiri la
modificarea acestui articol în expunerea de motive, din propunerea legislativ a lipsit
o propunere concret de modificare a acestui text. Amendamentul agreat de ini iatorii

acestei propuneri legislative a fost prezentat în şedin a de vot final a raportului,
desf urat în data de 2 iulie 2018, pornind de la propunerea Ministerului Justi iei
care, la rândul s u, a fost prezentat Parlamentului în 2 iulie 2018 şi înaintat

membrilor Comisiei speciale cu 10 minute înainte de începerea şedin ei. Ca atare, deşi

sti

lucr rile acestei comisii au început din octombrie 2017, amendamentul esen ial, care
configura structura textului propus pentru punerea în acord a art.297 din Codul penal
cu deciziile Cur ii Constitu ionale, a fost prezentat cu câteva clipe înaintea votului,
membrii comisiei fiind nevoi i s analizeze acest text şi toate consecin ele juridice
care decurg din el dup o singur lectur , ceea ce este inacceptabil. În mod evident,
entit ile care activeaz în domeniul justi iei, asocia iile magistra ilor, institu iile
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judiciare, membrii mediului academic, reprezentan ii altor categorii de profesii
juridice au fost în imposibilitatea de a oferi un punct de vedere asupra acestui text.
Dup votul din Senat, prim camer sesizat , din data de 3 iulie 2018, a fost convocat ,
în cadrul procedurii desf şurate în Camera decizional , şi anume Camera Deputa ilor,
edin a Comisiei speciale la ora 14.41, pentru ora 16.00, iar tabelul de lucru care
con inea varianta adoptat la Senat a fost transmis la ora 15.21. Or, potrivit art.2
alin.(5) din Hot rârea Parlamentului nr.69/2017, „convocarea şedin elor Comisiei se
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face cu cel pu in o zi înainte de c tre preşedinte sau, în lipsa acestuia, de c tre un
vicepreşedinte care îl înlocuieşte”; rezult , astfel, c a fost înc lcat dreptul membrilor
Comisiei speciale de a formula amendamente, observa ii, într-un termen rezonabil,

fiind, în mod implicit, afectat şi calitatea textelor adoptate.
8.

Se sus ine c au fost înc lcate dispozi iile art.64 alin.(1) din Constitu ie,

potrivit c rora „organizarea i func ionarea fiec rei Camere se stabilesc, prin

regulament propriu […]”. Din acest text nu se poate în elege c respectarea acestor
regulamente este facultativ pentru parlamentari, dimpotriv , fiind vorba despre acte

normative cu for

obligatorie la care se refer în mod expres îns i Constitu ia, ele

nu pot fi ignorate. Principiul potrivit c ruia „plenul este suveran” nu poate înc lca
aceste reguli i nici dreptul parlamentarilor afla i în minoritate de a lua cuno tin

i

a dezbate în mod efectiv ini iativele legislative. Orice lege trebuie adoptat în condi ii
de deplin transparen , prin voin a politic exprimat conform propriei conştiin e a
fiec rui membru al corpului legiuitor, dup studiul aprofundat al normelor supuse

dezbaterii parlamentare. Or, dreptul la ini iativ legislativ , care include i dreptul de
a propune amendamente, conform art.74 din Constitu ie, a fost înc lcat chiar prin

sti

modul în care s-a desf şurat procedura de adoptare a legii. În consecin ,
parlamentarii care nu au f cut parte din Comisia special nu au putut s propun

amendamente fa

de textul votat în prima Camer sesizat , aflându-se, astfel, „în

situa ia de a exercita un mandat imperativ”.
9.

Se arat c legea analizat încalc principiul bicameralismului, respectiv

dispozi iile art.61 şi ale art.75 din Constitu ie. În acest sens, se arat c art.2161 şi
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art.295 din Codul penal au fost modificate în Camera decizional , f r a fi dezb tute
sub nicio form în prima Camer sesizat , respectiv Senatul. Sunt realizate largi
trimiteri la Decizia nr.472 din 22 aprilie 2008, Decizia nr.1 din 11 ianuarie 2012,
Decizia nr.624 din 26 octombrie 2016 şi Decizia nr.62 din 7 februarie 2017.
10.

Se arat c neîntocmirea studiilor de impact în leg tur cu modific rile

propuse la Codul penal reprezint o înc lcare a Legii nr.24/2000 şi, implicit, a art.1
alin.(3) şi (5) din Constitu ie. În acest sens, se arat c , în temeiul art.33 alin.(2) din
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Legea nr.24/2000, revenea Comisiei speciale comune competen a de a solicita
Ministerului Justi iei şi Ministerului Afacerilor Interne întocmirea acestor studii de
impact. Neîndeplinirea acestei obliga ii legale echivaleaz cu înc lcarea Constitu iei.
În acest sens, se face trimitere la Decizia nr.104 din 6 martie 2018. Dac studiile de

impact ar fi fost întocmite, acestea ar fi vizat şi riscurile ce se creeaz pentru ordinea
public prin relaxarea exagerat a regimului liber rii condi ionate, în condi iile în care

se ajunge la regula eliber rii automate din penitenciar dup executarea a jum tate din
pedeapsa aplicat de instan .

Critici de neconstitu ionalitate intrinsec

11.

sus ine c

În privin a art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(11)-(14)] din lege, se

încalc

art.147 alin.(4) din Constitu ie, referitor la efectele general

obligatorii ale deciziilor Cur ii Constitu ionale. În acest sens, se arat c instituirea
unei ordini legale de valorificare a criteriilor în func ie de care judec torul trebuie s
stabileasc legea penal mai favorabil este contrar considerentelor Deciziei nr.265

din 6 mai 2014, contravenind criteriului aprecierii globale a legii penale mai
favorabile. Or, legea penal mai favorabil este cea care, în ansamblu, prin raportare

sti

la fapta comis şi la autorul ei, are caracter mai favorabil, chiar dac punctual unele

dintre dispozi iile acesteia sunt mai severe, sens în care judec torul trebuie s fac o
apreciere global a celor dou legi aflate în conflict temporal. Se sus ine c art.5

alin.(13) este neclar, fiind dificil de stabilit care a fost voin a legiuitorului la redactarea
normei. Astfel, se prevede c în ipoteza în care norma prin care se abrog un text de
incriminare este declarat neconstitu ional , textul abrogat poate deveni norm penal
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mai favorabil . Or, pe de o parte, în m sura în care textul de incriminare abrogat s-a
aflat în vigoare, fie şi pentru o scurt perioad , între momentul s vârşirii infrac iunii
şi judecarea definitiv a cauzei, acesta are deja voca ia de a fi aplicat ca norm penal
mai favorabil în temeiul art.5 alin.(2) din Codul penal, iar, pe de alt parte, în ipoteza
în care acesta nu s-a aflat în vigoare în intervalul men ionat, aplicarea acestuia ca
norm penal mai favorabil ar contraveni principiului securit ii juridice, consacrat
la art.1 alin.(5) din Constitu ie, prin raportare la prevederile art.64 alin.(3) teza întâi
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din Legea nr.24/2000, potrivit c rora „abrogarea unei dispozi ii sau a unui act
normativ are caracter definitiv”. Totodat , se apreciaz

c

acest text încalc

„prevederile art.146 din Constitu ie, referitor la atribu iile Cur ii Constitu ionale, care
cuprind, totodat , şi subiectele de sezin a Cur ii, prin faptul c instituie un caz de
sesizare ex officio”. Se mai sus ine c art.5 alin.(14) contravine art.1 alin.(5) din
Constitu ie, întrucât instituie un paralelism legislativ, prin raportare la prevederile
art.5 alin.(1) din lege, modificat la rândul s u prin legea examinat , care prevede c ,
„în cazul în care de la s vârşirea infrac iunii pân la judecarea definitiv a cauzei
au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplic legea mai favorabil în
integralitate, neputându-se combina prevederi din legi succesive”. De asemenea,

repeti ia con inut în sintagma „limitele de pedeaps aplicabile sunt cele din legea
mai favorabil precum i termenele i condi iile de prescrip ie din legea penal mai
favorabil ” este lipsit de previzibilitate, fiind susceptibil de a fi interpretat în

sensul c , în m sura în care limitele de pedeaps sunt mai favorabile în una dintre legi,
iar termenele şi condi iile de prescrip ie în cealalt dintre legile aflate în conflict
temporal, judec torul va trebui s combine prevederile din legea veche şi din legea

sti

nou , creând pe aceast cale o lex tertia, ceea ce este contrar Deciziei nr.265 din 6
mai 2014.
12.

În privin a art.I pct.4 [cu referire la art.17] din lege, se arat c , prin

excluderea posibilit ii s vârşirii infrac iunii comisive, prin omisiune, în ipoteza
existen ei unei obliga ii exprese de a ac iona în temeiul unui contract, se ajunge la
eliminarea r spunderii penale în privin a unor fapte cu consecin e deosebit de grave.
6
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Se arat c , în expunerea de motive a legii, ini iatorii acesteia au justificat o asemenea
m sur prin prisma Deciziei nr.405 din 15 iunie 2016, „unde se arat c , potrivit
principiului legalit ii incrimin rii, este obligatoriu ca din punct de vedere penal
atunci când este vorba de infrac iune, ac iunea sau inac iunea ce constituie con inutul
acesteia s fie configurat numai de actele normative primare. Pentru acest motiv,
obliga iile contractuale nu pot constitui temei al r spunderii penale, deoarece, pe de o
parte, acestea nu sunt prev zute de acte normative primare, iar, pe de alt parte, aceste
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obliga ii rezult din în elegeri realizate de subiecte de drept privat sau şi de drept
privat şi ele angajeaz r spunderea civil contractual a celui care le nesocoteşte, sens
în care exist deja reglementare legal dat de legea civil , pentru astfel de situa ii”.
Or, decizia antereferit nu este aplicabil în aceast situa ie, din moment ce art.17
reprezint tocmai legea care incrimineaz înc lcarea obliga iilor contractuale. În
sus inerea criticii de neconstitu ionalitate, este invocat Decizia nr.44 din 16 februarie
2016, prin care Curtea a statuat c prevederile art.1 alin.(3) din Constitu ie „impun
legiuitorului obliga ia de a lua m suri în vederea ap r rii ordinii şi siguran ei publice,
prin adoptarea instrumentelor legale necesare în scopul reducerii fenomenului
infrac ional (…) cu excluderea oric ror reglement ri de natur s duc la încurajarea
acestui fenomen”. Se concluzioneaz

în sensul c

restrângerea incrimin rii

infrac iunii comisive prin omisiune doar la situa ia în care ar exista o obliga ie expres

de a ac iona prev zut de lege este de natur s lipseasc de protec ie valori sociale
fundamentale, precum dreptul la via , s n tate, integritate fizic etc.
13.

În privin a art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.b), c) şi e)] din

lege, se arat c , în condi iile în care noul Cod penal a diminuat în mod semnificativ

sti

limitele speciale de pedeaps fa

de cele prev zute în Codul penal din 1969, prin

modific rile propuse legiuitorul revine la tratamentul sanc ionator al concursului de
infrac iuni din Codul penal din 1969, cu diminuarea limitei maxime a sporului
facultativ de la 5 la 3 ani. Prin urmare, noua reglementare nu este propor ional şi
echitabil , în sensul c ignor pericolul social mai ridicat al unui infractor care comite
mai multe infrac iuni fa

de cel care comite una singur , încurajându-se, totodat ,
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continuarea activit ii infrac ionale pentru infractorii care au comis deja o infrac iune,
întrucât agravarea situa iei lor va fi una nesemnificativ . Prin urmare, textul criticat
încalc prevederile art.1 alin.(3) din Constitu ie, care „impun legiuitorului obliga ia
de a lua m suri în vederea ap r rii ordinii şi siguran ei publice, prin adoptarea
instrumentelor legale necesare în scopul reducerii fenomenului infrac ional (…) cu
excluderea oric ror reglement ri de natur s duc la încurajarea acestui fenomen”
[Decizia nr.44 din 16 februarie 2016].

În privin a art.I pct.10, 11 şi 17 [cu referire la art.64 alin.(1), la
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14.

abrogarea art.64 alin.(6) şi la abrogarea art.91 alin.(1) lit.c)] din lege, se sus ine
c

eliminarea condi iei existen ei consim mântului persoanei condamnate la

înlocuirea obliga iei de plat a amenzii neexecutate cu obliga ia de a presta o munc

neremunerat în folosul comunit ii contravine art.42 din Constitu ie, referitor la
interzicerea muncii for ate.
15.

În privin a art.I pct.13 [cu referire la art.75 alin.(1) lit.d)] din lege,

se arat c eliminarea infrac iunilor exceptate de la aplicarea circumstan ei atenuante

prev zute în art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, în vigoare, va conduce la situa ii
inechitabile, absurde, de reducere obligatorie a limitelor de pedeaps în situa ii
nejustificate. În forma adoptat , norma permite aplicarea circumstan ei atenuante în
cazul acoperirii prejudiciului material cauzat printr-o infrac iune care are alt obiect

juridic decât rela iile sociale de ordin patrimonial. Astfel, o v t mare corporal prin

care s-a cauzat o infirmitate permanent va fi sanc ionat mult mai blând dac se

achit costul opera iei. Prin urmare, se arat c legiuitorul nu a realizat un just

echilibru între interesul f ptuitorului şi valoarea social a c rei protec ie se urm reşte

sti

prin legea penal . În acest sens, spre exemplu, în ipoteza infrac iunilor de corup ie
sau de serviciu, al c ror obiect juridic const în rela iile sociale referitoare la buna
desf şurare a raporturilor de serviciu, acoperirea prejudiciului material constituie un
element marginal, care nu este de natur a diminua atingerea adus valorilor sociale
protejate prin normele de incriminare. În aceste condi ii, se arat c legiuitorul nu şia respectat obliga ia de a stabili tratamentul sanc ionator în mod echitabil şi
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propor ional, cu luarea în considerare atât a intereselor persoanelor care cad sub
inciden a legii penale, cât şi a intereselor societ ii în general, obliga ie care rezult
inclusiv din jurispruden a Cur ii Constitu ionale, sens în care Decizia nr.711 din 27
octombrie 2015 este aplicabil mutatis mutandis şi în cauza de fa : „în reglementarea
sanc iunilor de drept penal de c tre legiuitor, trebuie stabilit un echilibru între dreptul
fundamental, care face obiectul limit rii impuse de sanc iune, i valoarea social a
c rei protec ie a determinat limitarea”. Prin urmare, textul legal criticat încalc art.1
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alin.(3) din Constitu ie.
16.

În privin a art.I pct.14 [cu referire la art.75 alin.(2) lit.d)] din lege,

se arat c formularea textului criticat este deficitar , textul nestabilind care este
conduita susceptibil de a atrage aplicarea circumstan ei atenuante. Se mai arat c ,
potrivit art.74 alin.(1) lit.f) din Codul penal, conduita dup s vârşirea infrac iunii şi
în cursul procesului penal constituie un criteriu general de individualizare a pedepsei,
astfel c dispozi ia nou-introdus duce la valorificarea, în procesul de individualizare
judiciar a pedepsei, a aceleaşi împrejur ri de dou ori. Totodat , sintagma „f r a se
aprecia aceast circumstan

în defavoarea inculpatului, dac acesta a adoptat o

pozi ie de nerecunoa tere a s vâr irii infrac iunii, deoarece s-a considerat nevinovat”
este neclar , putând fi interpretat în sensul c în cazul în care inculpatul nu
recunoaşte s vârşirea faptei, d declara ii neadev rate şi face toate demersurile pe care
le are la dispozi ie pentru a nu se afla adev rul, dar sus ine c a efectuat toate aceste
demersuri întrucât s-a considerat nevinovat, trebuie s i se acorde o reducere a
pedepsei. În consecin , se apreciaz c textul legal criticat încalc art.1 alin.(5) din
Constitu ie, în componenta sa privind claritatea, precizia şi previzibilitatea legii.
În privin a art.I pct.15 [cu referire la art.75 alin.(3)] din lege, se

sti

17.

sus ine c individualizarea judiciar trebuie s se bazeze pe criterii clare şi previzibile,
referirea la caracterul exemplificativ al circumstan elor atenuante judiciare dând
naştere la impredictibilitate şi la interpret ri subiective în procesul de individualizare.
În consecin , se apreciaz c textul legal criticat încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie,
în componenta sa privind claritatea, precizia şi previzibilitatea legii.
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În privin a art.I pct.20 [cu referire la art.96 alin.(4)] din lege, se arat

18.

c , de vreme ce condamnatul a beneficiat deja de clemen a statului când i s-a oferit
şansa de nu executa pedeapsa într-un loc de deten ie, limitarea posibilit ii de revocare
a suspend rii sub supraveghere a execut rii pedepsei în maniera aleas de legiuitor
nu se justific . Astfel, pe de o parte, comiterea unei noi infrac iuni inten ionate denot
o periculozitate crescut a infractorului prin perseveren a sa în continuarea activit ii
infrac ionale, chiar dac pedeapsa aplicat este mai mic sau egal cu un an, iar, pe
parte, în cazul comiterii unei noi infrac iuni din culp , interzicerea

rip
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de alt

necircumstan iat a posibilit ii de revocare a suspend rii execut rii pedepsei nu este
propor ional şi are poten ialul de a crea o stare de pericol pentru o serie de valori
constitu ionale, precum via a sau integritatea fizic şi psihic sau proprietatea privat .
Prin urmare, textul criticat încalc prevederile art.1 alin.(3) din Constitu ie, care
„impun legiuitorului obliga ia de a lua m suri în vederea ap r rii ordinii şi siguran ei
publice, prin adoptarea instrumentelor legale necesare în scopul reducerii
fenomenului infrac ional (…) cu excluderea oric ror reglement ri de natur s duc
la încurajarea acestui fenomen” [Decizia nr.44 din 16 februarie 2016].
19.

În privin a art.I pct.21 [cu referire la art.100] din lege, se apreciaz

c , în contextul în care concep ia avut în vedere de legiuitor la adoptarea Codului
penal în vigoare a fost tratarea cu indulgen

a infractorilor afla i la prima abatere,

materializat

a limitelor de pedeaps , reducerea

prin sc derea semnificativ

semnificativ a frac iei minime din pedeaps ce trebuie executat efectiv, prin care se
relaxeaz şi mai mult tratamentul sanc ionator de drept penal, tinde s goleasc de
con inut institu ia pedepsei şi, în mod inerent, s o deturneze de la scopul preventiv

sti

al acesteia. Or, în vederea garant rii ordinii şi siguran ei publice, legiuitorul are
obliga ia de a stabili un regim sanc ionator echitabil şi propor ional, cu luarea în
considerare atât a intereselor persoanelor care cad sub inciden a legii penale, cât şi a
intereselor societ ii în general. În acest sens, este citat Decizia nr.711 din 27
octombrie 2015. Prin urmare, textul criticat nu asigur un just echilibru între dreptul

fundamental al de inutului, restrâns prin efectul sanc iunii penale, şi interesul general
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al societ ii de a preveni atingerile ce pot fi aduse ordinii şi siguran ei publice, cu
consecin a înc lc rii art.1 alin.(3) din Constitu ie referitor la statul de drept. Se mai
indic faptul c , în forma preconizat a art.100 alin.(1) lit.d) din Codul penal, se
instituie prezum ia c persoana condamnat este reintegrat social, în mod automat la
împlinirea frac iei, având loc, de fapt, o nou individualizare a pedepsei în faza de
executare, liberarea condi ionat devenind un drept, şi nu o voca ie. Astfel, se încalc
principiul independen ei judec torilor, prev zut la art.124 alin.(3) din Constitu ie,

rip
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s

întrucât se elimin dreptul acestora de a aprecia dac persoana condamnat s-a
îndreptat şi se poate reintegra în societate.
20.

În privin a art.I pct.22 şi 23 [cu referire la art.1121 alin.(1), (2) şi (21)]

din lege, se arat c dispozi iile art.1121 alin.(1) şi cele ale art.1121 alin.(2) lit.a) şi b),

respectiv alin.(21) sunt contradictorii. Astfel, pe de o parte, potrivit tezei finale a
alin.(1) şi alin.(2) lit.a), confiscarea extins poate fi dispus dac instan a şi-a format

convingerea, pe baza dispropor iei dintre veniturile licite şi averea persoanei, c
bunurile provin din activit i infrac ionale, iar, pe de alt parte, potrivit alin.(2) lit.b)
şi alin.(21), confiscarea extins poate fi dispus doar dac provenien a bunurilor din
activit i infrac ionale este dovedit

prin probe. Or, din jurispruden a Cur ii

Constitu ionale, pe de o parte, rezult c o asemenea deficien de redactare a textului
legal este contrar art.1 alin.(3) din Constitu ie, iar, pe de alt parte, c , în ipoteza
confisc rii extinse nu trebuie probat fiecare act infrac ional din care provin bunurile,
în caz contrar ajungându-se la confiscarea special a acestora şi la inutilitatea m surii
confisc rii extinse. Prin urmare, art.1121 alin.(2) lit.b) şi alin.(21) încalc art.1 alin.(3)

din Constitu ie, referitor la statul de drept, prin neasigurarea unui just echilibru între

sti

interesele legitime ale persoanei vizate de m sur şi cele ale societ ii, în general. Se

mai sus ine c art.1121 alin.(1) şi (2) încalc şi dispozi iile art.148 din Constitu ie.
Astfel, art.1121 alin.(2) lit.b) şi alin.(21) nu sunt conforme cu Directiva 2014/42/UE,
care prevede c judec torul apreciaz pe baza probelor. Or, textul de „transpunere”
prevede un nivel mult mai strict de condi ii, respectiv „din probele administrate
rezult ”. Aceleaşi considera ii se impun şi în privin a sintagmei „probe dincolo de
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orice îndoial ” prin valorificarea c rora judec torul ia m sura confisc rii extinse. De
asemenea, se mai indic faptul c , în acest caz, se introduc în Codul penal institu ii
ale Codului de procedur penal , pentru c dispozi iile referitoare la aprecierea
probelor se refer la solu ionarea în întregime a raportului de drept penal.
21.

În privin a art.I pct.24 [cu referire la art.1121 alin.(3)] din lege, se

arat c textul criticat d na tere unui paralelism legislativ, având în vedere art.1121
alin.(9) din Codul penal, contrar art.16 alin.(1) şi (2) din Legea nr.24/2000, ceea ce

rip
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încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie în componenta sa referitoare la calitatea legii. Se
mai apreciaz c teza final a alin.(3) contravine considerentelor re inute de Curte în

Decizia nr.356 din 25 iunie 2014, potrivit c rora „dac s-ar accepta teza caracterului
absolut al prezum iei dobândirii licite a averii, contrar prevederilor constitu ionale, sar ajunge la negarea intereselor legitime ale societ ii în ansamblu, c reia statul este
inut s îi acorde ocrotire, cu consecin a ruperii echilibrului ce trebuie s existe între

interesul general al societ ii şi interesele legitime ale fiec rei persoane”. Prin urmare,
textul legal criticat încalc şi prevederile constitu ionale ale art.1 alin.(3) referitor la

statul de drept şi ale art.147 alin.(4) privind efectul general obligatoriu al deciziilor
Cur ii Constitu ionale.
22.

În privin a art.I pct.26 şi 27 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)

şi art.155 alin.(3)] din lege, se sus ine c diminuarea termenelor de prescrip ie a

r spunderii penale pentru infrac iuni cu pericol social ridicat, concomitent cu
reducerea termenelor speciale de prescrip ie a r spunderii penale, pune la îndoial
aptitudinea sanc iunilor penale de a-şi atinge scopul preventiv. Prin urmare, textul
criticat încalc prevederile art.1 alin.(3) din Constitu ie, care „impun legiuitorului

sti

obliga ia de a lua m suri în vederea ap r rii ordinii şi siguran ei publice, prin
adoptarea instrumentelor legale necesare în scopul reducerii fenomenului infrac ional
(…) cu excluderea oric ror reglement ri de natur s duc la încurajarea acestui
fenomen” [Decizia nr.44 din 16 februarie 2016]. De asemenea, se ignor

cu

des vârşire dreptul victimelor de a avea ele însele parte de o procedur echitabil ,

înc lcându-se astfel art.124 alin.(2) din Constitu ie, precum şi principiul afl rii
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adev rului, „adic dreptul la un proces echitabil al p r ii interesate în luarea în
considerare a tuturor probelor administrate care contribuie la aflarea adev rului, şi
principiul drept ii, consacrat de art.1 alin.(3) din Constitu ie ca o valoare suprem a
statului de drept” (Decizia nr.54 din 14 ianuarie 2009).
23.

În privin a art.I pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(5)] din lege, se

arat c asimilarea deciziilor Cur ii Constitu ionale cu no iunea de „lege penal ”
încalc art.147 alin.(4) din Constitu ie, referitor la puterea numai pentru viitor
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atribuit deciziilor Cur ii Constitu ionale. În jurispruden a sa, Curtea a statuat c
principiul neretroactivit ii legii este valabil pentru orice lege, indiferent de domeniul
de reglementare al acesteia. Singura excep ie pe care o îng duie norma constitu ional
priveşte legea penal sau contraven ional mai favorabil . În consecin , se apreciaz
c deciziile Cur ii Constitu ionale nu pot fi asimilate unei „legi” şi nici nu pot fi
extinse efectele acestora, în sensul acord rii unui caracter retroactiv. Se fac referiri în
acest sens la Decizia nr.126 din 3 martie 2016. Totodat , noua formul redac ional

preconizat în privin a art.173 alin.(4) şi (5) din Codul penal încalc principiul
securit ii raporturilor juridice, consacrat la art.1 alin.(5) din Constitu ie, întrucât
reglementarea nu este suficient de precis şi clar pentru a fi aplicat , textul
neprev zând cu claritate care este procedura de judecat aplicabil în spe .
24.

În privin a art.I pct.30 [cu referire la abrogarea art.175 alin.(2)] din

lege, se arat c abrogarea art.175 alin.(2) din Codul penal este nejustificat , calitatea

de func ionar public neputând fi legat doar de apartenen a respectivei persoane la
una dintre entit ile sau func iile de la alin.(1), ci şi de îndeplinirea unor servicii
publice a c ror exercitare este adus la îndeplinire de un num r diversificat de

sti

persoane, asupra c rora autorit ile publice exercit o anumit form de control.
Aceast modificare vine s avantajeze o serie de grupuri profesionale ce îşi desf şoar
activitatea în mediul privat ori în cadrul unor profesii liberale (notari, executori
judec tore ti, func ionari bancari, lichidatori, exper i judiciari), fa de care instituirea
unui tratament penal preferen ial nu se justific . Şi aceste categorii profesionale sunt
executan i ai unor servicii de interes general şi beneficiari sau gestionari ai unor
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fonduri publice, cum sunt sumele avansate din bugetul statului sau fondurile europene,
politica penal în domeniu fiind în sensul în spririi regimului juridic sanc ionator al
faptelor s vârşite de aceşti func ionari. În acest sens, se fac referiri extensive la
Decizia nr.2 din 15 ianuarie 2014, concluzionându-se c

textul legal criticat

contravine art.1 alin.(3) şi (5), art.11 alin.(1), precum şi art.16 alin.(1) şi (2) din
Constitu ie.
25.

În privin a art.I pct.31 [cu referire la art.177 alin.(1) lit.b) şi c)] din

rip
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lege, se arat c textul criticat pare c pune în acord dispozi iile art.177 din Codul
penal cu Decizia nr.562 din 19 septembrie 2017. În realitate, acesta defineşte no iunea

de membru de familie, reglementând faptul c la stabilirea calit ii de membru de

familie sunt avute în vedere şi situa iile trecute de convie uire, ceea ce ridic probleme

sub aspectul previzibilit ii normei. Astfel, cu titlu de exemplu, se va re ine forma
agravat a infrac iunii de lovire sau alte violen e, prev zut la art.199 prin raportare
la art.193 din Codul penal, inclusiv în situa ia în care f ptuitorul îşi loveşte fosta
concubin , dup 20 de ani de la separare. Prin urmare, textul legal criticat contravine
principiului securit ii juridice, prev zut la art.1 alin.(5) din Constitu ie, în
componenta sa referitoare la claritatea, precizia şi previzibilitatea legii.
26.

În privin a art.I pct.32 [cu referire la art.1871] din lege, se sus ine c

modul de definire a informa iilor nedestinate publicit ii încalc art.1 alin.(5) din
Constitu ie în componenta sa privind claritatea, precizia şi previzibilitatea legii, având
în vedere terminologia diferit de cea din Legea nr.182/2002.
27.

În privin a art.I pct.38 [cu referire la art.257 alin.(4)] din lege, se

arat c textul impune aplicarea pedepsei cu închisoarea în privin a ultrajului realizat

sti

asupra unui poli ist, jandarm sau militar aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu sau
în leg tur cu exercitarea acestor atribu ii, chiar dac norma de incriminare a
infrac iunii, care dobândeşte caracter calificat prin efectul prezentei dispozi ii,
prevede pedeapsa închisorii alternativ cu pedeapsa amenzii. Or, astfel se încalc
principiul independen ei judec torilor, prev zut la art.124 alin.(3) din Constitu ie,
prin eliminarea dreptului acestora de a realiza o veritabil individualizare judiciar a
14
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pedepsei, în raport cu circumstan ele concrete ale cauzei, privitoare la fapt şi la
În privin a art.I pct.39 şi 40 [cu referire la art.269 alin.(3)-(6)] din

lege, se sus ine c modul de redactare a dispozi iilor art.269 alin.(3) referitor la
favorizarea f ptuitorului încalc

art.1 alin.(5) din Constitu ie, în componenta

referitoare la previzibilitate, claritate şi precizie, nefiind corelat cu art.177 din Codul
penal, care în defini ia no iunii de membru de familie ajunge pân la rude de gradul

rip
es
ur
s

al treilea. O asemenea lips de corelare este contrar normelor de tehnic legislativ
reglementate prin Legea nr.24/2000. Se mai arat c noul art.269 alin.(4) creeaz o
imunitate absolut

pentru reprezentan ii autorit ilor executive, legislative sau

judiciare, imunitate care, în mod evident, ar trebui limitat doar la aspecte privind
oportunitatea emiterii, aprob rii sau adopt rii actelor normative, interpretarea şi
aplicarea actelor normative, respectiv aprecierea probelor şi încadrarea juridic a
faptelor. Întrucât obliga ia martorului de a declara adev rul este prev zut de lege, are
caracter personal şi netransferabil, iar infrac iunea de favorizare a infractorului este
comis cu inten ie direct , calificat de un scop, rezult c „m rturia depus în cadrul

unei proceduri judiciare” în scopul împiedic rii sau îngreun rii cercet rilor într-o
cauz penal , tragerii la r spundere penal , execut rii unei pedepse sau m suri
privative de libertate nu poate constitui o cauz de înl turare a caracterului penal al
faptei. Astfel, aceste dispozi ii încurajeaz actele de corup ie la nivelul demnitarilor

şi magistra ilor, afecteaz activitatea şi imaginea public a autorit ilor statului şi au
repercusiuni grave asupra procesului de legiferare şi de justi ie, vulnerabilizând cele
trei puteri fundamentale în stat: legislativ , executiv (în componenta emiterii de acte

sti

normative) şi judec toreasc , precum şi încrederea cet enilor în autorit ile statului.
Prin urmare, se încalc

principiul statului de drept şi principiul suprema iei

Constitu iei şi al obligativit ii respect rii legilor, consacrate de art.1 alin.(3) şi (5)

din Constitu ie. De asemenea, dispozi iile art.269 alin.(4) lit.b) şi c), prin eliminarea

r spunderii penale pentru o serie de fapte comise în activitatea de justi ie, încalc
principiul afl rii adev rului, „adic dreptul la un proces echitabil al p r ii interesate
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în luarea în considerare a tuturor probelor administrate care contribuie la aflarea
adev rului, şi principiul drept ii, consacrat de art.1 alin.(3) din Constitu ie ca o
valoare suprem a statului de drept” (Decizia nr.54 din 14 ianuarie 2009), precum şi
dispozi iile referitoare la rolul Ministerului Public în ap rarea ordinii de drept,
prev zute la art.131 alin.(1) din Constitu ie. Noile dispozi iile ale art.269 alin.(5) şi
(6) încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie, în componenta referitoare la claritate, precizie
şi previzibilitate, întrucât cuprind norme care nu sunt prevederi specifice P r ii
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speciale a Codului penal. Se apreciaz c introducerea de cauze de limitare a
r spunderii penale, precum cea prev zut la alin.(5), potrivit c ruia dac prin acelaşi
act material şi în aceeaşi împrejurare se acord ajutor mai multor f ptuitori, fapta va
constitui o singur infrac iune de favorizare a f ptuitorului, încalc art.1 alin.(3) din
Constitu ie privind statul de drept şi separa ia puterilor, de vreme ce stabilirea
elementelor specifice r spunderii penale în concret apar ine organelor judiciare.
29.

În privin a art.I pct.41 [cu referire la art.273 alin.(4)] din lege, se

sus ine c , potrivit art.273 alin.(4) lit.a) din Codul penal, nu constituie infrac iunea de

m rturie mincinoas

refuzul de a face declara ii prin care persoana se

autoincrimineaz , legiuitorul realizeaz o confuzie între calit ile de suspect/inculpat
şi martor. Astfel, se extinde dreptul la t cere şi cu privire la martori, deşi atât
jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, cât şi Directiva (UE) 2016/343
acord acest drept exclusiv persoanelor suspectate sau acuzate de s vârşirea de
infrac iuni. În plus, art.118 din Codul de procedur penal prevede deja garan ii
suficiente pentru ca declara iile date de martor s nu fie folosite împotriva sa, astfel

c unicul rezultat al noii reglement ri va consta în îngreunarea semnificativ şi

sti

nejustificat a ob inerii de probe şi, pe cale de consecin , a afl rii adev rului în cauz .
Prin urmare, se încalc art.1 alin.(3) din Constitu ie, ar tându-se c „principiul
adev rului” este valoarea suprem a statului de drept. Se fac referiri la Decizia nr.54

din 14 ianuarie 2009. Noua variant redac ional a dispozi iilor art.273 alin.(4) lit.b)
şi c) din Codul penal este considerat a fi neclar , în condi iile în care Partea general
a Codului penal reglementeaz situa iile referitoare la eventuale abuzuri comise de
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organele judiciare, conferindu-le, în aceste situa ii, impunitate martorilor (a se vedea
art.24 şi art.25 din Codul penal, referitoare la constrângerea fizic şi cea moral ). Se
apreciaz c sintagma „presiuni de orice fel” asupra martorului – presiuni care duc
la modificarea şi retractarea declara iei date, f r ca aceasta s fie calificat m rturie
mincinoas - are voca ia de a duce la situa ii absurde, precum exonerarea martorului
de r spundere din cauza insisten elor depuse de organele judiciare pe lâng acesta
pentru a spune tot ce ştie cu privire la fapta care face obiectul procesului. Se încalc
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astfel art.1 alin.(5) din Constitu ie, în componenta sa referitoare la claritatea, precizia

şi previzibilitatea normei. Potrivit noului text al art.273 alin.(4) lit.d) din Codul penal,

simpla divergen

de m rturii în cadrul procesului nu poate fi considerat m rturie

mincinoas decât dac exist probe directe din care s rezulte „caracterul mincinos
şi de rea-credin

al acestora”; or, aceast din urm sintagm este în sine o eroare

logic , neputând exista caracter mincinos f r ca acesta s implice şi rea-credin .
Simpla eroare nu implic rea-voin , fiind în sine diferen iat tocmai prin aceast
caracteristic de no iunea de minciun . Prin urmare, formularea normei este neclar
şi poate conduce la interpret ri absurde în practic , prin care s-ar putea încerca
dovedirea caracterului de bun -credin al unei declara ii mincinoase, ceea ce încalc

art.1 alin.(5) din Constitu ie. Totodat , condi ionarea re inerii infrac iunii de m rturie
mincinoas de existen a unor probe directe din care s rezulte caracterul mincinos şi
de rea-credin „al acestora” încalc art.124 alin.(3) din Constitu ie, întrucât limiteaz
aprecierea instan ei de judecat pentru re inerea acestei infrac iuni. Se fac referiri la
art.4 alin.(2) şi art.103 alin.(1) şi (2) din Codul de procedur penal , precum şi la
Decizia nr.54 din 14 ianuarie 2009.

În privin a art.I pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1)-(3)] din lege, se

sti

30.

apreciaz c , având în vedere c faza de judecat este în principiu public , textul care

reglementeaz infrac iunea de compromitere a intereselor justi iei prin calificarea
drept fapt penal a divulg rii/ dezv luirii de informa ii confiden iale/ mijloace de
prob sau înscrisuri oficiale/ alte informa ii este constitu ional doar în m sura în care
mijloacele de prob sau înscrisurile oficiale dezv luite nu au fost prezentate şi
17
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dezb tute în fa a instan ei. O interpretare contrar contravine art.30, 31 şi 127 din
Constitu ie, referitoare la libertatea de exprimare, dreptul la informa ie şi, respectiv,
la caracterul public al dezbaterilor. Se mai arat c textul nu respect exigen ele de
calitate a legii, indicându-se, în acest sens, Decizia nr.451 din 28 iunie 2016. De
asemenea, întrucât textul incrimineaz fapte care sunt susceptibile de sanc ionare
disciplinar potrivit statutelor profesionale, se apreciaz c acesta încalc art.1 alin.(5)
din Constitu ie.

În privin a art.I pct.43 [cu referire la art.277 alin.(31) şi (32)] din lege,
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31.

se apreciaz c introducerea acestei noi infrac iuni - Fapta func ionarului public care

înainte de pronun area unei hot râri de condamnare definitive se refer la o persoan
suspectat sau acuzat ca şi cum aceasta ar fi fost condamnat - reprezint o abatere

dispropor ionat de la Directiva (UE) 2016/343, care nu impune şi nici nu sugereaz
statelor membre o astfel de sanc iune, ci un comportament responsabil în leg tur cu
prezum ia de nevinov ie în procesul penal. În plus, chiar şi persoanele cu un statut
oficial se bucur de libertatea de exprimare, iar lor le revine obliga ia de informare a
publicului în leg tur cu procedurile judiciare aflate pe rol şi celelalte probleme de
interes general ce pot face obiectul unor asemenea proceduri. Interdic ia instituit în
sarcina acestor persoane este vag , general şi de natur s nasc dificult i de
interpretare şi de aplicare, suferind prin lipsa de previzibilitate şi constituindu-se într-

o m sur dispropor ionat cu scopul urm rit prin Directiv , inclusiv sub aspectul
severit ii tipului de sanc iune, respectiv închisoarea. Se citeaz considerentul 16 din
directiva antereferit . Se mai subliniaz c , din formularea textului, rezult c
func ionarul public va s vârşi infrac iunea de compromitere a intereselor justi iei

sti

inclusiv atunci când aduce la cunoştin a public faptul c o persoan este condamnat
printr-o hot râre nedefinitiv . Se mai indic faptul c noile infrac iuni reglementate

au fost plasate în titlul referitor la infrac iunile contra înf ptuirii justi iei, ceea ce
afecteaz sistematizarea şi coeren a legisla iei penale, întrucât, prin con inut, obiectul
juridic al infrac iunii const în rela iile sociale referitoare la onoarea şi demnitatea
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persoanei, şi nu în cele referitoare la înf ptuirea justi iei. În consecin , se apreciaz
c textul analizat încalc art.1 alin.(5), art.30 şi art.31 din Constitu ie.
32.

În privin a art.I pct.46 [cu referire la art.290 alin.(3)] din lege, se

sus ine c textul criticat, care condi ioneaz denun area faptei de dare de mit de c tre
mituitor pân ca organul de urm rire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar
nu mai târziu de 1 an de la data s vârşiri acesteia, încalc art.1 alin.(3) şi (5) din
Constitu ie. Formularea este neclar , deoarece s-ar putea interpreta c mituitorul se
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pedepseşte dac denun dup un an şi o zi de la s vârşirea faptei, adic inhib orice
tenta ie de a denun a. În foarte pu ine cauze denun torii anun organele de urm rire
penal imediat dup consumarea infrac iunii, deoarece la acel moment sunt mul umi i
de folosul primit în schimb. Din practic s-a constatat c denun urile se înregistreaz

când apar neîn elegeri între participan ii la infrac iune sau când aceştia doresc s
profite de cauze de reducere a pedepselor. Nu se explic ra iunea pentru care se
doreşte protejarea celor care au luat mit şi garantarea faptului c , dup trecerea unui
an de la data comiterii faptei, nu mai pot fi traşi la r spundere. Legisla ia penal

trebuie s realizeze un echilibru aşa încât nevoia societ ii de a trage la r spundere
toate persoanele care au s vârşit infrac iuni s fie asigurat . Aceste prevederi intr în
sfera legii penale mai favorabile şi se aplic inclusiv cauzelor în curs, astfel încât toate
dosarele aflate pe rolul instan elor având ca obiect aceast

infrac iune vor fi

condi ionate de formularea denun ului în termen de 1 an de la data s vârşirii faptei.
33.

arat

c

În privin a art.I pct.47 [cu referire la art.291 alin.(1)] din lege, se

modificarea operat

în privin a infrac iunii de trafic de influen

condi ioneaz re inerea acestei infrac iuni de ob inerea de foloase materiale, contrar

sti

art.1 alin.(5) din Constitu ie. Or, exist pe rolul instan elor dosare în care autorul a
ob inut şi foloase nemateriale, astfel încât includerea condi iei suplimentare ar putea
avea ca efect dispunerea de solu ii de achitare în toate dosarele cu care a fost sesizat
instan a pentru s vârşirea acestei infrac iuni, inclusiv în situa iile unde s-au dispus

deja condamn ri definitive. Similar, vor fi adoptate solu ii de clasare în dosarele aflate
pe rolul organelor de urm rire penal având ca obiect infrac iuni de trafic de influen
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în care folosul este nematerial. O asemenea modificare legislativ nu respect nevoia
de a proteja în mod eficient valori sociale importante; de asemenea, se men ioneaz
c aceast modificare nu este o cerin a vreunei decizii a Cur ii Constitu ionale şi, în
plus, încalc Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite, ratificat de România, care
precizeaz c influen a are ca scop „s ob in de la o administra ie sau autoritate
public a Statului Parte un avantaj necuvenit” (indiferent c este patrimonial sau
nepatrimonial). Conform Conven iei penale privind corup ia, influen a traficat are
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ca obiect luarea unei decizii de c tre func ionarul public sau celelalte persoane care
pot s vârşi infrac iunea de corup ie pasiv .
34.

În privin a art.I pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)] din lege, se

arat c textul criticat reglementeaz punerea în mişcare a ac iunii penale pentru
infrac iunea de delapidare la plângerea prealabil a persoanei, precum şi înl turarea
r spunderii penale prin împ care. Or, potrivit art.159 alin.(1) din Codul penal
împ carea poate interveni numai în cazul în care ac iunea penal s-a pus în mişcare
din oficiu. Prin urmare, împ carea nu opereaz în privin a infrac iunilor cu privire la
care punerea în mişcare a ac iunii penale se realizeaz prin plângerea prealabil a
persoanei v t mate. Se încalc

astfel art.1 alin.(5) din Constitu ie referitor la

principiul securit ii juridice.
35.

În privin a art.I pct.50 [cu referire la art.297 alin.(1)] din lege, se

sus ine c modificarea infrac iunii de abuz în serviciu reprezint în realitate o

dezincriminare par ial a acestei infrac iuni, iar elementele introduse de legiuitor nu
au leg tur cu Decizia nr.405 din 15 iunie 2016. Reducerea limitelor de pedeaps ,
având drept consecin

reducerea termenelor de prescrip ie a r spunderii penale, nu

sti

este în vreun fel argumentat şi nici dedus din nevoi acute şi actuale de ordin social.
Dimpotriv , num rul frecvent al acestor infrac iuni şi continua înc lcare a legii de
persoane aflate în diferite func ii publice nu justific o astfel de interven ie legislativ ,
care, pe lâng faptul c încurajeaz înc lcarea legii penale, mul umit relax rii
condi iilor de incriminare, face posibil apari ia altui tip de abuz, s vârşit în afara unui
folos material necuvenit pentru f ptuitor sau apropia ii acestuia, şi prin care institu iile
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din mediul public şi privat pot fi practic devalizate. Se mai arat c infrac iunea de
abuz în serviciu este, de obicei, sesizat la o perioad mai mare de timp de la s vârşire,
fie în urma unor controale ale autorit ilor administrative, fie în urma constat rii lor
de noua conducere a institu iei, astfel c exist posibilitatea ca autorit ile judiciare s
afle de existen a infrac iuni dup 1-5 ani de la s vârşirea acesteia. Introducerea
scopului calificat, ca element de tipicitate, prin inserarea sintagmei „în scopul de a
ob ine un folos material patrimonial”, element ce nu este invocat în nicio decizie a
cu valoarea protejat de norma în
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Cur ii Constitu ionale, nu este în concordan

discu ie şi nu are nicio justificare obiectiv , cauzarea unei pagube fiind suficient
pentru a califica fapta inten ionat a func ionarului ca infrac iune. Abuzul în serviciu
a fost incriminat pentru a asigura ap rarea rela iilor sociale privitoare la realizarea
sarcinilor de serviciu în institu iile publice, înc lcarea dispozi iilor legale de c tre

func ionarul public şi producerea unei pagube fiind considerate suficient de grave
pentru a fi în sfera de aplicare a dreptului penal. Condi ionarea existen ei infrac iunii
de ob inerea folosului material patrimonial ar conduce la sanc ionarea unei fapte prin

care, spre exemplu, func ionarul a ob inut 2.000 de lei prin înc lcarea dispozi iilor
legale şi nepedepsirea unei fapte prin care func ionarul a cauzat inten ionat o pagub
de 1.000.000.000 de lei, dar nu a ob inut niciun beneficiu propriu. Mai mult, exist
posibilitatea ca func ionarul public s urm reasc ob inerea unui folos nepatrimonial.
Date fiind condi iile actuale de incriminare, multe dintre faptele cu un grad sporit de
pericol social vor sc pa inciden ei legii penale. Textul propus se îndep rteaz şi de la
modelul european în materie, care face din existen a scopului calificat de ob inere a
unui folos material necuvenit o condi ie de agravare a r spunderii penale a

sti

f ptuitorului, astfel încât, şi dintr-o atare perspectiv , condi iile de incriminare
introduse determin îndep rtarea şi mai mult de politica interna ional în domeniu,
axat pe combaterea corup iei şi abuzului administra iei. Condi ionarea ob inerii
folosului pentru „sine, so , rud sau afin pân la gradul II inclusiv” şi excluderea
celei mai întâlnite forme a abuzului, care presupune ob inerea unui folos material (în

prezent incriminat de Legea nr.78/2000) pentru altul sau prin persoane interpuse, nu
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a fost impus de Curtea Constitu ional . Dimpotriv , dispozi iile art.132 din Legea
nr.78/2000, în forma în care pedepseşte şi ob inerea unui folos pentru un ter , „au fost
declarate constitu ionale, f r nicio rezerv ”. Introducerea unei condi ii referitoare la
pozi ia subiectiv a f ptuitorului fa
natur

s

de beneficiarul produsului infrac iunii este de

restrâng , în mod nejustificat, aria de inciden

a infrac iunii, prin

excluderea oric ror persoane care s-ar afla în leg turi de interese cu f ptuitorul, altele
decât cele care au calitatea de so , rud sau afin pân la gradul al doilea inclusiv. Or,
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România şi-a asumat, la nivel interna ional (Conven ia de la Merida), obliga ia de a

sanc iona astfel de fapte chiar în beneficiul unui ter şi f r a lua în considerare c în

prezent interpunerea unor persoane în lan ul infrac ional, s vârşirea infrac iunilor prin
utilizarea „oamenilor de paie” şi urm rirea intereselor unor grupuri infrac ionale care
în mod evident nu sunt legate prin rela ii de familie sunt modalit i frecvente de

comitere nu numai a abuzului în serviciu, ci şi a altor tipuri de infrac iuni, precum
luarea de mit , evaziunea fiscal , sp larea banilor etc. Astfel, se ajunge la situa ia de
a exclude din sfera aplic rii legii penale acele fapte care se circumscriu no iunii de
abuz în serviciu, dar care au fost comise în beneficiul rudelor îndep rtate, în favoarea
unui partener de afaceri, a unei societ i agreate, a unui grup de interes sau în interesul
unei persoane care urmeaz la un moment s gratifice func ionarul public în numerar,
spre exemplu, f r a se putea stabili leg tura cu infrac iunea de abuz. Se arat c textul

analizat se suprapune par ial cu art.301 din Codul penal referitor la conflictul de
interese, care interzice, f r a fi necesar înc lcarea unei dispozi ii legale, luarea unor
decizii sau atribuirea contractelor de c tre func ionar membrilor de familie enumera i
şi în cuprinsul art.297 din Codul penal. Se realizeaz o compara ie între cele dou

sti

infrac iuni şi se ajunge la concluzia c maximul pedepsei principale este identic, iar
interzicerea drepturilor în ipoteza art.301 din Codul penal, când func ionarul nu
încalc legea, se dispune în mod obligatoriu pe o perioad de 3 ani. Se arat c , întro explica ie practic , dac un func ionar public atribuie un contract societ ii conduse
de fiica sa, f r o înc lcare a unei dispozi ii exprese a legii în baza c reia atribuie
contractul, acesta risc o pedeaps de pân la 5 ani şi interzicerea unor drepturi
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(conflict de interese). Dac acelaşi func ionar chiar încalc dispozi iile legale şi
atribuie contractul societ ii fiicei sale f r ca societatea s îndeplineasc condi iile
legale specifice încheierii acelui contract (abuz în serviciu) risc aceeaşi pedeaps ,
f r îns a-i fi interzise niciun fel de drepturi. Se concluzioneaz în sensul c analiza
comparativ a con inutului celor dou infrac iuni creeaz premisa legal a unei duble
incrimin ri pentru o singur fapt , contrar art.16 alin.(1) din Legea nr.24/2000 şi,
implicit, art.1 alin.(5) din Constitu ie, sens în care se fac trimiteri la jurispruden a

rip
es
ur
s

Cur ii Constitu ionale, respectiv Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, Decizia nr.61 din
7 februarie 2017 sau Decizia nr.612 din 3 octombrie 2017. Cu privire la valoarea
normelor de tehnic legislativ , se invoc Decizia nr.61 din 13 februarie 2018. Prin

modificarea elementului material din „neîndeplinirea unui act” în „refuzul de a

îndeplini un act” sunt excluse toate acele situa ii în care func ionarul public las în
nelucrare un act ce trebuia îndeplinit, dar nu îşi exprim refuzul explicit sau nu îi este
solicitat o astfel de atitudine, mai ales în cazul în care func ionarul public este
conduc torul institu iei, caz în care se poate imagina c sfera persoanelor care i-ar
putea solicita s exprime inten ia de a nu îndeplini actul este foarte restrâns . Se

concluzioneaz în sensul c sunt înc lcate prevederile art.1 alin.(3) şi (5) din
Constitu ie. Sunt invocate jurispruden a Cur ii Constitu ionale referitoare la

exigen ele constitu ionale care vizeaz incriminarea faptelor antisociale [se fac
trimiteri la Decizia nr.619 din 11 octombrie 2016], precum şi Conven ia de la New

York privind combaterea corup iei, sens în care, în mod evident, reglementarea
abuzului în serviciu trebuie s aib în vedere obliga ia asumat de România prin
ratificarea acestei conven ii prin Legea nr.365/2004. De asemenea, în acest context,

sti

se invoc Decizia nr.2008/801/CE a Consiliului Uniunii Europene din 25 septembrie
2008 privind încheierea, în numele Comunit ii Europene, a Conven iei Organiza iei
Na iunilor Unite împotriva corup iei, care a avut scopul de a angaja Comunitatea prin
instrumentul de confirmare oficial . Rezult c respectarea acestei Conven ii se
analizeaz nu numai prin prisma obligativit ii sale în dreptul intern, ci şi prin prisma

respect rii obliga iilor României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
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Prin urmare, sunt invocate prevederile art.3 par.2, art.5 şi art.19 din aceast
Conven ie. Se concluzioneaz în sensul c textul analizat nesocoteşte obliga iile
asumate de România prin semnarea Conven iei, restrângerea sferei persoanelor
beneficiare ale folosului ob inut doar la persoana f ptuitorului şi a so ului sau a unei
rude sau afin pân la gradul al doilea inclusiv este în contradic ie cu textul Conven iei,
ceea ce este contrar art.11 alin.(1) din Constitu ie. Se mai indic faptul c în
jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului s-a f cut referire la infrac iunea
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de abuz în serviciu, astfel cum a fost şi este reglementat în legisla ia na ional , f r

a se fi constatat vreo înc lcare a dispozi iilor art.7 din Conven ie. Se face referire la
Decizia din 13 septembrie 2016, pronun at în cauza Teodor Octavian Tripon
împotriva României, Hot rârea din 12 ianuarie 2012, pronun at în cauza Centrul de
resurse juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României, şi la Decizia
din 18 noiembrie 2014, pronun at în cauza Adrian N stase împotriva României.
36.

În privin a art.I pct.51 [cu referire la art.297 alin.(3)] din lege, se

sus ine c prin modificarea introdus de prezentul text sunt afectate valori sociale

protejate de Constitu ie, prin nesanc ionarea înc lc rii unor rela ii sociale ce ar avea
drept consecin

existen a unei amenin ri cu privire la institu iile statului de drept,

democra ie, drepturile omului, echitatea şi justi ia social . Având în vedere
prevederile art.11 alin.(1) din Constitu ie, statul român, ratificând sau aderând la
conven iile interna ionale men ionate în prealabil, şi-a asumat obliga ia de a respecta
şi transpune întocmai prevederile interna ionale în dreptul s u intern, şi anume
obliga ia de a incrimina corup ia activ şi corup ia pasiv (Decizia nr.2 din 15 ianuarie
2014). Or, potrivit art.1 alin.(5) din Constitu ie, respectarea Constitu iei este

sti

obligatorie, de unde rezult c Parlamentul nu-şi poate exercita competen a de

incriminare şi de dezincriminare a unor fapte antisociale decât cu respectarea
normelor şi principiilor consacrate prin Constitu ie.
37.

În privin a art.I pct.52 [cu referire la abrogarea art.298] din lege, se

sus ine c abrogarea art.298 din Codul penal, referitor la neglijen a în serviciu, încalc
art.1 alin.(3) şi (5) din Constitu ie, în condi iile în care necesar sanc ionarea faptelor
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antisociale s vârşite de func ionarii publici, chiar şi din culp , considerate mai grave
prin prisma func iei publice ocupate. Abrogarea realizat afecteaz valori sociale
protejate de Constitu ie, tocmai prin nesanc ionarea înc lc rii unor rela ii sociale, ce
ar avea drept consecin existen a unei amenin ri cu privire la institu iile statului de
drept, democra ie, drepturile omului, echitatea şi justi ia social . Or, nevoia protej rii
acestor valori este men ionat şi în Decizia nr.518 din 6 iulie 2017, par.25-28.
38.

În privin a art.I pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) şi (4)] din lege,
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se arat c textul analizat nu este corelat cu dispozi iile de reducere a pedepsei

stipulate în alte legi (de exemplu, Legea nr.241/2005). Deosebirile se refer la
momentul acoperirii pagubei, sfera de aplicare a cauzei de reducere a pedepsei. Se

mai arat c f ptuitorii în privin a c rora prejudiciul cauzat a fost acoperit de un alt
f ptuitor, în virtutea faptului c au comis împreun una dintre faptele imputate prin
ipoteza normei, ar fi privilegia i în raport cu persoana care a achitat integral
prejudiciul cauzat, din moment ce nu se afl pe pozi ii de egalitate, ci li se acord un
avantaj legal f r s achite nicio sum de bani. Pentru egalitate în fa a legii, ar trebui
ca fiecare dintre aceştia s fac dovada achit rii propriei cote din prejudiciu c tre cel
care a f cut singur plata prejudiciului integral (pentru care to i r spund solidar),
existând drept de regres în func ie de contribu ia fiec ruia la producerea prejudiciului.
Se concluzioneaz în sensul c sunt înc lcate prevederile art.1 alin.(3) şi (5), precum
şi ale art.16 alin.(1) din Constitu ie.
39.

În privin a art.I pct.62 [cu referire la art.367 alin.(6)] din lege, se

sus ine c defini ia grupului infrac ional organizat încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie
în componenta referitoare la claritate, precizie şi previzibilitate. Expresia „prin grup

sti

infrac ional organizat se în elege grupul structurat” este neclar , termenele

„organizat” şi „structurat” sunt sinonimi, astfel c nu se poate previziona ce a

inten ionat legiuitorul s incrimineze. De asemenea, termenul „structurat” poate fi
interpretat ca o condi ie obligatorie pentru re inerea ca infrac iune a existen ei unei

anumite organiz ri formale a grupului. Or, în realitate, nu numai c o formalizare este
arareori întâlnit , dar proba acesteia se poate dovedi imposibil , activitatea
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infrac ional organizat nefiind cunoscut pentru birocra ie intern . În asemenea
cazuri, deşi activitatea infrac ional va avea loc, prin prisma faptului c nu exist
dovezi cu privire la organizarea formal a grupului, fapta va putea sc pa nepedepsit .
De asemenea, se apreciaz c introducerea unei condi ii suplimentare legate de
urm rirea unui beneficiu material este nejustificat , fiind contrar art.1 alin.(5) din
Constitu ie. Astfel, este posibil ca grupul s fie constituit în vederea comiterii unor
infrac iuni foarte grave, spre exemplu infrac iunea de omor, dar f r a se urm ri
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ob inerea unui beneficiu material. În astfel de situa ii nu se mai protejeaz rela iile
sociale ocrotite prin acest text.
40.

Pe rol se afl

solu ionarea obiec iei de neconstitu ionalitate a

dispozi iilor art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(11)-(14)], pct.4 [cu referire la
art.17 lit.a)], pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.b) şi c)], pct.20 [cu referire la
art.96 alin.(4)], pct.21 [cu referire la art.100], pct.23 [cu referire la art.1121

alin.(21)], pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)], pct.27 [cu referire la
art.155 alin.(3)], pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(4)], pct.30 [cu referire la
abrogarea art.175 alin.(2)], pct.33 [cu referire la art.189 alin.(1) lit.i)], pct.40 [cu
referire la art.269 alin.(4)], pct.43 [cu referire la art.277 alin.(32)], pct.47 [cu

referire la art.291 alin.(1)], pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)], pct.50 [cu

referire la art.297 alin.(1)], pct.52 [cu referire la abrogarea art.298], pct.53 [cu
referire la art.308 alin.(4)] şi pct.54 [cu referire la art.309] din Legea pentru
modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a

Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanc ionarea faptelor de
corup ie, obiec ie formulat , prin Hot rârea nr.8 din 5 iulie 2018, de Înalta Curte

sti

de Casa ie i Justi ie – Sec iile Unite.
41.

Obiec ia de neconstitu ionalitate a fost înregistrat

Constitu ional

la Curtea

sub nr.5360/6 iulie 2018 şi constituie obiectul Dosarului

nr.1051A/2018.
42.

În motivarea obiec iei de neconstitu ionalitate se sus ine c

dispozi iile art.I pct.4 [cu referire la art.17 lit.a)], pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1)
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lit.b)], pct.21 [cu referire la art.100], pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)],
pct.27 [cu referire la art.155 alin.(3)], pct.30 [cu referire la abrogarea art.175 alin.(2)],
pct.50 [cu referire la art.297 alin.(1)] şi pct.54 [cu referire la art.309] din Legea pentru
modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanc ionarea faptelor de corup ie
încalc art.1 alin.(3) şi (5) din Constitu ie cu privire la statul de drept şi obligativitatea
respect rii Constitu iei şi a suprema iei sale. În acest sens, se fac referiri la Deciziile
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Cur ii Constitu ionale nr.224 din 4 aprilie 2017 şi nr.356 din 30 mai 2018.
43.

În privin a art.I pct.4 [cu referire la art.17 lit.a)] din lege, se arat c ,

prin modificarea operat , legiuitorul a eliminat teza privitoare la existen a obliga iei
contractuale de a ac iona şi, în consecin , infrac iunea comisiv care presupune
producerea unui rezultat nu se consider s vâr it şi prin omisiune, în cazul în care
exist o obliga ie contractual , iar nu o obliga ie legal de a ac iona. Aceast
modificare are ca efect dezincriminarea faptelor comisive s vârşite prin omisiune, în
ipoteza în care obliga ia de a ac iona nu este prev zut de lege, ci de contractul
încheiat între p r i. Infrac iunile contra vie ii ori cele contra integrit ii corporale sau
s n t ii constituie exemple de infrac iuni comisive care pot fi s vârşite prin omisiune,
iar competen a de dezincriminare a acestor fapte s vârşite prin omisiune, în cazul în

care exist o obliga ie contractual de a ac iona, este exercitat cu înc lcarea normelor
constitu ionale ale art.22 privitoare la dreptul la via şi la integritate fizic şi psihic .
44.

În privin a art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.b)] din lege, se

arat c , în cazul concursului de infrac iuni, legiuitorul a limitat sporul facultativ
aplicabil la 3 ani de închisoare. Solu ia legislativ adoptat , prin limitarea sporului

sti

facultativ la 3 ani de închisoare, are ca efect impunitatea pentru o parte dintre

infrac iunile concurente, în cazul în care în structura concursului intr multiple
infrac iuni grave. De exemplu, în cazul concursului de infrac iuni în structura c ruia
intr infrac iunea de omor (sanc ionat cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani),
infrac iunea de trafic de persoane (sanc ionat în forma de baz cu pedeapsa închisorii
de la 3 la 10 ani), infrac iunea de viol (sanc ionat în forma de baz cu pedeapsa
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închisorii de la 3 la 10 ani) şi infrac iunea de tâlh rie calificat [pentru care legea
prevede, în art.234 alin.(1) din Codul penal, pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani],
limitarea sporului facultativ la 3 ani conduce, practic, la nepedepsirea unora dintre
infrac iunile concurente. O asemenea solu ie legislativ

contravine exigen elor

statului de drept, astfel cum acestea au fost consacrate prin Decizia Cur ii
Constitu ionale nr.224 din 4 aprilie 2017, par.34, exigen e care implic adoptarea
instrumentelor legale necesare în scopul prevenirii st rii de pericol şi a fenomenului

rip
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infrac ional şi excluderea oric ror reglement ri de natur s duc la încurajarea
acestuia.
45.

În privin a art.I pct.21 [cu referire la art.100] din lege, se sus ine c

reducerea frac iunilor de pedeaps care trebuie executate şi, în special, reducerea

frac iunilor de pedeaps care trebuie executate în mod efectiv în materia liber rii
condi ionate nu r spund cerin ei impuse de art.1 alin.(3) din Constitu ie şi nu asigur
un just echilibru între scopul cu caracter preponderent individual de a asigura
respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor condamnate şi scopul
sanc ionator al r spunderii penale, care corespunde interesului general. Solu ia
legislativ preconizat permite dispunerea liber rii condi ionate dup executarea
efectiv a unei frac iuni de o treime din durata pedepsei închisorii (de pân la 10 ani)
şi de o jum tate din durata pedepsei închisorii (mai mare de 10 ani), iar în cazul
persoanei care a împlinit vârsta de 60 de ani, dup executarea efectiv a unei frac iuni

de o p trime din durata pedepsei închisorii (de pân la 10 ani) şi de o treime din durata
pedepsei închisorii (mai mare de 10 ani). Op iunea legiuitorului pentru o frac iune
redus de executare efectiv a pedepsei în materia liber rii condi ionate ridic

sti

probleme din perspectiva realiz rii rolului sanc ionator al hot rârii judec tore ti de
condamnare. Scopul liber rii condi ionate, cu caracter preponderent individual,
trebuie s se afle într-un just echilibru cu scopul sanc ionator al r spunderii penale,
care corespunde interesului general, iar solu ia legislativ adoptat în materia liber rii
condi ionate trebuie s respecte echilibrul între rolul punitiv, rolul preventiv şi rolul
reintegrator al justi iei penale.
28

În privin a art.I pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)] şi
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46.

pct.27 [cu referire la art.155 alin.(3)] din lege, se sus ine c reducerea termenului
general de prescrip ie a r spunderii penale în cazul infrac iunilor pentru care legea
prevede pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, pân la 20 de ani, şi în cazul
infrac iunilor pentru care lege prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, pân la
10 ani, precum şi reducerea termenului prescrip iei speciale constituie solu ii
legislative care, pe de o parte, încalc exigen ele consacrate în paragraful 34 din
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Decizia Cur ii Constitu ionale nr.224 din 4 aprilie 2017, iar, pe de alt parte, afecteaz
echilibrul între dreptul statului de a trage la r spundere penal persoanele care
s vârşesc infrac iuni, r spunzând unui interes general, şi drepturile persoanelor care
beneficiaz de prescriptibilitatea r spunderii penale. Se arat c aceste reduceri ale
termenului de prescrip ie a r spunderii penale sunt semnificative, indicându-se, cu
titlu de exemplu, c , în privin a infrac iunilor de v t mare corporal , lipsire de
libertate în mod ilegal sau viol, termenul de prescrip ie a r spunderii penale se reduce
cu 2 ani, iar cel de prescrip ie special cu 7 ani. Reducerea semnificativ a termenelor
de prescrip ie în cazul infrac iunilor de v t mare corporal , lipsire de libertate în mod
ilegal sau viol nu este de natur s asigure un just echilibru între drepturile persoanelor
inculpate pentru s vârşirea acestor infrac iuni şi drepturile victimelor infrac iunilor
men ionate şi nu r spunde interesului general de sanc ionare a infrac iunilor contra
integrit ii corporale sau s n t ii, contra libert ii persoanei sau contra libert ii şi
integrit ii sexuale a persoanei.
47.

În privin a art.I pct.30 [cu referire la abrogarea art.175 alin.(2)] din

lege, se arat

c

abrogarea art.175 alin.(2) din Codul penal are ca efect

sti

dezincriminarea unei game largi de fapte s vârşite de persoanele care exercit un
serviciu de interes public pentru care au fost învestite de autorit ile publice sau care
sunt supuse controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea
respectivului serviciu public. Sunt incluse în categoria faptelor dezincriminate, de
exemplu, faptele de luare de mit , delapidare, abuz în serviciu, folosire abuziv a
func iei în scop sexual sau uzurpare a func iei s vârşite de func ionarii publici
29
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prev zu i în art.175 alin.(2) din Codul penal. De asemenea, abrogarea acestui text are
ca efect dezincriminarea unei game largi de fapte s vârşite în leg tur cu persoanele
incluse în sfera de aplicare a dispozi iilor art.175 alin.(2) din Codul penal. Fac parte
din categoria faptelor dezincriminate, de exemplu, darea de mit , traficul de influen
sau cump rarea de influen s vâr ite în leg tur cu func ionarii publici prev zu i în
art.175 alin.(2) din Codul penal. O asemenea op iune legislativ conduce la eliminarea
protec iei penale a persoanelor fizice şi juridice în cadrul rela iilor sociale legate de

rip
es
ur
s

exercitarea atributelor de autoritate publice delegate. Or, abrogarea dispozi iilor
art.175 alin.(2) din Codul penal are ca efect eliminarea acestei protec ii penale, ceea
ce contravine şi considerentelor Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.2 din 15 ianuarie
2014. În continuare, se arat c legiuitorul nu a modificat în mod corespunz tor

art.178 alin.(2) din Codul penal, care define te no iunea de „înscris oficial”, art.259

alin.(1) din Codul penal, care incrimineaz sustragerea sau distrugerea de înscrisuri,
ori art.317 alin.(1) din Codul penal referitor la falsificarea de instrumente oficiale.
Omisiunea legiuitorului de a realiza corel rile impuse de abrogarea art.175 alin.(2)

din Codul penal are ca efect imposibilitatea delimit rii sferei de aplicare a normelor
de incriminare, care utilizeaz

no iunea de „înscris oficial”, şi a normelor de

incriminare men ionate, contrar standardelor de previzibilitate impuse de art.1 alin.(5)

din Constitu ie în materia normelor de incriminare. Mai mult, deşi a abrogat art.175
alin.(2) din Codul penal, legiuitorul nu a modificat art.308 alin.(1) din Codul penal.
Necorelarea dintre abrogarea art.175 alin.(2) din Codul penal şi men inerea art.308

alin.(1) din Codul penal, nemodificat, conduce la imposibilitatea stabilirii sferei de
aplicare a normelor de incriminare la care se refer art.308 alin.(1) din Codul penal,

sti

cu înc lcarea exigen elor impuse de art.1 alin.(5) din Constitu ie privind
previzibilitatea normelor de incriminare.
48.

În privin a art.I pct.50 [cu referire la art.297 alin.(1)] din lege, se

sus ine c introducerea condi iei ca fapta s fie s vârşit „în scopul de a ob ine pentru
sine, so , rud sau afin pân la gradul II inclusiv un folos material necuvenit” în

cuprinsul art.297 alin.(1) din Codul penal are ca efect dezincriminarea tuturor faptelor
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de abuz în serviciu prin care func ionarul public, deşi nu a s vârşit fapta în scopul
men ionat, a cauzat persoanelor fizice sau juridice o pagub

mai mare decât

echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o v t mare a drepturilor ori a
intereselor legitime ale acestora. Prin introducerea condi iei antemen ionate,
competen a de dezincriminare a faptelor de abuz în serviciu a fost exercitat cu
înc lcarea drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanelor fizice sau juridice,
inclusiv a drepturilor prev zute în Constitu ie, contrar exigen elor impuse de art.1
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alin.(3) şi (5) din Constitu ie, consacrate în Decizia Cur ii Constitu ionale nr.224 din
4 aprilie 2017, par.34 şi 35. Reducerea limitei maxime speciale a pedepsei principale
a închisorii, introducerea pedepsei principale alternative a amenzii şi eliminarea

pedepsei complementare a interzicerii exercit rii dreptului de a ocupa o func ie
public nu constituie solu ii legislative adoptate în concordan

cu Decizia Cur ii

Constitu ionale nr.224 din 4 aprilie 2017, par.34. De asemenea, se invoc şi Decizia
Cur ii Constitu ionale nr.392 din 6 iunie 2017, par.53. Atât prin Decizia nr.405 din 15
iunie 2016, cât şi prin Decizia nr.392 din 6 iunie 2017, Curtea a stabilit necesitatea
reglement rii valorii pagubei în cuprinsul normei de incriminare a abuzului în
serviciu, în scopul de a face posibil delimitarea sferei r spunderii penale de sfera
r spunderii extrapenale, îns nu a prev zut posibilitatea de a introduce o condi ie care
s exclud din sfera r spunderii penale faptele de abuz în serviciu, indiferent de
valoarea ridicat a pagubei. Or, condi ionarea re inerii abuzului în serviciu de scopul

s vârşirii acestuia prejudiciaz grav persoanele fizice sau juridice ori le vat m
drepturile sau interesele legitime, nu r spunde cerin elor stabilite prin Deciziile Cur ii
nr.405 din 15 iunie 2016 şi nr.392 din 6 iunie 2017 şi nu respect criteriile prev zute

sti

în considerentele acestora, aria faptelor dezincriminate dep şind cu mult nevoia de a
asigura delimitarea sferei r spunderii penale de sfera r spunderii extrapenale.
49.

În privin a art.I pct.54 [cu referire la art.309] din lege, se arat c prin

eliminarea infrac iunii de abuz în serviciu din cuprinsul art.309 din Codul penal şi, în
consecin , din sfera faptelor sanc ionate mai sever în ipoteza în care au produs
consecin e deosebit de grave se încalc Decizia Cur ii Constitu ionale nr.224 din 4
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aprilie 2017, par.34, sub aspectul obliga iei legiuitorului de a adopta instrumentele
legale necesare în scopul prevenirii st rii de pericol şi a fenomenului infrac ional, cu
excluderea oric ror reglement ri de natur s duc la încurajarea acestuia.
50.

Se mai sus ine c art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(13) şi (14)], pct.6 [cu

referire la art.39 alin.(1) lit.c)], pct.20 [cu referire la art.96 alin.(4)], pct.23 [cu referire
la art.1121 alin.(21)], pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(4)], pct.33 [cu referire la
art.189 alin.(1) lit.i)], pct.40 [cu referire la art.269 alin.(4)], pct.43 [cu referire la
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art.277 alin.(32)], pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)] şi pct.53 [cu referire la art.308

alin.(4)] din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sanc ionarea faptelor de corup ie încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie în componenta

sa privind calitatea legii. Se fac trimiteri la Decizia Cur ii Constitu ionale nr.104 din
6 martie 2018, par.77.
51.

În privin a art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(13) şi (14)] din lege, se

sus ine c forma preconizat a dispozi iilor art.5 alin.(13) din Codul penal nu permite

identificarea cu claritate nici a ipotezei avute în vedere de legiuitor i nici a obiectului
s u de reglementare, existând „incongruen e” între prima i ultima parte a textului.
Mai mult, din modul de redactare a textului se în elege c se instituie un control de
constitu ionalitate automat asupra textelor de abrogare a normelor de incriminare,
ceea ce contravine art.146 din Constitu ie. De asemenea, se apreciaz c forma
preconizat a dispozi iilor art.5 alin.(14) din Codul penal nu permite identificarea

exact a inten iei legiuitorului, generând incertitudini în aplicarea legii penale mai
favorabile. Se arat c , în cazul succesiunii în timp a legii penale, sunt aplicabile

sti

limitele de pedeaps , precum i termenele i condi iile privind prescrip ia din legea
penal mai favorabil în ansamblu. Or, în m sura în care inten ia legiuitorului a fost
aceea de a combina aplicarea limitelor de pedeaps dintr-o lege penal cu termenele
i condi iile privind prescrip ia dintr-o alt lege penal , textul analizat intr în

contradic ie cu art.5 alin.(1) din Codul penal, care se refer la aplicarea legii penale
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mai favorabile în integralitate, precum i cu Decizia Cur ii Constitu ionale nr.265 din
6 mai 2014.

În privin a art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.c)] din lege, se

52.

apreciaz c noile dispozi ii ale art.39 alin.(1) lit.c) din Codul penal, reglementând
aplicarea pedepsei celei mai grele i a unui spor de pedeaps , pân la o treime din acel
maxim, în cazul concursului de infrac iuni cu privire la care s-au aplicat numai
pedepse cu amend , nu stabilesc cu claritate la ce maxim se refer legiuitorul i, în
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consecin , nu se poate identifica pedeapsa maxim aplicabil în cazul concursului de
infrac iuni, în ipoteza în care s-au stabilit numai pedepse cu amend .
În privin a art.I pct.20 [cu referire la art.96 alin.(4)] din lege, se

53.

sus ine c forma preconizat a dispozi iilor art.96 alin.(4) din Codul penal restrânge
revocarea obligatorie a suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere în cazul
s vâr irii unei noi infrac iuni inten ionate doar la ipoteza în care pentru noua
infrac iune s-a pronun at o condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an. Or,

de i a operat aceast modificare, legiuitorul nu a reglementat solu ia pe care instan a

o pronun în cazul în care pentru noua infrac iune s-a aplicat o pedeaps de pân la

un an închisoare i nu a corelat modificarea realizat cu dispozi iile art.96 alin.(5) din
Codul penal, potrivit c rora, f r

excep ie, pedeapsa principal

pentru noua

infrac iune se stabile te i se execut potrivit dispozi iilor referitoare la recidiv sau
la pluralitatea intermediar . Astfel, legiuitorul a generat incertitudini în aplicarea
normelor privitoare la revocarea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere,
incompatibile cu exigen ele referitoare la previzibilitatea legii.
Cu privire la art.I pct.23 [cu referire la art.1121 alin.(21)] din lege, se

54.

c

noile dispozi iile ale art.1121 alin.(21) din Codul penal intr

sti

apreciaz

în

contradic ie cu art.1121 alin.(1) i (2) din acela i cod, de asemenea, modificate. Dac
primul text impune în privin a confisc rii extinse un nivel de proba iune care ar
permite pronun area unei hot râri de condamnare pentru participarea persoanei
condamnate la activitatea infrac ional produc toare de bunuri, cel de-al doilea text
impune numai formarea convingerii instan ei c
33

bunurile provin din activit i

care exist
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infrac ionale de natura celor pentru care s-a dispus condamnarea. Or, în m sura în
i pentru aceast

activitate infrac ional , instan a dispune

condamnarea persoanei, cu luarea m surii confisc rii speciale, şi nu a m surii
confisc rii extinse. Aceast contradic ie determin imposibilitatea aplic rii normelor
în materia confisc rii extinse i exclude caracterul previzibil al condi iilor în care
poate fi dispus aceast m sur de siguran , contrar standardelor referitoare la
previzibilitatea legii.

În privin a art.I pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(4)] din lege, cu
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55.

privire la forma preconizat a dispozi iilor art.173 alin.(2) i (3) din Codul penal, se
apreciaz c acestea sunt imprecise, întrucât atât deciziile de admitere pronun ate de
Curtea Constitu ional , cât i cele de respingere sunt general obligatorii, astfel c prin
referirea pe care o face legiuitorul la obligativitatea aplic rii deciziilor general
obligatorii ale Cur ii Constitu ionale ca lege penal mai favorabil nu se poate stabili
cu exactitate sfera deciziilor pe care o are în vedere legiuitorul. Aceasta, mai ales
pentru c în privin a deciziilor de respingere nu se poate stabili modalitatea în care
acestea ar putea fi aplicate ca lege penal

mai favorabil

de c tre instan ele

judec tore ti. Introducerea obliga iei instan elor de a analiza din oficiu hot rârile

judec tore ti definitive, pronun ate în baza unor norme penale supuse controlului de
constitu ionalitate, prev zut de noul art.173 alin.(4) din Codul penal, nu este înso it

de nicio norm de procedur corespunz toare i nu este reglementat nicio modalitate
concret în care instan ele judec tore ti ar putea realiza o asemenea verificare. În
consecin , se apreciaz

c

aceast

omisiune de reglementare conduce la

imposibilitatea aplic rii textului legal analizat i este contrar

standardelor de

sti

previzibilitate a legii.
56.

În privin a art.I pct.33 [cu referire la art.189 alin.(1) lit.i)] din lege,

se arat c noile dispozi ii ale art.189 alin.(1) lit.i) din Codul penal modific
tratamentul sanc ionator în privin a infrac iunii de omor calificat s vâr it împotriva
unui judec tor, procuror, poli ist, jandarm sau militar aflat în exercitarea atribu iilor
de serviciu sau în leg tur cu exercitarea acestor atribu ii, prev zând c fapta se
34
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pedepseşte cu deten iunea pe via sau închisoarea de la 15 la 25 de ani, f r îns ca
legiuitorul s observe c aceea i fapt este sanc ionat cu alte limite de pedeaps prin
prevederile art.257 i art.279 din Codul penal, aspect care creeaz un paralelism
legislativ. Se prev d, astfel, pedepse diferite în norme de incriminare diferite pentru
aceea i infrac iune, ceea ce încalc exigen ele privind calitatea legii în materia
normelor de incriminare.
57.

În privin a art.I pct.40 [cu referire la art.269 alin.(4)] din lege, se
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arat c , din forma preconizat a dispozi iilor art.269 alin.(4) din Codul penal –
potrivit c reia anumite activit i nu constituie infrac iunea de favorizare a

f ptuitorului - nu rezult cu claritate inten ia legiuitorului, întrucât toate activit ile

înscrise în cadrul literelor a)-c) ale textului au caracter licit şi nu pot, prin simpla lor

desf şurare, în condi ii de legalitate, s întruneasc elementele constitutive ale unei
infrac iuni. Mai mult, s-ar putea ajunge la concluzia c efectuarea unei expertize în

condi ii de nelegalitate, în scopul împiedic rii tragerii la r spundere penal , s-ar situa

în afara sferei de aplicare a normei de incriminare prev zute de art.269 alin.(1), solu ie
care intr în contradic ie cu art.1 alin.(3) şi (5) din Constitu ie. Prin urmare, se
apreciaz c modul de formulare a textului legal analizat, care nu cuprinde nicio
distinc ie, face imposibil stabilirea efectelor asupra sferei de aplicare a normei de
incriminare, ceea ce contravine cerin elor de claritate a legii.
58.

În privin a art.I pct.43 [cu referire la art.277 alin.(32)] din lege, se

sus ine c din norma de incriminare, care stabileşte drept infrac iune înc lcarea
dreptului la un proces echitabil prin orice „interven ie care afecteaz procesul de
repartizare aleatorie a dosarelor”, nu rezult , cu claritate, sfera de aplicare a

sti

incrimin rii în sine, în condi iile în care anumite cereri sunt excluse de la repartizarea
aleatorie. În acest sens, se face referire la cererile formulate în temeiul art.598 alin.(1)
lit.c) teza întâi din Codul de procedur penal , care, conform Regulamentului de
ordine interioar al instan elor judec toreşti, se solu ioneaz de c tre completul care

a pronun at hot rârea, acesta fiind unicul în m sur s l mureasc propria hot râre.

35

e.r
o

Într-un astfel de caz nu se poate stabili dac exist sau nu o înc lcare a noii norme de
incriminare, ceea ce afecteaz exigen a de claritate a legii.
59.

În privin a art.I pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)] din lege, cu

privire la infrac iunea de delapidare, se prevede c ac iunea penal se pune în mişcare
la plângerea prealabil , iar împ carea înl tur r spunderea penal . Or, o asemenea
reglementare este contradictorie, întrucât împ carea poate interveni numai în cazul în
care punerea în mişcare a ac iunii penale se face din oficiu. În consecin , se apreciaz
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c aceast contradic ie creeaz incertitudini cu privire la exercitarea ac iunii penale în
cazul infrac iunii antereferite, înc lcându-se exigen ele referitoare la calitatea legii.
60.

În privin a art.I pct.53 [cu referire la art.308 alin.(4)] din lege, se

arat c acest text legal, potrivit c ruia reducerea limitelor de pedeaps la jum tate se
aplic tuturor persoanelor care au comis împreun una dintre faptele expres indicate
în cuprinsul normei, indiferent dac plata a fost efectuat doar de unul sau o parte
dintre aceştia, nu este corelat cu art.50 alin.(1) din Codul penal, conform c ruia
„circumstan ele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se
r sfrâng asupra celorlal i”.
61.

Totodat , se sus ine c dispozi iile art.I pct.47 [cu referire la art.291

alin.(1)] din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sanc ionarea faptelor de corup ie încalc art.11 alin.(1) şi (2) din Constitu ie privind
raportul existent între dreptul intern şi cel interna ional, cu referire la art.12 din
Conven ia penal privind corup ia, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, sub
auspiciile Consiliului Europei, şi ratificat prin Legea nr.27/2002.
În privin a art.I pct.47 [cu referire la art.291 alin.(1)] din lege, se

sti

62.

sus ine c condi ionarea re inerii infrac iunii de trafic de influen

de faptul ca

promisiunea s fie urmat de interven ia la func ionarul public contravine obliga iilor
asumate de statul român prin ratificarea Conven iei penale privind corup ia, adoptat
la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, referitoare la incriminarea traficului de influen .
În acest sens, se face trimitere la art.12 din Conven ie, subliniindu-se c textul analizat
36
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contravine p r ii finale a art.12 din aceasta. Se mai indic faptul c referirea normei
de incriminare la foloasele materiale pretinse/ primite/ acceptate contravine aceluiaşi
art.12 din Conven ie, care priveşte foloasele necuvenite, iar nu numai foloasele
materiale necuvenite.
63.

Se sus ine, de asemenea, c dispozi iile art.I pct.2 [cu referire la art.5

alin.(11) şi (12)], pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(4)] şi pct.52 [cu referire la
abrogarea art.298] din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009
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privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sanc ionarea faptelor de corup ie încalc art.147 alin.(4) din Constitu ie privind
efectele deciziilor Cur ii Constitu ionale.
64.

În privin a art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(11) şi (12)] din lege, se

apreciaz c forma preconizat a dispozi iilor art.5 alin.(11) şi (12) contravine Deciziei
Cur ii Constitu ionale nr.265 din 6 mai 2014, întrucât aplicarea legii penale mai
favorabile în ansamblu este incompatibil cu ordinea legal stabilit prin textele
criticate. Determinarea legii penale mai favorabile se realizeaz numai pe baza
evalu rii tuturor criteriilor indicate în art.5 alin.(11), astfel încât aplicarea unui singur
criteriu, cu excluderea celorlalte, nu permite determinarea legii penale mai favorabile
în ansamblu. Prin aplicarea criteriilor indicate în art.5 alin.(11) în ordinea legal

prev zut în art.5 alin.(12), se ajunge la situa ia consider rii ca lege penal mai

favorabil a legii penale defavorabile, cu înc lcarea art.15 alin.(2) din Constitu ie. Se
men ioneaz , cu titlu exemplificativ, situa ia unei legi penale prin aplicarea c reia

fapta ar fi prescris , dar pedeapsa rezultant aplicat , tot în temeiul acestei legi, ar fi
mai sever ; în acest caz, se apreciaz c instan a judec toreasc , aplicând ordinea

sti

legal reglementat , va trebui s dispun condamnarea persoanei şi va exclude de la
aplicare, pe cale de consecin , legea penal care duce la încetarea procesului penal,
ca efect al prescrip iei şi care, în concret, ar constitui legea penal mai favorabil .

Totodat , se sus ine c aceste texte legale intr în contradic ie cu art.5 alin.(1) din
Codul penal, în forma modificat , care prevede aplicarea legii penale mai favorabile
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în integralitate, ceea ce genereaz incoeren e legislative, incompatibile cu art.1 alin.(5)
din Constitu ie în componenta referitoare la calitatea legii.
65.

În privin a art.I pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(4)] din lege,

se arat c , prin Decizia nr.126 din 3 martie 2016, Curtea a stabilit intangibilitatea
hot rârilor judec tore ti care se bucur de autoritate de lucru judecat, acesteia
neputându-i-se aduce atingere decât în situa ii excep ionale. În raport cu controlul de
constitu ionalitate, potrivit deciziei antereferite, hot rârea judec toreasc poate fi

rip
es
ur
s

revizuit dac excep ia de neconstitu ionalitate admis a fost invocat înainte de
r mânerea definitiv a hot rârii, dar solu ionat ulterior acestui moment. În caz
contrar, recunoaşterea de efecte juridice unor decizii de admitere a excep iei de
neconstitu ionalitate ar înfrânge principiul securit ii raporturilor juridice civile,
permi ând repunerea în discu ie într-un num r nedeterminat de cauze a tuturor

hot rârilor r mase definitive anterior public rii deciziei. În acest fel, intangibilitatea
hot rârilor judec toreşti definitive şi-ar pierde caracterul de principiu, transformându-

se într-o excep ie. Prin urmare, textul legal criticat, care asimileaz decizia Cur ii
Constitu ionale cu legea penal mai favorabil , încalc dispozi iile constitu ionale
referitoare la efectele deciziilor Cur ii Constitu ionale. Se mai arat c textul analizat

contravine şi art.147 alin.(1) din Constitu ie, întrucât pe perioada suspend rii de drept
a aplic rii normei juridice constatate neconstitu ionale se impune obliga ia instan elor
judec toreşti ca, într-un termen mai scurt, de 15 zile de la publicarea deciziei, s dea

efect celor statuate de Curtea Constitu ional . Mai mult, într-o atare situa ie, s-ar putea
ajunge la înc lcarea principiului securit ii juridice, dac hot rârile pronun ate de
instan ele judec toreşti, în raport cu cele statuate de Curtea Constitu ional , ar fi în

sti

contradic ie cu actul normativ emis în termenul prev zut de Constitu ie, în scopul
corel rii legisla iei cu decizia Cur ii.
66.

În privin a art.I pct.52 [cu referire la abrogarea art.298] din lege, se

apreciaz c abrogarea textului legal care incrimineaz neglijen a în serviciu elimin
protec ia penal a drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanelor fizice sau
juridice, inclusiv a drepturilor prev zute de Constitu ie, care pot fi înc lcate prin
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faptele de neglijen în serviciu. O asemenea optic legislativ încalc Decizia Cur ii
Constitu ionale nr.518 din 6 iulie 2017.
67.

Pe rol se afl obiec ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor Legii

pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal,
precum i a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea
faptelor de corup ie, obiec ie formulat de Pre edintele României.
68.

Obiec ia de neconstitu ionalitate a fost înregistrat

sub nr.7075/25 iulie 2018 şi constituie obiectul Dosarului

rip
es
ur
s

Constitu ional

la Curtea

nr.1192A/2018.
69.

În motivarea obiec iei de neconstitu ionalitate au fost formulate

urm toarele critici de neconstitu ionalitate extrinsec şi intrinsec .
Critici de neconstitu ionalitate extrinsec
70.

Se sus ine c Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009

privind Codul penal, precum i a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sanc ionarea faptelor de corup ie contravine prevederilor art.61 alin.(2), art.75 alin.(2)
i art.147 alin.(4) din Constitu ie, întrucât a fost adoptat de Senat, cu înc lcarea

termenului de 60 de zile, prev zut la art.75 alin.(2) din Legea fundamental . Se arat
c propunerea legislativ a fost depus la Senat, pentru dezbatere i adoptare, la data
de 18 aprilie 2018, fiind înregistrat sub nr.B184/18.04.2018, dat la care Biroul
permanent al Senatului a trimis propunerea legislativ Consiliului Legislativ i
Guvernului, spre avizare. Se sus ine c , potrivit art.75 alin.(2) din Constitu ie i
art.113 din Regulamentul Camerei Deputa ilor, prima Camer sesizat se pronun
asupra codurilor i a altor legi de complexitate deosebit în termen de 60 de zile,

sti

dep irea acestui termen f când ca respectivele propuneri legislative s

fie

considerate adoptate tacit. Se arat c la împlinirea termenului de 60 de zile anterior

men ionat înceteaz dreptul primei Camere sesizate de a se pronun a cu privire la
propunerea legislativ în cauz

i se na te dreptul Camerei decizionale de a se

pronun a asupra propunerii legislative, în forma adoptat tacit de prima Camer . Se

mai sus ine c termenul de 60 de zile prev zut la art.75 alin.(2) din Constitu ie este
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e.r
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un termen de drept public, motiv pentru care se calculeaz pe zile calendaristice, c
curg , conform art.113 alin.(11) din Regulamentul Camerei

Deputa ilor i art.118 din Regulamentul Senatului, de la data înregistr rii propunerii
legislative la Biroul permanent înso it de avizele solicitate i c acesta poate fi
suspendat doar în perioada dintre sesiunile parlamentare ordinare, în condi iile în care
nu a fost cerut întrunirea în sesiune extraordinar . Se arat îns c modalitatea de
calcul al termenelor difer de la o Camer a Parlamentului la cealalt , aspect ce

rip
es
ur
s

confer procedurii parlamentare un caracter neclar. Astfel, conform art.113 alin.(11)
din Regulamentul Camerei Deputa ilor, aceste termene se calculeaz luând în calcul
4 zile pe s pt mân , cu excep ia s rb torilor legale, în timp ce art.119 din
Regulamentul Senatului prevede c la calculul acestor termene se au în vedere numai

zilele în care Senatul lucreaz în plen i în comisii. Or, programul în plen i în comisii
ale Camerelor nu este cunoscut de la începutul sesiunii parlamentare, putând suferi
modific ri chiar i în timpul unei s pt mâni de lucru. Având în vedere aceste diferen e,
se sus ine c termenul de 60 de zile prev zut la art.75 alin.(2) din Constitu ie nu poate
fi calculat decât calendaristic, aceasta fiind singura interpretare de natur s confere
efectivitate normei constitu ionale anterior men ionate, respectând, pe de o parte,
principiul transparen ei activit ii parlamentare, iar, pe de alt parte, caracterul
predictibil al aplic rii normelor constitu ionale i al derul rii procesului legislativ. Se
conchide c termenul în care Senatul, în calitate de prim Camer sesizat , ar fi putut
s se pronun e asupra propunerii legislative s-a împlinit la data de 16 iunie 2018 i,
prin urmare, adoptarea legii de c tre Senat la data de 3 iulie 2018 s-a f cut cu
înc lcarea dispozi iilor art.75 alin.(2) coroborat art.61 alin.(1) i art.147 alin.(4) din

sti

Constitu ie.
71.

Se sus ine, totodat , c Legea pentru modificarea i completarea Legii

nr.286/2009 privind Codul penal, precum i a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie încalc dispozi iile art.61 alin.(2) i
art.66 alin.(2) i (3) din Constitu ie, întrucât, pe de o parte, aceast lege a fost adoptat
în cadrul unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputa ilor neconstitu ional întrunit ,
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extraordinare a Camerei Deputa ilor.
72.

e.r
o

iar, pe de alt parte, legea criticat nu a fost expres înscris pe ordinea de zi a sesiunii
Cu privire la faptul c legea a fost adoptat în cadrul unei sesiuni

extraordinare a Camerei Deputa ilor neconstitu ional întrunit , se arat c Legea
pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum i
a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie
a fost dezb tut

i adoptat de Camera Deputa ilor în cadrul unei sesiuni extraordinare

rip
es
ur
s

neconstitu ional întrunite, deoarece niciunul dintre subiectele care au dreptul, potrivit
art.66 alin.(2) din Constitu ie, de a cere întrunirea Camerelor în sesiune extraordinar
nu a formulat o asemenea cerere, iar convocarea Camerei Deputa ilor în sesiune
extraordinar s-a realizat de un alt subiect decât cel stabilit la art.66 alin.(3) din

Constitu ie. Cu privire la titularii dreptului de a cere întrunirea, în sesiune
extraordinar , a Camerei Deputa ilor, se arat

c

acest drept revine Biroului

permanent al acestei Camere i se exercit prin emiterea unei decizii, îns Decizia

Biroului permanent al Camerei Deputa ilor din 27 iunie 2018 face referire la proiectul
pre edintelui Camerei Deputa ilor de a convoca sesiunea extraordinar

i nu la un

proiect al Biroului permanent. Mai mult, se sus ine c din stenograma edin ei
Biroului permanent al Camerei Deputa ilor, din data de 27 iunie 2018, rezult c
participan ii la aceast

edin

au discutat în permanen

despre o cerere a

pre edintelui Camerei Deputa ilor de convocare în sesiune extraordinar

i nu despre

o cerere a Biroului permanent. Se mai arat c din aceea i stenogram rezult c ,
despre o cerere a Biroului permanent în vederea convoc rii unei sesiuni extraordinare,
nu s-a discutat nici în contextul concluziilor edin ei, c proiectul de decizie nu este

sti

supus, în ansamblul s u, aprob rii membrilor prezen i ai Biroului permanent, fiind
supus aprob rii numai ordinea de zi a viitoarei sesiuni extraordinare, i c , prin
urmare, nu rezult din acest vot o manifestare de voin a Biroului permanent în sensul
formul rii c tre pre edintele Camerei a cererii de convocare în sesiune extraordinar .

Se sus ine c manifestarea de voin

a Biroului permanent de a cere convocarea

Parlamentului în sesiune extraordinar trebuie s se concretizeze într-o cerere care,
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forma scris , cerere a c rei existen

e.r
o

conform art.84 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputa ilor, trebuie s îmbrace
nu poate fi dedus , pe cale de interpretare, din

opera iunea aprob rii unui alt act. Se sus ine c

regula convoc rii în sesiune

extraordinar a Camerei Deputa ilor de c tre Biroul permanent al Camerei este una
imperativ , nerespectarea ei lipsind de con inut dispozi iile art.66 alin.(2) i (3) din
Constitu ie. Se face trimitere la Decizia Cur ii Constitu ionale nr.732 din 10 iulie 2012,
despre care se sus ine c este aplicabil , în mod corespunz tor. Se arat , de asemenea,

rip
es
ur
s

c art.66 alin.(2) i (3) din Constitu ie prevede convocarea Camerelor în sesiune
extraordinar

de c tre pre edin ii acestora, iar, conform art.35 alin.(2) din

Regulamentul Camerei Deputa ilor, vicepre edin ii conduc activitatea Biroului
permanent i a plenului Camerei Deputa ilor, la solicitarea pre edintelui sau, în
absen a acestuia, prin decizie a pre edintelui Camerei Deputa ilor. Cu toate acestea,

în prezenta cauz , decizia de convocare a Camerei Deputa ilor în sesiune
extraordinar a fost semnat de unul dintre vicepre edin i, în condi iile în care nu
fusese publicat , pân la data de 27 iunie 2018, în Monitorul Oficial al României,
Partea I, o decizie a pre edintelui Camerei Deputa ilor prin care acesta s î i delege
atribu iile pentru data anterior men ionat . Se arat c , în cazul Senatului, a existat o
astfel de decizie, respectiv Decizia Pre edintelui Senatului nr.8 din 27 iunie 2018,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.534 din 27 iunie 2018, prin
care pre edintele Senatului i-a delegat atribu iile unui vicepre edinte, pentru data de

28 iunie 2018, i c , numai ca o consecin

a acestei deleg ri, Decizia nr.9/2018 de

convocare a Senatului în sesiune extraordinar

a fost semnat

de c tre

vicepre edintele Senatului, c ruia pre edintele Senatului îi delegase atribu iile. Pentru

sti

aceste motive, se sus ine c o atribu ie constitu ional expres stabilit în sarcina
pre edintelui Camerei a fost exercitat , în numele s u, de c tre o alt persoan , f r o
justificare real

i f r vreo împuternicire legal , precum i c , în absen a unei hot râri

a Biroului permanent al Camerei Deputa ilor, aceasta nu putea decide, din oficiu,

întrunirea în sesiunea extraordinar .
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Cu privire la faptul c legea criticat nu a fost expres înscris pe ordinea

e.r
o

73.

de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputa ilor, se sus ine c Legea pentru
i completarea Legii pentru modificarea

modificarea

i completarea Legii

nr.286/2009 privind Codul penal, precum i a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie nu a fost înscris , în mod expres, pe
ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputa ilor, aspect ce rezult din
Decizia nr.5 din 27 iunie 2018, care prevede ca f când parte din ordinea de zi a

rip
es
ur
s

sesiunii extraordinare a Camerei Deputa ilor doar ini iative legislative adoptate de
Senat în calitate de prim Camer sesizat

i ini iative legislative înregistrate la Biroul

permanent al acestei Camere. Or, la data de 27 iunie 2018, data la care decizia mai
sus men ionat a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea
pentru modificarea i completarea Legii pentru modificarea i completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, precum i a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie nu fusese adoptat de Senat, în
calitate de prim Camer sesizat , i nici nu fusese înregistrat la Biroul permanent
al Camerei Deputa ilor. Se mai sus ine c , pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a
Camerei Deputa ilor, au fost prev zute dou categorii generic determinabile de
propuneri legislative, i nu o serie de propuneri expres indicate, i c o astfel de
formulare generic , f r precizarea clar

i f r echivoc a unor propuneri legislative

determinate, ce sunt incluse pe ordinea de zi a unei sesiuni extraordinare a
Parlamentului României, încalc caracterul extraordinar, respectiv excep ional al

sesiunii, care presupune convocarea Parlamentului pentru adoptarea unor ini iative
legislative în mod clar individualizate, care trebuie s fie prev zute în cererea i în

sti

actul subsecvent de convocare.

Critici de neconstitu ionalitate intrinsec

74.

În privin a art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(11)-(14)] din lege, se

sus ine c acesta încalc prevederile art.1 alin.(4), alin.(5) i ale art.147 alin.(4) din
Constitu ie. Se arat , în acest sens, c , la art.5 din Codul penal s-au introdus dou noi
alineate, iar textul propus pentru art.5 alin.(11) – (14) din Codul penal prevede
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stabilirea legii penale mai favorabile pe institu ii de drept penal substan ial. Se sus ine
c , prin obligativitatea raport rii la fiecare dintre elementele enumerate de legiuitor
în cuprinsul celor patru alineate anterior men ionate (con inutul infrac iunii i limitele
de pedeaps , circumstan ele de agravare i atenuare a r spunderii i modul de
contopire al pedepselor în caz de concurs de infrac iuni sau de stabilire a st rii de
recidiv , termenele de prescrip ie), în mod distinct i în ordinea prev zut de acestea,
se încalc , în mod v dit, Decizia Cur ii Constitu ionale nr.265 din 6 mai 2014, prin

rip
es
ur
s

care instan a de contencios constitu ional a statuat c dispozi iile art.5 din Codul penal
sunt constitu ionale în m sura în care nu permit combinarea prevederilor din legi
succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile. Se sus ine c
prevederile art.I pct.2 din legea criticat duc la aplicarea unei lex tertia, aspect care,

potrivit deciziei mai sus invocate, încalc prevederile Legii fundamentale. Se mai
sus ine c criteriile de stabilire a legii penale mai favorabile nu pot fi inventariate,
enumerarea legal a acestora fiind de natur s piard întotdeauna din vedere
împrejur ri relevante pentru diverse situa ii de fapt, motiv pentru care legisla iile
penale nu opereaz cu astfel de norme. Se arat , de asemenea, c textele criticate pot
duce, în situa ii concrete, la aplicarea legii penale mai grave, creând astfel situa ii de
inechitate. Se sus ine, totodat , c textul propus pentru art.5 alin.(13) din Codul penal

este neclar, creând reale premise pentru o interpretare neunitar

i, pe cale de

consecin , pentru o practic judiciar având acela i caracter. Se mai arat c textul
propus pentru art.5 alin.(14) din Codul penal contravine prevederilor art.5 alin.(1) din

acela i cod.
75.

În privin a art.I pct.4 [cu referire la art.17 lit.a)] din lege, se sus ine

sti

c acesta încalc prevederile art.1 alin.(3) i art.22 din Constitu ie. Se arat c , prin

modificarea propus pentru art.17 lit.a) din Codul penal, care exclude din cuprinsul
normei penale anterior referite obliga ia contractual de a ac iona, textul criticat
restrânge sfera infrac iunii comisive s vâr ite prin omisiune, sco ând în afara ilicitului
penal faptele comisive constând în neîndeplinirea obliga iei de a ac iona, atunci când
aceast obliga ie este prev zut printr-un contract. Se sus ine c , spre exemplu,
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infrac iunile contra vie ii i cele contra integrit ii corporale sau a s n t ii pot fi
s vâr ite, prin omisiune, de c tre persoane obligate s ac ioneze în baza unui contract,
care poate fi de munc , de colaborare etc., i c , a a fiind, textul criticat nu ofer
suficiente garan ii pentru asigurarea protec iei penale a dreptului la via
integritate fizic

i la

i psihic . Pentru acela i motiv, se arat c textul criticat contravine

dispozi iilor constitu ionale ale art.1 alin.(3).
76.

În privin a art.I pct.5 [cu referire la art.35 alin.(1)] din lege, se sus ine

rip
es
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c acesta încalc prevederile art.147 alin.(4) din Constitu ie. Se arat c , prin

men inerea condi iei s vâr irii infrac iunii continuate împotriva aceluia i subiect
pasiv, în cazul infrac iunilor contra persoanei, textul criticat încalc Decizia Cur ii
Constitu ionale nr.368 din 30 mai 2017.
77.

În privin a art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.b), c) i e)] din

lege, se sus ine c acesta încalc prevederile art.1 alin.(3) i art.147 alin.(4) din

Constitu ie. Se arat c , prin noua reglementare a modului de stabilire a pedepselor în
cazul concursului de infrac iuni, propus pentru art.39 alin.(1) lit.b), c) i e) din Codul
penal, legiuitorul a renun at la caracterul obligatoriu al aplic rii sporului i, în acela i
timp, a redus semnificativ cuantumul sporului de pedeaps aplicabil, atât în cazul
pedepselor cu închisoarea, cât i în cazul celor cu amenda. Se sus ine c , prin aceast
modificare, judec torul este lipsit de libertatea de a sanc iona în mod corespunz tor
perseveran a infrac ional deosebit , fiind avut în vedere, în mod special, cazul

s vâr irii de c tre aceea i persoan a unui num r mare de infrac iuni, toate cu un grad
ridicat de pericol social. Se arat c , în aceast din urm ipotez , aplicarea unui spor
de pân

la 3 ani închisoare echivaleaz

cu o nesanc ionare a perseveren ei

sti

infrac ionale i a gradului sporit de pericol social pe care îl prezint persoana
infractorului. Se sus ine, totodat , c la elaborarea textul criticat nu au fost avute în
vedere Deciziile Cur ii Constitu ionale nr.711 din 27 octombrie 2015 i nr.44 din 16
februarie 2016.
78.

În privin a art.I pct.13 i pct.14 [cu referire la art.75 alin.(1) lit.d) i

alin.(2) lit.c) i d)] din lege, se sus ine c acesta încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie,
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referitor la principiul legalit ii în componenta sa vizând calitatea i previzibilitatea
legii. Se arat c modul de redactare al art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, prin textul
criticat, este deficitar, întrucât folose te no iunea de „f ptuitor” care acoper integral
prejudiciul material „în cursul urm ririi penale sau al judec ii”, o astfel de calitate
nefiind recunoscut vreunei p r i, în cursul celor dou faze ale procesului penal
anterior men ionate. De asemenea, se sus ine c reglementarea ca circumstan
atenuant legal a eforturilor depuse de infractor pentru înl turarea sau diminuarea

rip
es
ur
s

consecin elor infrac iunii creeaz o suprapunere cu circumstan a atenuant judiciar
similar , de la art.75 alin.(2) lit.a) din Codul penal (text nemodificat), ce poate genera
dificult i reale de interpretare i de aplicare a prevederilor art.75 alin.(1) lit.d) din
Codul penal, aşadar, o practic judiciar neunitar . Se arat , totodat , c sintagma

„pân la r mânerea definitiv a hot rârii judec tore ti” confer prevederilor art.75

alin.(1) lit.d) din Codul penal, în forma propus prin legea criticat , un caracter

impredictibil în aplicare, în ipoteza în care acoperirea prejudiciului are loc dup
pronun area sentin ei i pân la r mânerea definitiv a acesteia, întrucât în acest

interval de timp prima instan

nu mai are posibilitatea de a reveni asupra propriei

solu ii, deoarece intervine dezînvestirea. Se mai sus ine c dispozi iile art.75 alin.(2)

lit.d) din Codul penal, în forma supus controlului de constitu ionalitate i adoptat

de Parlament, la art.I pct.14 din legea criticat , creeaz „un amestec de reglementare”
între o circumstan

atenuant

i una agravant . Se arat

c

aprecierea unei

circumstan e „în defavoarea inculpatului” conduce la schimbarea naturii juridice a
acesteia din circumstan

în una agravant , astfel c

suplimentarea

reglement rii cu sintagma „f r a se aprecia aceast circumstan

în defavoarea

sti

inculpatului, dac

atenuant

acesta a adoptat o pozi ie de nerecunoa tere a s vâr irii

infrac iunii, deoarece s-a considerat nevinovat” este contradictorie, îndeosebi în
condi iile în care art.83 alin.(1) lit.a) din Codul de procedur penal consacr dreptul
inculpatului de a se ap ra, de a- i sus ine nevinov ia i de a nu da nicio declara ie,
f r

ca exercitarea acestui din urm

drept s

inculpatului.
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poat

fi folosit

în defavoarea

În privin a art.I pct.20 [cu referire la art.96 alin.(4)] din lege, se

e.r
o

79.

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(5) din Constitu ie. Se arat c , prin textul
propus pentru art.96 alin.(4) din Codul penal, legiuitorul creeaz incertitudine în
aplicarea normelor referitoare la revocarea suspend rii execut rii pedepsei sub
supraveghere, întrucât restrânge revocarea obligatorie a suspend rii execut rii
pedepsei sub supraveghere, în cazul s vâr irii doar a unei noi infrac iuni inten ionate
i doar la ipoteza în care, pentru noua infrac iune, s-a pronun at o condamnare la

rip
es
ur
s

pedeapsa închisorii mai mare de un an. Se arat c legiuitorul nu a reglementat i
solu ia pe care instan a o va adopta în cazul în care pentru noua infrac iune s-a
pronun at o condamnare la pedeapsa închisorii de pân la un an i nu a corelat
modificarea propus prin art.I pct.20 din legea criticat cu dispozi iile art.96 alin.(5)

Cod penal, potrivit c rora, f r excep ie, pedeapsa principal pentru noua infrac iune
se stabile te i se execut potrivit dispozi iilor referitoare la recidiv sau la pluralitatea
intermediar .
80.

În privin a la art.I pct.21 [cu referire la art.100] din lege, se sus ine

c acesta contravine art.1 alin.(3) i (5) i art.124 alin.(3) din Constitu ie. Se arat c
forma pe care textul criticat o propune pentru prevederile art.100 din Codul penal nu
asigur

un just echilibru între protec ia penal

a drepturilor fundamentale ale

persoanei private de libertate, drepturi restrânse prin aplicarea, în mod definitiv, a
pedepsei penale, i ocrotirea interesului general al societ ii, acela de a preveni
atingerile ce pot fi aduse ordinii i siguran ei publice, cu consecin a înc lc rii art.1

alin.(3) din Constitu ie privind statul de drept. Totodat , se sus ine c modific rile
realizate constituie o îndep rtare de la regimul sanc ionator stabilit deja prin hot rârea

sti

definitiv de condamnare; de aceea, o atare modificare, ulterioar pedepsei de
executat, trebuie s se bazeze pe dovezi care s justifice derogarea i care s

dovedeasc judec torului atingerea scopului pedepsei. Astfel se explic , de altfel,
dispozi iile de la alin.(5) ale aceluia i articol, care îl oblig pe judec tor s prezinte
motivele de fapt care au determinat acordarea liber rii condi ionate. Or, instituirea
unei „prezum ii de reeducare” este contrar acestui mecanism (care este de esen a
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liber rii condi ionate) i nu mai este de natur s justifice derogarea de la autoritatea
de lucru judecat. De altfel, textul de la art.100 alin.(1) lit.d) din Codul penal vine în
contradic ie cu norma din alin.(5) al aceluia i articol. Prin aceast
„individualizare legal ”, realizat

nou

în faza de executare a pedepsei, liberarea

condi ionat î i pierde caracterul de voca ie, devenind un drept al persoanei private
de libertate potrivit unei hot râri judec tore ti definitive de condamnare. Se mai arat
c , prin aceasta, se încalc principiul independen ei judec torilor, prev zut de art.124

rip
es
ur
s

alin.(3) din Constitu ie, întrucât sunt eliminate dreptul i obliga ia acestora de a
aprecia dac persoana privat de libertate, aflat în executarea pedepsei închisorii, a
dat dovezi temeinice de îndreptare i se poate reintegra în societate. De asemenea,
solu ia legislativ prev zut la art.100 din Codul penal, în forma modificat , permite
dispunerea liber rii condi ionate dup executarea efectiv a unor frac iuni mult reduse
din pedepsele aplicate. Se face trimitere la Deciziile Cur ii Constitu ionale nr.356 din
30 mai 2018, paragraful 85, nr.57 din 2 februarie 2017, paragraful 16, i nr.238 din
21 mai 2013.
81.

În privin a art.I pct.22, 23 i 24 [cu referire la art.1121 alin.(1), (2),

(21) i (3)] din lege, se sus ine c acesta contravine art.1 alin.(3), art.147 alin.(4) i
art.148 din Constitu ie. Se arat c , prin textul criticat, legiuitorul a men inut în

cuprinsul art.1121 alin.(2) din Codul penal prevederea potrivit c reia „confiscarea

extins se dispune dac (...) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnat ,
într-o perioad de 5 ani înainte i, dac

este cazul, dup momentul s vâr irii

infrac iunii, pân la data emiterii actului de sesizare a instan ei, dep e te în mod
v dit veniturile ob inute de aceasta în mod licit”, aspect ce încalc principiul

sti

neretroactivit ii legii i vine în contradic ie cu cele re inute de Curtea Constitu ional
prin Deciziile nr.11 din 15 iunie 2015 i nr.356 din 25 iunie 2014. Se mai arat c
normele criticate introduc un standard pentru confiscarea extins similar celui pentru
condamnare, respectiv pentru confiscarea special , în condi iile în care confiscarea
extins este dispus în lipsa unei condamn ri, iar condi iile dispunerii acesteia sunt
diferite de cele specifice confisc rii speciale. Se observ c instrumentul european
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transpus prin aceste norme impune dispunerea confisc rii speciale în mod distinct i
în alte condi ii, în raport cu confiscarea extins . Se sus ine, de asemenea, c textul
propus pentru art.1121 alin.(3) din Codul penal confund confiscarea extins cu
confiscarea de la ter i. Aceasta, întrucât faptul de a se ine seama de valoarea bunurilor
transferate la ter i nu semnific posibilitatea confisc rii de la ter , ci înseamn c
bunurile în cauz sunt doar avute în vedere la stabilirea dispropor iei dintre veniturile
licite i averea persoanei ale c rei bunuri sunt confiscate. Pentru aceste motive se

rip
es
ur
s

sus ine c condi ia cunoa terii de c tre ter a scopului transferului este lipsit de sens
în cadrul institu iei confisc rii extinse, aceasta g sindu- i justificarea doar în cadrul
confisc rii speciale. Se sus ine c aceast condi ie încalc dispozi iile Directivei
nr.2014/42/UE, stabilind o cerin

pentru confiscarea extins , pe care directiva nu o

prevede, i restrângând, în acest fel, domeniul ei de aplicare.
82.

În privin a art.I pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) i c)] din

lege, se sus ine c acesta contravine art.1 alin.(3), art.16 alin.(1) i (2), art.21 alin.(1)
i (2) i art.124 alin.(2) din Constitu ie. Se arat c reducerea termenului general de

prescrip ie a r spunderii penale în cazul infrac iunilor cu un grad sporit de pericol
social (respectiv reducerea acestui termen cu câte 2 ani în cazul infrac iunilor pentru
care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu dep e te 20

de ani, i în cazul infrac iunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai
mare de 5 ani, dar care nu dep e te 10 ani) reprezint o solu ie legislativ care
contravine jurispruden ei Cur ii Constitu ionale i afecteaz echilibrul între dreptul
statului de a trage la r spundere penal

persoanele care s vâr esc infrac iuni,

r spunzând unui interes general, i drepturile persoanelor care beneficiaz

de

sti

prescriptibilitatea r spunderii penale. Se face trimitere la Deciziile Cur ii
Constitu ionale nr.224 din 4 aprilie 2017, nr.62 din 18 ianuarie 2007 i nr.107 din 1
noiembrie 1995. Se arat c , odat cu intrarea în vigoare a Legii nr.286/2009 privind

Codul penal, limitele de pedeaps pentru o serie de infrac iuni au fost reduse, fiind
men inute îns termenele de prescrip ie a r spunderii penale, pentru a nu lipsi de

eficien

legea penal , dar c reducerea semnificativ a termenelor de prescrip ie a
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r spunderii penale, în cazul infrac iunilor grave, în contextul modific rilor propuse
prin textul criticat, nu este de natur s asigure un just echilibru între drepturile
persoanelor inculpate pentru s vâr irea unor asemenea infrac iuni i drepturile
persoanelor prejudiciate prin comiterea lor i, cu atât mai pu in, s

r spund

interesului general de sanc ionare a acestui gen de infrac iuni. Se mai sus ine c
reducerea termenelor de prescrip ie va avea ca efect îngreunarea sau împiedicarea
anchet rii unor cauze penale, în special a celor complexe, privind fapte care au produs

rip
es
ur
s

prejudicii foarte mari, pentru care împlinirea termenului de prescrip ie a r spunderii
penale va conduce la imposibilitatea sanc ion rii f ptuitorilor, fiindu-le creat astfel
o situa ie mai favorabil , aspect ce contravine dispozi iilor art.16 alin.(1) i (2) din
Constitu ie privind egalitatea în drepturi, precum i dispozi iilor art.21 alin.(1) i (2)
din Constitu ie privind dreptul de acces la instan

în ceea ce prive te persoanele

v t mate prin aceast categorie de infrac iuni.
83.

În privin a art.I pct.27 [cu referire la art.155 alin.(3)] din lege, se

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(3) i art.16 alin.(1) i (2) din Constitu ie. Se

arat c textul propus pentru art.155 alin.(2) din Codul penal modific , în mod radical,
principiul de drept penal consfin it în legisla ia româneasc , potrivit c ruia
întreruperea cursului prescrip iei trebuie s produc efecte fa de to i participan ii la
s vâr irea unei infrac iuni, cu consecin a înc lc rii art.16 alin.(1) i (2) din Legea
fundamental . Se sus ine c dou persoane aflate în situa ii similare, care au, spre
exemplu, calitatea de coautori ai unei infrac iuni, pot fi supuse unor consecin e
juridice diferite, dac organul judiciar comunic un act de procedur doar uneia dintre
ele. Se arat , de asemenea, c textul propus pentru art.155 alin.(3) din Codul penal

sti

reduce semnificativ durata termenului prescrip iei speciale, reducere reglementat
simultan cu cea a termenelor generale de prescrip ie a r spunderii penale i a limitelor
speciale ale pedepselor prev zute pentru anumite categorii de infrac iuni, aspect ce
determin imposibilitatea tragerii la r spundere penal a unui num r mare de persoane
care s vâr esc infrac iuni, fiind afectat, în acest fel, echilibrul constitu ional între
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intereselor generale ale societ ii.
84.

e.r
o

protec ia drepturilor persoanelor suspectate de s vâr irea unor infrac iuni i protec ia
În privin a art.I pct.28 [cu referire la art.1591] din lege, se sus ine c

acesta contravine art.147 alin.(4) din Constitu ie. Se arat c dispozi iile art.1591,
introduse în cuprinsul Codului penal prin textul criticat, care prev d c acordul de
mediere poate fi încheiat pân la pronun area unei hot râri definitive, contravine
Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.397 din 15 iunie 2016, prin care instan a de

rip
es
ur
s

contencios constitu ional a statuat c încheierea unui acord de mediere cu privire la
infrac iunile pentru care poate interveni împ carea produce efecte numai dac are loc
pân la citirea actului de sesizare a instan ei.
85.

În privin a art.I pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(5)] din lege, se

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(5) i art.147 alin.(4) din Constitu ie. Se arat
c alin.(2)-(5) introduse în cuprinsul art.173 din Codul penal prin textul criticat fac ca
deciziile Cur ii Constitu ionale s devin legi, care fie pot retroactiva, fie pot
ultraactiva, putând constitui, de asemenea, în cazuri date, legi penale mai favorabile.
Se sus ine c aplicarea retroactiv a deciziilor Cur ii Constitu ionale contravine
Deciziei nr.126 din 2016, prin care instan a de contencios constitu ional a statuat c
principiul neretroactivit ii legii este valabil pentru orice lege, indiferent de domeniul
de reglementare al acesteia, singura excep ie constituind-o legea penal

ori

contraven ional mai favorabil .
86.

În privin a art.I pct.30 [cu referire la art.175 alin.(2)] din lege, se

sus ine c acesta contravine art.11 alin.(1) i (2), art.147 alin.(4) i art.148 din
Constitu ie. Se arat c abrogarea alin.(2) al art.175 din Codul penal semnific
i de serviciu s vâr ite de categoria de

sti

dezincriminarea faptelor de corup ie

func ionari publici reglementat prin textul abrogat, aspect ce contravine Deciziei
Cur ii Constitu ionale nr.2 din 2014 i încalc prevederile Conven iei Na iunilor Unite
împotriva corup iei, adoptat la New York la 31 octombrie 2003, ratificat de
România prin Legea nr.365/2004, precum i pe cele ale Directivei (UE) 1371/2017
din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor
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financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Se mai sus ine c textul criticat
face imposibil de stabilit con inutul dispozi iilor art.178 din Codul penal, precum i
con inutul constitutiv al infrac iunilor reglementate la art.259, art.289, art.308 i
art.317 din Codul penal.
87.

În privin a art.I pct.32 [cu referire la art.1871] din lege, se sus ine c

acesta contravine art.1 alin.(5) din Constitu ie. Se arat c norma propus pentru
art.1871 din Codul penal este neclar

i vine în contradic ie cu dispozi iile Legii

rip
es
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s

nr.182/2002 privind protec ia informa iilor clasificate, dar i cu cele ale art.303 i 304
din Codul penal, care realizeaz o distinc ie important între informa iile secrete de
stat, informa iile secrete de serviciu i informa iile care nu sunt destinate publicit ii.
88.

În privin a art.I pct.33 [cu referire la art.189 alin.(1) lit.i)] din lege,

se sus ine c acesta contravine art.1 alin.(5) din Constitu ie. Se arat c circumstan a
agravant introdus la alin.(1) lit.i) din cuprinsul art.189 din Codul penal se suprapune
cu dispozi iile art.257 i art.279 din acela i cod, ce reglementeaz ultrajul i ultrajul
judiciar, chiar în formele modificate prin legea criticat , motiv pentru care, în practica
judiciar , nu se va putea stabili modul de aplicare a acestui concurs de texte.
89.

În privin a art.I pct.39 din [cu referire la art.269 alin.(3)] din lege, se

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(5) i art.16 alin.(1) din Constitu ie. Se arat c
noua reglementare a dispozi iilor art.269 alin.(3) din Codul penal extinde sfera
persoanelor pentru care opereaz impunitatea legal , în contradic ie cu prevederile

art.177 din Codul penal. Se sus ine c în cuprinsul titlului X al Codului penal

legiuitorul a definit termenii folosi i în legisla ia penal , în scopul asigur rii coeren ei
i eficien ei activit ii de interpretare i aplicare a legii i al evit rii premiselor pentru

sti

instituirea unor practici judiciare nelegale, cu consecin e grave asupra calit ii actului
de justi ie. Se mai arat c , prin instituirea unor reglement ri contradictorii, se creeaz
premisele unor interpret ri diferite în practica judiciar , dar i premisele unor situa ii

inechitabile pentru destinatarii normelor legale. Se face trimitere la Decizia nr.1 din
10 ianuarie 2014, nr.448 din 25 noiembrie 2003 i nr.449 din 6 noiembrie 2013.
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În privin a art.I pct.40 [cu referire la art.269 alin.(4)-(6)] din lege, se

e.r
o

90.

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(3) i (5) i art.16 alin.(1) din Constitu ie. Se
sus ine c dispozi iile art.269 alin.(4) din Codul penal sunt de natur s încurajeze
actele de corup ie în rândul demnitarilor i al magistra ilor, cu consecin e grave asupra
procesului de legiferare i a corectitudinii înf ptuirii justi iei, vulnerabilizând,
totodat , cele trei puteri ale statului (legislativ , executiv – în componenta constând
în emiterea actelor normative – i judec toreasc ).

În privin a art.I pct.41 [cu referire la art.273 alin.(4)] din lege, se

rip
es
ur
s

91.

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(5) din Constitu ie. Se arat c niciuna dintre

ipotezele enumerate la alin.(4) al art.273 din Codul penal nu constituie i nu poate

constitui infrac iunea de m rturie mincinoas , cu atât mai mult cu cât legiferarea
înf ptuit prin simpla inventariere a unor situa ii particulare, f r vreo semnifica ie
juridic proprie, este contrar normelor de tehnic legislativ , i c norma nouintrodus ar avea sens numai în m sura în care ar deroga de la cea incriminatorie,
respectiv dac ar prevedea anumite situa ii în care, în lipsa normei derogatorii, fapta
ar putea fi pedepsit

ca m rturie mincinoas . Se mai sus ine c

sintagmele

„exercitarea unor presiuni de orice fel asupra martorului” i „caracterul mincinos i
de rea-credin ”, utilizate în cuprinsul art.273 alin.(4) lit.a)-c) din Codul penal, f r
nicio explica ie suplimentar din partea legiuitorului, de clarificare a contextului în

care pot interveni „orice fel de presiuni asupra martorului” sau „caracterul mincinos
i de rea-credin ”, încalc standardul calit ii legii.
92.

În privin a art.I pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1)-(3)] din lege, se

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(5), art.30, art.31 i art.127 din Constitu ie. Se

sti

arat c , potrivit art.127 din Constitu ie, edin ele de judecat sunt publice, cu
excep ia cazurilor prev zute de lege, motiv pentru care legiuitorul ar fi trebuit s fac
referire doar la actele ori probele din cursul urm ririi penale, o interpretare contrar
fiind de natur a înc lca prevederile art.30, art.31 i art.127 din Constitu ie, referitoare
la libertatea de exprimare, la dreptul la informa ie, respectiv la caracterul public al
dezbaterilor. Se sus ine, de asemenea, c sintagma „pedeapsa se majoreaz cu
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jum tate”, din cuprinsul art.277 alin.(3) din Codul penal, este neclar , neputându-se
deduce din aceasta dac ambele limite speciale ale pedepsei cu închisoarea se
majoreaz cu jum tate sau dac doar limita special maxim a pedepsei se majoreaz
cu jum tate ori dac instan a urmeaz s individualizeze mai întâi pedeapsa i apoi s
o majoreze cu jum tate, similar mecanismului de aplicare a sporului.
93.

În privin a art.I pct.43 [cu referire la art.277 alin.(31)-(32)] din lege,

se sus ine c acesta contravine art.1 alin.(5), art.131 alin.(1) i art.132 alin.(2) din

rip
es
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Constitu ie. Se arat c norma de la art.277 alin.(31) din Codul penal este neclar ,
motiv pentru care nu permite determinarea elementului material al laturii obiective a
infrac iunii i nici condi iile incrimin rii faptelor de compromitere a intereselor
justi iei. Se sus ine c sintagma „se refer (…) la o persoan ” are, în lipsa oric rei

circumstan ieri, un con inut imprecis, c expresia „ca i cum ar fi condamnat ” nu
este susceptibil de a individualiza o conduit pe care destinatarul normei s o evite
pentru a avea certitudinea c nu intr sub inciden a normei de incriminare i c
no iunea de „declara ie” este susceptibil de mai multe interpret ri, prin aceasta

putându-se în elege declara ie de pres , relatare, afirmare a unei opinii, depozi ie etc.
Se arat , totodat , c simpla referire la un func ionar public, în lipsa altor preciz ri,
nu satisface nici ea cerin a de previzibilitate a legii. Se sus ine c din text nu rezult
c „referirea” ar trebui f cut de c tre subiectul activ cu prilejul exercit rii func iei pe
care o de ine sau în leg tur cu aceasta, respectiv c între atribu iile celui care face
„referirea” i situa ia procesual a persoanei la care se refer trebuie s existe o

leg tur , a a cum ar fi ra ional, textul permi ând interpretarea c o atare leg tur nu
trebuie s existe. Este dat exemplul unei persoane care are calitatea de func ionar

sti

public i care, fiind victim a unei infrac iuni de tâlh rie s vâr it în locuin a sa,
posteaz pe o re ea de socializare un mesaj în care „declar ” c „tâlharul a fost prins”
i d suficiente date pentru ca persoana la care se refer s fie identificat . Se arat c

o asemenea persoan este susceptibil de a comite infrac iunea de la alin.(3) al art.277
din Codul penal. Se sus ine c o asemenea interpretare este permis de textul criticat,
aspect confirmat de ipoteza final a normei juridice criticate, care prevede o form
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agravat a infrac iunii de compromitere a intereselor justi iei, constând în realizarea
declara iei „în numele unei autorit i publice”. Se face trimitere la Decizia Cur ii
Constitu ionale nr.489 din 30 iunie 2016. Referitor la textul introdus prin alin.(32) al
art.277 din Codul penal, se sus ine c acesta constituie un paralelism de reglementare
cu dispozi iile art.8 alin.(2) din Codul de procedur penal , care prev d, în forma
supus controlului de constitu ionalitate, acelea i drepturi ale persoanei, respectiv
dreptul la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judec tor impar ial i
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independent, precum i c repartizarea tuturor cauzelor c tre judec tori sau procurori

trebuie f cut în mod aleatoriu. De asemenea, se sus ine c dispozi iile art.277 alin.(32)
din Codul penal încalc art.131 alin.(1), art.132 alin.(1) i art.1 alin.(5) din Constitu ie,
întrucât restrâng garan iile dreptului la un proces echitabil, la care fac referire, doar la
faza de judecat

i numai în ceea ce-l prive te pe judec tor, în condi iile în care

acestea ar trebui s vizeze i etapa urm ririi penale i, implicit, i activitatea
procurorilor. În ceea ce prive te obligativitatea repartiz rii aleatorii a tuturor cauzelor
c tre judec tori sau procurori, se arat c aceast reglementare este specific dreptului
procesual penal, neputând constitui con inutul unei norme de drept substan ial,

neexistând nicio ra iune pentru care acesat obliga ie s fie prev zut atât în Codul
penal, cât i în Codul de procedur penal .
94.

În privin a art.I pct.46 [cu referire la art.290 alin.(3)] din lege, se

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(3) i (5) din Constitu ie. Se arat c dispozi iile

art.290 alin.(3) din Codul penal încalc art.1 alin.(3) i (5) din Constitu ie, întrucât
sunt formulate neclar, i c acestea încurajeaz , totodat , fenomenul infrac ional,
întrucât impun ca denun ul s fie f cut nu mai târziu de 1 an de la s vâr irea faptei de

sti

dare de mit . Se observ c forma în vigoare a art.290 din Codul penal prevede o
singur condi ie pentru nepedepsirea mituitorului, respectiv împrejurarea ca denun ul
s fie realizat înainte ca organul de urm rire penal s fi fost sesizat cu privire la fapta
de dare de mit . Se sus ine c textul criticat protejeaz persoanele care primesc mit ,
f r vreo justificare rezonabil

i propor ional , prin garantarea faptului c , dup

împlinirea termenului de 1 an de la s vâr irea faptei, nu vor mai putea fi trase la
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r spundere penal . Se face trimitere la Decizia Cur ii Constitu ionale nr.44 din 16
februarie 2016, prin care s-a statuat cu privire la necesitatea excluderii oric ror
reglement ri de natur s duc la încurajarea fenomenului infrac ional.
95.

În privin a art.I pct.47 din legea criticat [cu referire la art.291

alin.(1)] din lege, se sus ine c acesta contravine art.11 alin.(1), art.147 alin.(4) i
art.148 alin.(2) i (4) din Constitu ie. În privin a limit rii, prin textul criticat, a
foloaselor necuvenite, din con inutul constitutiv al infrac iunii de trafic de influen ,

rip
es
ur
s

la foloasele de natur material , se sus ine c aceast limitare încalc obliga iile

asumate de România prin Conven ia Na iunilor Unite împotriva corup iei, adoptat la
New York la 31 octombrie 2003, care define te traficul de influen

f r a face

distinc ie între tipurile de foloase, materiale sau nemateriale, condi ia fiind ca acestea
s

reprezinte foloase necuvenite. Se arat

c , în mod corelativ, nici defini ia

infrac iunii de trafic de influen , prev zut la art.291 din Codul penal, în forma sa
aflat în vigoare, nu face distinc ie între foloase materiale i cele nemateriale. Se
sus ine c

textul criticat d

posibilitatea ob inerii de foloase nemateriale prin

s vâr irea unor fapte de trafic de influen , întrucât acesta scoate din sfera ilicitului
penal, în mod nejustificat, multiple activit i, fiind date ca exemplu oferirea unui titlu
sau a unei distinc ii, avansarea în carier , oferirea unui loc eligibil pe liste de
candidaturi ale unui partid în cazul unor alegeri locale sau parlamentare etc. Se arat ,
totodat , c introducerea condi iei ca promisiunea s fie urmat de interven ia pe
lâng func ionarul public contravine obliga iilor asumate de România prin ratificarea
Conven iei penale privind corup ia a Consiliului Europei, referitoare la incriminarea
traficului de influen , care, la art.12, oblig statele s adopte m suri legislative pentru

sti

a prevedea ca infrac iune faptele descrise la art.291 din Codul penal, „indiferent dac

influen a este sau nu este exercitat ori dac influen a presupus produce sau nu
produce rezultatul dorit.” Se face trimitere la considerentele Deciziei Cur ii
Constitu ionale nr.489 din 30 iunie 2016.
96.

În privin a art.I pct.50 [cu referire la art.297 alin.(1)] din lege, se

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(3) i (5) i art.11 alin.(1) i (2) din Constitu ie.
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penal, ce reglementeaz

e.r
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Se arat c modificarea, prin textul criticat, a dispozi iilor art.297 alin.(1) din Codul
infrac iunea de abuz în serviciu, încalc

dispozi iile

Conven iei Na iunilor Unite împotriva corup iei, care prevede, la art.19, c „fiecare
stat parte trebuie s adopte m surile legislative i alte m suri care se dovedesc a fi
necesare pentru a atribui caracterul de infrac iune, în cazul în care actele au fost
s vâr ite cu inten ie, faptei unui agent public de a abuza de func iile sau de postul
s u, adic de a îndeplini ori de a se ab ine s îndeplineasc , în exerci iul func iilor

rip
es
ur
s

sale, un act cu înc lcarea legii, în scopul de a ob ine un folos necuvenit pentru sine
sau pentru alt persoan sau entitate”. Se arat c textul criticat restrânge nepermis

de mult domeniul de aplicare a r spunderii penale a func ionarului public, prin cerin a
ca ob inerea folosului material necuvenit s fie pentru „sine, so , rud sau afin pân
la gradul II inclusiv”. Limitarea sferei beneficiarilor folosului material necuvenit
legalizeaz , practic, celelalte fapte de abuz în serviciu ale func ionarului public,
s vâr ite în scopul ob inerii unui folos material necuvenit pentru alte rude apropiate
(nepo i, veri etc.) sau pentru persoane cu care a stabilit diverse în elegeri sau

parteneriate. Se sus ine c modific rile propuse prin legea criticat reprezint , în
realitate, o dezincriminare par ial a infrac iunii de abuz în serviciu, atât prin
circumstan ierea excesiv a elementelor constitutive ale acestei infrac iuni, care face
ca aplicabilitatea acestora s fie mult diminuat , cât i prin modificarea regimului
sanc ionator al infrac iunii analizate. Cu privire la acest din urm aspect, este
subliniat reducerea pedepsei principale de la 7 ani, respectiv 14 ani, la un maxim de
5 ani închisoare, simultan cu introducerea pedepsei alternative a amenzii - cu

consecin e evidente asupra reducerii termenelor de prescrip ie a r spunderii penale, -

sti

i eliminarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi. Se sus ine c

eliminarea pedepsei complementare a interzicerii ocup rii unei func ii publice, în
raport cu alte infrac iuni la care aceasta este prev zut , este contrar principiului
conform c ruia situa iile similare trebuie s primeasc rezolv ri legale similare. Se
arat c , prin aceasta, legea cap t un caracter ambiguu, pierzându- i caracterul

ra ional i coerent, i c selectarea de c tre legiuitor, în mod aleatoriu, dintre
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conduitele periculoase, a celor pe care le incrimineaz nu corespunde exigen elor
legifer rii în cadrul statului de drept. Se sus ine, de asemenea, c introducerea în
con inutul constitutiv al infrac iunii a unui scop calificat, acela „de a ob ine (...) un
folos material necuvenit”, nu are nicio justificare ra ional , nu este impus de vreo
decizie a Cur ii Constitu ionale i nu este în concordan

cu nevoia protej rii prin

norma penal analizat a rela iilor sociale ocrotite. Se arat c exist posibilitatea ca
func ionarul public s urm reasc ob inerea unui folos nepatrimonial, prin s vâr irea

rip
es
ur
s

infrac iunii de abuz în serviciu, ipotez exclus de c tre legiuitor prin modificarea
adoptat , excludere ce contravine Deciziilor Cur ii Constitu ionale nr.683 din 19
noiembrie 2014 i nr.54 din 24 februarie 2015, prin care s-a statuat c legiuitorul are

obliga ia de a adopta m suri adecvate, necesare i care s p streze un just echilibru
între interesul colectiv i cel individual, subiectiv, dar i Deciziei nr.44 din 16
februarie 2016, prin care s-a ar tat c incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori
reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infrac iuni in de marja de apreciere
a legiuitorului, marj care nu este absolut , ea fiind limitat de principiile, valorile i
exigen ele constitu ionale. Se mai face trimitere la Decizia nr.824 din 3 decembrie
2015 i Decizia nr.2 din 15 ianuarie 2014.
97.

În privin a art.I pct.54 [cu referire la art.309] din lege, se sus ine c

acesta contravine art.1 alin.(3) din Constitu ie. Se arat c textul criticat exclude

infrac iunea de „abuz în serviciu” din categoria infrac iunilor cu posibile consecin e
deosebit de grave, care sunt sanc ionate cu pedepse ale c ror limite speciale se
majoreaz cu o treime. Se sus ine c o asemenea excludere nu are o justificare
obiectiv

i ra ional , determinat

de realizarea unor politici penale coerente,

sti

înc lcând art.1 alin.(3) din Legea fundamental , care impune legiuitorului obliga ia

de a lua m suri în vederea ap r rii ordinii i siguran ei publice, prin adoptarea

instrumentelor legale necesare în scopul prevenirii st rii de pericol i a fenomenului
infrac ional, cu excluderea oric ror reglement ri de natur s duc la încurajarea
acestui fenomen. Se face trimitere la Decizia Cur ii Constitu ionale nr.224 din 4
aprilie 2017.
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În privin a art.I pct.62 [cu referire la art.367 alin.(6)] din lege, se

e.r
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98.

sus ine c acesta contravine art.1 alin.(3) i (5) i art.147 din Constitu ie. Se arat c
prin modific rile aduse dispozi iilor legale ce reglementeaz

infrac iunea de

constituire a unui grup infrac ional organizat se realizeaz o dezincriminare par ial a
acesteia, dezincriminare ce nu reprezint o simpl op iune a legiuitorului primar,
potrivit art.73 alin.(3) din Constitu ie, ci o omisiune legislativ

cu relevan

constitu ional . Se sus ine c , dac asemenea fapte nu sunt sanc ionate, respectiv nu

rip
es
ur
s

sunt descurajate prin mijloace de drept penal, are loc o înc lcare a valorilor
fundamentale, ocrotite de legea penal , printre care statul de drept, ap rarea ordinii
publice, a drepturilor i libert ilor cet enilor. Se face trimitere la Deciziile Cur ii
Constitu ionale nr.62 din 18 ianuarie 2007 şi nr.224 din 4 aprilie 2017. Se arat c
prin defini ia în vigoare a grupului infrac ional organizat sunt acoperite toate ipotezele

reglementate de legisla ia anterioar – respectiv – art.323 din Cod penal de la 1968

privind asocierea în vederea s vâr irii de infrac iuni, art.7 i 8 din Legea nr.39/2003
privind prevenirea

i combaterea criminalit ii organizate, singura incriminare

separat fiind cea prev zut la art.35 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea i
combaterea terorismului. Se mai sus ine c , din coroborarea dispozi iilor art.223
alin.(2) din Codul de procedur penal , în care sunt prev zute condi iile i cazurile de
aplicare a m surii arest rii preventive, cu cele deduse controlului de
constitu ionalitate, rezult o lips de claritate în reglementarea infrac iunii prev zute
de art.367 din Codul penal, întrucât orice modificare a con inutului art.223 alin.(2)

din Codul de procedur penal va conduce implicit la schimbarea condi iilor de
existen a acestei infrac iuni.

În conformitate cu dispozi iile art.16 alin.(2) din Legea nr.47/1992

sti

99.

privind

organizarea

şi

func ionarea

Cur ii

Constitu ionale,

neconstitu ionalitate au fost comunicate preşedin ilor celor dou

obiec iile

de

Camere ale

Parlamentului, precum i Guvernului, pentru a comunica punctele lor de vedere.
100.

Pre edintele Camerei Deputa ilor, în punctele de vedere comunicate,

apreciaz c obiec iile de neconstitu ionalitate formulate sunt, în esen , neîntemeiate.
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Pre edintele Camerei Deputa ilor, în Dosarul nr.1050A/2018,

e.r
o

101.

apreciaz , pe de o parte, c , în cadrul controlului a priori de constitu ionalitate, Curtea
Constitu ional nu poate sesiza Curtea de Justi ie a Uniunii Europene în temeiul
art.267 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, motiv pentru care cererea
de transmitere a întreb rilor preliminare formulate de autorii obiec iei de
neconstitu ionalitate este inadmisibil , iar, pe de alt

parte, c

obiec ia de

neconstitu ionalitate este pro parte inadmisibil , pro parte neîntemeiat .

Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate extrinsec , se arat c

rip
es
ur
s

102.

afirma iile autorilor obiec iei de neconstitu ionalitate sunt neîntemeiate în raport cu
art.1 alin.(4) din Constitu ie, întrucât „nu se îndeplinesc cumulativ cele dou condi ii
esen iale statuate de Curtea Constitu ional , respectiv: existen a unor deosebiri
majore de con inut juridic între formele adoptate de cele dou

Camere ale

Parlamentului şi existen a unei configura ii deosebite, semnificativ diferite, între
formele adoptate de cele dou Camere ale Parlamentului”. Totodat , se apreciaz c
legea criticat este clar , întrucât în con inutul s u nu se reg sesc pasaje obscure sau
solu ii normative contradictorii, este precis , fiind redactat într-un stil specific

normativ dispozitiv, care prezint norma instituit f r explica ii sau justific ri.
Conceptele i no iunile utilizate sunt configurate în concordan

cu dreptul pozitiv,

iar stabilitatea solu iilor normative este departe de a fi ambigu , acestea fiind redate

previzibil i univoc, cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative. Se mai arat c , potrivit art.4
din Legea nr.24/2000, „reglement rile de acelaşi nivel şi având acelaşi obiect se

cuprind, de regul , într-un singur act normativ”. A adar, se sus ine c un act

sti

normativ poate cuprinde reglement ri şi din alte materii conexe, în m sura în care
sunt indispensabile realiz rii scopului urm rit prin acel act, a a cum, în mod corect, a

procedat legiuitorul prin abrogarea art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea,

descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie.
103.

Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate intrinsec , se reitereaz

faptul c legea criticat îndeplineşte criteriile de calitate a legilor, prev zute de art.1
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alin.(5) din Constitu ie. Existen a unor probleme de interpretare şi aplicare a legii este
inerent oric rui sistem de drept, deoarece, în mod inevitabil, normele juridice au un
anumit grad de generalitate; se face trimitere la Hot rârile Cur ii Europene a
Drepturilor Omului din 25 august 1998 şi 24 mai 2007, pronun ate în cauzele Hertel
împotriva Elve iei, respectiv Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României. Se
mai indic faptul c întinderea no iunii de previzibilitate depinde îns , într-o larg
m sur , de con inutul textului respectiv, de domeniul la care se refer , precum şi de

rip
es
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s

num rul şi de calitatea destinatarilor s i. Asemenea consecin e nu au nevoie s fie
previzibile cu o certitudine absolut . O atare certitudine, oricât de dorit ar fi, este
imposibil de realizat şi, mai mult, poate da naştere la o rigiditate excesiv a
reglement rii.
104.

Se men ioneaz c , în numeroase cauze, Curtea a respins ca inadmisibile

sesiz rile de neconstitu ionalitate invocate, re inând c , sub aparen a unor critici
referitoare la ambiguitatea şi neclaritatea textelor de lege, se solicit interpretarea
acestora, aspect ce excedeaz competen ei Cur ii Constitu ionale. În repetate rânduri
se pretinde c se încalc prevederile art.1 alin.(5) din Constitu ie care se refer la

respectarea Constitu iei, a suprema iei i a legilor, f r a se motiva în ce anume const
aceasta, sus inându-se doar c nu se respect exigen ele de claritate i previzibilitate.

Or, prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992 impun cerin a motiv rii
sesiz rilor, care implic atât invocarea normelor constitu ionale pretins înc lcate, cât
i expunerea argumentelor pe care este întemeiat critica de neconstitu ionalitate

(Decizia Cur ii Constitu ionale nr.1313 din 4 octombrie 2011).
105.

Se arat c neconstitu ionalitatea abrog rii art.175 alin.(2) din Codul

sti

penal - prin raportare la art.16 alin.(1) i (2) din Constitu ie - nu este motivat ; or,
art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992 impune cerin a motiv rii sesiz rilor, care implic
atât invocarea normelor constitu ionale pretins înc lcate, cât

i expunerea

argumentelor pe care este întemeiat critica de neconstitu ionalitate (Decizia Cur ii
Constitu ionale nr.1313 din 4 octombrie 2011).
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În ceea ce priveşte înc lcarea art.30 şi art.31 din Constitu ie, se arat c
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106.

libertatea de exprimare impune respectarea cerin ei înscrise la alin.(6) al art.30 din
acelaşi act, i anume de a nu prejudicia demnitatea, onoarea, via a particular a
persoanei i dreptul la propria imagine. Aceast libertate nu poate fi absolut

i, ca

atare, este supus unor coordonate juridice expres prev zute de lege. Limitele
prev zute la art.30 alin.(6) din Constitu ie concord cu no iunea de libertate, care nu
este i nu poate fi în eleas ca un drept absolut. Legiuitorul este cel în drept s

rip
es
ur
s

stabileasc atât condi iile, cât i situa iile în care se excepteaz de la accesul liber al
cet enilor unele categorii de informa ii; prin urmare, actul normativ nu încalc
normele constitu ionale invocate de autorii obiec iei. Aşadar, dispozi iile art.I pct.42

şi 43 [cu referire la art.277 alin.(1)-(3), (31) şi (32)] din lege nu încalc textele
constitu ionale antereferite.
107.

Cu privire la înc lcarea art.42 din Constitu ie, se arat c o munc este

for at dac cel care o presteaz este obligat la aceasta împotriva voin ei sale i dac
obliga ia este injust , opresiv (a se vedea Decizia Comisiei Europene a Drepturilor
Omului din 9 septembrie 1998, pronun at în cauza Doyen împotriva Fran ei). Pactul

interna ional cu privire la drepturile civile i politice din 16 decembrie 1966, ratificat
prin Decretul nr.212/1974, a stabilit c
obligatorie” „orice munc

„nu se consider

munc

for at

sau

sau orice serviciu care face parte din obliga iile

cet ene ti normale”. Odat stabilit pedeapsa amenzii i dac obliga ia de plat nu
este posibil , instan a judec toreasc poate înlocui aceast obliga ie cu munc
neremunerat în favoarea comunit ii, aceasta având, evident, posibilitatea de a
aprecia asupra capacit ii persoanei de a presta aceast munc , respectiv cu condi ia
de aspectele invocate, se apreciaz c art.I

sti

ca persoana s fie apt de munc . Fa

pct.10, 11 şi 17 [cu referire la art.64 alin.(1), abrogarea art.64 alin.(6), art.91 alin.(1)
lit.c)] nu se încadreaz în sfera sintagmei „munc for at ” i nu încalc art.42 din
Constitu ie.
108.

Cu privire la înc lcarea art.124 alin.(2) i (3) din Constitu ie, se arat c

independen a judec torilor nu este reglementat ca un scop în sine, ci reprezint o
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garan ie oferit cet enilor. Este sarcina legiuitorului s realizeze echilibrul necesar
între independen a i responsabilitatea judec torilor, cu respectarea dispozi iilor
constitu ionale în materie i a angajamentelor pe care România i le-a asumat prin
tratatele la care este parte (Decizia nr.2 din 11 ianuarie 2012). Având în vedere cele
expuse, se apreciaz c art.I pct.21, 26, 27 i 38 [cu referire la art.100, art.154 alin.(1)
lit.b) i c), art.155 alin.(3) i art.257 alin.(4)] din lege nu încalc textul constitu ional
antereferit.

Cu privire la invocarea art.131 alin.(1) din Constitu ie, se arat c autorii

rip
es
ur
s

109.

obiec iei de neconstitu ionalitate nu motiveaz contrarietatea art.I pct.40 [cu referire
la art.269 alin.(3)-(6)] din lege cu textul constitu ional antereferit; or, prevederile

art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992 impun cerin a motiv rii sesiz rilor, care implic
atât invocarea normelor constitu ionale pretins înc lcate, cât

i expunerea

argumentelor pe care este întemeiat critica de neconstitu ionalitate (Decizia Cur ii

Constitu ionale nr.1313 din 4 octombrie 2011). Prin urmare, critica de
neconstitu ionalitate nu poate fi primit .
110.

Cu privire la invocarea art.146-148 din Constitu ie, se arat c acestea nu

sunt înc lcate prin art.I pct.2, 22, 23 şi 24 [cu referire la art.5 alin.(11)-(13) şi art.1121
alin.(1), (2), (21) i (3)] din lege.
111.

Analizând în mod punctual textele legale criticate, preşedintele Camerei

Deputa ilor apreciaz c art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(11)-(14)] din lege indic

faptul c enumerarea în cuprinsul art.5 alin.(11) a unor criterii de stabilire a legii
penale mai favorabile nu reprezint nicio prioritizare i nicio limitare, astfel încât nu
se poate sus ine c s-a contravenit Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.265 din 6 mai

sti

2014. Se arat c nici art.5 alin.(13) nu încalc art.64 alin.(3) teza întâi din Legea

nr.24/2000. Practic, prin modificarea art.5 s-au introdus o serie de criterii care s
permit judec torului o aplicare previzibil şi unitar pentru to i cet enii a legii
penale mai favorabile.

Pentru a nu mai exista o posibilitate neunitar

i

neprevizibil de interpretare, se impune reglementarea expres a legii penale mai
favorabile pe institu ii, aspect care este de esen a dreptului penal i a principiului
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constitu ional al retroactivit ii legii penale mai favorabile: unei persoane nu îi poate
fi negat aplicarea unei norme penale favorabile care o vizeaz . Se mai subliniaz c ,
în prezent, este extrem de dificil a se identifica în bloc care este legea penal mai
favorabil , atunci când vorbim de existen a a dou coduri penale, care s-au succedat
în timp; de exemplu, este posibil ca o lege s prevad limite de pedeaps mai
favorabile persoanei cercetate

i termene de prescrip ie a r spunderii penale,

defavorabile acesteia. Întrebarea legitim este: care dintre cele dou prevederi are
în alegerea judec torului? Actuala reglementare nu clarific

rip
es
ur
s

prioritate de preferin

acest aspect, ca atare alegerile judec torilor sunt discre ionare. În consecin , se

apreciaz c prezenta modificare se impune pentru a crea o jurispruden unitar .
112.

În privin a art.I pct.4 [cu referire la art.17] din lege, se arat c aceasta

a inut cont de faptul c actuala norm reglementeaz , în mod nelegal i contrar
Constitu iei, dou modalit i de s vâr ire a infrac iunii, una dat de o obliga ie legal
i cealalt dat de o obliga ie contractual . Aceast posibilitate de a avea o conduit

prohibit de în elegeri contractuale (care sunt altele decât cele legale) este interzis
de Decizia Cur ii Constitu ionale nr.405 din 15 iunie 2016, unde se arat c , potrivit
principiului legalit ii incrimin rii, este obligatoriu ca din punct de vedere penal,
atunci când este vorba de infrac iune, ac iunea sau inac iunea ce constituie con inutul
acesteia s fie configurat numai de actele normative primare. Pentru acest motiv,

obliga iile contractuale nu pot constitui temei al r spunderii penale, deoarece, pe de o

parte, acestea nu sunt prev zute de acte normative primare, iar, pe de alt parte, aceste
obliga ii rezult din în elegeri realizate de subiecte de drept privat sau i de drept
privat i ele angajeaz r spunderea civil contractual a celui care le nesocote te, sens

sti

în care exist deja reglementare legal dat de legea civil , pentru astfel de situa ii.
Se mai subliniaz c , prin Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, Curtea a statuat c norma
înc lcat trebuie s con in expres în ce trebuie s constea ac iunile sau inac iunile
subiectului i acestea s nu rezulte din ra ionamentul judec torului învestit cu
solu ionarea cauzei.
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Se mai arat c „legiuitorul a considerat c se impune abrogarea textului
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113.

de la art.17 lit.b) dat fiind lipsa de previzibilitate a acestuia, deoarece prin modul de
reglementare permite includerea în cuprinsul unei infrac iuni de rezultat a actelor
preparatorii, care nu au valen penal la infrac iunile pentru care nu este sanc ionat
tentativa (cum sunt infrac iunile de prejudiciu), aspect care este nelegal i nu poate fi
acceptat. Mai mult, pentru un plus de precizie (de i i în prezent trebuia re inut
inten ia direct ori de câte ori fapta necesita un scop, pentru a fi infrac iune) se prevede

rip
es
ur
s

expres c scopul trebuie s fie neîndoielnic i s rezulte din probele pe care se
fundamenteaz acuza ia”.
114.

În privin a art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.b), c) i e)] din

lege, se arat c modificarea operat se justific prin faptul c actuala norm , care a

intrat în vigoare la 1 februarie 2014, lipseşte de predictibilitate poten iala pedeaps pe
care o risc o persoan şi astfel încalc

i scopul urm rit la aplicarea pedepsei.

Prevederea unui posibil spor cuantificabil r spunde cerin elor europene în materie şi
jurispruden ei Cur ii Europene a Drepturilor Omului, care stabileşte faptul c o
persoan trebuie s poat anticipa limitele de pedeaps pe care le risc atunci când
decide s s vâr easc anumite infrac iuni.
115.

De asemenea, actuala reglementare, care normativizeaz

un cumul

aritmetic, iar nu juridic, nu reflect o just aplicare a pedepsei pentru comiterea unor
fapte penale. De aceea, excesul de pedeaps poate conduce la devierea acesteia de la
rolul educativ i transformarea sa într-o pur execu ie a persoanelor care, prin
modalitatea de s vâr ire a faptelor, înainte de aplicarea unor pedepse comit fapte care,

în temeiul legii, întrunesc elementele constitutive ale mai multor infrac iuni, iar sporul

sti

de pedeaps ad ugat matematic îngreuneaz în mod periculos reintegrarea acestora în
societate. Având în vedere c vechea reglementare era mult mai potrivit

i c practica

anterioar a dovedit o mai bun reprezentare a pedepsei în raport cu faptele s vâr ite,

noile dispozi ii dovedindu-se un e ec în materie de reglementare, s-a apreciat c se
impune revenirea la vechea reglementare a sanc ion rii concursului de infrac iuni.
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În privin a art.I pct.10, 11 şi 17 [cu referire la art.64 alin.(1), la

e.r
o

116.

abrogarea art.64 alin.(6) i la abrogarea art.91 alin.(1) lit.c)] din lege, se arat c
s-a introdus obligativitatea efectu rii unei expertize medico-legale pentru situa iile în
care prestarea unei munci neremunerate în folosul comunit ii este imposibil din
cauza unei boli, având în vedere incertitudinea cu privire la diagnosticul medical
stabilit de medici de familie sau unit i sanitare; totodat , a fost eliminat sintagma
„cu consim mântul acesteia” în conformitate cu dispozi iile art.53 alin.(1) din

rip
es
ur
s

Constitu ie, care prevede c exist posibilitatea restrângerii unor drepturi sau libert i

numai prin lege i dac se impune pentru „desf urarea instruc iei penale”.
117.

În privin a art.I pct.13 [cu referire la art.75 alin.(1) lit.d)] din lege, se

arat c necesitatea modific rii este determinat de faptul c , în prezent, norma este
discriminatorie, deoarece ea nu permite inculpatului care a produs prejudicii în
defavoarea statului s poat proceda la achitarea acestuia în schimbul unor beneficii
acordate de lege sub forma circumstan elor atenuante, decât în ni te condi ii deosebit
de severe. Practic, prin reglementarea în vigoare se creeaz o discriminare între
persoanele care s vâr esc infrac iuni în dauna propriet ii private i care, dac
procedeaz la acoperirea acestuia, pot beneficia de aceast facilitate şi persoanele care
s vâr esc infrac iuni în dauna statului, care nu pot primi acest tip de avantaj, chiar
dac au acela i tip de conduit . Or, aceast abordare legislativ descurajeaz orice
ini iativ de recuperare a prejudiciului de c tre stat din partea celui care a s vâr it
infrac iuni în dauna sa.
118.

Scopul primordial al represiunii statale, mai ales în cazul în care sunt

s vâr ite infrac iuni cu prejudicii îndreptate împotriva statului, este acela de a fi

sti

recuperate prejudiciile, iar nu, în principal, de a ine în deten ie persoanele care au
produs aceste prejudicii, date fiind cheltuielile determinate de încarcerarea acestora
sau desp gubirile pe care Curtea European a Drepturilor Omului le acord acestora.

De altfel, marea majoritate a infrac iunilor exceptate de textul în vigoare sunt
infrac iuni de pericol, care prin natura lor nu puteau face obiectul acestei circumstan e,
i nu de rezultat, singurele care sunt cauzatoare de prejudicii materiale. Se mai arat
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c , în realitate, criticile formulate nu reprezint o veritabil motivare, astfel încât, în
principal, se impune respingerea ca inadmisibil a obiec iei de neconstitu ionalitate.
119.

În privin a art.I pct.14 [cu referire la art.75 alin.(2) lit.d)] din lege, se

arat c s-a instituit un regim de egalitate şi echilibru între to i cet enii

rii şi,

totodat , prin reglementarea con inutului circumstan elor atenuante facultative se va
permite o mai bun individualizare a pedepselor ce vor fi aplicate de instan ele de
judecat . Faptul c actualul cod nu face nicio diferen între o persoan care a avut o

rip
es
ur
s

bun conduit înainte de s vâr irea infrac iunii, care este infractor primar i care,
poate, a ajuns accidental în fa a judec torului prin compara ie cu o persoan

recidivist nu este de natur a crea o situa ie de echilibru i bun administrare a
politicilor penale în România. Mai mult decât atât, faptul c actuala reglementare nu
ine cont de conduita persoanei în cursul procesului penal, re inând c nerecunoa terea

s vâr irii unei fapte penale nu numai c nu este o circumstan
chiar o circumstan

atenuant , dar este

agravant , a impus introducerea prevederilor din Directiva

Uniunii Europene 2016/343.
120.

În privin a art.I pct.15 [cu referire la art.75 alin.(3)] din lege, se arat

c aceasta a fost necesar pentru a permite judec torului ca prin propriile sim uri s
stabileasc în ce condi ii i alte elemente pot duce la concluzia c se pot acorda
circumstan e atenuante. Astfel, se impune consacrarea caracterului exemplificativ al

circumstan elor facultative pentru a acorda posibilitatea judec torului s
individualizeze în mod optim pedeapsa, în raport cu toate împrejur rile personale i
reale ale faptei.
121.

În privin a art.I pct.20 [cu referire la 96 alin.(4)] din lege, se arat c

sti

politica penal a unui stat poate, la un moment dat, s prevad anumite elemente de
clemen . Astfel, Parlamentul României a considerat c

se poate introduce i

acordarea unui beneficiu pentru a se evita revocarea suspend rii execut rii pedepsei

sub supraveghere atunci când noua infrac iune s vâr it este din culp , i nu cu
inten ie, iar pedeapsa aplicat este mai mic de un an. O asemenea reglementare nu
reprezint o înc lcare a prevederilor constitu ionale i în orice stat democratic, atunci
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când se pune în discu ie politica de prevenire i reeducare, se re ine i acordarea de
beneficii cum ar fi: executarea pedepselor prin munc în folosul comunit ii, aplicarea
pedepsei sub supraveghere, gra iere, circumstan e atenuante pentru acoperirea
integral a prejudiciului etc. Acesta a fost motivul pentru care s-a considerat c o
persoan poate fi reeducat atunci când, din culp , s vâr e te o infrac iune minor ,
poate beneficia de men inerea m surii de supraveghere i nu este obligatorie
încarcerarea acesteia într-un penitenciar.

În privin a art.I pct.21 [cu referire la art.100] din lege, se subliniaz

rip
es
ur
s

122.

c autorii obiec iei de neconstitu ionalitate se afl în eroare, întrucât, de i pretind c
legiuitorul are obliga ia de a stabili un regim sanc ionator echitabil i propor ional, în
realitate doresc aplicarea unui regim complet nelegal, în sensul aplic rii unor pedepse
minime considerând c infrac iunile nu sunt grave, dar cu m rirea frac iilor de
pedeaps executate atunci când se pune în discu ie liberarea condi ionat , considerând
c acestea sunt grave.
123.

Se arat c Parlamentul are competen a de a reglementa elemente de

clemen în politica sa penal , putând acorda, astfel, unele beneficii persoanelor care

au s vârşit fapte prev zute de legea penal pentru ca acestea s aib efectiv şansa unei

reabilit ri în societate. Reglementarea unei frac ii de pedeaps mai reduse care trebuie
executate ine de compene a Parlamentului, iar acestea, astfel cum au fost stabilite

prin legea criticat , sunt suficiente pentru a demonstra judec torului c persoana în

cauz a în eles consecin ele faptelor sale i c este gata s se îndrepte. De altfel,

condi ia suplimentar impus , c judec torul va dispune m sura doar dac are
convingerea c cel condamnat s-a îndreptat i se poate integra în societate, este de

sti

natur a regla orice inconvenient.
124.

Frac ia din pedeaps ce a fost executat sau care este considerat

executat creeaz doar o voca ie la liberare condi ionat , iar nu o obliga ie a
judec torului, iar cel care va avea marja de apreciere necesar va fi judec torul
învestit cu solu ionarea cauzei, astfel c nu se poate sus ine înc lcarea principiului
independen ei judec torului care, potrivit alin.(1) al art.100 „poate fi dispus , dac
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(…)”. Rolul statului este acela de a corecta şi de a reintegra în societate persoanele
care au fost condamnate şi nu de a le îndep rta şi a le ine în închisori pentru perioade
cât mai îndelungate, astfel încât s devin nerecuperabile pentru societate.
125.

Se apreciaz c numeroasele condamn ri dispuse de Curtea European a

Drepturilor Omului împotriva României pentru supraaglomerarea din închisori î i pot
g si rezolvarea i în aceast norm , cu atât mai mult cu cât instan a de la Strasbourg
a pronun at deja Hot rârea-pilot din 25 aprilie 2017, în cauza Rezmive

i al ii

rip
es
ur
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împotriva României, prin care a obligat statul român s prezinte un calendar clar
privind m surile generale de rezolvare a supraaglomer rii din închisori i de
îmbun t ire a condi iilor din penitenciare. Aceast modificare reprezint cea mai
bun modalitate de rezolvare a acestor probleme.
126.

În privin a art.I pct.22, 23 şi 24 [cu referire art.1121 alin.(1), (2), (21)

i (3)] din lege, se arat c , în raport cu Directiva 2014/42/UE, s-a introdus

obligativitatea existen ei unor probe şi a unor circumstan e de natur a stabili c pot
fi confiscate şi alte bunuri atunci când fapta pentru care este condamnat asigur un
folos material, iar pedeapsa aplicat este de cel pu in patru ani. Modificarea prevede
dreptul instan ei de a aprecia asupra unei dispropor ii între veniturile licite şi averea
persoanei. Modificarea permite ca în situa ia în care „instan a î i formeaz
convingerea în baza circumstan elor cauzei, inclusiv a elementelor de fapt i a
probelor administrate”, s aprecieze dac se impune confiscarea bunurilor transferate
de c tre persoana condamnat unui membru de familie, unei persoane fizice sau
juridice care cunoşteau sau ar fi trebuit s cunoasc faptul c scopul transferului f cut
de c tre cel condamnat este evitarea confisc rii. Nu este vorba despre bunurile

sti

dobândite prin infrac iune sau despre acelea care au provenit din activitatea
infrac ional , ci despre acelea care se confisc în plus, fiind a adar extins confiscarea
i restrâns drastic prezum ia de dobândire licit a averii, astfel c se impune o cât

mai clar

i mai restrictiv posibilitate de extindere a acestei sanc iuni asupra ter ilor

de bun -credin .
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În ceea ce prive te modific rile operate la regimul confisc rii extinse, s-
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127.

au avut în vedere punerea în practic a Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.11 din 15
ianuarie 2015 i a Directivei 2014/42/UE raportat la bunurile care pot fi confiscate,
infrac iunile care pot atrage m sura confisc rii extinse, procedura confisc rii,
cerin ele minimale care trebuie avute în vedere la aplicarea confisc rii, convingerea
instan ei c bunurile sunt dobândite din activit i infrac ionale, precum i la existen a
unei diferen ieri de valoare dintre averea condamnatului i veniturile lui legale.

Este, de asemenea, necesar reglementarea obliga iei instan ei de a se

rip
es
ur
s

128.

baza pe probe certe, care s conduc la concluzia c persoana a s vâr it o fapt penal

care a condus la îmbog irea sa i care ar fi putut conduce i la ob inerea celorlalte
bunuri dobândite prin activit i infrac ionale. Dac aceste probe nu ar exista, s-ar
ajunge la înc lcarea principiului constitu ional al dobândirii licite a averii. În m sura
în care se va dispune confiscarea extins , se impune protejarea ter ului dobânditor

care a fost de bun -credin la dobândirea unor bunuri.
129.

Se subliniaz c nu exist niciun fel de suprapunere între alin.(3) i

alin.(9) din cadrul art.1121 din Codul penal, având în vedere c alin.(3) se refer la

valoarea bunurilor transferate, iar alin.(9), la persoanele c tre care se face transferul
i condi iile pentru care aceste bunuri pot fi confiscate.
130.

În privin a art.I pct.26 şi 27 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) i c)

i art.155 alin.(3)] din lege, se arat c , în realitate, critica formulat în privin a

acesteia nu este motivat ; or, prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992 impun
cerin a motiv rii sesiz rilor, care implic atât invocarea normelor constitu ionale
pretins înc lcate, cât i expunerea argumentelor pe care este întemeiat critica de

sti

neconstitu ionalitate (a se vedea Decizia Cur ii Constitu ionale nr.1313 din 4
octombrie 2011). Prin urmare, aceasta apare ca fiind inadmisibil .
131.

Pe fond, se arat c a fost necesar modificarea institu iei prescrip iei,

prin introducerea unor termene rezonabile de prescriere a r spunderii penale, pentru
a impulsiona activitatea de descoperire, sanc ionare i combatere a infrac iunilor i
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pentru a evita posibilitatea ca anumite fapte penale s fie cercetate pe baza unui
probatoriu precar, greu de verificat ca veridicitate.
132.

Se sus ine c la acest moment exist un stoc foarte mare de dosare, multe

care stau în nelucrare i reprezint un risc pentru constatarea intervenirii prescrip iei.
Este foarte dificil de acceptat ideea c , de i ar putea exista probe suficiente pentru
tragerea la r spundere a unor persoane, în posesia c rora s-ar afla organele judiciare
timp îndelungat, aceste institu ii nu ar întreprinde demersuri efective de tragere la

rip
es
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r spundere a celor vinova i. În aceste condi ii, se impunea impulsionarea activit ii

de cercetare penal

i de asigurare a respect rii principiului afl rii adev rului i

asigurarea scopului pedepsei, de preven ie i reeducare a f ptuitorului, în sensul c ea
trebuie s fie aplicat cât mai aproape de momentul s vâr irii infrac iunii. Totodat ,
având în vedere c noul Cod penal a redus pedepsele aplicate pentru o parte din
infrac iuni, îns a majorat termenele de prescrip ie, s-a considerat c este normal ca şi

aceste termene de prescrip ie, cu excep ia infrac iunilor pentru care pedeapsa este mai

mare de 20 de ani, s fie reduse.
133.

Se arat c , prin modificarea art.155 din Codul penal, se urm re te

stabilirea unor criterii concrete privind termenul special al prescrip iei, i anume
obligativitatea comunic rii actelor de procedur , comunicare în raport cu care se
calculeaz termenul de prescrip ie. Se impune revenirea la forma ini ial a textului de
cod penal, dat fiind faptul c actuala reglementare a reprezentat, în ceea ce prive te
protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale, un regres i o form de v t mare a
acestora i a condus la situa ii greu de imaginat.
134.

Or, având în vedere c

vechea reglementare i-a ar tat caracterul

sti

echitabil i ponderat între protec ia drepturilor i necesitatea tragerii la r spundere a
unei persoane, pentru o perioad de mai bine de 45 de ani, este mai mult decât
necesar revenirea la forma anterioar a normei de prescriere special a r spunderii
penale.

135.

În privin a art.I pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(5)] din lege, se

arat c ra iunea acestuia o reprezint faptul c în practic instan ele aplic în mod
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total neunitar obligativitatea

constitu ionale cu privire la punerea în aplicare, obligatorie i imediat , a elementelor
cuprinse în deciziile Cur ii Constitu ionale, precum i a nepunerii în acord, pe termen
foarte lung, de c tre Parlament, a dispozi iilor legii în vigoare cu textele declarate
neconstitu ionale, astfel încât practica instan elor a relevat hot râri judec tore ti total
contradictorii cu privire la aceea i fapt , rezultând situa ii în care unele persoane au
fost achitate, iar altele, condamnate.

Legiuitorul a considerat necesar

precizarea concret

rip
es
ur
s

136.

cu privire la

deciziile Cur ii Constitu ionale prin care se constat c numai anumite variante de
incriminare pot fi considerate constitu ionale, c anumite fapte penale nu au fost
incriminate constitu ional, c anumite norme penale sau procesual penale sunt
neconstitu ionale i se impun a fi considerate ca fiind întocmai ca o lege penal mai
favorabil

i, ca atare, acestea vor avea efect direct asupra situa ilor juridice cu care

au leg tur , de îndat , de la data public rii în Monitorul Oficial al legii. De asemenea,
se impune a se preciza c atât dispozitivul, cât i considerentele deciziei Cur ii
Constitu ionale sunt obligatorii pentru judec torul cauzei.
137.

Aceste reglement ri sunt necesare dat fiind faptul c uneori judec torul

cauzei pronun solu ii cu ignorarea acestor decizii ale instan ei constitu ionale, astfel
c dup pronun area deciziei Cur ii Constitu ionale exist persoane condamnate
pentru fapte declarate neconstitu ionale, dar judec torii identific

diverse

impedimente procedurale pentru a împiedica eliberarea acestora. Astfel, nimeni nu

poate fi condamnat în temeiul unor legi declarate neconstitu ionale, întrucât în acest
mod cet eanul ar fi pus în situa ia de a executa pedepse în temeiul unor legi penale

sti

care nu mai exist (al turi de dreptul la un proces echitabil i dreptul de a fi judecat
potrivit normei penale mai favorabile).
Or, în acest context de aplicare neunitar

i neprevizibil a normei se

impune adoptarea unui text care s prevad expres c

i în situa ia în care Curtea

138.

Constitu ional

apreciaz

c

o anumit

norm

a fost abrogat /modificat

neconstitu ional se impune ca decizia s produc efecte atât pentru viitor, cât i pentru
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trecut, ca lege penal mai favorabil , atunci când efectele continu s se produc . Se
subliniaz faptul c se impune, astfel, ca la analizarea legii penale mai favorabile s
fie luate în calcul

i deciziile Cur ii Constitu ionale prin care se constat

neconstitu ionalitatea, total sau par ial , a unor norme de incriminare.
139.

În privin a art.I pct.31 şi 32 [cu referire la art.177 alin.(1) lit.b) i c)

şi art.1871] din lege, se arat c prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992
impun cerin a motiv rii sesiz rilor, care implic

atât invocarea normelor

rip
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constitu ionale pretins înc lcate, cât i expunerea argumentelor pe care este întemeiat
critica de neconstitu ionalitate (a se vedea Decizia nr.1313 din 4 octombrie 2011);
prin urmare, având în vedere lipsa motiv rii obiec iei de neconstitu ionalitate în
privin a textelor antereferite, se apreciaz c aceasta este inadmisibil .
140.

În privin a art.I pct.38 [cu referire la art.257 alin.(4)] din lege, se arat

c obiec ia de neconstitu ionalitate este nemotivat

i urmeaz a fi respins ca

inadmisibil , având în vedere c judec torul are o deplin independen în aplicarea
individualizat a pedepsei între limita minim

i maxim , astfel încât majorarea cu

jum tate s poat fi încadrat ca explicând individualizarea atât timp cât subiectul la
care se face referire este calificat, modific rile intervenite referindu-se la introducerea
sintagmei „militar”, iar pedeapsa fiind închisoarea. Este dreptul legiuitorului ca în

anumite situa ii, în vederea ocrotirii unor institu ii, s modifice limitele de pedeaps .
141.

În privin a art.I pct.39 şi 40 [cu referire la art.269 alin.(3)-(6)] din lege,

se men ioneaz faptul c s-a introdus limitarea pân la un anumit grad de rudenie
pentru a se elimina arbitrariul din deciziile instan elor de judecat , având în vedere c

textul în vigoare prevede c „favorizarea s vâr it de un membru de familie nu se

sti

pedepse te”. Astfel, nu se poate avea în vedere pretinsa înc lcare a prevederilor art.1
alin.(5) referitor la previzibilitate, claritate i precizie i nici sus inerea c nu se
coreleaz cu art.177 în care se face referire la rude de gradul al treilea.
142.

Cu privire la prima tez a alin.(3) privind membrul de familie, se arat

c legiuitorul nu este inut de dispozi ia general de la art.177, putând considera c o
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restrânge sau se m re te.
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infrac iune poate fi s vâr it sau nu i în condi iile în care gradul de rudenie se
Se mai arat c , potrivit Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.68 din 27

februarie 2017, care stabileşte c atribu iile fiec rei puteri a statului sunt riguros
reglementate de Constitu ie, iar mecanismele de control i corectare a eventualelor
acte emise de aceste puteri sunt cele date de legea fundamental , astfel încât
interven ia organelor judiciare în activitatea celorlalte dou

puteri este una

rip
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neconstitu ional , drept care s-a impus introducerea unui nou alineat, alin.(4), la
art.269, care prevede c nu constituie infrac iunea de favorizare a f ptuitorului
emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative. De asemenea, dispunerea unor
m suri de c tre procuror/judec tor potrivit con tiin ei sale i f r ca aceast m sur
s fie determinat de diverse foloase (ceea ce constituie deja infrac iunea de luare de
mit ) nu poate constitui fundament pentru sanc ionarea penal a acestora. Dac în
procedura de instrumentare a cauzelor se constat erori sau deficien e, se poate aplica

o sanc iune disciplinar , care poate fi apreciat ca atare de c tre Consiliul Superior al

Magistraturii, inclusiv prin excluderea din magistratur . Or, dac pentru legiuitor nu
poate constitui favorizare adoptarea de acte normative, nici pentru magistrat o opinie
contrar a altuia (în spe , un procuror) nu poate atrage r spunderea penal a acestuia,
întrucât actele emise de magistra i pot fi cenzurate doar în c ile de atac, în cadrul
procedurilor judiciare. În plus, dac declara ia unui martor sau lucrarea unui expert
este mincinoas , va fi sanc ionat potrivit legii care incrimineaz fapta de m rturie
mincinoas , astfel c nu se justific o dubl incriminare, cu o pedeaps suplimentar ,

dac acestea sunt favorabile unui suspect/ inculpat i nu împotriva sa.
Cu toate acestea, realitatea juridic

sti

144.

româneasc

arat

faptul c

în

continuare unit ile de parchet investigheaz felul în care magistra ii ori exper ii emit
solu ii bazate pe propriile lor ra ionamente juridice, f r conota ii infrac ionale. În
aceste condi ii, se apreciaz c se impune emiterea unei norme care s transpun în
practic „decizia Cur ii Constitu ionale”, astfel încât aceasta s poat fi aplicat .
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Se mai indic faptul c introducerea alineatelor (5) i (6) este necesar
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145.

pentru a pune cap t controverselor jurispruden iale în aceast materie şi pentru a
consacra la nivel legislativ o solu ie care s asigure unificarea jurispruden ei.
146.

În privin a art.I pct.41 [cu referire la art.273 alin.(4)] din lege, se arat

c , în aplicarea Directivei 2016/343, s-a intervenit la articolul privind m rturia
mincinoas , stabilindu-se c nu exist aceast infrac iune atunci când exist riscul de
autoincriminare, când se refuz declararea în sensul solicitat de organele judiciare sau

rip
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atunci când s-a exercitat o presiune asupra martorului. Se sus ine c , în conformitate
cu art.7 din Directiva 2016/343, care dispune asupra „dreptului de a p stra t cerea i
de a nu se autoincrimina”, s-a extins aplicarea i pentru martorul a c rei prezen într-

o cauz penal este mai mult decât edificatoare pentru stabilirea existen ei unei fapte

penale. Se apreciaz c este clar reglementat obliga ia autorit ilor de a strânge probe
independent de voin a celui cercetat. Totodat , refuzul de a se autoincrimina este clar
stipulat şi nu constituie o dovad a s vâr irii infrac iunii de m rturie mincinoas .
147.

De asemenea, potrivit punctului de vedere comunicat, se impune a fi

delimitat m rturia mincinoas de m rturii divergente în cursul unui proces. Astfel,
este posibil ca în cadrul unui proces s existe declara ii care se contrazic sau care sunt
apreciate de c re procuror a fi divergente în raport cu probatoriul, îns aceste aspecte

sunt normale în cursul unor cercet ri, deoarece un martor poate re ine ceva i un altul

altceva sau poate aprecia o situa ie într-un fel i un altul într-o alt manier . Or, nu
poate constitui m rturie mincinoas simpla apreciere a procurorului c o persoan nu
are declara ii concordante cu unii inculpa i sau cu al i martori, dac nu exist vreo
prob din care s rezulte reaua-credin a acestuia.

În privin a art.I pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1)-(3)], precum i a

sti

148.

art.I pct.43 [cu referire la art.277 alin.(31) i (32)] din lege, se arat c , în aplicarea

directivei privind prezum ia de nevinov ie, s-a considerat c exist infrac iune atunci
când magistratul sau func ionarul public divulg informa ii confiden iale din anchet
sau în timp ce cercetarea este în desf urare, când se dezv luie mijloace de prob sau
înscrisuri oficiale, perioad de timp în care persoana cercetat /judecat nu este
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condamnat fiind considerat nevinovat . Dac înainte de condamnarea definitiv a
persoanei suspectate, func ionarul public face referiri la aceasta ca i cum ar fi fost
condamnat , se încalc prezum ia de nevinov ie (art.4 i 5 din Directiva 2016/343).
Se arat c de vreme ce o persoan beneficiaz de prezum ia de nevinov ie pân la
dovada contrarie, orice element din dosar f cut public i dezb tut poate afecta
drepturile i libert ile fundamentale ale respectivei persoane.
149.

Se apreciaz c sunt necesare sanc ionarea oric ror comportamente

rip
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oficiale care sunt de natur a înfrânge prezum ia de nevinov ie i care sunt de natur
a compromite judecarea în mod obiectiv a cauzei, precum i p strarea drepturilor

civile ale persoanelor acuzate de s vâr irea unor fapte penale, iar sus inerea c în fa a
instan ei, unde procedura de judecat este public , textul nu poate fi aplicat este
neîntemeiat , întrucât textul face referire expres la magistrat sau func ionar public,
precum i la situa ia în care interdic ia de publicare este impus de legea de procedur
penal . Prin urmare, nu se poate re ine nicio înc lcare a Constitu iei.
150.

În privin a art.I pct.46 [cu referire la art.290 alin.(3)] din lege, se

apreciaz , în principal, c obiec ia de neconstitu ionalitate este inadmisibil , în
considerarea prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992, care impun cerin a
motiv rii sesiz rilor i implic
înc lcate, cât

atât invocarea normelor constitu ionale pretins

i expunerea argumentelor pe care este întemeiat

critica de

neconstitu ionalitate (a se vedea Decizia Cur ii Constitu ionale nr.1313 din 4
octombrie 2011). În subsidiar, cu privire la termenul de 1 an pe care îl are la dispozi ie
mituitorul pentru a denun a o fapt înainte ca organul de urm rire penal s fi fost
sesizat, el are ca efect doar nepedepsirea celui care a dat mit . Textul a fost introdus

sti

şi ca urmare a Concluziilor din Raportul de conformitate al GRECO din 12 decembrie
2014 privind „regretul efectiv”. Introducerea termenului de un an reprezint o
sanc iune fireasc referitor la o persoan care are cuno tin

despre s vâr irea

infrac iunii; în caz contrar, în lipsa termenului, se accept faptul c o persoan este
absolvit de orice fel de vin pentru o perioad de timp nedeterminat în care aceasta

în realitate a s vâr it o infrac iune i a fost i t inuitorul acestei infrac iuni.
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151.

Propunerea de modificare a art.290 alin.(3) se impune deoarece este

necesar ca imunitatea absolut a „denun torului” s fie cenzurat de lege. Astfel, cel
care ofer mit sau cump r influen

nu mai are la „dispozi ie” decât 1 an pentru a

denun a fapta şi astfel se limiteaz posibilitatea acestuia de a sc pa de pedeaps chiar
dac a s vârşit fapta prev zut de legea penal . Aceasta deoarece în ultimii ani se
constat o foarte mare dezavuare public în privin a modalit ii în care se procedeaz
cu persoanele care au comis infrac iuni grave (de exemplu, dare de mit ) i care r mân
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nepedepsite, dar i cu sumele de bani pe care acestea le-au dobândit în mod abuziv

din comiterea unor fapte grave. Denun area unor infrac iuni de mit se face de
f ptuitorul care regret fapta comis într-un anumit termen de la comiterea faptei, iar
nu atunci când acesta este cercetat pentru alte fapte grave de organele de cercetare
penal , caz în care seriozitatea i realitatea denun rii propriei fapte apare ca fiind
extrem de discutabil . În aceste condi ii, este imoral i contrar scopului normelor de

drept penal dar i statului de drept ca aceast categorie de infractori s denun e propria
fapt , doar cu scopul de a beneficia de o dubl protec ie legal : pe de o parte, s nu
r spund pentru fapta de corup ie denun at

i, pe de alt parte, s primeasc o

reducere la jum tate a pedepsei pentru alte fapte comise. Mai mult, aceste facilit i
imorale pot conduce foarte u or la situa ii de lezare grav a drepturilor unor persoane

care, f r a exista altfel de probe decât aceste denun uri, pot fi cercetate penal i fa
de care se pot dispune m suri preventive grave sau chiar de condamnare. Totodat ,
din ce în ce mai mul i denun tori se r zgândesc pe parcursul derul rii procesului
penal al persoanei denun ate, iar aceste schimb ri de depozi ie au fost f cute publice,
provocând indignare public în leg tur cu acele dosare penale în care s-au dispus i

sti

m suri preventive. De aceea, modificarea operat

are ca scop exonerarea de

r spundere penal a f ptuitorului doar dac denun fapta sa de corup ie în termen de
un an de la comitere, ceea ce înseamn c dac o denun

dup acest termen nu mai

beneficiaz de exonerarea de r spundere penal .
152.

Se sus ine c şi în alte state exist norme asem n toare cu cele propuse.

De exemplu, în Portugalia, dac autorul, înainte de comiterea faptei, în mod voluntar,
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renun la oferta sau la promisiunea pe care a acceptat-o, sau restituie avantajul, sau,
în cazul unui bun consumptibil, restituie valoarea sa, este scutit de pedeaps . În acest
stat, acordarea unui ajutor concret (deci nu denun ul, care poate fi subiectiv i nereal)
în strângerea dovezilor decisive în vederea identific rii sau prinderii celorlal i
participan i reprezint o cauz legal de reducere a pedepselor.
153.

În acela i sens, de a se institui un termen rezonabil în care un mituitor

este exonerat de r spundere, este i recomandarea f cut statului român de c tre

rip
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GRECO. Astfel, în raportul de conformitate (a treia rund pentru România), adoptat

la 7 decembrie 2012 i publicat la 11 februarie 2013, s-a constatat c : „Un element de
constrângere sau victimizare a denun torului pare s

lipseasc

în majoritatea

cazurilor şi aspectul c de obicei fapta este raportat dup mai multe luni sau ani de

la comitere ridic serioase semne de întrebare asupra necesit ii acord rii imunit ii
judiciare unei persoane care a contribuit la perpetuarea culturii infrac ionale. Acelaşi
lucru se aplic şi la problema folosului necuvenit, care este restituit în mod sistematic
în practic . Aceast împrejurare doar creşte riscul de folosire greşit a dispozi iilor
referitoare la regretul efectiv”. În concluzie, GRECO a apreciat c „autorit ile au
analizat implementarea mecanismului regretului efectiv, dar este regretabil c nu sau luat m suri ulterioare pentru a revizui nepedepsirea automat , pentru a clarifica
condi iile în care poate fi invocat ap rarea regretului efectiv şi pentru a se abroga
restituirea folosului necuvenit în asemenea cazuri”. Or, f r s se implementeze cele

dispuse de GRECO, forma în vigoare a Codului penal men ine avantajul
denun torilor-mituitori, indiferent de perioada de timp scurs de la data s vâr irii
faptei i de ini iativa s vâr irii faptei de luare/dare de mit .

În privin a art.I pct.47 [cu referire la art.291 alin.(1)] din lege, se arat

sti

154.

c modificarea operat este imperios necesar , deoarece trebuie s se realizeze o
diferen iere legal între aceast fapt şi cea de înşel ciune. Ca atare, s-a introdus o

condi ie nou , şi anume se cere, pentru existen a infrac iunii, ca ac iunea de traficare

s fi avut loc. Este o reglementare necesar deoarece la acest moment nu este clar în
legisla ia penal când o persoan s vâr e te infrac iunea a c rei modificare se propune
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şi când pe cea de înşel ciune, atunci când doar se laud c poate interveni pe lâng un
func ionar public şi în acest fel induce în eroare ter a persoan . A adar, dac ac iunea
de traficare (influen a) nu a fost consumat , simpla „laud ”, care conduce la
dobândirea unor foloase necuvenite, va continua s fie infrac iune, dar infrac iunea
de în el ciune. Mai mult, aceast modalitate de incriminare are ca scop s evite dubla
incriminare, deoarece în actuala reglementare simpla afirma ie c o persoan are
influen

asupra unui func ionar, de i aceast afirma ie este nereal , întrune te atât
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elementele constitutive ale infrac iunii de în el ciune, cât i pe cele ale infrac iunii de

trafic de influen .
155.

Cu referire la sus inerea c prin modificare faptele de trafic de influen

nu atrag r spunderea dac folosul este nematerial, introducerea sintagmei „foloase
materiale” a fost necesar pentru a stabili în ce condi ii poate exista infrac iunea de
trafic de influen , pentru c acesta trebuie s fie urmat de un folos. Nu se poate
sus ine c exist trafic de influen

pentru ob inerea unui „loc eligibil pe lista de

candidatur a unui partid” în lipsa unui folos.
156.

În privin a art.I pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)] din lege, se

apreciaz c obiec ia de neconstitu ionalitate este inadmisibil , în considerarea

prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992, care impun cerin a motiv rii
sesiz rilor i implic atât invocarea normelor constitu ionale pretins înc lcate, cât i
expunerea argumentelor pe care este întemeiat critica de neconstitu ionalitate (a se
vedea Decizia nr.1313 din 4 octombrie 2011).
157.

În privin a art.I pct.50 [cu referire la art.297 alin.(1)] din lege, se arat

c , în raport cu jurispruden a Cur ii Constitu ionale, s-a adoptat o modificare la nivelul

sti

infrac iunii de abuz în serviciu, în sensul introducerii sintagmelor „legi, ordonan e de
guvern sau ordonan e de urgen ”, „ob inerea unui folos material necuvenit”, cu
stabilirea unui prag de salariu minim brut pe economie sau a unei v t m ri a
drepturilor sau intereselor legitime a unor persoane fizice sau juridice. Având în
vedere c aceast infrac iune nu este de corup ie, ea fiind o infrac iune determinat de
un raport de munc şi exercitarea atribu iilor ca urmare a raportului de munc ,
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Deciziile Cur ii Constitu ionale nr.405 din 15 iunie 2016 i nr.392 din 6 iunie 2017
au indicat ca modific rile s prevad posibilitatea aplic rii unor sanc iuni de drept al
muncii, respectiv sanc iuni disciplinare sau materiale, sanc iuni contraven ionale şi,
doar în cazuri deosebite, sanc iuni penale. Curtea Constitu ional a considerat c
exist elemente de neconstitu ionalitate în con inutul art.297 alin.(1) din Codul penal,
impunându-se modificarea, sub mai multe aspecte, respectiv a preciz rii actului
normativ înc lcat, precum i stabilirea unui grad în ceea ce prive te gravitatea faptei.
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Se arat c în motivarea Cur ii Constitu ionale se reg se te i un punct de vedere al

Comisiei de la Vene ia, astfel încât s-a impus modificarea art.297.
158.

Se sus ine c modalitatea în care a fost votat textul articolului este cea

corect , întrucât nu înseamn c infrac iunea a fost „dezincriminat ”, în schimb a fost
eliminat posibilitatea abuzurilor flagrante în sensul subsum rii oric rei îndepliniri a
unui act de c tre un func ionar public no iunii de abuz în serviciu. Eliminarea
sintagmei „pentru altul” reprezint o consecin

fireasc a faptului c trebuie

sanc ionat atitudinea infrac ional de ob inere pentru sine sau propria familie în
gradele de rudenie indicate a foloaselor materiale necuvenite. Nu trebuie omis faptul
c acest articol survine dintr-o reglementare pur comunist a unor rela ii de munc

i

„posibilitatea” sanc ion rii în orice mod a acestora. Se mai sus ine c aceast

infrac iune ar fi trebuit dezincriminat tocmai pentru c reprezint o reminiscen
comunist

i în realitate se poate aplica doar unor raporturi de munc , neputând întruni

elementele constitutive ale unei infrac iuni de corup ie. Se concluzioneaz în sensul
c noul Cod penal a confirmat acest aspect, men ionând infrac iunea de abuz în

serviciu în capitolul „infrac iuni de serviciu”, asimilarea acesteia unei infrac iuni de

sti

corup ie fiind dat de legea special , respectiv Legea nr.78/2000, cu un scop unic,
darea acesteia în competen a de cercetare a Direc iei Na ionale Anticorup ie i

libertatea de a sanc iona penal activitatea politic .
159.

Se mai sus ine c , din analiza conven iilor i tratatelor interna ionale la

care România este parte, cum ar fi Conven ia penal privind corup ia, adopta la
Strasbourg la 27 ianuarie 1999, ratificat prin Legea nr.27/2002, rezult f r dubiu c
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fapte de corup ie sunt cele prev zute de art.2 i 3 din Conven ie, respectiv: luarea de
mit , darea de mit , traficul de influen , sp larea produselor ob inute din infrac iunile
de corup ie i infrac iuni contabile. Se poate constata cu u urin
abuz în serviciu i neglijen

c infrac iunile de

în serviciu nu se reg sesc reglementate ca fapte de

corup ie. Mai mult, în virtutea principiului suveranit ii, statul poate aprecia asupra
unor condi ii concrete de sanc ionare a unor fapte, de abrogare a altor fapte sau de
modificare a unor prevederi legale.

În privin a art.I pct.51 [cu referire la art.297 alin.(3)] din lege, se

rip
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160.

apreciaz c obiec ia de neconstitu ionalitate este inadmisibil , în considerarea
prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992, care impun cerin a motiv rii

sesiz rilor i implic atât invocarea normelor constitu ionale pretins înc lcate, cât i
expunerea argumentelor pe care este întemeiat critica de neconstitu ionalitate (a se

vedea Decizia Cur ii Constitu ionale nr.1313 din 4 octombrie 2011). Cu privire la
necesitatea introducerii acestui alineat, se arat c legiuitorul a avut în vedere
considerente Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.68 din 27 februarie 2017, paragrafele
110-115.

161.

În privin a art.I pct.52 [cu referire la abrogarea art.298] din lege, se

arat c , prin Decizia nr.518 din 6 iulie 2017 (paragraful 28) i Decizia nr.405 din 15

iunie 2016 (paragrafele 68-70, 77 i 78), Curtea Constitu ional a f cut aprecieri cu

privire la introducerea infrac iunii de neglijen

în serviciu în dreptul românesc i

necesitatea ca aceast infrac iune s fie reconsiderat , existând un paralelism cu
r spunderea din dreptul muncii, contraven ional

i civil . Dispozi iile privind

neglijen a în serviciu au fost abrogate raportat la faptul c acestea se refer , ca şi în

sti

cazul abuzului în serviciu, la raporturi stabilite în cadrul unui contract de munc , iar

neîndeplinirea sau îndeplinirea eronat este determinat de culp

i nu de inten ie, ca

form a vinov iei. Mai mult, ca şi abuzul în serviciu, ea se poate aplica oric rui
func ionar care ar s vâr i o fapt , indiferent de prejudiciul existent. Este foarte greu
s se disting între abaterea disciplinar

i fapta penal , dat fiind c ambele forme

81

elemente clare de distinc ie.
162.
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sunt reglementate în acela i mod. Astfel, se ajunge la incrimin ri discre ionare, f r
În plus, fa de Decizia Cur ii Constitu ionale nr.518 din 6 iulie 2017, în

care s-a configurat con inutul constitutiv al infrac iunii în aceea i manier ca la abuzul
în serviciu, devine imposibil de imaginat cum s-ar putea înc lca expres o norm ,
dac func ionarul nu ar cunoa te-o i nu ar urm ri un scop ilicit. Astfel, exist o
contradic ie: dac func ionarul cunoa te textul de lege i îl încalc voit, atunci forma
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de vinov ie a culpei nu poate fi re inut . Dac nu îl cunoa te din motive independente
de voin a sa (nu are competen a de a o cunoa te), atunci nu poate exista nicio form
de vinov ie a acestuia.
163.

În privin a art.I pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) i (4)] din lege,

se arat c nu se încalc dispozi iile art.16 alin.(1) din Constitu ie prin faptul c s-a

permis ca prejudiciul s fie achitat de o persoan , iar beneficiul pedepsei s se aplice
tuturor f ptuitorilor. Faptul c beneficiul poate fi al unei persoane sau al tuturor este
o chestiune de op iune a legiuitorului, pe care acesta o stabileşte atunci când interesul

s u este de a recupera prejudiciul creat, iar rela iile dintre inculpa i pot fi solu ionate
de ace tia în alte condi ii (ac iune în desocotire). Cu privire la alin.(4), termenul

prev zut a fost stabilit tocmai pentru a asigura o posibilitate de acoperire a
prejudiciului i nu are nicio leg tur cu termenele stabilite în alte legi.
164.

Reconfigurarea art.308 a fost necesar având în vedere c infrac iunile

prev zute la alin.(1) sunt comise i în mediul privat, iar interesul statului este de
recuperare rapid

i integral a prejudiciului creat printr-o fapt penal . Astfel, s-a

dorit stimularea achit rii prejudiciului de c tre inculpa i tocmai cu scopul final

sti

men ionat anterior. Pe cale de consecin , pentru a putea stimula pe cineva s
îndeplineasc un act s-a apreciat c este necesar acordarea unei facilit i, respectiv

reducerea limitelor de pedeaps la jum tate, aceasta tocmai pentru c interesul statului
este s recupereze prejudiciile produse, inclusiv prin acordarea unei anumite clemen e
legale cu scopul final al recuper rii integrale a prejudiciului, şi nu s

in în

penitenciare persoanele care au produs prejudicii. Totodat , având în vedere
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necesitatea lu rii de m suri în sensul sporirii interesului pentru achitarea sumelor
datorate, a fost necesar introducerea unui alineat care s statueze faptul c de clauza
de reducere a pedepselor beneficiaz to i cei care au comis sau au participat la
s vâr irea faptei, indiferent de persoana care a achitat prejudiciul provocat.
165.

În privin a art.I pct.62 [cu referire la art.367 alin.(6)] din lege, se arat

c legiuitorul a urm rit prin modificarea textului acordarea posibilit ii judec torului
de a diferen ia participa ia penal

i circumstan ele agravante de grupul infrac ional.
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Legiuitorul a considerat c se impune revenirea la vechea reglementare din Legea
nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalit ii organizate, reglementare
care era mai potrivit în raport cu ra iunea incrimin rii acestei infrac iuni. Grupul
infrac ional organizat trebuie s aib o anumit structur

i un scop precis, iar în

obiectul s u de activitate trebuie s intre infrac iuni grave. Astfel, în condi iile unei

particip ri ocazionale la comiterea infrac iunilor, aceast participa ie va constitui una
dintre formele participa iei penale la comiterea faptei care formeaz obiectul grupului,
i nu grup infrac ional organizat.
166.

Incriminarea faptei în noua form este necesar pentru a da posibilitatea

judec torului, prin textul legal, s poat analiza diferen iat circumstan a agravant de
grupul infrac ional, care presupune participarea mai multor persoane într-un mod

organizat, pe paliere bine structurate i stabilite, astfel încât sanc ionarea grupului s

se fac în raport cu gravitatea real a faptei i nu doar printr-o simpl defini ie lipsit
de scopul pentru care a fost incriminat.
167.

Având în vedere cele anterior expuse, se apreciaz c dispozi iile Legii

pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum i

sti

a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie
sunt constitu ionale prin raportare la prevederile art.1 alin.(3) i (5), art.11 alin.(1),

art.16 alin.(1) i (2), art.21 alin.(1) i (2), art.24, art.30, art.31, art.42, art.61, art.64
alin.(1), art.69 alin.(2), art.74, art.75, art.124 alin.(2) i (3), art.131 alin.(1), art.146,
art.147, precum i ale art.148 din Constitu ie.
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Pre edintele Camerei Deputa ilor, în Dosarul nr.1051A/2018, arat c

legea criticat
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168.

cerin ele constitu ionale privind claritatea, precizia

i

previzibilitatea normelor juridice, atribuite s asigure sistematizarea, unificarea i
coordonarea legisla iei, prev zute de art.1 alin.(3) i (5) din Constitu ie României.
Pentru a fi respectat de destinatarii s i, legea trebuie s îndeplineasc anumite cerin e
de claritate şi previzibilitate, astfel încât aceşti destinatari s îşi poat adapta în mod
corespunz tor conduita. În acest sens, este invocat

jurispruden a Cur ii

rip
es
ur
s

Constitu ionale, respectiv Decizia nr.903 din 6 iulie 2010, Decizia nr.743 din 2 iunie
2011 şi Decizia nr.447 din 29 octombrie 2013, precum şi cea a Cur ii Europene a
Drepturilor Omului, respectiv Hot rârea din 15 noiembrie 1996, pronun at în cauza
Cantoni împotriva Fran ei, paragraful 29, Hot rârea din 25 noiembrie 1996,
pronun at în cauza Wingrove împotriva Regatului Unit, paragraful 40, Hot rârea din
4 mai 2000, pronun at în cauza Rotaru împotriva României, paragraful 55, şi
Hot rârea din 9 noiembrie 2006, pronun at în cauza Leempoel & S.A. ED. Cine
Revue împotriva Belgiei, paragraful 59.
169.

Se arat c legea criticat este clar , întrucât în con inutul s u nu se

reg sesc pasaje obscure sau solu ii normative contradictorii, este precis , fiind
redactat într-un stil specific normativ dispozitiv, care prezint norma instituit f r
explica ii sau justific ri. Conceptele
concordan

i no iunile utilizate sunt configurate în

cu dreptul pozitiv, iar stabilitatea solu iilor normative este departe de a

fi ambigu , acestea fiind redate previzibil i univoc, cu respectarea prevederilor Legii
nr.24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative.
170.

Existen a unor probleme de interpretare şi aplicare a legii este inerent

sti

oric rui sistem de drept, deoarece, în mod inevitabil, normele juridice au un anumit
grad de generalitate; se face trimitere la Hot rârile Cur ii Europene a Drepturilor
Omului din 25 august 1998 şi 24 mai 2007, pronun ate în cauzele Hertel împotriva
Elve iei, respectiv Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României. Se mai

indic faptul c întinderea no iunii de previzibilitate depinde îns , într-o larg m sur ,
de con inutul textului respectiv, de domeniul la care se refer , precum şi de num rul
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e.r
o

şi de calitatea destinatarilor s i. Asemenea consecin e nu au nevoie s fie previzibile
cu o certitudine absolut . O atare certitudine, oricât de dorit ar fi, este imposibil de
realizat şi, mai mult, poate da naştere la o rigiditate excesiv a reglement rii.
171.

Referitor la principiul securit ii juridice, care cuprinde, în principal,

neretroactivitatea legii, accesibilitatea şi previzibilitatea legii, asigurarea interpret rii
unitare a legii, se apreciaz c aceste exigen e sunt îndeplinite de legea criticat .
172.

Fa

de prevederile art.11 alin.(1) i (2) din Constitu ie, se subliniaz

rip
es
ur
s

faptul c , drept urmare a ratific rii sau a ader rii la conven iile interna ionale, statul
român i-a asumat obliga iile de a respecta i transpune prevederile interna ionale în
dreptul intern, obliga ii ce constituie garan ii pentru protec ia drepturilor i libert ilor
cet enilor. Raportat la modificarea operat în privin a art.291 alin.(1) din Codul
penal, se arat c este în concordan atât cu Legea fundamental , cât i cu prevederile
Conven iei penale privind corup ia, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1999,
ratificat prin Legea nr.27/2002. Se sus ine c , în considerarea art.61 alin.(1) din
Constitu ie, potrivit c ruia „Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a
rii”, competen a de legiferare a acestuia nu poate fi limitat . Se concluzioneaz în

sensul c actul normativ nu încalc prevederile art.11 alin.(1) din Constitu ie.
173.

În raport cu prevederile art.147 alin.(4) din Constitu ie, se arat c

deciziile pronun ate de Curtea Constitu ional sunt general obligatorii i au putere
numai pentru viitor, adic vizeaz cu acelea i efecte toate autorit ile publice i toate
subiectele individuale de drept. Forma preconizat a textului art.173 alin.(2)-(4) din

Codul penal eviden iaz

caracterul general obligatoriu al deciziilor Cur ii

Constitu ionale, atât în ceea ce prive te dispozitivul, cât i considerentele, astfel c

sti

prin textul nou-introdus este respectat efectul pentru viitor al acestora. În aceste

condi ii, se sus ine c , prin raportare la prevederile art.61 alin.(1) din Constitu ie, care
stabilesc c Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român i
unica autoritate legiuitoare a rii, competen a de legiferare a Parlamentului nu poate
fi limitat , astfel c actul normativ nu încalc prevederile art.147 alin.(4) din
Constitu ie.
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Având în vedere cele expuse, se concluzioneaz în sensul c dispozi iile

e.r
o

174.

legii criticate sunt constitu ionale prin raportare la prevederile art.1 alin.(3) i (5),
art.11 alin.(1) i (2), precum i ale art.147 alin.(4) din Constitu ie.
175.

Preşedintele Camerei Deputa ilor, în Dosarul nr.1192A/2018, referitor

la criticile de neconstitu ionalitate extrinsec , cu privire la sus inerea conform c reia
în procedura de adoptare a legii criticate nu a fost respectat termenul de 60 de zile,
prev zut la art.75 alin.(2) din Constitu ie, se arat c Legea fundamental nu

rip
es
ur
s

reglementeaz nici modalitatea de calcul al acestui termen, nici data de la care el
începe s curg . Se mai arat c acest termen, contrar sus inerilor autorului sesiz rii,
nu a fost calificat de Curtea Constitu ional drept termen aplicabil în raporturile
constitu ionale dintre autorit ile publice, jurispruden a instan ei de contencios
constitu ional referindu-se doar la termenele prev zute la art.15 din Legea nr.47/1992

privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale. Se sus ine c , de altfel, o
astfel de calificare nu ar fi posibil , întrucât între autorit ile publice se afl

Parlamentul, f r a fi incluse în aceast categorie fiecare dintre Camerele care îl
compun. Prin urmare, modalitatea de calcul al termenelor, aplicabil în procedura de
adoptare a actelor normative, r mâne cea prev zut la art.119 din Regulamentul

Senatului, iar, conform acesteia, termenul de 60 de zile, care a început s curg la data
de 18 aprilie 2018, a fost corect calculat, potrivit dispozi iilor constitu ionale i
regulamentare mai sus men ionate.
176.

În ceea ce prive te respectarea procedurii de convocare a Camerei

Deputa ilor în sesiune extraordinar , se face trimitere la prevederile art.61 alin.(2) i
art.66 din Constitu ie, ar tându-se c , în privin a acesteia, legiuitorul constituant a

sti

dispus, în mod exclusiv, cu privire la urm toarele dou aspecte: subiectele de drept
competente s

solicite convocarea fiec rei Camere în sesiune extraordinar

i

subiectul de drept abilitat s procedeze la convocarea unei Camere în cauz . Referitor
la primul aspect, se arat c titularii dreptului de a solicita convocarea unei Camerei
a Parlamentului în sesiune extraordinar sunt, în mod expres i limitativ, enumera i în
cuprinsul art.66 din Constitu ie, ace tia fiind Pre edintele României, Biroul
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i cel pu in o treime din num rul

e.r
o

permanent al Camerei a c rei convocare se solicit

total al membrilor respectivei Camere. Se observ c prevederile constitu ionale nu
reglementeaz

i modalitatea concret în care se realizeaz solicitarea, aceasta fiind,

prin urmare, l sat la latitudinea subiectelor de drept abilitate s se implice în acest
demers. Prin raportare la aspectele anterior men ionate, se arat c sus inerile
autorului sesiz rii de neconstitu ionalitate sunt neîntemeiate. Se face trimitere la
Deciziile Cur ii Constitu ionale nr.223 din 13 aprilie 2016 i nr.738 din 19 septembrie
c , în conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Legea

rip
es
ur
s

2012. Se arat

fundamental , a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.534 din
27 iunie 2018, Decizia Pre edintelui Camerei Deputa ilor nr.5/2018 privind
convocarea acestei Camere în sesiunea extraordinar din data de 2 iulie 2018, ora
14.00, pentru perioada 2-19 iunie 2018. În aplicarea prevederilor art.66 alin.(2) din
Constitu ie, în edin a Biroului permanent al Camerei Deputa ilor din data de 27 iunie
2018, la pct.12 de pe ordinea de zi, a fost înscris proiectul de decizie privind
convocarea Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar . Totodat , având în vedere
dispozi iile art.21 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputa ilor, conform c ruia
Pre edintele Camerei Deputa ilor face parte din Biroul permanent al acestei Camere
i este pre edintele Biroului permanent, respectiv caracterul colegial al Biroului

permanent i modalitatea în care se desf oar lucr rile în cadrul s u, apare, în mod

obiectiv, necesitatea ca cel pu in un membru s propun acestui organism colegial
m sura preconizat , propunere care îmbrac forma unor acte preg titoare, aferente
etapei procedurale prealabile, pe care legiuitorul constituant nu a reglementat-o în
mod expres.

Referitor la mecanismul de adoptare a hot rârilor în Biroul permanent,

sti

177.

se face trimitere la Decizia Biroului permanent al Camerei Deputa ilor nr.2/2016 i se
sus ine c toate documentele care urmeaz s fie prezentate în cadrul acestuia se
depun la Secretariatul General al Camerei Deputa ilor, iar Secretarul General al
acestei Camere, cu aprobarea prealabil a Pre edintelui aceleia i Camere, întocme te
proiectul ordinii de zi a Biroului permanent. Se sus ine c , în prezenta cauz ,
87

e.r
o

respectând aceast procedur , Pre edintele Camerei Deputa ilor a depus un proiect de
decizie privind convocarea Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar , ar tând
ordinea de zi i perioada de desf urare a acesteia. Aceast solicitare a Pre edintelui
Camerei Deputa ilor, de convocare a unei sesiuni extraordinare, a fost dezb tut de
Biroul permanent al Camerei Deputa ilor în edin a din 27 iunie 2018 i, în urma
însu irii acestei propuneri de c tre majoritatea membrilor Biroului permanent,
solicitarea Pre edintelui s-a transformat într-o cerere a Biroului permanent de

rip
es
ur
s

convocare a sesiunii extraordinare.
178.

Pentru aceste motive, se sus ine c dispozi iile Legii pentru modificarea

i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum i a Legii nr.78/2000

pentru prevenirea, descoperirea

i sanc ionarea faptelor de corup ie sunt

constitu ionale în raport cu criticile de neconstitu ionalitate extrinsec formulate de
autorul sesiz rii de neconstitu ionalitate.
179.

Referitor la criticile de neconstitu ionalitate intrinsec , se sus ine c

legea criticat respect cerin ele de claritate, precizie i previzibilitate impuse de
dispozi iile art.1 alin.(3) i (5) din Constitu ie. Se face trimitere la Deciziile Cur ii
Constitu ionale nr.903 din 6 iulie 2010, nr.743 din 2 iunie 2011 i nr.447 din 29

octombrie 2013, precum i la Hot rârile Cur ii Europene a Drepturilor Omului, din
15 noiembrie 1996, 25 noiembrie 1996, 4 mai 2000 i 9 noiembrie 2006, pronun ate
în cauzele Cantoni împotriva Fran ei, paragraful 29, Wingrove împotriva Regatului
Unit, paragraful 40, Rotaru împotriva României, paragraful 55, i Leempoel & S.A.

ED. Cine Revue împotriva Belgiei, paragraful 59. Se sus ine c , prin raportare la
standardele de constitu ionalitate i conven ionalitate stabilite prin jurispruden a

sti

anterior ar tat , Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind

Codul penal, precum i a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sanc ionarea faptelor de corup ie este clar , nu con ine solu ii juridice contradictorii
i este precis , fiind redactat

într-un stil specific, normativ, cu respectarea

prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru adoptarea
actelor normative.
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Se arat c în orice sistem de drept legile au un caracter inerent de

e.r
o

180.

generalitate, dar c normele pe care le con in nu pot prezenta o precizie absolut ,
legiuitorul recurgând, mai degrab , la trimiteri la categorii generale decât la categorii
exhaustive. Se arat , totodat , c întinderea no iunii de previzibilitate depinde, într-o
mare m sur

de con inutul dispozi iilor legale avute în vedere, de domeniul

reglementat i de num rul i calitatea destinatarilor lor i c aceast nevoie de
previzibilitate nu trebuie s duc la o rigiditate excesiv , fiind necesar ca legea s

rip
es
ur
s

poat fi adaptat schimb rilor de situa ie. Se face trimitere, de asemenea, la Decizia
Cur ii Constitu ionale nr.22 din 20 ianuarie 2016 i la Hot rârile Cur ii Europene a

Drepturilor Omului din 25 august 1998 i 24 mai 2007, pronun ate în cauzele Hertel
împotriva Elve iei i Dragotoniu i Militaru-Pidhorni împotriva României.
181.

Cu privire la critica de neconstitu ionalitate referitoare la prevederile art.I

pct.2 din legea criticat , cu referire la art.5 alin.(11)-(14) din Codul penal, se sus ine

c prin acestea legiuitorul a prev zut criteriile i procedura de urmat pentru aplicarea
legii penale mai favorabile, în acord cu Decizia Cur ii Constitu ionale nr.265 din 6
mai 2014. Se mai arat c autorul obiec iei de neconstitu ionalitate nu a motivat
pretinsa înc lcare, prin textul criticat, a prevederilor art.1 alin.(5) din Constitu ie,

motiv pentru care, din perspectiva acestei critici, obiec ia de neconstitu ionalitate este
inadmisibil . Se face trimitere la Decizia Cur ii Constitu ionale nr.1313 din 4
octombrie 2011. Se sus ine, totodat , c dispozi iile criticate nu contravin nici
prevederilor art.11 din Legea fundamental .
182.

Referitor la abrogarea dispozi iilor art.175 alin.(2) din Codul penal i la

modificarea art.297 alin.(1) din acela i cod, prin dispozi iile art.I pct.30 i 50 din legea

sti

criticat , se sus ine c aceste interven ii legislative sunt în acord atât cu prevederile
Constitu iei, cât i cu cele ale Conven iei Na iunilor Unite împotriva corup iei,
adoptat la New York la 31 octombrie 2003 i ratificat de România prin Legea
nr.365/2004. Se arat c aceste dispozi ii legale au fost adoptate de Parlament,
conform art.61 alin.(1) din Constitu ie, c acestea nu încalc prevederile art.16 alin.(1)
din Legea fundamental

i c pretinsa înc lcare, prin textele criticate, a principiului
89

este inadmisibil .
183.

Acest

ultim aspect

e.r
o

egalit ii în drepturi nu a fost motivat de autorul sesiz rii, motiv pentru care aceasta
este

sus inut

i

cu

privire

la

pretinsa

neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.155 alin.(2) i (3) din Codul penal, în forma
modificat prin art.I pct.27 din legea criticat , f cându-se, din nou, trimitere la
Decizia Cur ii Constitu ionale nr.1313 din 4 octombrie 2011. Se arat c

i aceste

prevederi legale au fost adoptate conform art.61 alin.(1) din Constitu ie.

Cu privire la pretinsa neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.42 din

rip
es
ur
s

184.

legea criticat , referitoare la art.277 alin.(1)-(3) din Codul penal, se sus ine c acestea
nu contravin prevederilor art.30, 31 i 127 din Constitu ie. Se arat c libertatea de
exprimare nu este absolut , c aceasta poate fi exercitat în limitele prev zute la art.30
alin.(6) din Constitu ie i c , în considerarea valorilor enumerate în cuprinsul normei
constitu ionale anterior men ionate, au fost reglementate anumite limite în calea

accesului persoanelor la anumite categorii de informa ii.
185.

De asemenea, se arat c autorul obiec iei de neconstitu ionalitate invoc

înc lcarea, prin prevederile art.I pct.21 i 26 din legea criticat , a dispozi iilor art.124

alin.(2) i (3) din Constitu ie, f r a motiva îns pretinsa înc lcare, conform cerin elor
prev zute la art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind organizarea i func ionarea
Cur ii Constitu ionale. Se sus ine c independen a judec torilor nu este un scop în
sine, ci o garan ie oferit cet enilor i c sarcina legiuitorului este de a realiza
echilibrul necesar între independen a i responsabilitatea judec torilor, cu respectarea
dispozi iilor constitu ionale în aceast materie i a angajamentelor pe care România
i le-a asumat prin tratatele la care este parte. Se face trimitere la Deciziile Cur ii

sti

Constitu ionale nr.2 din 11 ianuarie 2012 i nr.1 din 8 februarie 1994, prin care
instan a de contencios constitu ional a statuat c legiuitorul are competen a exclusiv
de a stabili regulile de desf urare a procedurilor judiciare, conform prevederilor

art.126 alin.(2) din Constitu ie.
186.

În fine, cu privire la pretinsa neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I

pct.43 [cu referire la art.277 alin.(32)] din legea criticat , se sus ine c acestea nu
90

e.r
o

contravin prevederilor art.131 alin.(1) din Constitu ie. Se arat , în acest sens, c , prin
pronun area unor decizii de admitere, instan a de contencios constitu ional nu devine
un legiuitor pozitiv, ca efect al prevederilor art.147 alin.(4) din Legea fundamental .
187.

Se conchide c dispozi iile Legii pentru modificarea i completarea Legii

nr.286/2009 privind Codul penal, precum i a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie sunt în acord cu prevederile
constitu ionale ale art.1 alin.(3)-(5), art.11 alin.(1) i (2), art.16 alin.(1) i (2), art.21

rip
es
ur
s

alin.(1) i (2), art.22, art.30, art.31, art.124 alin.(2) i (3), art.131 alin.(1), art.147
alin.(4) i art.148.
188.

Pre edintele Senatului i Guvernul nu au comunicat punctele lor de

vedere pân la data pronun rii prezentei decizii.
189.

Curtea, la termenul de judecat din 17 septembrie 2018, a amânat

succesiv dezbaterile pentru datele de 16 şi 24 octombrie 2018, când, având în vedere
obiectul sesiz rilor de neconstitu ionalitate, în temeiul art.139 din Codul de procedur

civil coroborat cu art.14 din Legea nr.47/1992, a dispus conexarea Dosarelor

nr.1051A/2018 şi nr.1192A/2018 la Dosarul nr.1050A/2018, care este primul
înregistrat. Prin aceeaşi încheiere, Curtea, având în vedere complexitatea cauzei, în

temeiul art.395 alin.(1) din Codul de procedur civil coroborat cu art.14 din Legea

ur.47/1992, a dispus continuarea deliber rilor asupra cauzei pentru data de 25
octombrie 2018, dat la care a pronun at prezenta decizie.
190.

La dosarul cauzei preşedintele Partidului Na ional Liberal a transmis

Cur ii Constitu ionale o solicitare de suspendare a solu ion rii cauzelor aflate pe rolul
acesteia privitoare la modific rile aduse Codului penal, pân

la finalizarea şi

sti

publicarea punctelor de vedere ale Comisiei de la Vene ia, respectiv pân

la

solu ionarea de c tre Curtea de Justi ie a Uniunii Europene a întreb rilor preliminare
propuse a fi formulate, potrivit art.267 din Tratatul privind func ionarea Uniunii
Europene, în Dosarul nr.1050A/2018. Se men ioneaz faptul c , în data de 28 iunie

2018, Comisia de monitorizare a Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei [APCE]
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e.r
o

a sesizat Comisia de la Vene ia în vederea analiz rii modific rilor aduse Codului
penal.
191.

De asemenea, la dosarul cauzei, Asocia ia Forumul Judec torilor din

România, cu sediul în Bucureşti, a depus, în calitate de amicus curiae, un memoriu
cu privire la obiec ia de neconstitu ionalitate formulat . Totodat , Asocia ia Forumul
Judec torilor din România, cu sediul în Bucureşti, printr-un înscris distinct, a adresat
Cur ii Constitu ionale un apel pentru valorificarea opiniilor Comisiei de la Vene ia în

rip
es
ur
s

privin a modific rilor aduse Codului penal.
192.

În Dosarul nr.1050A/2018, autorii obiec iei de neconstitu ionalitate, în

prealabil motiv rii acesteia, au solicitat Cur ii Constitu ionale formularea a cinci
întreb ri preliminare în baza art.267 din Tratatul privind func ionarea Uniunii
Europene [în continuare TFUE], dup cum urmeaz :
193.

Întrebarea nr.1: „Procedura de control prealabil al constitu ionalit ii

unei legi, procedur prev zut de art.15 din Legea nr.47/1992, reprezint un litigiu
real în sensul art.267 din TFUE?”
194.

Întrebarea nr.2: „Art.2 din Tratatul privind Uniunea European [în

continuare TUE], coroborat cu art.4 din TUE, şi principiul suprema iei dreptului

Uniunii se opun adopt rii şi intr rii în vigoare a unor m suri na ionale de ordin
legislativ care ar avea ca efect violarea grav a unei valori dintre cele prev zute de
art.2 din TUE, respectiv violarea statului de drept în ordinea juridic na ional a unui
stat membru al UE, (m surile prev zute de art.I punctul 39, punctul 40 cu privire la
alin.4 i alin.6, precum i punctul 41 cu privire la alin.4, literele a, c şi d din Legea
nr.406/2018 adoptat de Parlament, prin care legiuitorul a restrâns în mod sever sfera

sti

de aplicare a infrac iunilor de m rturie mincinoas
195.

i favorizare a infractorului)?”

Întrebarea nr.3: „Dispozi iile art.2 - 4 din Conven ia elaborat în

temeiul articolului K.3 alineatul 2 litera c) din Tratatul privind Uniunea European ,
referitoare la lupta împotriva corup iei, care implic func ionari ai Comunit ilor
Europene sau func ionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, trebuie
interpretate în sensul c se opun m surii na ionale prev zute de art.I pct.22, 23 i 24
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e.r
o

din Legea nr.406/2018 aprobat de c tre Parlamentul României, prin care legiuitorul
a condi ionat infrac iunea de abuz în serviciu de ob inerea unui folos material
necuvenit pentru f ptuitor sau pentru o rud de pân la gradul al II-lea inclusiv?”
196.

Întrebarea nr.4: „Art.5 şi art.6 din Directiva 2014/42/UE trebuie

interpretate în sensul în care se opun art.III şi art.I pct.50 din «Legea nr.406/2018»
aprobat de c tre Parlamentul României, prin care legiuitorul a impus cerin e mai
restrictive pentru aplicarea confisc rii extinse decât cele prev zute de Directiv ?”

Întrebarea nr.5: „Art.2 din TUE, coroborat cu art.4 din TUE şi

rip
es
ur
s

197.

principiul efectivit ii se opun adopt rii şi intr rii în vigoare a m surii prev zute de

art.I, punctele 26 şi 27 din «Legea nr.406/2018» aprobat de c tre Parlamentul

României (prin care legiuitorul a redus termenele de prescrip ie în materie penal de
o asemenea manier încât o mare parte a proceselor penale din România nu vor mai
putea fi finalizate ca urmare a intervenirii prescrip iei), m sur na ional de ordin

legislativ care ar avea ca efect violarea grav a unei valori dintre cele prev zute de
art.2 din TUE, respectiv violarea statului de drept în ordinea juridic na ional a unui
stat membru al UE?”
198.

Cu privire la admisibilitatea celor 5 întreb ri preliminare propuse, se

arat c prezenta procedur este una care are loc în fa a unei instan e cu unic grad de
jurisdic ie, iar Curtea Constitu ional este o instan

în sensul art.267 din Tratat. Se

fac trimiteri la Hot rârea din 30 septembrie 2003, pronun at în cauza C-224/01
Köbler împotriva Austriei, şi Hot rârea din 5 iunie 2018, pronun at în cauza C673/16 Relu Adrian Coman i al ii împotriva Inspectoratului General pentru Imigr ri
i a Ministerului Afacerilor Interne. Având în vedere faptul c atât controlul a priori,

sti

cât şi cel a posteriori de constitu ionalitate vizeaz verificarea conformit ii legii cu

Constitu ia, se subliniaz c în m sura în care transmiterea unei întreb ri preliminare
a fost declarat admisibil de c tre Curtea Constitu ional şi de c tre CJUE, mutatis

mutandis transmiterea unei întreb ri preliminare este admisibil

şi în cadrul

controlului a priori de constitu ionalitate. Se indic faptul c , pentru evaluarea
admisibilit ii cererii de trimitere a întreb rilor preliminare, trebuie analizat
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e.r
o

îndeplinirea urm toarelor condi ii: (i) s fie vorba despre interpretarea tratatului sau
a actelor adoptate de institu iile, organele, oficiile sau agen iile Uniunii; (ii) s nu
existe jurispruden

în materia respectiv care s poat fi aplicat în cazul dat; (iii)

interpretarea corect care trebuie dat normei de drept în cauz s nu fie evident ; (iv)
întrebarea s fie pertinent / s aib influen

asupra solu ion rii cauzei (r spunsul

Cur ii fiind necesar pentru pronun area unei hot râri în cauz ).
199.

Raportat la cauza de fa , se men ioneaz c cererea de înaintare a unor

rip
es
ur
s

întreb ri preliminare (i) vizeaz interpretarea unor dispozi ii din Tratat şi din normele
de drept derivat ale Uniunii Europene, cu privire la care (ii) nu exist jurispruden
care s poat fi aplicat în cazul dat şi pentru care (iii) interpretarea corect nu este

evident . Totodat , se sus ine c întreb rile preliminare propuse a fi înaintate sunt
pertinente, r spunsul CJUE fiind necesar pentru pronun area de c tre instan a
na ional a unei solu ii în prezenta procedur . Potrivit art.2 din TUE, Uniunea se
întemeiaz pe valorile respect rii demnit ii umane, libert ii, democra iei, egalit ii,
statului de drept, precum i pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor
persoanelor care apar in minorit ilor. Aceste valori sunt comune statelor membre
într-o societate caracterizat

prin pluralism, nediscriminare, toleran , justi ie,

solidaritate i egalitate între femei i b rba i. În temeiul principiului cooper rii loiale,

prev zut de art.4 din TUE, trebuie ar tat c încrederea reciproc dintre statele membre
i în special dintre instan ele lor se întemeiaz pe premisa fundamental potrivit c reia

statele membre împ rt esc o serie de valori comune pe care se întemeiaz Uniunea,
dup cum se precizeaz la art.2 din TUE. În temeiul aceluiaşi principiu, le este interzis
statelor membre s adopte sau s men in dispozi ii legislative care s fie contrare sau

sti

care s reprezinte un obstacol pentru îndeplinirea obiectivelor tratatelor.
CURTEA,

examinând obiec ia de neconstitu ionalitate, punctele de vedere ale pre edintelui
Camerei Deputa ilor, rapoartele judec torului-raportor, dispozi iile legii criticate,

raportate la prevederile Constitu iei, precum şi Legea nr.47/1992, re ine urm toarele:
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Cu privire la cererile formulate de pre edintele Partidului Na ional

e.r
o

200.

Liberal privind amânarea/suspendarea solu ion rii cauzelor pân la o dat ulterioar
formul rii

i comunic rii punctului de vedere al Comisiei Europene pentru

Democra ie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Vene ia), plenul Cur ii
constat c punctul de vedere despre care fac vorbire autorii cererilor vizeaz
competen a principal a Comisiei de la Vene ia, aceea de a oferi statelor membre
solicitante consiliere legal , sub forma opiniilor legale/avizelor exprimate cu privire

rip
es
ur
s

la proiecte de acte normative sau legisla ie aflat în vigoare, care este supus
revizuirii. Aceste opinii legale/avize pot fi valorificate în cadrul procesului de
legiferare, în elaboarea sau modificarea actelor normative, iar nu în cadrul controlului
de constitu ionalitate efectuat de Curtea Constitu ional , care vizeaz

exclusiv

verificarea conformit ii cu Constitu ia României a dispozi iilor legale deja adoptate

de autoritatea legiuitoare. Prin urmare, plenul Cur ii Constitu ionale constat c , în
analiza materiei supuse controlului de constitu ionalitate în prezentele cauze, punctul
de vedere formulat de Comisia de la Vene ia nu prezint relevan constitu ional [a
se vedea şi Decizia nr.633 din 12 octombrie 2018, nepublicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, la data pronun rii prezentei decizii].
201.

De asemenea, Curtea mai re ine c cererea formulat a r mas f r obiect

ca urmare a faptului c , între timp, Avizul nr.930/2018 privind modific rile aduse
Codului penal şi Codului de procedur penal a fost adoptat de Comisia de la Vene ia,
la cea de-a 116-a sa reuniune plenar din 19- 20 octombrie 2018.
202.

Curtea respinge, ca inadmisibile, cererile de sesizare a Cur ii de Justi ie

a Uniunii Europene cu întreb rile preliminare formulate în Dosarul nr.1050A/2018,

sti

având în vedere c , în cadrul controlului a priori de constitu ionalitate, instan a

constitu ional nu poate sesiza Curtea de Justi ie a Uniunii Europene, în temeiul
art.267 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene [a se vedea Decizia nr.533
din 18 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.673 din 3
august 2018, par.41 şi urm].
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Curtea a fost legal sesizat şi este competent , potrivit dispozi iilor

e.r
o

203.

art.146 lit.a) din Constitu ie şi ale art.1, art.10, art.15, art.16 şi art.18 din Legea
nr.47/1992, s se pronun e asupra constitu ionalit ii prevederilor legale criticate.
204.

Obiectul controlului de constitu ionalitate îl constituie dispozi iile

art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(11)-(14)], pct.4 [cu referire la art.17 lit.a)], pct.5 [cu
referire la art.35 alin.(1) fraza a doua], pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.b), c) şi
e)], pct.10 [cu referire la art.64 alin.(1)], pct.11 [cu referire la abrogarea art.64

rip
es
ur
s

alin.(6)], pct.13 [cu referire la art.75 alin.(1) lit.d)], pct.14 [cu referire la art.75 alin.(2)
lit.d)], pct.15 [cu referire la art.75 alin.(3)], pct.17 [cu referire la abrogarea art.91
alin.(1) lit.c)], pct.20 [cu referire la art.96 alin.(4)], pct.21 [cu referire la art.100],
pct.22 [cu referire la art.1121 alin.(1) şi (2)], pct.23 [cu referire la art.1121 alin.(21)],

pct.24 [cu referire la art.1121 alin.(3)], pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi

c)], pct.27 [cu referire la art.155 alin.(2) şi (3)], pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-

(5)], pct.30 [cu referire la abrogarea art.175 alin.(2)], pct.31 [cu referire la art.177

alin.(1) lit.b) şi c)], pct.32 [cu referire la art.1871], pct.38 [cu referire la art.257

alin.(4)], pct.39 [cu referire la art.269 alin.(3)], pct.40 [cu referire la art.269 alin.(4)-

(6)], pct.41 [cu referire la art.273 alin.(4)], pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1)-(3)],
pct.43 [cu referire la art.277 alin.(31) şi (32)], pct.46 [cu referire la art.290 alin.(3)],
pct.47 [cu referire la art.291 alin.(1)], pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)], pct.50 [cu
referire la art.297 alin.(1)], pct.51 [cu referire la art.297 alin.(3)], pct.52 [cu referire
la abrogarea art.298], pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) şi (4)] şi pct.62 [cu referire
la art.367 alin.(6)] din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009
privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi

sti

sanc ionarea faptelor de corup ie, precum i a legii în ansamblul s u.
205.

Autorii sesiz rilor sus in c dispozi iile criticate contravin prevederilor

constitu ionale ale art.1 alin.(3) privind statul de drept, alin.(4) referitor la statul
român şi alin.(5) în componenta sa privind calitatea legii, art.11 alin.(1) i (2) privind

dreptul interna ional şi dreptul intern, art.15 alin.(2) privind retroactivitatea legii
penale mai favorabile, art.16 alin.(1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art.21 alin.(1)
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i (2) referitor la accesul liber la justi ie, art.22 privind dreptul la via şi la integritate
fizic şi psihic , art.30 privind libertatea de exprimare, art.31 privind dreptul la
informa ie, art.42 privind interzicerea muncii for ate, art.61 privind rolul şi structura
Parlamentului, art.64 alin.(1) privind organizarea intern a Camerelor Parlamentului,
art.66 alin.(2) i (3) referitor la sesiunile parlamentare, art.74 privind ini iativa
legislativ , art.75 privind sesizarea Camerelor, art.124 alin.(2) şi (3) privind
înf ptuirea justi iei şi, cu privire special , asupra independen ei judec torilor, art.127

rip
es
ur
s

privind caracterul public al şedin elor de judecat , art.131 alin.(1) i (2) privind rolul
Ministerului Public, art.146 privind atribu iile Cur ii Constitu ionale, art.147 alin.(1)
i (4) privind efectele deciziilor Cur ii Constitu ionale şi art.148 privind obliga iile

rezultate în urma ader rii la Uniunea European .
(1) Parcursul legislativ al legii analizate
206.

Propunerea legislativ a fost ini iat de 179 de deputa i şi senatori, fiind

înregistrat la Senat la data de 18 aprilie 2018. La data de 3 iulie 2018, Comisia
special comun a Camerei Deputa ilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea
şi asigurarea stabilit ii legislative în domeniul justi iei a adoptat un raport de admitere
cu amendamente. La aceeaşi dat , Senatul a adoptat propunerea legislativ
[pentru=74, împotriv =28, ab ineri=9]. Propunerea legislativ astfel adoptat a fost

transmis Camerei Deputa ilor.
207.

La data de 3 iulie 2018, Comisia special comun a Camerei Deputa ilor

şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilit ii legislative în

domeniul justi iei a adoptat un raport de admitere cu amendamente. La data de 4 iulie
2018, Camera Deputa ilor a adoptat propunerea legislativ

[pentru=167,

sti

împotriv =97, ab ineri=19, nu au votat=1].
208.

La data de 4 iulie 2018 legea a fost depus la Secretarul general pentru

exercitarea dreptului de sesizare asupra constitu ionalit ii legii şi trimis

la

promulgare în data de 6 iulie 2018. La data de 5 iulie 2018, respectiv 25 iulie 2018
un num r de 110 deputa i [Dosar nr.1050A/2018] şi Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie
– Sec iile Unite [Dosar nr.1051A/2018], respectiv Preşedintele României [Dosar
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nr.1192A/2018] au sesizat Curtea Constitu ional , conform art.146 lit.a) teza întâi din
Constitu ie.

(2) Admisibilitatea obiec iei de neconstitu ionalitate
209.

Înainte de a proceda la analiza propriu-zis

a obiec iei de

neconstitu ionalitate, Curtea constat c aceasta îndeplineşte condi iile prev zute de
art.146 lit.a) teza întâi din Constitu ie atât sub aspectul titularului dreptului de
sesizare, întrucât a fost formulat de un num r de 110 deputa i, de Înalta Curte de

rip
es
ur
s

Casa ie i Justi ie – Sec iile Unite i, respectiv, de Pre edintele României, cât şi sub
aspectul obiectului, fiind vorba de o lege adoptat , dar nepromulgat înc .
210.

De asemenea, având în vedere data adopt rii legii şi data sesiz rii Cur ii

Cur ii Constitu ionale, precum şi faptul c

nu exist

nicio obiec ie de

neconstitu ionalitate sau cerere de reexaminare formulat anterior, Curtea constat c ,
în cauz , este aplicabil art.77 alin.(1) din Constitu ie, astfel încât prezenta obiec ie de
neconstitu ionalitate a fost formulat în termen şi este admisibil sub acest aspect.
(3) Criticile de neconstitu ionalitate extrinsec

211.

Prima critic de neconstitu ionalitate extrinsec se refer la faptul c în

procedura de adoptare a acestei legi au fost înc lcate obiectivele expres i limitativ

prev zute pentru activitatea Comisiei speciale comune a Camerei Deputa ilor şi
Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilit ii legislative în
domeniul justi iei, cu consecin a nerespect rii art.1 alin.(3) din Constitu ie. În acest

sens, se men ioneaz c aceast comisie şi-a extins activitatea asupra unui act
normativ care nu se încadreaz în niciuna dinte categoriile de legi pe care Comisia,
potrivit Hot rârii Parlamentului nr.69/2017, putea s le modifice, respectiv art.132 din

sti

Legea nr.78/2000.
212.

Conform art.1 alin.(1) lit.c), d), f) şi g) din Hot rârea Parlamentului

nr.69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputa ilor şi
Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilit ii legislative în
domeniul justi iei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.776 din 29

septembrie 2017, obiectul acestei comisii în privin a legilor în materie penal vizeaz
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înglobarea în cuprinsul Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modific rile şi
complet rile ulterioare, a modific rilor introduse prin Legea nr.187/2012 pentru
punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a modific rilor
introduse prin alte legi ulterioare adopt rii; punerea în acord a deciziilor pronun ate
de Curtea Constitu ional a României prin care s-au declarat neconstitu ionale texte
din Codul penal, în considerarea prevederilor art.147 alin.(1) şi (4) din Constitu ia
României, republicat ; punerea de acord cu concluziile Raportului Comisiei de la

rip
es
ur
s

Vene ia asupra rela iei dintre responsabilitatea ministerial politic şi cea penal din
anul 2013; punerea în acord a rapoartelor GRECO cu prevederile Codului penal
(Raportul de evaluare a României privind incrimin rile, 3 decembrie 2010, pct.23, 24,

111, 112; Raportul de conformitate privind România, 7 decembrie 2012, Regretul
efectiv, caracterul total automat şi obligatoriu al clauzei de nepedepsire a

denun torului, pct.34, 37-42; Al doilea raport de conformitate a României, 12
decembrie 2014, pct.35-37, 40, 41).
213.

Analizând cele anterior expuse, Curtea re ine c abrogarea art.132 din

Legea nr.78/2000 este, în realitate, într-un raport de complementaritate cu

modific rile aduse art.297 din Codul penal referitor la infrac iunea de abuz în serviciu.

Astfel, din ra iuni de corelare legislativ , în m sura în care se modific o anumit

solu ie legislativ din Codul penal, aflat în leg tur direct cu o norm de incriminare
dintr-o alt lege cu dispozi ii penale, atunci Comisia special comun poate realiza o
asemenea opera iune. Prin urmare, Curtea constat c , prin adoptarea art.III [cu
referire la art.132 din Legea nr.78/2000] din lege, nu au fost înc lcate prevederile
art.1 alin.(3) şi art.64 alin.(4) din Constitu ie.

Se mai sus ine c legea a fost adoptat cu înc lcarea dispozi iilor art.69

sti

214.

alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputa ilor, fapt care aduce atingere prevederilor
art.1 alin.(3) i alin.(5) din Constitu ie, deoarece raportul Comisiei speciale comune,
elaborat în cadrul procedurii din fa a Camerei Deputa ilor, a fost difuzat deputa ilor
în chiar ziua votului, aşadar, cu nerespectarea termenului de cel pu in 5 zile înainte de
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plenul Camerei Deputa ilor.
215.

e.r
o

data stabilit pentru dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative în
Conform art.69 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputa ilor, aprobat

prin Hot rârea Camerei Deputa ilor nr.8/1994, republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.481 din 28 iunie 2016: „(2) Raportul [întocmit de comisia
sesizat în fond – sn] va fi imprimat şi difuzat deputa ilor cu cel pu in 3 zile înainte
de data stabilit pentru dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative în

rip
es
ur
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plenul Camerei Deputa ilor, în cazul proiectelor de legi şi al propunerilor legislative
pentru care Camera Deputa ilor este prima Camer sesizat , şi cu cel pu in 5 zile, în
cazul celor pentru care Camera Deputa ilor este Camer decizional ”.
216.

Prin Decizia nr.137 din 20 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.404 din 11 mai 2017, par.36, Curtea a statuat c „Regulamentul

Camerei Deputa ilor nu este norm

de referin

în exercitarea controlului de

constitu ionalitate”. De asemenea, Curtea re ine c , în conformitate cu jurispruden a

sa [a se vedea Decizia nr.250 din 19 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.378 din 3 mai 2018, par.45], nerespectarea termenului de
depunere a raportului constituie o problem de aplicare a regulamentelor celor dou
Camere. Cu alte cuvinte, obiectul criticii de neconstitu ionalitate îl constituie, de fapt,
modul în care, ulterior prezent rii raportului de c tre Comisia special comun a
Camerei Deputa ilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea

stabilit ii legislative în domeniul justi iei, au fost respectate normele şi procedurile
parlamentare de adoptare a legii. Or, în m sura în care dispozi iile regulamentare
invocate în sus inerea criticilor nu au relevan

constitu ional , nefiind consacrate

sti

expres sau implicit într-o norm constitu ional (a se vedea, în acest sens, Decizia
nr.730 din 22 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.1043 din 29 decembrie 2017), aspectele invocate de autorii sesiz rii nu constituie
probleme de constitu ionalitate, ci de aplicare a normelor regulamentare (a se vedea,
în acest sens, şi Decizia nr.307 din 28 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.293 din 4 mai 2012). Aceste considerente sunt valabile şi în
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c

legea criticat

nu încalc

e.r
o

prezenta cauz . Prin urmare, Curtea constat

prevederile art.1 alin.(5) din Constitu ie, sub aspectul principiului legalit ii.
217.

Cu privire la critica de neconstitu ionalitate potrivit c reia nu a existat o

cerere din partea Biroului permanent al Camerei Deputa ilor de întrunire a plenului
Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar , Curtea constat c textul Constitu iei
impune ca cererea s provin de la unul dintre cele trei subiecte de drept expres
precizate: Preşedintele României, Biroul permanent al fiec rei Camere ori cel pu in o

rip
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treime din num rul deputa ilor sau al senatorilor. Prin urmare, Constitu ia nu
reglementeaz o anumit modalitate de desf şurare a procedurii în fa a Biroului
permanent şi nici cu privire la tipul de act sub forma c ruia se obiectivizeaz cererea

acestuia.

218.

Curtea re ine c , în şedin a din 27 iunie 2018, în Biroul permanent al

Camerei Deputa ilor a fost depus un proiect de decizie de convocare a Camerelor,
purtând men iunea faptului c provine de la preşedintele Camerei Deputa ilor, îns
f r a fi semnat de acesta. Acest proiect de decizie cuprindea ordinea de zi, perioada
de convocare a Camerei şi dispozi ia de convocare a acesteia; Biroul permanent a
„aprobat” proiectul de decizie, ceea ce înseamn c a cerut întrunirea în sesiune
extraordinar

a Camerei. Prin urmare, Curtea constat

c

au fost respectate

prevederile art.66 alin.(2) din Constitu ie, în sensul c cererea de întrunire a provenit
de la unul dintre subiec ii de drept îndritui i.
219.

De asemenea, Curtea re ine c

„aprobarea” proiectului de decizie

antereferit constituie o cerere valid în sensul art.66 alin.(2) din Constitu ie. În acest
sens, se re ine faptul c oricare dintre membrii Biroului permanent are competen a de

sti

a depune o solicitare, indiferent sub ce form , astfel încât şi preşedintele Camerei
Deputa ilor, fiind un membru al Biroului permanent, are o asemenea competen . Din
punct de vedere tehnic, modul de formulare este la aprecierea fiec rui membru.
Particularitatea situa iei de fa

const în faptul c preşedintele Camerei Deputa ilor

nu a depus o solicitare propriu-zis în acest sens, ci, în mod inform, a fost depus

proiectul de decizie antereferit. Desigur, Biroul permanent nu poate aproba decizia în
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sine, pentru c emiterea deciziei este de competen a preşedintelui Camerei. Totuşi,
întrucât actele juridice realizate trebuie interpretate în sensul de a produce efecte
juridice, şi nu de a nu produce astfel de efecte, rezult c proiectul depus trebuie
calificat drept o solicitare a unui membru al Biroului permanent de întrunire în sesiune
extraordinar , cu indicarea perioadei şi ordinii de zi, iar aprobarea proiectului are
semnifica ia cererii formulate de Biroul permanent de întrunire a Camerei Deputa ilor
în sesiune extraordinar .

Prin urmare, Curtea constat c Biroul permanent a formulat o

rip
es
ur
s

220.

cerere valid de întrunire a Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar , ceea
ce înseamn c a fost respectat art.66 alin.(2) din Constitu ie.
221.

Cu privire la înc lcarea art.66 alin.(3) din Constitu ie, Curtea constat c

autorul obiec iei de neconstitu ionalitate critic neregularitatea actului prin care a fost
convocat sesiunea extraordinar a Camerei Deputa ilor, în sensul c decizia de
convocare a fost semnat de vicepreşedintele Camerei Deputa ilor, f r ca acesta s
fie împuternicit printr-un act scris de c tre preşedintele Camerei Deputa ilor. Curtea
re ine c actul de convocare are un caracter tehnic, fiind emis în considerarea
competen ei legale pe care o au preşedin ii Camerelor; astfel, chiar în condi iile în
care preşedin ii Camerelor îşi încalc obliga ia constitu ional de a emite decizia de
convocare, Camerele au posibilitatea de a se întruni din proprie ini iativ .
222.

Raportat la cauza de fa , Curtea constat c , potrivit art.35 alin.(1) şi (2)

din Regulamentul Camerei Deputa ilor, vicepreşedin ii îndeplinesc atribu iile stabilite
de Biroul permanent sau încredin ate de preşedintele Camerei Deputa ilor, respectiv
conduc activitatea Biroului permanent şi a plenului Camerei Deputa ilor, la solicitarea

sti

preşedintelui sau, în absen a acestuia, prin decizie a preşedintelui Camerei Deputa ilor.
Prin urmare, atât timp cât vicepreşedintele are competen a regulamentar s exercite
atribu iile preşedintelui Camerei Deputa ilor, în condi iile unei în elegeri prealabile
între aceştia, nu se poate re ine c decizia de convocare a sesiunii extraordinare a fost
semnat de un subiect de drept, care nu avea competen a func ional de a exercita
atribu ii ale preşedintelui Camerei Deputa ilor. Mai mult, astfel cum s-a ar tat la
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paragraful anterior, Camerele au posibilitatea de a se întruni din proprie ini iativ ,
acoperind astfel orice neregularitate referitoare la decizia de convocare.
223.

În aceste condi ii, Curtea re ine c ceea ce se invoc în sus inerea

obiec iei de neconstitu ionalitate este o chestiune care

ine de aplicarea

regulamentelor parlamentare. Or, nu este de competen a Cur ii verificarea modului în
care a fost aplicat aceast prevedere regulamentar . Constitu ia prevede expres c
sesiunile parlamentare se convoac de preşedin ii Camerelor, iar modul în care aceştia

rip
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îi împuternicesc pe vicepreşedin i, scris/verbal, nu este o chestiune de
constitu ionalitate. Curtea Constitu ional , în jurispruden a sa, a ar tat c nu este
competent a se pronun a şi asupra modului de aplicare a regulamentelor (a se vedea,
în acest sens, Decizia nr.44 din 8 iulie 1993, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.190 din 10 august 1993, Decizia nr.68 din 23 noiembrie 1993,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.12 din 19 ianuarie 1994,

Decizia nr.22 din 27 februarie 1995, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.64 din 7 aprilie 1994, Decizia nr.98 din 25 octombrie 1995, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.248 din 31 octombrie 1995, Decizia nr.710
din 6 mai 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.358 din 28
mai 2009, Decizia nr.786 din 13 mai 2009, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.400 din 12 iunie 2009, Decizia nr.1.466 din 10 noiembrie 2009, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.893 din 21 decembrie 2009, Decizia

nr.209 din 7 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.188

din 22 martie 2012, Decizia nr.738 din 19 septembrie 2012, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.690 din 8 octombrie 2012, Decizia nr.260 din 8

sti

aprilie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.318 din 11 mai
2015, paragraful 18, sau Decizia nr.223 din 13 aprilie 2016, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.349 din 6 mai 2016, paragrafele 33 şi 34).
224.

Prin urmare, Curtea constat , pe de o parte, c decizia de convocare a

Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar este semnat de un vicepreşedinte al
acesteia, în substituirea preşedintelui, potrivit Regulamentului Camerei Deputa ilor,
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iar, pe de alt parte, c nu are competen a de a verifica modul de aplicare a
regulamentelor parlamentare, ceea ce determin concluzia potrivit c reia legea a fost
adoptat în cadrul unei sesiuni extraordinare, cu respectarea art.66 alin.(3) din
Constitu ie [a se vedea, în sensul celor de mai sus, Decizia nr.583 din 25 septembrie
2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.845 din 4 octombrie
2018, par.111-117].
225.

Totodat , Curtea constat c eventualele neregularit i privind cererea de
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întrunire a Camerelor Parlamentului în sesiune extraordinar sau semnarea deciziei
de convocare a Camerelor Parlamentului în sesiune extraordinar , se acoper prin
aprobarea de plenul Camerei respective a ordinii de zi solicitate [a se vedea şi art.84

alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputa ilor şi art.84 alin.(4) din Regulamentul
Senatului].
226.

Raportat la criticile referitoare la dep irea termenului de adoptare tacit ,

Curtea constat c , potrivit art.75 alin.(2) din Constitu ie, „Prima Camer sesizat se

pronun în termen de 45 de zile. Pentru coduri i alte legi de complexitate deosebit ,
termenul este de 60 de zile. În cazul dep irii acestor termene se consider c
proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate”. Dispozi iile art.75
alin.(2) din Constitu ie nu prev d un anumit mod de calcul al acestor termene pe care
prima Camer competent le are la dispozi ie pentru a se pronun a asupra unei
ini iative legislative, drept care revine regulamentului parlamentar s stabileasc acest
aspect.

227.

Curtea constat c , în cauza de fa , procedura de adoptare a legii la Senat

a durat peste 70 de zile calendaristice. Acest aspect nu poate fi îns convertit într-unul

sti

de neconstitu ionalitate, întrucât Regulamentul Senatului precizeaz , în mod expres,
la art.93 alin.(8), art.118 şi art.119 c pentru propunerile legislative termenele de
legiferare curg de la data înregistr rii acestora la Biroul permanent, înso ite de avizele
necesare, iar pentru termenele procedurale ale procesului legislativ se iau în calcul
numai zilele în care Senatul lucreaz în plen sau în comisii permanente. De altfel,

Curtea a statuat c „termenele care privesc desf şurarea raporturilor constitu ionale
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dintre autorit ile publice şi, prin urmare, în m sura în care nu se prevede altfel în
mod expres, nu se calculeaz pe zile libere” [Decizia nr.233 din 20 decembrie 1999,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.638 din 28 decembrie 1999,
sau Decizia nr.89 din 26 ianuarie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.115 din 19 februarie 2010]; or, în cauza de fa , Curtea constat c
regulamentul parlamentar prevede, în mod expres, un alt mod de calcul, de excep ie
de la regula comun existent în dreptul public.

În jurispruden a Cur ii Constitu ionale s-a statuat c
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228.

autonomia

regulamentar d dreptul Camerelor Parlamentului de a dispune cu privire la propria
organizare i procedurile de desf urare a lucr rilor parlamentare, îns aceasta nu

poate fi exercitat

în mod discre ionar, abuziv, cu înc lcarea atribu iilor

constitu ionale ale Parlamentului sau a normelor imperative privind procedura
parlamentar ; normele regulamentare reprezint instrumentele juridice care permit
desf urarea

activit ilor

parlamentare

în

scopul

îndeplinirii

atribu iilor

constitu ionale ale forului legislativ i trebuie interpretate i aplicate cu bun -credin
i în spiritul loialit ii fa de Legea fundamental (Decizia nr.209 din 7 martie 2012).
229.

Prin urmare, eliminând numai zilele nelucr toare, zile în care, de

principiu, nu se lucreaz în plen sau în comisii, din intervalul temporal cuprins între
18 aprilie şi 3 iulie 2018, apare evident c termenul defipt de Constitu ie pentru
procedura de adoptare a legii în Senat şi calculat conform Regulamentului Senatului
a fost respectat. Întrucât prezum ia de constitu ionalitate ataşat Regulamentului
Senatului nu a fost contestat sau r sturnat în formele şi termenii prev zu i de
Constitu ie, Curtea constat c modul de calcul al termenului de adoptare a legii se

sti

realizeaz potrivit acestui act.
230.

De altfel, în subsidiar fa

de cele anterior re inute, Curtea re ine c

situa ia din prezentul dosar este diferit fa

de cea care a f cut obiectul Deciziei

nr.646 din 16 octombrie 2018, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea

I, la data pronun rii prezentei decizii. În acest sens, se re ine faptul c , prin aceast
ultim decizie, Curtea a observat c termenul de dezbatere şi adoptare a legii s-a
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împlinit la data de 24 februarie 2018; ca atare, la data de 26 martie 2018 nu mai putea
fi modificat termenul de adoptare tacit prin prelungirea lui la 60 de zile, întrucât
termenul de 45 de zile deja expirase, astfel c propunerea legislativ trebuia transmis
Camerei decizionale - Senatul - în forma ini iatorului, ca adoptat tacit. De asemenea,
Curtea re ine c în acea cauz legea se afla în procedura obişnuit de adoptare.
231.

Curtea observ c , în cauza de fa , propunerea legislativ a f cut

obiectul unei proceduri de adoptare prin mijlocirea unei comisii speciale comune, care,
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astfel cum ilustreaz şi denumirea sa, impune o procedur special , distinct de cea
general [Decizia nr.828 din 13 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.185 din 28 februarie 2018, par.62].
232.

Prin Decizia nr.828 din 13 decembrie 2017, par.50, Curtea a statuat c o

comisie special comun fie concepe o propunere legislativ care poate face obiectul
unei ini iative legislative ulterioare, fie întocmeşte un raport asupra unui proiect/unei

propuneri legislative preexistent/e, iar deputa ii şi senatorii membri ai Comisiei depun
amendamente care sunt admise/respinse, dup caz.
233.

În prima ipotez

enun at , potrivit art.8 alin.(4) din Regulament

activit ilor comune ale Camerei Deputa ilor şi Senatului, „propunerile legislative

elaborate de comisiile speciale se depun la cele dou birouri permanente, sub
semn tura majorit ii sau a tuturor membrilor comisiei”, ceea ce înseamn c
termenul de 45 sau 60 de zile, dup caz, începe s curg de la data depunerii la cele

dou birouri permanente. În schimb, în cea de-a doua ipotez , propunerea legislativ
este elaborat de c tre Comisia special comun de abia prin adoptarea raportului,
care, în cazul de fa , a cuprins analiza propunerii legislative ini iale, a propunerilor

sti

legislative în leg tur cu materia penal şi a amendamentelor depuse în cadrul
Comisiei; numai de la acest moment suntem în fa a unei „propuneri legislative

elaborate de comisiile speciale”. Prin urmare, în mod similar primei ipoteze enun ate,

termenul de 45 sau 60 de zile prev zut de art.75 alin.(2) din Constitu ie devine
aplicabil de la data depunerii raportului la biroul permanent. De aceea, cât timp
propunerea legislativ , deja înregistrat la unul dintre cele dou Birouri permanente,
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se afl în lucru la aceast comisie special , termenul de 45 sau 60 de zile prev zut de
art.75 alin.(2) din Constitu ie este inaplicabil.
234.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea re ine c propunerea legislativ

ini ial nu r mâne în nelucrare din moment ce, cu privire la aceasta a fost angajat
competen a comisiei speciale comune. Din momentul în care propunerea legislativ
face obiectul dezbaterii comisiei speciale comune, dispozi ia constitu ional analizat
nu îşi mai g seşte inciden a în aceast etap , ceea ce permite ca lucr rile comisiei s
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se desf şoare într-un ritm care ine seama de criteriul coeren ei, completitudinii şi

unit ii actului legislativ [Decizia nr.828 din 13 decembrie 2017, par.51] în vederea
elabor rii propunerii legislative; or, elaborarea presupune atât configurarea, cât şi
însuşirea de c tre comisie a noii propuneri legislative rezultate prin raportul întocmit.
235.

Complexitatea şi varietatea domeniului ce face obiectul activit ii

Comisiei speciale comune justific o asemenea abordare. De altfel, Curtea a subliniat
c , odat constituit o asemenea comisie, ea trebuie înzestrat cu instrumente şi
proceduri care s o fac func ional şi eficient în caz contrar, ea s-ar comporta ca
orice alt

comisie permanent , neputând, astfel, r spunde unei nevoi sociale

însemnate care, de fapt, a stat la baza instituirii sale [Decizia nr.828 din 13 decembrie
2017, par.62]. Curtea re ine c este op iunea exclusiv a Comisiei speciale comune s
aleag proiectul/ propunerea de lege existent/ în procedur parlamentar care va face
obiectul activit ii sale, astfel c , odat ce aceast op iune a fost realizat , proiectul/
propunerea de lege se supune art.75 alin.(2) din Constitu ie, sub aspectul termenelor
de adoptare, îns , acesta va curge de la data depunerii raportului de c tre aceast
comisie. Curtea mai re ine c , pentru buna desf şurare a activit ii Comisiei speciale

sti

comune, se transmit acesteia toate propunerile sau proiectele de lege în leg tur cu

domeniul analizat aflate în diferite stadii ale procedurii parlamentare [a se vedea şi
Decizia nr.828 din 13 decembrie 2017, par.51], neputându-se, astfel, sus ine c aceste

propuneri sau proiecte de legi transmise ar putea, cât timp se afl în lucru la aceast
comisie, s fie adoptate tacit, pentru c , în caz contrar, s-ar submina îns şi ra iunea

existen ei unei asemenea comisii.
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236.

alin.(2) din Constitu ie va curge fie de la data depunerii la biroul permanent a
propunerii legislative care a fost însuşit de comisia special prin conceperea acesteia,
fie de la data depunerii raportului. În cauz , Curtea constat c , la nivelul Camerei de
reflec ie, raportul Comisiei speciale comune a fost depus la Biroul permanent al
Senatului în data de 3 iulie 2018, iar adoptarea legii s-a realizat în aceeaşi zi, cu
respectarea, aşadar, a termenului de 60 de zile, prev zut de art.75 alin.(2) din

rip
es
ur
s

Constitu ie.
237.

Se mai sus ine c legea analizat încalc principiul bicameralismului,

respectiv dispozi iile art.61 şi art.75 din Constitu ie. În acest sens, se arat c art.2161

şi art.295 din Codul penal au fost modificate în Camera decizional , f r a fi dezb tute
sub nicio form în prima Camer sesizat , respectiv Senatul.
238.

Curtea, pe cale jurispruden ial , a stabilit dou criterii esen iale pentru a

se determina cazurile în care, prin procedura legislativ , se încalc

principiul

bicameralismului. Acestea constau, pe de o parte, în existen a unor deosebiri majore

de con inut juridic între formele adoptate de cele dou Camere ale Parlamentului şi,
pe de alt parte, în existen a unei configura ii semnificativ diferite între formele
adoptate de cele dou Camere ale Parlamentului. Întrunirea cumulativ a celor dou
criterii este de natur a afecta principiul constitu ional care guverneaz activitatea de
legiferare a Parlamentului, plasând pe o pozi ie privilegiat Camera decizional , cu
eliminarea, în fapt, a primei Camere sesizate din procesul legislativ (Decizia nr.710
din 6 mai 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.358 din data
de 28 mai 2009, Decizia nr.413 din 14 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al

sti

României, Partea I, nr.291 din 4 mai 2010, Decizia nr.1.533 din 28 noiembrie 2011,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.905 din 20 decembrie 2011,
Decizia nr.62 din 7 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.161 din 3 martie 2017, paragraful 29, Decizia nr.89 din 28 februarie 2017,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 13 aprilie 2017,
paragraful 54, sau Decizia nr.377 din 31 mai 2017, paragraful 44).
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239.

aplicarea acestui principiu nu poate avea ca efect deturnarea rolului de Camer de
reflec ie a primei Camere sesizate, în sensul c aceasta ar fi Camera care ar fixa în
mod definitiv con inutul proiectului sau propunerii legislative (şi, practic, con inutul
normativ al viitoarei legi), ceea ce are drept consecin faptul c cea de-a doua Camer ,
Camera decizional , nu va avea posibilitatea s modifice ori s completeze legea
adoptat de Camera de reflec ie, ci doar posibilitatea de a o aproba sau de a o respinge.
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Sub aceste aspecte este de net g duit c principiul bicameralismului presupune atât

conlucrarea celor dou Camere în procesul de elaborare a legilor, cât şi obliga ia
acestora de a-şi exprima prin vot pozi ia cu privire la adoptarea legilor (Decizia nr.1

din 11 ianuarie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din

23 ianuarie 2012, Decizia nr.89 din 28 februarie 2017, paragraful 55). Bicameralismul
nu înseamn îns ca ambele Camere s se pronun e asupra unei solu ii legislative
identice, în Camera decizional putând exista abateri inerente de la forma adoptat de
Camera de reflec ie, desigur, f r schimbarea obiectului esen ial al proiectului de
lege/propunerii legislative. A nega posibilitatea Camerei decizionale de a se îndep rta
de la forma votat

în Camera de reflec ie ar însemna limitarea rolului s u

constitu ional, iar caracterul decizional ataşat acesteia devine iluzoriu. S-ar ajunge la
un veritabil mimetism, în sensul c cea de-a doua Camer se va identifica, în ceea ce
priveşte activitatea sa legislativ , cu prima Camer , neputându-se îndep rta în niciun
fel de la solu iile legislative pentru care a optat prima Camer , ceea ce este contrar,
pân la urm , chiar ideii de bicameralism. Prin urmare, nu se poate sus ine înc lcarea
principiului bicameralismului, atât timp cât legea adoptat de Camera decizional se

sti

refer la aspectele principiale pe care le-a avut în vedere propunerea/proiectul de lege
în forma sa însuşit de Camera de reflec ie. În acest sens, modific rile aduse formei

adoptate de Camera de reflec ie trebuie s cuprind o solu ie legislativ care p streaz

concep ia de ansamblu a acesteia şi s fie adaptate în mod corespunz tor, prin
stabilirea unei solu ii legislative alternative/complementare care nu se abate de la
forma adoptat de Camera de reflec ie, în condi iile în care aceasta este mai
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cuprinz toare sau mai bine articulat în cadrul ansamblului legii, cu realizarea
anumitor corobor ri inerente oric rei modific ri (Decizia nr.765 din 14 decembrie
2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.134 din 21 februarie
2017, paragrafele 37 şi 38, sau Decizia nr.377 din 31 mai 2017, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.586 din 21 iulie 2017, paragraful 45).
240.

Curtea a stabilit c art.75 alin.(3) din Constitu ie, folosind sintagma

„decide definitiv” cu privire la Camera decizional , nu exclude, ci, dimpotriv ,
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presupune ca proiectul sau propunerea legislativ adoptat de prima Camer sesizat
s fie dezb tut în Camera decizional , unde i se pot aduce modific ri şi complet ri.
Curtea a subliniat c , în acest caz, Camera decizional nu poate îns modifica
substan ial obiectul de reglementare şi configura ia ini iativei legislative, cu
consecin a deturn rii de la finalitatea urm rit de ini iator (Decizia nr.624 din 26

octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.937 din 22
noiembrie 2016, Decizia nr.89 din 28 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.260 din 13 aprilie 2018, par.56, Decizia nr.377 din 31 mai

2017, par.46, sau Decizia nr.392 din 6 iunie 2018, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018, par.41-43).
241.

Raportat la cauza de fa , Curtea constat c se invoc înc lcarea

principiului bicameralismului datorit a dou modific ri aduse în Camera decizional
fa de textul adoptat în Camera de reflec ie. Astfel, art.2161 din Codul penal prevede
c „Între inerea oric rui act de natur sexual cu un minor care practic prostitu ia
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, dac fapta nu constituie o infrac iune
mai grav ”, ceea ce înseamn c în Camera decizional s-a eliminat pedeapsa

sti

principal alternativ a amenzii, în condi iile în care textul în vigoare prevede c
„între inerea oric rui act de natur sexual cu un minor care practic prostitu ia se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend , dac fapta nu constituie
o infrac iune mai grav ”. Modificarea art.295 din Codul penal priveşte introducerea
unui nou alineat la acest text de incriminare, potrivit c ruia „Ac iunea penal se pune
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în mi care la plângerea prealabil . Împ carea p r ilor înl tur r spunderea penal ”,
eliminându-se, astfel, punerea în mişcare a ac iunii penale din oficiu.
242.

Cele dou modific ri legislative operate în Camera decizional vizeaz

aceeaşi materie care face obiectul de reglementare a propunerii legislative, se
încadreaz

în concep ia de ansamblu a reglement rii şi nu aduc transform ri

semnificative în economia acesteia. De asemenea, Curtea constat
modific ri nu imprim o diferen

c

aceste

major de con inut propunerii legislative, ci dau
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expresie scopului urm rit de ini iatori, respectiv îmbun t irea cadrului legislativ în
materie penal . Prin urmare, Curtea constat c modific rile aduse art.2161 şi art.295

din Codul penal nu sunt de natur s schimbe în mod substan ial configura ia formei
adoptate de Senat, drept care nu se poate re ine înc lcarea art.61 alin.(2) raportat
la art.75 alin.(3) din Constitu ie, referitor la principiul bicameralismului, astfel cum

a fost dezvoltat în jurispruden a Cur ii Constitu ionale.
(4) Criticile de neconstitu ionalitate intrinsec
243.

de natur

Deşi calificat de autorii obiec iei de neconstitu ionalitate drept critic

extrinsec , în jurispruden a Cur ii, lipsa studiilor de impact a fost

considerat o critic de neconstitu ionalitate intrinsec , în sensul c reperul de
constitu ionalitate nu îl constituie numai lipsa studiilor de impact, ci aceasta se
coroboreaz cu natura şi importan a solu iilor legislative reglementate în corpul legii.

În ceea ce priveşte necesitatea studiului de impact, prin prisma art.1 alin.(5) din
Constitu ie şi prin raportare la Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic
legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, este incident art.30 din aceast lege,
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care prevede urm toarele: „(1) Proiectele de acte normative trebuie înso ite de
urm toarele documente de motivare:[...] d) studii de impact - în cazul proiectelor de

legi de importan

şi complexitate deosebit şi al proiectelor de legi de aprobare a

ordonan elor emise de Guvern în temeiul unei legi de abilitare şi supuse aprob rii
Parlamentului.” Prin Decizia nr.623 din 25 octombrie 2016, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.53 din 18 ianuarie 2016, par.110, Curtea a stabilit c
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„Legea nr.77/2016 nu se încadreaz în aceast ipotez , ea reglementând o solu ie
normativ menit a rezolva o situa ie punctual , respectiv impreviziunea în ipoteza
intervenirii unei «crize a contractului» care nu se subsumeaz con inutului normativ
al art.30 din Legea nr.24/2000”.
244.

Curtea re ine c lipsa unui studiu sau unei analize de impact, prev zute

de o lege special , respectiv Legea-cadru a descentraliz rii nr.195/2006, a dus la
constatarea neconstitu ionalit ii

Legii privind

stabilirea unor

m suri

de

rip
es
ur
s

descentralizare a unor competen e exercitate de unele ministere şi organe de
specialitate ale administra iei publice centrale, precum şi a unor m suri de reform
privind administra ia public , prin Decizia Cur ii Constitu ionale nr.1 din 10 ianuarie

2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 19 februarie
2014, par.94-98. Curtea a stabilit expres c „neîndeplinirea obliga iei care incumba

Guvernului şi Parlamentului în temeiul art.5 alin.(1) din Legea-cadru nr.195/2006 de
a realiza, respectiv de a adopta legea criticat pe analizele de impact necesare” se
constituie într-o înc lcare a dispozi iilor art.1 alin.(5) din Constitu ie referitoare la

obliga ia de respectare a legilor [par.95 şi 98].
245.

Raportat la prezenta cauz , Curtea constat c aceasta difer de situa ia

existent în Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, în sensul c aceast ultim decizie a
privit procesul de descentralizare bazat pe Legea-cadru a descentraliz rii nr.195/2006,
care impune obliga ii specifice autort ilor statului implicate în transferul de
competen e administrative. Mai mult, în Decizia nr.623 din 25 octombrie 2016,
Curtea nu a fixat textul art.30 alin.(1) din Legea nr.24/2000 ca fiind unul de referin
în cadrul controlului de constitu ionalitate, ci doar a subliniat c situa ia din acea

sti

cauz nu se subsumeaz acestui text legal, f r s realizeze o analiz de fond a
acestuia. În consecin , având în vedere diferen ele relevate, Curtea constat c art.30
din Legea nr.24/2000 nu are valoare constitu ional şi nu poate constitui norm de
referin

în cadrul controlului de constitu ionalitate. Prin urmare, Curtea re ine c

nemul umirile autorilor obiec iei de neconstitu ionalitate nu se pot converti într-o
veritabil critic de neconstitu ionalitate raportat la art.1 alin.(5) din Constitu ie,
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men inându-se la nivelul unor observa ii cu privire la modul de derulare a procedurii
(4.1.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.2 [cu referire
la art.5 alin.(11)-(14)] din lege în raport cu art.1 alin.(5), art.146 şi art.147 alin.(4)
din Constitu ie şi cu Decizia Cur ii Constitu ionale nr.265 din 6 mai 2014
246.

Art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(11)-(14)] din lege are urm torul

cuprins:

rip
es
ur
s

„(11) Legea penal mai favorabil se aplic luându-se în calcul urm toarele

criterii:

a) se verific con inutul infrac iunii şi limitele de pedeaps . Dac în urma

acestei verific ri se constat c limitele de pedeaps pentru infrac iunea stabilit ,
urmare a acestei verific ri, sunt mai favorabile într-o lege, aceasta va fi considerat
lege penal mai favorabil ;

b) se verific circumstan ele de agravare şi atenuare a r spunderii precum şi

modul de contopire al pedepselor în caz de concurs de infrac iuni sau de stabilire a
st rii de recidiv . Dac în urma acestor verific ri pedeapsa rezultant este mai
uşoar potrivit uneia dintre legile comparate, aceasta va fi considerat lege penal
mai favorabil ; c) se verific termenele de prescrip ie. Dac potrivit uneia dintre legi

r spunderea penal

este prescris , aceasta va fi considerat

lege penal

mai

favorabil .

(12) Ordinea legal de verificare de la alin.(11) este obligatorie.

(13) Textele de abrogare a unor norme de incriminare mai favorabile sunt

supuse controlului de constitu ionalitate şi, în cazul constat rii constitu ionalit ii

sti

numai în parte sau a constat rii neconstitu ionalit ii normei abrogatoare, textele
abrogate sau modificate neconstitu ional pot deveni norm penal mai favorabil .
(14) În cazul în care de la s vârşirea infrac iunii pân la judecarea definitiv a

cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, limitele de pedeaps aplicabile
sunt cele din legea mai favorabil precum şi termenele şi condi iile de prescrip ie din

legea penal mai favorabil ”;
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247.

Art.5 din Codul penal în vigoare prevede:

„(1) În cazul în care de la s vârşirea infrac iunii pân la judecarea definitiv a
cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplic legea mai favorabil .
(2) Dispozi iile alin.(1) se aplic şi actelor normative ori prevederilor din
acestea declarate neconstitu ionale, precum şi ordonan elor de urgen

aprobate de

Parlament cu modific ri sau complet ri ori respinse, dac în timpul când acestea sau aflat în vigoare au cuprins dispozi ii penale mai favorabile”.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c instituirea unor criterii

rip
es
ur
s

248.

determinate şi a unei ordini legale de valorificare a acestora, în raport cu care
judec torul trebuie s stabileasc legea penal mai favorabil , încalc art.147 alin.(4)
din Constitu ie şi Decizia nr.265 din 6 mai 2014, contravenind criteriului aprecierii
globale a legii penale mai favorabile. Se mai arat c lipsa de claritate a solu iei
legislative care stabileşte c textul abrogat poate deveni norm penal mai favorabil

dac norma prin care se abrog un text de incriminare este declarat neconstitu ional
contravine art.1 alin.(5) şi art.146 din Constitu ie. Se mai arat c norma juridic este

lipsit de previzibilitate, întrucât poate fi interpretat în sensul c , în m sura în care
limitele de pedeaps sunt mai favorabile în una dintre legile penale succesive, iar

termenele şi condi iile de prescrip ie în cealalt dintre legile aflate în conflict temporal,

judec torul va trebui s combine prevederile din legea veche şi din legea nou , creând
pe aceast cale o lex tertia, ceea ce este contrar art.1 alin.(5) şi art.147 alin.(4) din

Constitu ie şi Deciziei nr.265 din 6 mai 2014.
249.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(11) şi (12)] din lege contravine art.15

sti

alin.(2) şi art.147 alin.(4) din Constitu ie, precum şi Deciziei Cur ii Constitu ionale
nr.265 din 6 mai 2014, întrucât aplicarea legii penale mai favorabile în ansamblu este
incompatibil cu ordinea legal stabilit prin textele criticate. Prin aplicarea criteriilor
indicate în art.5 alin.(11), în ordinea legal prev zut în art.5 alin.(12) din lege, se
poate ajunge la situa ia consider rii ca lege penal mai favorabil a legii penale

defavorabile, cu înc lcarea art.15 alin.(2) din Constitu ie.
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Astfel, prin Decizia nr.265 din 6 mai 2014, publicat în Monitorul Oficial
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250.

al României, Partea I, nr.371 din 20 mai 2014, Curtea Constitu ional a statuat c
„dispozi iile art.5 din Codul penal sunt constitu ionale în m sura în care nu permit
combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai
favorabile”.
251.

Curtea Constitu ional , în jurispruden

sa, a statuat c prin aplicarea

legii penale în timp se în elege ansamblul de norme juridice penale ce izvor sc din

rip
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ra iuni de politic penal , prin care se reglementeaz modul de aplicare a principiului
mitior lex în raport cu timpul s vârşirii infrac iunii şi cu momentul tragerii la

r spundere penal a celor ce au s vârşit infrac iuni (Decizia nr.841 din 2 octombrie
2007, publicat în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr.723 din 25 octombrie
2007). Totodat , determinarea legii mai blânde nu presupune o activitate abstract , ci
una concret , fiind indisolubil legat de fapta comis şi de autorul ei [Decizia nr.834
din 2 octombrie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.727 din
26 octombrie 2007, sau Decizia nr.265 din 6 mai 2014, par.31].
252.

„Determinarea caracterului «mai favorabil» are în vedere o serie de

elemente, cum ar fi: cuantumul sau con inutul pedepselor, condi iile de incriminare,
cauzele care exclud sau înl tur responsabilitatea, influen a circumstan elor atenuante
sau agravante, normele privitoare la participare, tentativ , recidiv etc. Aşa fiind,
criteriile de determinare a legii penale mai favorabile au în vedere atât condi iile de
incriminare şi de tragere la r spundere penal , cât şi condi iile referitoare la pedeaps .

Cu privire la aceasta din urm pot exista deosebiri de natur (o lege prevede ca
pedeaps principal amenda, iar alta închisoarea), dar şi deosebiri de grad sau

sti

cuantum privitoare la limitele de pedeaps şi, evident, la modalitatea stabilirii acestora
în mod concret. Cât priveşte determinarea concret a legii penale mai favorabile,
Curtea Constitu ional a statuat c aceasta vizeaz aplicarea legii, şi nu a dispozi iilor
mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea şi din noua lege, deoarece sar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispozi iilor art.61 din Constitu ie, ar permite

judec torului s legifereze” [Decizia nr.1.470 din 8 noiembrie 2011, publicat în
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.853 din 2 decembrie 2011, sau Decizia
nr.265 din 6 mai 2014, par.32].
253.

Decizia Cur ii Constitu ionale nr.265 din 6 mai 2014 a fost receptat şi

în jurispruden a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie [a se vedea, cu titlu exeplificativ,
Decizia nr.5 din 26 mai 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.470 din 26 iunie 2014, Decizia nr.9 din 2 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.497 din 3 iulie 2014, Decizia nr.19 din 15 septembrie 2014,
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s

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.769 din 23 octombrie 2014,
sau Decizia nr.13 din 6 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.410 din 10 iunie 2015, decizii pronun ate de Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept în materie penal ].
254.

Jurispruden a Cur ii Constitu ionale demonstreaz faptul c opera iunea

de determinare a legii penale mai favorabile este una complex , care se realizeaz in
concreto. Prin urmare, trebuie luate în calcul atât condi iile de incriminare şi de
tragere la r spundere penal , cât şi condi iile referitoare la pedeaps . Aceast
opera iune nu comport doar o comparare a minimului sau maximului special al
pedepsei prev zute de lege pentru o infrac iune dat , ci, pe lâng

antemen ionat, prezint

criteriul

relevan , cu titlu exemplificativ, regimul juridic al

concursului de infrac iuni, al recidivei, al pluralit ii intermediare, al modului în care
norma penal este configurat [form simpl / calificat a infrac iunii], aspectele
referitoare la individualizarea pedepselor. De aceea, o aplicare global a legii penale

mai favorabile implic o viziune de ansamblu, în func ie de datele cauzei.
255.

În schimb, legea supus controlului de constitu ionalitate în prezenta

sti

cauz propune o aplicare secven ial a unor criterii legale în func ie de care se

apreciaz caracterul mai favorabil al legii penale, aspect care implic o anumit ordine
de analiz

a acestora. Îns

acest aspect, coroborat cu caracterul irefragabil al

concluziei de lege penal mai favorabil dup fiecare secven / treapt de analiz ,
duce la alterarea nepermis a mecanismului de determinare a legii penale mai
favorabile. Dac s-ar accepta mecanismul propus, s-ar ajunge la situa ia în care
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normele de drept substan ial ale legii noi referitoare la înl turarea r spunderii penale
[termenele de prescrip ie], deşi mai favorabile, s nu poat fi valorificate dat fiind c ,
spre exemplu, legea nou prevede un tratament sanc ionator mai aspru pentru
infrac iunea respectiv .
256.

De asemenea, în ipoteza concursului de infrac iuni, situa ie în care

exempli gratia deşi fiecare maxim special al infrac iunilor aflate în concurs din legea
nou

este mai mic fa

de cele reglementate de legea veche, dar tratamentul

rip
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concursului din legea nou este mai sever decât cel din legea veche, ar urma ca legea
nou , legea mai aspr , s poat fi calificat , potrivit criteriilor legii supuse controlului
de constitu ionalitate, drept lege penal mai favorabil , iar instan a judec toreasc s
fie obligat , chiar împotriva eviden ei, s aplice autorului infrac iunii legea penal

mai aspr . Mai mult, în procesul de individualizare a pedepsei, se poate ajunge la
situa ia în care o lege penal care, chiar dac reglementeaz un maxim special al
pedepsei mai mic pentru o infrac iune dat fa de cel cuprins în legea nou , s nu dea
loc la aplicarea unor institu ii de drept penal, precum amânarea aplic rii pedepsei sau
suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere, ceea ce duce la concluzia c
judec torul cauzei este, într-o atare situa ie, obligat s aplice o pedeaps cu executare,

cu consecin a încarcer rii persoanei condamnate.
257.

Aceste exemple demonstreaz faptul c nu este posibil o asemenea

enumerare exhaustiv a criteriilor necesare determin rii legii penale mai favorabile,
întrucât ea necesit o apreciere global a institu iilor de drept penal, la îndemâna
judec torului. Cu alte cuvinte, datele spe ei sunt de cele mai multe ori determinante

pentru a stabili care dintre legile penale aflate „în concurs” sunt mai favorabile, pentru

sti

c aceast opera iune necesit o aplicare global a tuturor institu iilor de drept penal
substan ial, nu numai a unora sau a altora. Mai mult, chiar dac legiuitorul ar enumera
institu iile de drept penal incidente în evaluarea caracterului mai favorabil al legii
penale, cu indicarea unei ordini în analiza realizat , ar rezulta riscul ca enumerarea
limitativ s nu fie exhaustiv şi s nu cuprind toate ipotezele posibile care se nasc
în practic . Indiferent de existen a sau nu a acestei enumer ri, judec torul cauzei este
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obligat s determine el însuşi legea penal mai favorabil . În aceleaşi coordonate,
Curtea constat c , în m sura în care legiuitorul procedeaz la normativizarea
institu iilor de drept penal incidente şi a ordinii de analiz a acestora în evaluarea legii
penale mai favorabile, acesta nu are competen a constitu ional ca, în func ie de o
analiz secven ial determinat de aprecierea criteriilor astfel normate într-o anumit
ordine legal , s reglementeze o prevalen a criteriilor ce in de maximul special al
pedepsei, fa de cele ce in de cauzele care înl tur r spunderea penal , astfel cum s-
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a reglementat în legea criticat . Practic, stabilirea criteriilor de natur legal , în mod
secven ial, cu o ordine de analiz în trepte, dirimant ca natur şi efecte în procesul
de determinare a legii penale mai favorabile, implic riscul ca aceast ordine
dirimant s nu fie corect stabilit şi s nu cuprind toate situa iile posibile.
258.

Având în vedere cele anterior expuse, Curtea constat c art.I pct.2 [cu

referire la art.5 alin.(11)] din lege nu poate cuprinde toate situa iile posibil a fi

întâlnite în procesul de aplicare a legii, pentru determinarea legii penale mai
favorabile şi, astfel, creeaz premisa calific rii unei legi penale mai aspre ca fiind

mai favorabil , ceea ce este contrar art.15 alin.(2) din Constitu ie. Totodat ,
întrucât contravine ideii de aplicare global a legii penale, astfel cum acest
concept a fost definit prin Decizia nr.265 din 6 mai 2014, Curtea constat şi

înc lcarea art.147 alin.(4) din Constitu ie, cu privire la efectele general
obligatorii ale deciziilor Cur ii Constitu ionale.
259.

De asemenea, Curtea constat c art.I pct.2 [cu referire la art.5

alin.(12)] din lege, reglementând o anumit ordine obligatorie de analiz în trepte
a criteriilor de determinare a legii penale mai favorabile, indicate în art.5 alin.(11)

sti

din lege, încalc art.15 alin.(2) din Constitu ie, întrucât ordinea impus permite
calificarea unei legi penale mai aspre ca fiind mai blânde. Totodat , întrucât
contravine ideii de aplicare global a legii penale, astfel cum acest concept a fost
definit prin Decizia nr.265 din 6 mai 2014, se re ine şi înc lcarea art.147 alin.(4)
din Constitu ie, cu privire la efectele general obligatorii ale deciziilor Cur ii
Constitu ionale.
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Cu privire la art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(13)] din lege, Curtea
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260.

re ine c , din modul de redactare a textului, se în elege c se instituie un control de
constitu ionalitate automat asupra textelor de abrogare a normelor de incriminare,
ceea ce contravine art.146 din Constitu ie. Este indiscutabil faptul c

instan a

constitu ional are competen a de a se pronun a asupra normelor legale abrogatoare
[a se vedea, cu titlu exemplificativ, Decizia nr.62 din 18 ianuarie 2007, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104 din 12 februarie 2007], în formele

rip
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prescrise de Constitu ie, respectiv la sesizare, pe calea controlului de

constitu ionalitate a priori şi a posteriori. Or, textul criticat, astfel cum este redactat,
consacr exercitarea din oficiu a controlului de constitu ionalitate, solu ie legislativ
incompatibil cu art.146 din Constitu ie.
261.

De asemenea, Curtea constat c modul de formulare a textului criticat

este lipsit de claritate, precizie şi previzibilitate, destinatarul normei neputând în elege
ipoteza normativ avut în vedere de legiuitor. De altfel, forma preconizat a

dispozi iilor art.5 alin.(13) din Codul penal nu permite identificarea cu claritate nici a

obiectului s u de reglementare, existând o rela ie de contrarietate între prima i ultima
parte a textului. Astfel, se constat c teza final a textului analizat - „textele abrogate

sau modificate neconstitu ional” - cuprinde o antinomie cu tezele anterioare ale

aceluiaşi alineat, întrucât introduce în dispozi ia normei textele modificatoare, deşi

ipoteza normei se refer la textele abrogatoare/ abrogate.
262.

Având în vedere cele expuse, Curtea constat c art.I pct.2 [cu referire

la art.5 alin.(13)] din lege încalc art.1 alin.(5) şi art.146 din Constitu ie.
263.

Cu privire la art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(14)] din lege, Curtea

sti

constat c acest text nu permite identificarea exact a inten iei legiuitorului, generând
incertitudini în aplicarea legii penale mai favorabile în condi iile în care repet par ial

noul art.5 alin.(1) din Codul penal, în forma sa preconizat , ceea ce este contrar art.1
alin.(5) din Constitu ie.
264.

Mai mult, textul creeaz confuzie, întrucât, pe de o parte, acrediteaz

ideea potrivit c reia din legea penal mai favorabil se aplic numai limitele de
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pedeaps , respectiv termenele şi condi iile de prescrip ie. În acest fel, pare c este
contrazis chiar ipoteza normativ din alineatul (1) şi c se aplic selectiv din legea
penal mai favorabil numai anumite institu ii de drept penal material, şi nu legea în
ansamblul s u. Totodat , astfel cum arat autorii obiec iei de neconstitu ionalitate,
textul este susceptibil de a fi interpretat în sensul c , în m sura în care limitele de
pedeaps sunt mai favorabile în una dintre legi, iar termenele şi condi iile de
prescrip ie în cealalt dintre legile aflate în conflict temporal, judec torul va trebui s

rip
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ur
s

combine prevederile din legea veche şi din legea nou , creând pe aceast cale o lex

tertia, ceea ce este contrar Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.265 din 6 mai 2014 şi

inclusiv dispozi iilor art.5 alin.(1) din cod, cu privire la aplicarea legii penale mai
favorabile în integralitate. Se încalc , astfel, şi art.15 alin.(2) şi art.147 alin.(4) din
Constitu ie.
265.

Având în vedere cele expuse, Curtea constat

c

art.I pct.2 [cu

referire la art.5 alin.(14)] din lege încalc art.1 alin.(5), art.15 alin.(2) şi art.147

alin.(4) din Constitu ie.

(4.2.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.4 [cu referire

la art.17 lit.a)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) i art.22 din Constitu ie
266.

Dispozi iile art.I pct.4 [cu referire la art.17 lit.a)] din lege au

urm torul cuprins: „Infrac iunea comisiv

care presupune producerea unui

rezultat se consider s vârşit şi prin omisiune, când: a) exist o obliga ie expres
de a ac iona prev zut de lege”.
267.

Dispozi iile art.17 lit.a) din Codul penal, în forma în vigoare, au

urm torul cuprins: „Infrac iunea comisiv care presupune producerea unui rezultat

sti

se consider s vârşit şi prin omisiune, când: a) exist o obliga ie legal sau
contractual de a ac iona”.
268.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii arat , în esen , c , prin

modificarea propus pentru art.17 lit.a) din Codul penal, care exclude din cuprinsul
normei penale anterior referite obliga ia contractual de a ac iona, textul criticat
restrânge sfera infrac iunii comisive s vâr ite prin omisiune, sco ând în afara ilicitului
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penal faptele comisive constând în neîndeplinirea obliga iei de a ac iona, atunci când
aceast obliga ie este prev zut printr-un contract. Se sus ine c , spre exemplu,
infrac iunile contra vie ii i cele contra integrit ii corporale sau a s n t ii pot fi
s vâr ite, prin omisiune, de c tre persoane obligate s ac ioneze în baza unui contract,
care poate fi de munc , de colaborare etc., i c , a a fiind, textul criticat nu ofer
suficiente garan ii pentru asigurarea protec iei penale a dreptului la via
integritate fizic

i la

i psihic , prev zut la art.22 din Constitu ie. Pentru acela i motiv, se

rip
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arat c textul criticat contravine dispozi iilor constitu ionale ale art.1 alin.(3). Se

arat , de asemenea, c , în expunerea de motive a legii, ini iatorii acesteia au justificat
o asemenea m sur prin prisma Deciziei nr.405 din 15 iunie 2016.
269.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c , în toate ramurile de drept, izvoarele obliga iilor sunt legea i alte acte/ fapte
juridice privind raporturi juridice produc toare de drepturi i obliga ii în sarcina
p r ilor. Astfel, unul dintre izvoarele obliga iilor îl reprezint şi contractul (art.1165
din Codul civil), definit ca acordul de voin

dintre dou sau mai multe persoane,

exprimat cu inten ia de a constitui, de a modifica sau de a stinge un raport juridic
(art.1166 din Codul civil). Având în vedere obiectul contractului, Curtea re ine c
acesta poate da na tere unor obliga ii de a ac iona de natur a proteja dreptul la via a
i la integritate fizic

i psihic a persoanei. Cu titlu exemplificativ, Curtea re ine

obliga ia de asisten a copilului, ce rezult din contractul încheiat de p rin i cu bona

acestuia, obliga ie care trebuie exercitat în perioada în care minorul se afl sub

supravegherea bonei, transferul acestei obliga ii în sarcina bonei are ca efect
exonerarea p rin ilor de obliga ia de asisten

a copilului, ce rezult din dispozi iile

sti

art.493 din Codul civil referitor la supravegherea copilului. A a fiind, conform texului

criticat, decesul minorului, ca urmare a neîndeplinirii de c tre bon a obliga iei de a-

l hr ni sau de a-l proteja, nu mai poate determina pedepsirea bonei pentru s vâr irea

unei infrac iuni de omor, în condi iile elimin rii din cuprinsul art.17 lit.a) din Codul

penal a trimiterii la obliga iile de natur contractual , întrucât infrac iunea de omor ar
fi s vâr it prin omisiunea de a ac iona, obliga ie ce rezult din contractul încheiat de
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c tre p rin ii minorului cu bona. Aceleaşi probleme le ridic r spunderea penal a
medicilor din sistemul privat de s n tate, a c ror activitate este organizat în sistem
individual, raportat la v t marea integrit ii fizice sau psihice ori decesul pacientului,
ca urmare a neîndeplinirii de c tre medic a unei obliga ii de a face, prev zut în
contractul de furnizare a serviciilor medicale.
270.

Prin urmare, în planul dreptului penal substan ial, Curtea re ine c , în

urma modific rii operate prin legea supus controlului de constitu ionalitate asupra

rip
es
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art.17 lit.a) din Codul penal, obliga ia conven ional de a ac iona/ de a interveni pentru

a împiedica alte for e s produc rezultatul incriminat, nu mai poate constitui
elementul material al laturii obiective a unei infrac iuni i c , în absen a unei
asemenea incrimin ri, omisiunea r mâne doar o înc lcare a unei obliga ii civile,

sociale sau morale, f r semnifica ie penal . Astfel, în condi iile în care legiuitorul
impune, la nivel de principiu, ca s vârşirea infrac iunii s fie condi ionat de o ac iune
comisiv prin omisiune, aplicabil doar unei obliga ii legale de a ac iona, Curtea

constat c , în ipoteza existen ei unei obliga ii contractuale de a ac iona, protec ia

drepturilor şi libert ilor fundamentale nu mai poate fi realizat prin mijloace de drept

penal, ceea ce denot o reducere a nivelului de protec ie al acestora.
271.

Având în vedere argumentele mai sus invocate, Curtea re ine c

modificarea dispozi iilor art.17 lit.a) din Codul penal, în sensul elimin rii din

cuprinsul acestora a variantei s vâr irii infrac iunii comisive prin omisiune, atunci
când exist o obliga ie contractual de a ac iona, determin imposibilitatea angaj rii
r spunderii penale, pentru fapte de omor, de ucidere din culp , de v t mare corporal
ori v t mare corporal

din culp , a numeroase subiecte de drept care, prin

sti

neîndeplinirea unor obliga ii de a face, rezultate din contractele încheiate cu victimele,
în vederea prest rii unor servicii, determin

moartea acestora. Prin urmare,

modificarea legislativ analizat diminueaz , în mod semnificativ, rolul preventiv al
dispozi iilor art.17 din Codul penal, cu consecin a lipsirii de protec ie penal a
persoanelor care încheie contracte similare celor mai sus analizate, sub aspectul
ocrotirii dreptului la via

i la integritate fizic
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i psihic al acestora. Cum rela iile
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contractuale de natura celor anterior referite sunt extrem de numeroase i de diverse,
modificarea legislativ analizat lipse te de protec ie penal un num r extrem de mare
de subiecte de drept, aspect ce semnific neîndeplinirea de c tre legiuitor a obliga iei
prev zute la art.22 alin.(1) din Legea fundamental , aceea de a garanta dreptul la via ,
precum i dreptul la integritate fizic
272.

i psihic ale persoanei.

Referitor la dreptul Parlamentului de a dezincrimina fapte prev zute de

legea penal , prin Decizia nr.62 din 18 ianuarie 2007, publicat în Monitorul Oficial

rip
es
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al României, Partea I, nr.104 din 12 februarie 2007, Curtea Constitu ional a statuat
c , „potrivit art.1 alin.(5) din Legea fundamental , respectarea Constitu iei este
obligatorie, de unde rezult c Parlamentul nu-şi poate exercita competen a de

incriminare şi de dezincriminare a unor fapte antisociale, decât cu respectarea
normelor şi principiilor consacrate prin Constitu ie. De exemplu, Parlamentul nu ar
putea defini şi stabili ca infrac iuni, f r ca prin aceasta s încalce Constitu ia, fapte
în con inutul c rora ar intra elemente de discriminare dintre cele prev zute de art.4
alin.(2) din Legea fundamental . Tot astfel, Parlamentul nu poate proceda la
eliminarea protec iei juridice penale a valorilor cu statut constitu ional, cum sunt
dreptul la via , libertatea individual , dreptul de proprietate sau, ca în cazul analizat,
demnitatea omului”. S-a constatat, prin aceea i decizie, c „libertatea de reglementare
pe care o are Parlamentul în aceste cazuri se exercit prin reglementarea condi iilor
de tragere la r spundere penal pentru faptele antisociale care aduc atingere valorilor
prev zute şi garantate de Constitu ie.”
273.

De asemenea, din Hot rârea Cur ii Europene a Drepturilor Omului din

25 mai 1993, pronun at în Cauza Kokkinakis împotriva Greciei, paragraful 52,

sti

rezult c , prin consacrarea normativ , cu caracter general, a infrac iunii comisive
prin omisiune (temei al angaj rii r spunderii penale i în cazul unui comportament
omisiv) se realizeaz unul dintre aspectele materiale ale principiului legalit ii, acela
al redact rii textelor legale cu suficient claritate, pentru ca orice persoan s poat
ti, din modul de redactare a dispozi iei pertinente i, dac este cazul, cu ajutorul
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interpret rii instan elor, care sunt ac iunile i omisiunile care angajeaz r spunderea
sa penal .
274.

Mai mult, argumentul invocat, de altfel, i în Expunerea de motive a

Legii pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal,
precum i a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor
de corup ie, potrivit c ruia modificarea legislativ criticat rezult , cu necesitate, din
Decizia Cur ii Constitu ionale nr.405 din 15 iunie 2016, prin care instan a de
elementele ce configureaz

rip
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contencios constitu ional a statuat c

con inutul

constitutiv al infrac iunilor trebuie s fie reglementate prin acte normative primare,
este lipsit de pertinen

prin raportare la infrac iunile contra vie ii i la infrac iunile

contra integrit ii corporale sau a s n t ii, întrucât con inutul constitutiv al acestor
infrac iuni este prev zut, într-o manier clar , precis

i previzibil , la capitolele I i

II ale titlului I al p r ii speciale a Codului penal. În aceste condi ii, aspectul na terii,
pe cale contractual , a formelor concrete pe care le îmbrac , în practic , elementele
ce formeaz con inutul constitutiv al acestor infrac iuni, respectiv concretizarea lor în

obliga ii contractuale de a ac iona, nu încalc exigen ele principiului legalit ii
incrimin rii, forma în vigoare a art.17 lit.a) din Codul penal fiind în acord cu Decizia
Cur ii Constitu ionale nr.405 din 15 iunie 2016.
275.

De asemenea, Curtea re ine c , prin decizia antereferit , nu a abordat

infrac iunea comisiv prin omisiune, ci elementul material al laturii obiective a
infrac iunii de abuz în serviciu. În consecin , o aplicare particular a art.17 lit.a) din
Codul penal în privin a art.297 din acelaşi cod nu justific eliminarea tezei referitoare
la obliga ia contractual de a ac iona din cuprinsul art.17 lit.a) din Codul penal, text a

sti

c rui aplicabilitate nu se rezum numai la abuzul în serviciu.
276.

Prin urmare, a elimina posibilitatea s vârşirii infrac iunii comise prin

omisiune atunci când obliga ia de a ac iona decurgea dintr-un contract înseamn , în
primul rând, o diminuare a protec iei penale a unor valori sociale primordiale, precum
dreptul la via , dreptul la integritate fizic , dreptul la s n tate, libertatea individual .

O asemenea diminuare a for ei de constrângere a statului echivaleaz cu înc lcarea
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obliga iilor pozitive care rezult din art.1 alin.(3) din Constitu ie, respectiv stabilirea
unui cadru normativ apt şi capabil s protejeze drepturile şi libert ile fundamentale,
inclusiv prin folosirea mijloacelor de drept penal atunci când valorile sociale lezate
sunt de o importan

primordial . În al doilea rând, se constat c legiuitorul şi-a

înc lcat marja de apreciere în privin a configur rii normei de incriminare, având în
vedere c textul analizat este de aplicabilitate general în privin a normelor din partea
special a Codului penal, con inutul s u normativ neraportându-se numai la art.297

rip
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din Codul penal. Prin urmare, se încalc şi art.61 din Constitu ie.
277.

Curtea conchide c

modificarea art.17 lit.a) din Codul penal,

prev zut la art.I pct.4 din legea supus controlului a priori de constitu ionalitate,

încalc dreptul la via

i la integritate fizic

i psihic , motiv pentru care aceasta

nu se încadreaz în marja de apreciere reglementat în favoarea legiuitorului la
art.61 alin.(1) din Constitu ie.

(4.3.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.5 [cu referire

la art.35 alin.(1) fraza a doua] din lege în raport cu prevederile art.147 alin.(4)

din Constitu ie
278.

Dispozi iile art.I pct.5 [cu referire la art.35 alin.(1)] din lege au

urm torul cuprins: „Infrac iunea este continuat când o persoan s vârşeşte la
diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezolu ii infrac ionale, ac iuni
sau inac iuni care prezint , fiecare în parte, con inutul aceleiaşi infrac iuni. În cazul

infrac iunilor contra persoanei, forma continuat se re ine numai când faptele sunt
s vâr ite împotriva aceluia i subiect pasiv.”
279.

Dispozi iile art.35 alin.(1) din Codul penal, în forma în vigoare, au

sti

urm torul cuprins: „Infrac iunea este continuat când o persoan s vârşeşte la
diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezolu ii şi împotriva aceluiaşi

subiect pasiv, ac iuni sau inac iuni care prezint , fiecare în parte, con inutul aceleiaşi
infrac iuni.”
280.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c textul criticat încalc

prevederile art.147 alin.(4) din Constitu ie. Se arat c , prin men inerea condi iei
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s vâr irii infrac iunii continuate împotriva aceluia i subiect pasiv, în cazul
infrac iunilor contra persoanei, textul criticat încalc Decizia Cur ii Constitu ionale
nr.368 din 30 mai 2017.
281.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c aceasta este întemeiat , men inerea condi iei s vâr irii infrac iunii continuate
împotriva aceluia i subiect pasiv, în cazul infrac iunilor contra persoanei,
contravenind atât solu iei, cât i considerentelor Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.368

rip
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din 30 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.566 din 17
iulie 2017.
282.

Prin Decizia nr.368 din 30 mai 2017, instan a de contencios

constitu ional a admis excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.35 alin.(1)
din Codul penal şi a constatat c sintagma „şi împotriva aceluia i subiect pasiv” din

cuprinsul acestora este neconstitu ional . Pentru a pronun a aceast solu ie, Curtea a
re inut, la paragrafele 21-27 din decizia anterior men ionat , c sintagma „şi împotriva

aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul dispozi iilor art.35 alin.(1) din Codul penal,
care impune condi ia unit ii subiectului pasiv în cazul infrac iunii continuate, creeaz

discriminare în cadrul aceleiaşi categorii de persoane care s vârşesc la diferite
intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezolu ii, ac iuni sau inac iuni care
prezint , fiecare în parte, con inutul aceleiaşi infrac iuni, ceea ce atrage înc lcarea
prevederilor art.16 alin.(1) din Constitu ie cu privire la egalitatea cet enilor în fa a
legii. Curtea a constatat c

ap rarea prin mijloace de drept penal a ordinii

constitu ionale ine de competen a Parlamentului, dar intr în atribu iile Cur ii
Constitu ionale verificarea modului în care politica penal configurat de legiuitor se

sti

reflect asupra drepturilor şi libert ilor fundamentale ale persoanei, în vederea

respect rii unui just echilibru în raport cu valoarea social ocrotit (Decizia nr.903
din 6 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.584 din 17
august 2010, Decizia nr.3 din 15 ianuarie 2014, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.71 din 29 ianuarie 2014, şi Decizia nr.603 din 6 octombrie 2015,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.845 din 13 noiembrie 2015).
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În acest sens, Curtea a observat c , potrivit dispozi iilor art.39 alin.(1) lit.b) din Codul
penal, în cazul concursului de infrac iuni, când s-au stabilit numai pedepse cu
închisoare, se aplic pedeapsa cea mai grea, la care se adaug un spor obligatoriu şi
fix, egal cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, astfel c , în situa ia
s vârşirii, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezolu ii, a unui
num r mare de ac iuni sau inac iuni - care prezint , fiecare în parte, con inutul
aceleiaşi infrac iuni -, chiar dac acestea au un grad redus de pericol social, se ajunge,
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în practic , la aplicarea unei pedepse dispropor ionat de mari în raport cu necesitatea
pedepsirii f ptuitorului, întrucât, nefiind îndeplinit condi ia unit ii subiectului pasiv,
instan a de judecat

nu poate face aplicarea dispozi iilor privind infrac iunea

continuat . Curtea a constatat c

imposibilitatea re inerii infrac iunii în form

continuat - dac nu este îndeplinit condi ia unit ii subiectului pasiv în cazul
s vârşirii de c tre o persoan la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi
rezolu ii, a unor ac iuni sau inac iuni care prezint , fiecare în parte, con inutul
aceleiaşi infrac iunii -, având drept consecin

obligarea instan ei de judecat la

aplicarea regulilor concursului de infrac iuni, creeaz discriminare între autorul faptei
şi o persoan care s vârşeşte la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiaşi
rezolu ii, ac iuni sau inac iuni care prezint , fiecare în parte, con inutul aceleiaşi
infrac iuni ca şi în cazul primului f ptuitor, îns cu îndeplinirea condi iei unit ii
subiectului pasiv. Curtea a observat c persoanele în cauz se afl în situa ii similare,
din perspectiva gravit ii faptei s vârşite şi a periculozit ii f ptuitorului, indiferent

dac este sau nu îndeplinit condi ia unit ii subiectului pasiv. Cu toate acestea, autorii
faptelor men ionate beneficiaz de un tratament juridic diferit, ce are efect asupra

sti

regimului sanc ionator aplicabil. Tratamentul diferen iat nu îşi g seşte îns nicio
justificare obiectiv şi rezonabil , având în vedere c unitatea subiectului pasiv poate
fi un element necunoscut f ptuitorului şi, prin urmare, aleatoriu şi exterior voin ei
acestuia, astfel încât nu poate constitui un criteriu legal/obligatoriu de diferen iere
între infrac iunea continuat şi concursul de infrac iuni. Astfel, în timp ce unitatea
rezolu iei infrac ionale este un criteriu obiectiv, intrinsec, care ine de procesul
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cognitiv specific comportamentului infrac ional, fiind, implicit, controlabil de c tre
subiectul activ, unitatea subiectului pasiv constituie un criteriu exterior voin ei
f ptuitorului, independent de acesta, şi, pentru acest motiv, nejustificat. Prin urmare,
întrucât textul criticat a valorificat acest din urm criteriu, Curtea a constatat c
sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul dispozi iilor art.35
alin.(1) din Codul penal - care impune condi ia unit ii subiectului pasiv în cazul
infrac iunii continuate - creeaz o diferen

de tratament juridic în cadrul aceleiaşi
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categorii de f ptuitori, f r a exista vreo justificare obiectiv şi rezonabil , ceea ce
atrage înc lcarea prevederilor art.16 alin.(1) din Constitu ie cu privire la egalitatea
cet enilor în fa a legii, f r privilegii şi f r discrimin ri.
283.

Analizând considerentele Deciziei nr.368 din 30 mai 2017, Curtea

constat c acestea nu disting în privin a obiectului juridic al infrac iunilor continuate
pentru care art.35 alin.(1) din Codul penal prevede condi ia unicit ii subiectului pasiv,
stabilind c impunerea acestei condi ii creeaz discriminare între subiec ii activi ai

diferitelor infrac iuni, care, în func ie de circumstan ele concrete ale cauzelor, pot sau
nu s cunoasc aspectul unicit ii subiectului pasiv al infrac iunilor pe care le comit
la diferite intervale de timp, în realizarea aceleia i rezolu ii infrac ionale, unicitatea
subiectului pasiv al infrac iunii continuate neputând constitui un criteriu obiectiv de
aplicare a unui regim sanc ionator diferit în privin a f ptuitorilor.
284.

Este adev rat c , la pronun area solu iei de admitere mai sus analizate, a

fost avut în vedere şi regimul sanc ionator al concursului de infrac iuni prev zut la
art.39 alin.(1) din Codul penal, în forma aflat , în prezent, în vigoare, potrivit c ruia
în situa ia în care sunt stabilite, pentru infrac iunile s vâr ite în concurs, numai

sti

pedepse cu închisoare, se aplic pedeapsa cea mai grea, la care se adaug un spor de
o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, iar în ipoteza stabilirii numai a unor
pedepse cu amend , se aplic pedeapsa cea mai grea, la care se adaug un spor de o
treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Acest regim sanc ionator este mai sever
decât cel prev zut prin legea criticat , potrivit c ruia ad ugarea sporului legal este
facultativ , iar cuantumul acestuia este de pân la 3 ani, în cazul în care s-au stabilit
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numai pedepse cu închisoare, i de pân la o treime din pedeapsa cea mai grea, în
situa ia în care au fost stabilite numai pedepse cu amenda.
285.

Totuşi, argumentul decisiv în analiza deciziei de admitere a Cur ii

Constitu ionale nu a constat în compararea modului de stabilire a pedepsei în ipoteza
infrac iunii continuate sau în caz de concurs de infrac iuni, respectiv caracterul mai
aspru sau mai blând al tratamentului penal, ci faptul c unitatea subiectului pasiv, deşi
poate fi un element necunoscut f ptuitorului şi, prin urmare, aleatoriu şi exterior
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voin ei acestuia, devine criteriu de departajare între infrac iunea continuat

şi

concursul de infrac iuni, ceea ce duce la aplicarea unui tratament diferen iat ce nu îşi
g seşte îns nicio justificare obiectiv şi rezonabil . Unitatea subiectului pasiv nu

poate constitui un criteriu legal/obligatoriu de diferen iere între infrac iunea
continuat

şi concursul de infrac iuni. Astfel, în timp ce unitatea rezolu iei

infrac ionale este un criteriu obiectiv, intrinsec, care ine de procesul cognitiv specific
comportamentului infrac ional, fiind, implicit, controlabil de c tre subiectul activ,
unitatea subiectului pasiv constituie un criteriu exterior voin ei f ptuitorului,
independent de acesta, şi, pentru acest motiv, nejustificat [a se vedea Decizia nr.368
din 30 mai 2017, par.23]. De altfel, prin Decizia nr.368 din 30 mai 2017, par.29,

Curtea a statuat expressis verbis c drept „urmare a constat rii neconstitu ionalit ii

sintagmei «şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv» din cuprinsul dispozi iilor art.35

alin.(1) din Codul penal, unitatea subiectului pasiv înceteaz s mai fie o condi ie
esen ial a infrac iunii continuate şi redevine un simplu criteriu de stabilire a unit ii
rezolu iei infrac ionale, l sat la aprecierea organelor judiciare”.
286.

În consecin , Curtea constat c , în urma pronun rii Deciziei nr.368 din

sti

30 mai 2017, reperul diferen iator între infrac iunea continuat şi concursul de

infrac iuni este, în mod exclusiv, unitatea rezolu iei infrac ionale, şi nu tratamentul

sanc ionator sau tipologia de rela ii sociale ocrotite prin norma penal de incriminare,

astfel c apare cu atât mai surprinz toare op iunea legiuitorului de a stabili, în contra
deciziei Cur ii, re inerea formei continuate a infrac iunii când faptele sunt s vâr ite
împotriva aceluia i subiect pasiv în cazul infrac iunilor contra persoanei. De altfel,
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Curtea re ine c aspectul s vâr irii infrac iunii continuate contra persoanei nu
presupune, per se, cunoa terea de c tre subiectul activ a identit ii subiectului pasiv.
Aceasta întrucât, în practic , infrac iunile contra persoanei prezint diverse forme de
comitere, identitatea victimei sau a victimelor putând fi cunoscut sau nu de c tre
autori i de c tre participan ii la s vâr irea acestora.
287.

Prin urmare, indiferent de regimul sanc ionator al concursului de

infrac iuni astfel cum acesta se propune a fi modificat prin art.I pct.6 din legea
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criticat , Curtea constat c men inerea condi iei unicit ii subiectului pasiv pentru
re inerea infrac iunii continuate, în cazul unei anumite categorii de infrac iunii,
respectiv al infrac iunilor contra persoanei, este de natur a contraveni Deciziei Cur ii

Constitu ionale nr.368 din 30 mai 2017.
288.

Totodat , analizând expunerea de motive a legii criticate, Curtea constat

c , în cuprinsul acesteia, modificarea art.35 alin.(1) din Codul penal este justificat
prin trimiterea exemplificativ la diverse abuzuri de drept, despre care se sus ine c
sunt s vâr ite de organele judiciare, cu prilejul aplic rii dispozi iilor legale în vigoare
referitoare la infrac iunea continuat

i la concursul de infrac iuni. Îns , tot prin

Decizia nr.368 din 30 mai 2017, paragraful 26, Curtea Constitu ional a statuat c

prezumarea elud rii legii de c tre instan ele judec tore ti, cu ocazia înf ptuirii actului
de justi ie, nu poate fi avut

în vedere la stabilirea scopului legitim al unei

reglement ri.
289.

Pentru aceste motive, Curtea constat c reglementarea, prin art.I

pct.5 [cu referire la art.35 alin.(1) fraza a doua] din lege, a condi iei unicit ii
subiectului pasiv în cazul infrac iunilor continuate s vâr ite contra persoanei

sti

contravine Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.368 din 30 mai 2017 i, prin urmare,
dispozi iilor art.147 alin.(4) din Constitu ie.
(4.4.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.6 [cu referire

la art.39 alin.(1) lit.b), c) şi e)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) din Constitu ie
290.

Dispozi iile art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.b), c) şi e)] din

lege au urm torul cuprins:
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„(1) În caz de concurs de infrac iuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare
infrac iune în parte şi se aplic pedeapsa, dup cum urmeaz : […]

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplic pedeapsa cea mai
grea la care se poate ad uga un spor de pân la 3 ani;

c) când s-au stabilit numai pedepse cu amenda, se aplic pedeapsa cea mai grea,
la care se poate ad uga un spor pân la o treime din acel maxim; […]

e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu

rip
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amenda, se aplic pedeapsa închisorii potrivit dispozi iei de la lit.b), la care se
adaug pedeapsa amenzii potrivit dispozi iei de la lit.c)”;
291.

Dispozi iile art.39 alin.(1) lit.b), c) şi e) din Codul penal, în vigoare,

au urm torul cuprins: „(1) În caz de concurs de infrac iuni, se stabileşte pedeapsa
pentru fiecare infrac iune în parte şi se aplic pedeapsa, dup cum urmeaz : […]
b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplic pedeapsa cea mai

grea, la care se adaug un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;
c) când s-au stabilit numai pedepse cu amend , se aplic pedeapsa cea mai grea,

la care se adaug un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; […]
e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu

amend se aplic pedeapsa închisorii conform lit.b), la care se adaug în întregime
pedeapsa amenzii conform lit.c)”
292.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c , în condi iile

diminu rii în mod semnificativ a limitelor speciale de pedeaps fa de cele prev zute
în Codul penal din 1969, legiuitorul a reglementat un mod de sanc ionare a
concursului de infrac iuni chiar mai blând decât cel reglementat în codul antereferit,

sti

ceea ce încalc exigen ele art.1 alin.(3) din Constitu ie.
293.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate în privin a

art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.b) şi e), cu trimitere la lit.b)] din lege,

Curtea subliniaz c în legisla iile penale sunt consacrate trei sisteme principale de

sanc ionare a concursului de infrac iuni, şi anume cumulul aritmetic, al absorb iei şi
cumulul juridic.
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Sistemul cumulului aritmetic const în stabilirea unei pedepse pentru
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294.

fiecare infrac iune, dup care pedepsele se totalizeaz . Sistemul absorb iei presupune
faptul c instan a judec toreasc stabileşte pedeapsa pentru fiecare infrac iune în parte,
iar apoi o aplic pe cea mai grea, considerându-se c aceasta le absoarbe pe celelalte.
Aceast solu ie prezint dezavantajul c un infractor care ştie c va fi condamnat
pentru o infrac iune grav , se va considera imun la orice pedeaps pentru infrac iunile
mai uşoare pe care le-ar comite. Sistemul cumulului juridic const în stabilirea unei
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pedepse de c tre instan pentru fiecare infrac iune aflat în concurs, f când abstrac ie
de celelalte, dup care se aplic cea mai grea dintre ele ca pedeaps rezultant , c reia

i se aplic un spor. Acest din urm sistem cunoaşte varia iuni de aplicare; astfel, exist
posibilitatea ca pedepsei celei mai grele s i se aplice un spor obligatoriu şi fix sau un
spor facultativ şi variabil ori un spor obligatoriu şi variabil sau facultativ şi fix.
295.

Din cele expuse mai sus, Curtea re ine c , în prezent, art.39 alin.(1) lit.b)

din Codul penal consacr , în privin a concursului de infrac iuni, sistemul cumulului
juridic cu spor obligatoriu şi fix, iar noua formul legislativ propune sistemul
cumulului juridic cu spor facultativ şi variabil, cu alte cuvinte, aparent se revine la
formula legislativ anterioar de sanc ionare a concursului de infrac iuni, prev zut
de Codul penal din 1969. Se renun , astfel, la varianta sporului obligatoriu şi fix,
parte a sistemului cumulului juridic, şi se preconizeaz adoptarea variantei sporului
facultativ şi variabil, parte a aceluiaşi sistem al cumulului juridic.
296.

De principiu, o asemenea op iune legislativ ine de marja de apreciere a

legiuitorului în structurarea politicii sale penale. De asemenea, ine de competen a

acestuia s opteze pentru un anume sistem sau altul sau pentru o anume varia iune din

sti

cadrul unui sistem. Totuşi, marja de apreciere a legiuitorului nu este şi nu poate fi una
absolut . Astfel, trebuie ca, prin op iunea sa, pe de o parte, s aduc o atingere
propor ional libert ii individuale a infractorului, inând cont de rela iile sociale
nesocotite de c tre acesta, iar, pe de alt parte, s protejeze ordinea şi siguran a public ,
precum şi drepturile şi libert ile fundamentale ale celorlalte persoane, inând seama
de periculozitatea infractorului. De aceea, politica penal a statului trebuie astfel
132

e.r
o

configurat încât s creeze un just echilibru între interesele concurente; un asemenea
echilibru reprezint o garan ie asociat statului de drept. În considerarea acestui aspect,
Curtea a statuat c legiuitorul are obliga ia de a lua m suri în vederea ap r rii ordinii
şi siguran ei publice, prin adoptarea instrumentelor legale necesare în scopul reducerii
fenomenului infrac ional, cu excluderea oric ror reglement ri de natur s duc la
încurajarea acestui fenomen. Astfel, dac op iunea pentru un anumit sistem de
sanc ionare a concursului de infrac iuni ar duce la încurajarea acestui fenomen şi
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punerea în pericol, pe cale de consecin , a drepturilor şi libert ilor fundamentale ale
celorlalte persoane, ar demonstra o lips v dit a unui echilibru între interesele
concurente, iar acest dezechilibru în sine este contrar ideii de stat de drept.
297.

Prin Decizia nr.418 din 18 iulie 2005, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.664 din 26 iulie 2005, Curtea a constatat referitor la anumite
infrac iuni cuprinse într-o lege cu dispozi ii penale - Legea privind s n tatea
reproducerii şi reproducerea uman asistat medical – c acestea „nu se încadreaz în

politica penal a Parlamentului avut în vedere la elaborarea Codului penal”. Este de
men ionat c aceast compara ie realizat s-a raportat la Legea nr.301/2004 privind

Codul penal, lege care nu a intrat niciodat în vigoare. Prin urmare, Curtea a stabilit

c este competent s analizeze dac o anumit norm penal se încadreaz sau nu în
politica penal a statului, f r îns a identifica textul de referin

folosit în controlul

de constitu ionalitate, pentru a determina parametrul de constitu ionalitate incident.
Totuşi, Curtea a stabilit înc lcarea unor texte constitu ionale specifice, referitoare la

drepturile şi libert ile fundamentale, având în vedere rela iile sociale ce trebuiau a fi
ocrotite în lipsa normelor penale de dezincriminare [art.22 din Constitu ie privind

sti

dreptul la via

şi la integritate fizic şi psihic şi art.26 din Constitu ie referitor la

via a intim , familial şi privat ]. Prin urmare, în m sura în care o norm penal
contravine politicii penale a statului, se poate re ine înc lcarea acelor drepturi şi
libert i fundamentale fa

de care standardul constitu ional de protec ie a fost

nesocotit. Îns , în m sura în care o solu ie legislativ , în disonan cu politica penal
a statului, afecteaz totalitatea acestor drepturi sau libert i fundamentale, în sensul
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c fragilizeaz întregul sistem de protec ie al acestora, urmeaz a se stabili drept
standard de referin art.1 alin.(3) din Constitu ie în componenta sa referitoare la statul
de drept. O asemenea m sur nu afecteaz doar anumite rela ii sociale, ci are
capacitatea/ aptitudinea s submineze întregul sistem de garan ii asociat drepturilor şi
libert ilor fundamentale.
298.

De aceea, analiza Cur ii va fi una în dou trepte, respectiv stabilirea

rela iei de v dit contrarietate între norma penal adoptat şi politica penal a statului
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şi dac aceast rela ie de contrarietate este de natur a înc lca drepturi/ libert i
fundamentale specifice [ale inculpatului sau ale celorlalte persoane] sau chiar întregul
spectru al acestora.
299.

Raportat la cauza de fa , Curtea constat c , prin Decizia nr.711 din 27

octombrie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.913 din 9
decembrie 2015, par.26-28, a statuat c , „în actualul Cod penal, legiuitorul român are

o orientare mai degrab preventiv , decât represiv , de vreme ce a optat pentru

reducerea limitelor speciale de pedeaps pentru mai multe infrac iuni, concomitent cu
în sprirea tratamentului penal al pluralit ii de infrac iuni. Aceasta, în contextul în
care critica principal a tendin elor legislative anterioare de majorare a limitelor

maxime de pedeaps , ca principal instrument de combatere a unor infrac iuni, a fost
aceea c sistemul sanc ionator al vechiului Cod penal nu mai reflecta în mod corect
sistemul valorilor sociale pe care legea penal este chemat s le protejeze. Astfel, în

expunerea de motive la proiectul Legii privind Codul penal se arat c «solu ia de
dorit nu este deci o majorare dus la absurd a limitelor de pedeaps , care nu face
altceva decât s nesocoteasc ierarhia valorilor sociale într-o societate democratic ».
Pe de alt parte, legiuitorul a urm rit ca noul Cod penal s ofere şi

sti

300.

instrumente mult mai eficiente pentru individualizarea şi sanc ionarea pluralit ii de
infrac iuni, în condi iile în care, sub imperiul fostei reglement ri, pluralitatea de
infrac iuni, deşi un indiciu important privind periculozitatea sporit a infractorului,
r mânea practic nesanc ionat , cauza de agravare fiind, în foarte multe situa ii,
ignorat de instan e în stabilirea pedepsei rezultante, din cauza faptului c sporul de
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pedeaps prev zut de lege avea un caracter facultativ. Aşa încât noul Cod penal
r spunde unei puternice exigen e sociale, de a reglementa mai sever tratamentul
sanc ionator al celui care repet comportamentul infrac ional. Potrivit expunerii de
motive la proiectul Legii privind Codul penal, «într-un stat de drept, întinderea şi
intensitatea represiunii penale trebuie s r mân în limite determinate, în primul rând,
prin raportare la importan a valorii sociale lezate pentru cei care înfrâng pentru prima
oar legea penal , urmând s creasc progresiv pentru cei care comit mai multe
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infrac iuni înainte de a fi definitiv condamna i şi cu atât mai mult pentru cei afla i în
stare de recidiv . De aceea, limitele de pedeaps prev zute în partea special trebuie

corelate cu dispozi iile p r ii generale, care vor permite o agravare propor ional a
regimului sanc ionator prev zut pentru pluralitatea de infrac iuni». Aşadar, în cazul
concursului de infrac iuni, pe lâng pedeapsa cea mai grea cu închisoarea - singura
sanc iune aplicat , în mod obişnuit, de c tre instan e sub legea veche-, sub imperiul

legii noi, este obligatorie aplicarea unui spor egal cu o treime din totalul celorlalte
pedepse.

301.

Având în vedere toate cele ar tate, Curtea re ine c , întrucât s vârşirea

mai multor infrac iuni de c tre aceeaşi persoan demonstreaz o perseveren pe calea
infrac ional

a acesteia, sunt necesare sisteme de sanc ionare adecvate pentru

asigurarea constrângerii şi reeduc rii, iar reglementarea acestora nu trebuie s se fac
decât cu respectarea Constitu iei şi a suprema iei sale”.
302.

De asemenea, prin Decizia nr.44 din 16 februarie 2016, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.305 din 21 aprilie 2016, par.22, Curtea a
statuat c „prevederile art.1 alin.(3) din Constitu ie, potrivit c rora «România este stat

sti

de drept [...]», impun legiuitorului obliga ia de a lua m suri în vederea ap r rii ordinii
şi siguran ei publice, prin adoptarea instrumentelor legale necesare în scopul reducerii
fenomenului infrac ional, inclusiv a delincven ei juvenile, cu excluderea oric ror
reglement ri de natur s duc la încurajarea acestui fenomen. Prin urmare, atunci
când stabileşte regulile referitoare la tragerea la r spundere penal a minorului,
legiuitorul trebuie s asigure un just echilibru între interesul individual al minorului
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şi interesul general al societ ii de a-i g si şi a-i trage la r spundere penal pe autorii
infrac iunilor şi de a preveni atingerile ce pot fi aduse ordinii şi siguran ei publice,
echilibru care este absolut necesar în scopul ap r rii valorilor constitu ionale”.
303.

Din cele de mai sus rezult c politica penal a statului, reflectat în mod

primar şi primordial în Codul penal, s-a axat pe ideea reducerii limitelor speciale de
pedeaps şi pe pedepsirea mai aspr a pluralit ii de infrac iuni [aplicarea pedeapsei
celei mai grele, la care se adaug un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse
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stabilite]. Aceasta spre deosebire de Codul penal din 1969, care a stabilit limite
speciale de pedeaps ridicate, îns a pedepsit mai blând pluralitatea de infrac iuni
[aplicarea pedeapsei celei mai grele, care poate fi sporit pân la maximul ei special,
iar când acest maxim nu este îndestul tor, se poate ad uga un spor de pân la 5 ani].
304.

Or, noua formul legislativ vizeaz aplicarea, în caz de concurs de

infrac iuni, atunci când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, a pedepsei celei mai

grele, la care se poate ad uga un spor de pân la 3 ani. Este o evident relaxare a
regimului sanc ionator al concursului de infrac iuni, fa

de cel aflat în vigoare; deşi

legiuitorul, în principiu, are competen a constitu ional s stabileasc o asemenea
orientare a politicii penale, acesta trebuie s coreleze cele dou axe pe care le-a avut
în vedere la elaborarea Codului penal. Astfel, dac se doreşte pedepsirea mai blând
a concursului de infrac iuni, corelativ, legiuitorul are obliga ia constitu ional de a

spori limitele speciale de pedeaps , pentru a se realiza o corelare între acestea. În caz
contrar, infractorul ar fi încurajat s comit mai multe infrac iuni, pentru c ştie c în
principal este pedepsit pentru o singur infrac iune comis , iar sporul aplicat în aceste
condi ii devine nesemnificativ. Practic, se constat c legiuitorul, deşi men ine

sti

sistemul cumulului juridic în privin a sanc ion rii concursului de infrac iuni, prin
reglementarea aplic rii numai a unui spor facultativ, altereaz sistemul cumului

juridic, deplasându-l, în mod nepermis, c tre cel al absorb iei - existent în prezent în
privin a ipotezei de la art.39 alin.(1) lit.a) din Cod, potrivit c ruia „când s-au stabilit
o pedeaps cu deten iune pe via

şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu
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s vârşirea de infrac iuni concurente.
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amend , se aplic pedeapsa deten iunii pe via ” -, sistem care în sine poate încuraja
De asemenea, Curtea re ine c exist şi o deosebire de substan

între

textul preconizat şi cel al Codului penal din 1969; astfel, în acest din urm cod,
concursul de infrac iuni, ca regim sanc ionator, presupunea deplasarea pedepsei celei
mai grele pân la maximul special al infrac iunii date, în condi iile în care limitele
speciale de pedeaps erau ridicate/ mult mai ridicate fa de cele din prezent, la care
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se putea aplica un spor de pedeaps de pân la 5 ani. Or, forma preconizat nu
reglementeaz nici m car posibilitatea judec torului de a spori pedeapsa cea mai grea
pân la maximul special al acesteia, ci îl limiteaz s aplice pedeapsa cea mai grea, în
condi iile în care cuantumul pedepselor este mult diminuat. Mai mult, s-a instituit, ca

şi în vechea reglementare, un spor facultativ şi variabil, dar nu de 5 ani, ci de 3 ani.
Or, în aceste condi ii, Curtea constat

c

politica penal

a statului devine

contradictorie: dac ini ial s-a dorit ca acest Cod penal s aib mai degrab o func ie

preventiv , în forma preconizat se ajunge la încurajarea s vârşirii a cât mai multor

infrac iuni în concurs, pentru c cele mai multe dintre ele r mân nepedepsite. O
asemenea concep ie afecteaz fundamentul statului de drept, fiind de net g duit faptul
c perseveren a infrac ional trebuie descurajat şi mai aspru pedepsit .
306.

Din cele de mai sus, rezult f r t gad faptul c aceast m sur altereaz

politica penal a statului, astfel cum a fost promovat şi normativizat prin Codul
penal în vigoare, încercând revenirea la o formul consacrat de Codul penal din 1969,
denaturând-o, în schimb, şi pe aceea, sub aspectul tratamentului sanc ionator. Nimic

nu împiedic legiuitorul s modifice/ s schimbe politica penal a statului, îns

sti

aceasta trebuie s fie corelat cu concep ia de ansamblu a Codului penal şi în
conformitate cu exigen ele Constitu iei; aceasta înseamn ca statul s asigure un just
echilibru între protec ia libert ii individuale a infractorului şi drepturile şi libert ile
fundamentale ale celorlalte persoane.
307.

Astfel cum s-a ar tat, legiuitorul are competen a de a reveni la sistemul

cumulului juridic cu spor facultativ şi variabil şi nimic nu îl împiedic s fac acest
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lucru, îns aceasta presupune majorarea limitelor speciale de pedeaps , precum şi a
cuantumului sporului de pedeaps , pentru a nu se ajunge la alterarea sistemului
cumulului juridic şi adoptarea, în realitate, a sistemului absorb iei, ceea ce ar echivala
cu nepedepsirea celorlalte infrac iuni aflate în concurs.
308.

Rezult c m sura analizat nu reconfigureaz politica penal a statului,

ci se constituie într-un element de alterare a acesteia, care afecteaz drepturile şi
libert ile fundamentale în ansamblul lor, fapt pentru care se constituie nu numai într-
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o amenin are punctual în privin a unui drept sau a unei libert i fundamentale, ci în
privin a statului de drept, astfel cum acesta este consacrat la art.1 alin.(3) din
Constitu ie.
309.

În fine, cele de mai sus sunt aplicabile mutatis mutandis şi în privin a

formei preconizate a art.39 alin.(1) lit.e) cu trimitere la lit.b) din Codul penal.
310.

Aspectele mai sus analizate nu se aplic îns în privin a modific rilor

preconizate prin textul criticat, pentru art.39 alin.(1) lit.c) şi lit.e) cu trimitere la lit.c)
din Codul penal. Aceasta întrucât, spre deosebire de regimul sanc ionator prev zut
pentru ipoteza stabilirii doar a unor pedepse penale cu închisoarea, în situa ia în care,

pentru infrac iunile ce formeaz concursul de infrac iuni, sunt stabilite numai pedepse
cu amenda, se aplic pedeapsa cea mai grea, la care se poate ad uga un spor de pân
la o treime din acel maxim. Astfel, în ipoteza reglementat prin art.I pct.6 din lege,

pentru art.39 alin.(1) lit.c) din Codul penal, sporul prev zut de legiuitor este de o

treime din maximul special al pedepsei celei mai grele aplicate, cuantum care, astfel
determinat, este adecvat situa iei comiterii unui concurs de infrac iuni pentru care se

aplic pedeapsa amenzii penale, prin urmare unor infrac iuni care prezint pericol mai

sti

sc zut pentru valorile sociale ocrotite prin norma penal fa

de infrac iunile pentru

care sunt aplicate doar pedepse cu închisoarea, reglementate la art.39 alin.(1) lit.b)
din Codul penal, i, totodat , propor ional cu scopul urm rit de legiuitor, acela al
descuraj rii perseveren ei infrac ionale.
311.

De asemenea, Curtea constat c , prin modul s u de formulare, textul

criticat respect cerin ele de claritate, precizie şi previzibilitate, în sensul c , în mod
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rezonabil, se poate determina faptul c sintagma „din acel maxim” trebuie raportat
la maximul special al pedepsei celei mai grele aplicate. Prin urmare, nu se poate re ine
înc lcarea art.1 alin.(5) din Constitu ie în componenta sa de calitate a legii.
312.

Curtea re ine c acelea i considerente sunt aplicabile mutatis mutandis i

pentru art.39 alin.(1) lit.e) din Codul penal, cu privire la trimiterea pe care o face la
lit.c) din acela i alineat.
313.

Având în vedere cele expuse, Curtea constat c art.I pct.6 [cu
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referire la art.39 alin.(1) lit.b) şi e) cu trimitere la lit.b)] din lege încalc art.1

alin.(3) din Constitu ie, în timp ce art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.c) i

e) cu trimitere la lit.c)] nu contravine prevederilor art.1 alin.(3) şi (5) din

Constitu ie.

(4.5.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.10, 11 şi 17

[cu referire la art.64 alin.(1), la abrogarea art.64 alin.(6) şi la abrogarea art.91
alin.(1) lit.c)] din lege în raport cu art.42 din Constitu ie
314.

Dispozi iile art.I pct.10, 11 şi 17 [cu referire la art.64 alin.(1), la

abrogarea art.64 alin.(6) şi la abrogarea art.91 alin.(1) lit.c)] din lege au

urm torul cuprins:

- Art.I pct.10 [cu referire la art.64 alin.(1)] din lege:

„(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executat în tot sau în parte

din motive neimputabile persoanei condamnate, instan a înlocuieşte obliga ia de
plat a amenzii neexecutate cu obliga ia de a presta o munc neremunerat în folosul
comunit ii, afar de cazul în care, din cauza st rii de s n tate stabilite prin expertiz

medico-legal , persoana nu poate presta aceast

munc . Unei zile-amend

sti

corespunde o zi de munc în folosul comunit ii”;

- Art.I pct.11 [cu referire la abrogarea art.64 alin.(6)] din lege:
„La articolul 64, alineatele (2) şi (6) se abrog ”;
- Art.I pct.17 [cu referire la abrogarea art.91 alin.(1) lit.c)] din lege:
„La articolul 91 alineatul (1), litera c) se abrog ”.
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Dispozi iile art.64 alin.(1) şi (6) şi art.91 alin.(1) lit.c) din Codul penal,

în vigoare, au urm torul cuprins:
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315.

- Art.64 alin.(1) şi (6): „(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi
executat în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu
consim mântul acesteia, instan a înlocuieşte obliga ia de plat

a amenzii

neexecutate cu obliga ia de a presta o munc neremunerat în folosul comunit ii,
afar de cazul în care, din cauza st rii de s n tate, persoana nu poate presta aceast
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munc . Unei zile-amend îi corespunde o zi de munc în folosul comunit ii. […]

(6) Dac persoana condamnat , aflat în situa ia prev zut în alin.(1), nu îşi d

consim mântul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunit ii, amenda
neexecutat se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii conform art.63”.
- Art.91 alin.(1) lit.c): Condi iile suspend rii execut rii pedepsei sub

supraveghere

„(1) Instan a poate dispune suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere

dac sunt întrunite urm toarele condi ii: […]

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o munc neremunerat în

folosul comunit ii”.
316.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c eliminarea condi iei

existen ei consim mântului persoanei condamnate sau a infractorului, dup caz, la
înlocuirea obliga iei de plat a amenzii neexecutate cu obliga ia de a presta o munc
neremunerat în folosul comunit ii, respectiv la dispunerea suspend rii execut rii
pedepsei sub supraveghere contravine art.42 din Constitu ie, referitor la interzicerea
muncii for ate.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

sti

317.

c acordul manifestat de infractor pentru a presta o munc neremunerat în folosul
comunit ii reflect voin a acestuia de a se reintegra în comunitate, în mijlocul i în
folosul c reia va presta o munc neremunerat , acesta constituind totodat scopul

pedepsei. Textele criticate elimin

obligativitatea consim mântului persoanei

condamnate/infractorului pentru aplicarea m surii înlocuirii pedepsei amenzii sau
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pentru accesul la m sura amân rii aplic rii pedepsei/ suspendarea execut rii pedepsei
sub supraveghere, dând posibilitatea instan ei judec toreşti s

aplice m surile

antereferite în lipsa consim mântului persoanei vizate. Cu alte cuvinte, o autoritate
public impune în sarcina persoanei vizate obliga ia de a presta o munc neremunerat
în folosul comunit ii, f r ca aceasta s - i fi manifestat consim mântul în acest sens.
318.

Pentru a analiza constitu ionalitatea textelor criticate, Curtea urmeaz a

avea în vedere art.42 alin.(1) din Constitu ie, potrivit c ruia „Munca for at este

rip
es
ur
s

interzis ”, coroborat cu art.42 alin.(2) lit.b) din Constitu ie, în accep iunea c ruia „Nu
constituie munc for at : […] b) munca unei persoane condamnate, prestat în
condi ii normale, în perioada de deten ie sau de libertate condi ionat ”. Similar

dispozi iilor constitu ionale precitate, Curtea se va raporta şi la art.4 par.2 din

Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, care

stabile te c

„Nimeni nu poate fi constrâns s

execute o munc

for at

sau

obligatorie”, par.3 lit.a) al articolului men ionat statuând c „Nu se consider

<munc for at sau obligatorie> în sensul prezentului articol: a) orice munc impus
în mod normal unei persoane supuse deten iei în condi iile prev zute de articolul 5
din prezenta Conven ie sau pe durata libert ii condi ionate ;[…]”. Totodat , potrivit

art.4 par.2 din Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului
fundamentale, „Nimeni nu poate fi constrâns s

i a libert ilor

execute o munc

for at

sau

obligatorie”, iar par.3 lit.a) al articolului men ionat prevede c „Nu se consider
«munc for at sau obligatorie» în sensul prezentului articol: a) orice munc impus
în mod normal unei persoane supuse deten iei în condi iile prev zute de articolul 5
din prezenta Conven ie sau pe durata libert ii condi ionate […]”. De asemenea,

sti

dispozi iile art.8 par.3 lit.a) din Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i
politice din 16 decembrie 1966, ratificat prin Decretul nr.212/1974, publicat în
Buletinul Oficial nr.146 din 20 noiembrie 1974, prev d c „Nimeni nu va putea fi
constrâns s execute o munc for at sau obligatorie”, lit.c) (i) a par.3 al art.8
stabilind c „c) nu se consider «munc for at sau obligatorie» în sensul prezentului

paragraf: (i) orice munc sau serviciu, neindicate în alineatul b), cerute în mod
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normal unui individ de inut în virtutea unei decizii legale a justi iei sau eliberat
condi ionat în urma unei asemenea decizii”. „Munca for at

sau obligatorie”,

potrivit art.2 par.1 din Conven ia nr.29/1930 privind munca for at sau obligatorie,
adoptat de Organiza ia Interna ional a Muncii, ratificat prin Decretul nr.213/1957,
publicat în Buletinul Oficial nr.4 din 18 ianuarie 1958, „va însemna orice munc sau
serviciu pretins unui individ sub amenin area unei pedepse oarecare, şi pentru care
numitul individ nu s-a oferit de bun voie”, totodat , „termenul «munca for at sau

rip
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obligatorie» nu va cuprinde, în sensul prezentei conven ii: c) orice munca sau
serviciu pretins unui individ ca urmare a unei condamn ri pronun ate printr-o
hot râre judec toreasca, cu condi ia ca aceast munc sau serviciu s fie executat
sub supravegherea si controlul autorit ilor publice si ca numitul individ sa nu fie
cedat sau pus la dispozi ia unor particulari, societ i sau unor persoane morale
private.” [art.2 par.2 lit.c) din Conven ia nr.29/1930].
319.

Curtea re ine c

obligarea infractorului s

presteze o munc

neremunerat în folosul comunit ii, f r acordul acestuia, prin înlocuirea obliga iei
de plat a amenzii neexecutate sau prin dispunerea suspend rii execut rii pedepsei
sub supraveghere este contrar dispozi iilor art.42 alin.(1) din Constitu e, art.4 par.2
din Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, art.8
par.3 lit.a) din Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice i art.2
par.1 din Conven ia nr.29/1930 privind munca for at sau obligatorie, întrucât munca
prestat nu se încadreaz în cele dou ipoteze reglementate expres în art.42 alin.(2)
lit.b) din Constitu ie, în art.4 par.3 lit.a) din Conven ie, art.8 par.3 lit.c) (i) din Pact i

art.2 par.2 lit.c) din Conven ia nr.29/1930, respectiv munca unei persoane

sti

condamnate prestat în perioada de deten ie sau de liberare condi ionat .
320.

Astfel, Curtea constat c în niciuna dintre cele dou situa ii premis

reglementate la art.64 alin.(1) şi art.91 alin.(1) din Codul penal, persoana condamnat

nu se afl în deten ie, nefiind privat de libertate, astfel c munca neremunerat în
folosul comunit ii nu este prestat în perioada de deten ie. Prin urmare, situa ia de
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excep ie referitoare la munca prestat în perioada de deten ie nu este incident în
cauz .
321.

Curtea re ine c no iunea de „libertate condi ionat ” folosit în art.42

alin.(1) lit.b) din Constitu ie este sinomin cu cea de „liberare condi ionat ” cuprins
în art.99-106 din Codul penal. Prin urmare, munca neremunerat a unei persoane
condamnate nu poate fi considerat ca fiind for at în termenul de supraveghere
stabilit ca urmare a dispunerii liber rii condi ionate. În aceste condi ii, cele dou

rip
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situa ii premis reglementate la art.64 alin.(1) şi art.91 alin.(1) din Codul penal nu

vizeaz liberarea condi ionat , ci înlocuirea obliga iei de plat a amenzii neexecutate
sau dispunerea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere, astfel încât situa ia
de excep ie referitoare la munca prestat în perioada de libertate condi ionat nu este

incident în cauz . Prin urmare, Curtea constat c , în ipoteza înlocuirii obliga iei de
plat a amenzii neexecutate sau dispunerii suspend rii execut rii pedepsei sub
supraveghere, orice munc

neremunerat

în folosul comunit ii trebuie s

fie

calificat ca fiind for at , în lipsa consim mântului persoanei.
322.

Având în vedere cele expuse, Curtea constat c art.I pct.10, 11 şi 17

[cu referire la art.64 alin.(1), la abrogarea art.64 alin.(6) şi la abrogarea art.91
alin.(1) lit.c)] din lege încalc art.42 alin.(1) din Constitu ie.
(4.6.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.13, 14 i 15

[cu referire la art.75 alin.(1) lit.d), alin.(2) lit.d) şi (3)] din lege în raport cu art.1
alin.(5) din Constitu ie
323.

Dispozi iile art.I pct.13, 14 i 15 [cu referire la art.75 alin.(1) lit.d),

alin.(2) lit.d) şi (3)] din lege au urm torul cuprins:

sti

- Art.I pct.13 [cu referire la art.75 alin.(1) lit.d)] din lege:
„Urm toarele împrejur ri constituie circumstan e atenuante legale: […]

d) acoperirea integral a prejudiciului material cauzat prin infrac iune, în

cursul urm ririi penale sau al judec ii, pân la r mânerea definitiv a hot rârii
judec toreşti, dac f ptuitorul nu a mai beneficiat de aceast circumstan

într-un

interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstan a atenuant nu se aplic în
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cazul s vârşirii urm toarelor infrac iuni, dac au produs un prejudiciu material:
tâlh rie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace
de plat electronice”;

- Art.I pct.14 [cu referire la art.75 alin.(2) lit.d)] din lege:
„Pot constitui circumstan e atenuante judiciare: […]

d) conduita dup s vârşirea infrac iunii şi în cursul procesului penal, f r a se
aprecia aceast circumstan

în defavoarea inculpatului, dac aceasta a adoptat o

rip
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ur
s

pozi ie de nerecunoaştere a s vârşirii infrac iunii, deoarece s-a considerat
nevinovat”;

- Art.I pct.15 [cu referire la art.75 alin.(3)] din lege:

„(3) Împrejur rile enumerate în alin.(2) [circumstan ele atenuante judiciare –

sn.] au caracter exemplificativ”.
324.

Dispozi iile legale modificate, în forma în vigoare, au urm torul

cuprins:

- Art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal:

„Urm toarele împrejur ri constituie circumstan e atenuante legale: […]
d) acoperirea integral a prejudiciului material cauzat prin infrac iune, în

cursul urm ririi penale sau al judec ii, pân la primul termen de judecat , dac
f ptuitorul nu a mai beneficiat de aceast circumstan

într-un interval de 5 ani

anterior comiterii faptei. Circumstan a atenuant nu se aplic în cazul s vârşirii
urm toarelor infrac iuni: contra persoanei, de furt calificat, tâlh rie, piraterie,
fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plat electronice, ultraj, ultraj
judiciar, purtare abuziv , infrac iuni contra siguran ei publice, infrac iuni contra

sti

s n t ii publice, infrac iuni contra libert ii religioase şi respectului datorat
persoanelor decedate, contra securit ii na ionale, contra capacit ii de lupt a
for elor armate, infrac iunilor de genocid, contra umanit ii şi de r zboi, a
infrac iunilor privind frontiera de stat a României, a infrac iunilor la legisla ia
privind prevenirea şi combaterea terorismului, a infrac iunilor de corup ie,
infrac iunilor asimilate infrac iunilor de corup ie, a celor împotriva intereselor
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financiare ale Uniunii Europene, a infrac iunilor privitoare la nerespectarea
regimului materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restric iona i,
materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al
drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, a celor privind
sp larea banilor, privind activit ile aeronautice civile şi cele care pot pune în
pericol siguran a zborurilor şi securitatea aeronautic , privind protec ia martorilor,
privind interzicerea organiza iilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau
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xenofob şi a promov rii cultului persoanelor vinovate de s vârşirea unor infrac iuni
contra p cii şi omenirii, a celor privind traficul de organe, esuturi sau celule de
origine uman , privind prevenirea şi combaterea pornografiei şi a celor la regimul
adop iilor.”

- Art.75 alin.(2) din Codul penal:

„Pot constitui circumstan e atenuante judiciare:

a) eforturile depuse de infractor pentru înl turarea sau diminuarea

consecin elor infrac iunii;

b) împrejur rile legate de fapta comis , care diminueaz gravitatea infrac iunii

sau periculozitatea infractorului.”

- Art.75 alin.(2) din Codul penal nu con ine în prezent lit.c) i d).

- Art.75 din Codul penal nu con ine în prezent alin.(3).

325.

Critici de neconstitu ionalitate. Se sus ine c art.I pct.13 [cu referire la

art.75 alin.(1) lit.d)] din lege este deficitar redactat, întrucât folose te no iunea de

„f ptuitor”, care acoper integral prejudiciul material „în cursul urm ririi penale sau

al judec ii”, o astfel de calitate nefiind recunoscut vreunei p r i, în cursul celor dou

sti

faze ale procesului penal anterior men ionate. Se sus ine, totodat , c eliminarea
infrac iunilor exceptate de la aplicarea circumstan ei atenuante prev zute în art.75
alin.(1) lit.d) din Codul penal, în vigoare, va conduce la situa ii inechitabile, absurde,
de reducere obligatorie a limitelor de pedeaps în situa ii nejustificate. În forma
adoptat , norma permite aplicarea circumstan ei atenuante în cazul acoperirii
prejudiciului material cauzat printr-o infrac iune care are alt obiect juridic decât
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rela iile sociale de ordin patrimonial. Se mai sus ine c modificarea operat , prin
acesta, asupra dispozi iilor art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal determin

un

paralelism între aceste din urm dispozi ii legale i prevederile art.75 alin.(2) lit.a) din
Codul penal (text nemodificat), ce poate genera dificult i reale de interpretare i de
aplicare a prevederilor art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, putând genera o practic
judiciar neunitar . Se arat , totodat , c sintagma „pân la r mânerea definitiv a
hot rârii judec tore ti” confer prevederilor art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, în
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forma propus prin legea criticat , un caracter impredictibil în aplicare, în ipoteza în
care acoperirea prejudiciului are loc dup pronun area sentin ei i pân la r mânerea
definitiv a acesteia, întrucât în acest interval de timp prima instan

nu mai are

posibilitatea de a reveni asupra propriei solu ii, deoarece intervine dezînvestirea.
326.

Cu privire la art.I pct.14 din lege, se sus ine c dispozi iile art.75 alin.(2)

lit.d) din Codul penal, în forma supus controlului de constitu ionalitate i adoptat
de Parlament, la art.I pct.14 din legea criticat , creeaz „un amestec de reglementare”

între o circumstan

atenuant

i una agravant . Se arat

c

aprecierea unei

circumstan e „în defavoarea inculpatului” conduce la schimbarea naturii juridice a

acesteia din circumstan

într-una agravant , astfel c

suplimentarea

reglement rii cu sintagma „f r a se aprecia aceast circumstan

în defavoarea

inculpatului, dac

atenuant

acesta a adoptat o pozi ie de nerecunoa tere a s vâr irii

infrac iunii, deoarece s-a considerat nevinovat” este contradictorie, îndeosebi în

condi iile în care art.83 alin.(1) lit.a) din Codul de procedur penal consacr dreptul
inculpatului de a se ap ra, de a- i sus ine nevinov ia i de a nu da nicio declara ie,
f r

ca exercitarea acestui din urm

drept s

poat

fi folosit

în defavoarea

sti

inculpatului. Se mai arat c formularea normei de la art.75 alin.(2) lit.d) din Codul

penal este deficitar , textul nestabilind care este conduita susceptibil de a atrage
aplicarea circumstan ei atenuante. Se mai arat c , potrivit art.74 alin.(1) lit.f) din

Codul penal, conduita dup s vârşirea infrac iunii şi în cursul procesului penal
constituie un criteriu general de individualizare a pedepsei, astfel c dispozi ia nouintrodus duce la valorificarea, în procesul de individualizare judiciar a pedepsei, a
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aceleiaşi împrejur ri de dou ori. Totodat , sintagma „f r a se aprecia aceast
circumstan

în defavoarea inculpatului, dac

acesta a adoptat o pozi ie de

nerecunoa tere a s vâr irii infrac iunii, deoarece s-a considerat nevinovat” este
neclar , putând fi interpretat în sensul c în cazul în care inculpatul nu recunoaşte
s vârşirea faptei, d declara ii neadev rate şi face toate demersurile pe care le are la
dispozi ie pentru a nu se afla adev rul dar sus ine c a efectuat toate aceste demersuri
întrucât s-a considerat nevinovat, trebuie s i se acorde o reducere a pedepsei. În
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consecin , se apreciaz c textul legal criticat încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie, în
componenta sa privind claritatea, precizia şi previzibilitatea legii.
327.

trebuie s

Cu privire la art.I pct.15 din lege, se sus ine c individualizarea judiciar

se bazeze pe criterii clare şi previzibile, referirea la caracterul

exemplificativ

al

circumstan elor

atenuante

judiciare

dând

naştere

la

impredictibilitate şi la interpret ri subiective în procesul de individualizare. În
consecin , se apreciaz c textul legal criticat încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie, în
componenta sa privind claritatea, precizia şi previzibilitatea legii.
328.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c , în cuprinsul art.I pct.13 din lege, care modific art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal
- potrivit c ruia constituie circumstan

atenuant legal acoperirea integral a

prejudiciului material cauzat prin infrac iune, în cursul urm ririi penale sau al
judec ii, pân la r mânerea definitiv a hot rârii judec tore ti, dac f ptuitorul nu a
mai beneficiat de aceast circumstan

într-un interval de 5 ani anterior comiterii

faptei – legiuitorul a utilizat no iunea de „f ptuitor”, prin raportare la dou dintre
etapele procesului penal, respectiv cea a urm ririi penale i cea a judec ii. Potrivit

sti

art.29 din Codul de procedur penal , participan ii la procesul penal sunt organele
judiciare, avocatul, p r ile, subiec ii procesuali principali, precum şi al i subiec i
procesuali. Conform art.32 alin.(1) din Codul de procedur penal , p r ile sunt
subiec ii procesuali care exercit sau împotriva c rora se exercit ac iunea penal , iar,
potrivit alin.(2) al aceluiaşi art.32, acestea sunt inculpatul, partea civil şi partea
responsabil civilmente. De asemenea, la art.33 alin.(1) din Codul de procedur
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penal sunt prev zu i subiec ii procesuali principali, ca fiind suspectul şi persoana
v t mat , care, conform alin.(2) al art.33 din Codul de procedur penal au aceleaşi
drepturi şi obliga ii ca şi p r ile, cu excep ia celor pe care legea le acord numai
acestora. În fine, la art.34 din Codul de procedur penal sunt prev zu i al i subiec i
procesuali, respectiv martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele
speciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prev zute de lege
având anumite drepturi, obliga ii sau atribu ii în procedurile judiciare penale.

Curtea Constitu ional , prin Decizia nr.362 din 30 mai 2017, publicat

rip
es
ur
s

329.

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.780 din 3 octombrie 2017, paragrafele
23-24, a stabilit c „f ptuitorul” nu este reglementat de Codul de procedur penal ca
participant la procesul penal, aceast no iune fiind utilizat în cuprinsul acestui cod,

în lipsa unei defini ii legale, spre exemplu, la art.44 referitor la competen a în caz de

reunire a cauzelor, art.48 cu privire la competen a în caz de schimbare a calit ii
inculpatului, art.61 referitor la actele încheiate de unele organe de constatare, art.62

privind actele încheiate de comandan ii de nave şi aeronave, art.1461 cu privire la

ob inerea datelor privind tranzac iile financiare ale unei persoane, art.147 referitor la

re inerea, predarea şi perchezi ionarea trimiterilor poştale şi art.148 cu privire la
utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate real şi a colaboratorilor. Din
interpretarea dispozi iilor legale enumerate, Curtea a re inut c prin „f ptuitor” se
în elege persoana care nu are calitatea de suspect, dar în leg tur cu care sunt realizate
acte de cercetare penal . Astfel, pot avea calitatea de f ptuitor persoanele împotriva
c rora a fost înregistrat o plângere penal sau persoanele avute în vedere în
desf şurarea urm ririi penale in rem, conform art.305 alin.(1) din Codul de procedur

sti

penal , dar în privin a c rora nu este atins standardul de proba iune necesar pentru a
putea fi încadrate în categoria suspec ilor, începându-se urm rirea penal fa

de

acesta, conform art.305 alin.(3) din Codul de procedur penal , sau a inculpa ilor.

Prin urmare, în privin a acestor persoane, probatoriul administrat furnizeaz indicii
care s sugereze o eventual form de vinov ie în s vârşirea faptelor ce fac obiectul
urm ririi penale. Din aceast perspectiv , Curtea a constatat c procesul penal
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parcurge mai multe etape, caracterizate prin nivele diferite ale prob rii vinov iei
persoanelor care s vârşesc fapte de natur

penal . Aceast

evolu ie gradual

debuteaz cu existen a unor suspiciuni rezonabile c persoana în cauz a s vârşit o
infrac iune, suspiciuni a c ror constatare îi confer respectivei persoane calitatea de
suspect, continu cu formarea, pe baza probelor administrate, a unei presupuneri
rezonabile c persoana avut în vedere a s vârşit o infrac iune, etap ce determin
punerea în mişcare a ac iunii penale, conform art.15 din Codul de procedur penal ,
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şi dobândirea calit ii de inculpat şi se finalizeaz cu demonstrarea vinov iei acesteia,
dincolo de orice îndoial rezonabil , fapt ce transform inculpatul în persoan
condamnat (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.198 din 23 martie 2017, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.515 din 4 iulie 2017, par.27).
330.

Având în vedere aceste considerente, Curtea constat c dispozi iile

art.305 alin.(1) din Codul de procedur penal , astfel cum sunt redactate, permit
folosirea no iunii de „f ptuitor” în contextul reglement rii urm ririi penale in rem,

astfel c aceast no iune îşi g seşte o justificare în coordonatele date. Cu toate acestea,

pentru rigoarea redact rii textului criticat, este necesar folosirea în cuprinsul s u a
no iunilor de „suspect” sau de „inculpat” ori a no iunii generale de „infractor”, astfel
cum aceasta din urm se reg se te la art.75 alin.(2) din Codul penal.
331.

În ceea ce prive te critica referitoare la o eventual suprapunere a

circumstan ei atenuante legale prev zute la art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal cu
circumstan a atenuant judiciar prev zut la alin.(2) lit.a) al aceluia i articol, Curtea
apreciaz c aceasta nu poate fi re inut .
332.

Într-adev r, circumstan ele atenuante care fac obiectul compara iei

sti

prezint tr s turi comune. Acestea presupun o atitudine nou , pozitiv a infractorului
în raport cu consecin ele infrac iunii, atitudine ce denot regretul acestuia i care a

fost denumit „poc in

activ ”, manifestat prin preocuparea de a înl tura urmele

faptei comise, prin acoperirea integral a prejudiciului material sau prin depunerea
unor eforturi în vederea înl tur rii sau diminu rii consecin elor infrac iunii. Cu toate

acestea între cele dou circumstan e atenuante exist diferen e semnificative. Pe de o
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parte, norma juridic de la art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal are în vedere
îndeplinirea de c tre infractor a unei obliga ii de rezultat, aceea a acoperirii integrale
a prejudiciului material cauzat prin infrac iune, pentru a putea beneficia de aplicarea
circumstan ei atenuante legale astfel reglementate, în timp ce dispozi iile art.75
alin.(2) lit.a) din Codul penal fac trimitere la îndeplinirea unei obliga ii de mijloace,
constând în depunerea unor eforturi pentru înl turarea sau diminuarea consecin elor
infrac iunii. Pe de alt parte, eforturile depuse de infractor pentru înl turarea sau

rip
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diminuarea consecin elor infrac iunii, la care fac referire prevederile art.75 alin.(2)
lit.a) din Codul penal, pot îmbr ca forme variate, în acest caz putând fi vorba de
prejudicii de orice natur , inclusiv materiale. De altfel, chiar dac s-ar accepta teza
contrar , potrivit c reia consecin ele infrac iunii se reduc la prejudiciile materiale
cauzate, prin evaluarea în bani a celor dintâi, din interpretarea gramatical a celor
dou norme juridice, comparate de autorul sesiz rii, rezult faptul c între acestea nu
exist un paralelism juridic, circumstan a atenuant legal prev zut la art.75 alin.(1)
lit.d) din Codul penal fiind aplicabil

doar în situa ia acoperirii integrale a

prejudiciului material cauzat prin infrac iune, în timp ce circumstan a atenuant
judiciar , prev zut la art.75 alin.(2) lit.a) din Codul penal, este aplicabil

i în ipoteza

depunerii de c tre infractor a unor eforturi pentru diminuarea consecin elor
infrac iunii, prin urmare pentru acoperirea lor par ial .
333.

Având în vedere aceste considerente, Curtea re ine c nu exist un

paralelism între dispozi iile preconizate ale art.75 alin.(1) lit.d) i forma în vigoare a

art.75 alin.(2) lit.a) din Codul penal, din aceast perspectiv , prevederile art.I pct.13,
fiind conforme cu dispozi iile art.1 alin.(5) din Constitu ie.

Referitor la critica privind caracterul imprevizibil al sintagmei „pân la

sti

334.

r mânerea definitiv a hot rârii judec tore ti” din cuprinsul art.75 alin.(1) lit.d) din
Codul penal, Curtea re ine c

momentul r mânerii definitive a unei hot râri

judec tore ti penale trebuie analizat dup cum aceasta este pronun at în prim
instan , în apel sau în solu ionarea unei contesta ii. R mânerea definitiv a hot rârii
primei instan e este reglementat la art.551 din Codul de procedur penal , potrivit
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c ruia aceasta coincide cu una dintre urm toarele date: 1. data pronun rii, când
hot rârea nu este supus contesta iei sau apelului; 2. data expir rii termenului de apel
sau de introducere a contesta iei, când nu s-a declarat apel sau contesta ie în termen
sau când apelul sau, dup caz, contesta ia declarat a fost retras în untrul termenului;
3. data retragerii apelului sau, dup caz, a contesta iei, dac aceasta s-a produs dup
expirarea termenului de apel sau de introducere a contesta iei; 4. data pronun rii
hot rârii prin care s-a respins apelul sau, dup caz, contesta ia. Totodat , conform
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art.552 alin.(1) din Codul de procedur penal , hot rârea instan ei de apel r mâne
definitiv la data pronun rii acesteia, atunci când apelul a fost admis şi procesul a
luat sfârşit în fa a instan ei de apel, iar, potrivit art.552 alin.(2) din Codul de procedur
penal , hot rârea pronun at în calea de atac a contesta iei r mâne definitiv la data

pronun rii acesteia, atunci când contesta ia a fost admis şi procesul a luat sfârşit în
fa a instan ei care a judecat-o. A a fiind, momentul r mânerii definitive a hot rârii
judec tore ti este reglementat, de o manier previzibil , în Codul de procedur penal ,
p r ile procesului penal putând s î i adapteze conduita procesual la exigen ele
dispozi iilor legale mai sus determinate.
335.

În aceste condi ii, se invoc ipoteza acoperirii integrale a prejudiciului

material cauzat prin infrac iune ulterior pronun rii sentin ei i pân la data r mânerii
sale definitive, în condi iile nedeclar rii apelului, ar tându-se c , potrivit normei

criticate, intervalul de timp anterior men ionat a fost inclus de legiuitor în interiorul
termenului pân la a c rui împlinire inculpatul poate proceda la îndeplinirea condi iei
reglementate, în favoarea sa, ca circumstan atenuant legal , la art.75 alin.(1) lit.d)
din Codul penal, dar, cu toate acestea, exercitarea acestui drept în ipoteza analizat

sti

este lipsit de eficien , instan a de fond neputând fi reînvestit , pentru aplicarea
normei penale anterior men ionate. Se sus ine, prin urmare, c , în situa ia neacoperirii
integrale a prejudiciului material cauzat prin infrac iune anterior r mânerii definitive
a sentin ei, aplicarea dispozi iilor art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal devine lipsit
de previzibilitate.
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336.

este neîntemeiat, problema invocat fiind una, mai degrab , artificial . În acest sens,
Curtea re ine c momentul r mânerii definitive a hot rârii judec tore ti este stabilit,
cu claritate, la art.551 din Codul de procedur penal . Potrivit dispozi iilor legale
anterior men ionate, hot rârile primei instan e r mân definitive, dup cum urmeaz :
la data pronun rii, când hot rârea nu este supus contesta iei sau apelului; la data
expir rii termenului de apel sau de introducere a contesta iei (când nu s-a declarat

rip
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apel sau contesta ie în termen; când apelul sau, dup caz, contesta ia declarat a fost
retras în untrul termenului); la data retragerii apelului sau, dup caz, a contesta iei,

dac aceasta s-a produs dup expirarea termenului de apel sau de introducere a
contesta iei; la data pronun rii hot rârii prin care s-a respins apelul sau, dup caz,
contesta ia. A a fiind, este evident faptul c , pentru a putea beneficia de circumstan a

atenuant

analizat , autorul infrac iunii trebuie s

acopere prejudiciul anterior

pronun rii hot rârii judec tore ti de c tre prima instan , chiar dac aceasta va
r mâne definitiv doar la data expir rii termenului în care poate fi declarat apelul,
întrucât doar în aceste condi ii instan a de fond poate re ine circumstan a atenunat
prev zut la art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal. În cazul în care inculpatul nu
acoper , îns , prejudiciul cauzat pân

la data pronun rii sentin ei, ci ulterior

momentului anterior referit, pentru a beneficia de circumstan a atenunat supus
analizei, acesta poate formula apel, urmând ca instan a de apel s ia act de acoperirea
prejudiciului.
337.

Prin urmare, forma preconizat a dispozi iilor art.75 alin.(1) lit.d) din

Codul penal nu este lipsit de claritate, precizie i previzibilitate, aplicarea acesteia

sti

urmând a fi f cut potrivit considerentelor mai sus invocate.
338.

Curtea re ine c , potrivit dispozi iilor art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal

în vigoare, acoperirea integral a prejudiciului material cauzat prin infrac iune

urmeaz a fi f cut pân la primul termen de judecat , iar prin prevederile art.I pct.14
din legea supus controlului de constitu ionalitate s-a procedat la extinderea acestui

termen, pân la r mânerea definitiv a hot rârii judec tore ti. Aceast modificare
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legislativ este în beneficiul subiectului activ al infrac iunii i a fost adoptat de
legiuitor, conform politicii sale penale, potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din
Constitu ie i în marja de apreciere prev zut de acestea, fiind în acord cu
dispozi iile art.1 alin.(5) din Constitu ie.
339.

În ceea ce priveşte extinderea sferei infrac iunilor c rora li se aplic

circumstan a atenuant legal , Curtea constat c o asemenea solu ie legislativ

ine

de politica penal a legiuitorului. Astfel, în concep ia legiuitorului, individualizarea
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pedepsei trebuie s se raporteze în mod sine qua non la acoperirea integral a

prejudiciului, pentru c , pe lâng ac iunea penal promovat , statul are interesul ca şi
latura civil a procesului penal s fie în mod corespunz tor satisf cut . De aceea, este
la alegerea legiuitorului s conceap un sistem de justi ie penal care s realizeze un
just echilibru între cele dou laturi ale procesului penal.
340.

Curtea re ine c legiuitorul are op iunea de a reglementa un sistem de

individualizare a pedepselor care ine cont de repararea prejudiciului material produs

prin infrac iunea s vârşit tocmai pentru recuperarea daunelor produse prin fapta
prev zut de legea penal . Faptul c , prin prevederile legale criticate, au fost extinse
atât sfera infrac iunilor pentru care se poate aplica circumstan a atenuant legal

referitoare la acoperirea prejudiciului material produs, cât şi intervalul de timp în care
se poate realiza acoperirea acestuia pentru a beneficia de circumstan a antereferit

pune în prim plan necesitatea recuper rii prejudiciului material realizat şi încurajarea

inculpatului de a avea o atitudine activ în acest sens, din moment ce acoperirea

prejudiciului material are efecte în privin a realiz rii opera iunii de individualizare a

pedepsei. De asemenea, Curtea re ine c o asemenea reglementare poate constitui

sti

premisa solu ion rii mai rapide a laturii civile a procesului penal şi a adopt rii de c tre
inculpat a unei atitudini de cooperare cu organele judiciare în ceea ce priveşte latura
penal a procesului penal.
341.

Curtea re ine c legiuitorul are competen a de a extinde sfera de aplicare

a circumstan ei atenuate legale prev zut la art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, chiar
dac aceasta are drept consecin reducerea limitelor speciale ale pedepsei în privin a
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unei game mai mare de infrac iuni. Mai mult, Curtea re ine c extinderea sferei
infrac iunilor pentru care se aplic circumstan a atenuant prev zut la art.75 alin.(1)
lit.d) din Codul penal denot faptul c , potrivit politicii penale a statului, investigarea
infrac iunilor enumerate are ca finalitate i acoperirea integral a prejudicului material
cauzat prin comiterea acestora, legiuitorul în elegând c acest aspect se circumscrie
scopului aplic rii legii penale, în cazul infrac iunilor analizate. Totodat , ine tot de
competen a legiuitorului stabilirea intervalului temporal în interiorul c ruia trebuie
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acoperit prejudiciul material suferit pentru a beneficia de prevederile art.75 alin.(1)
lit.d) din Codul penal.
342.

Curtea subliniaz faptul c nu are competen a s îşi asume ea îns şi

politica penal a statului, drept care legiuitorul are o larg marj de apreciere în acest
domeniu. Interven ia Cur ii este legitim numai în m sura în care este afectat
capacitatea statului de a combate fenomenul infrac ional sau atunci când nu sunt
respectate drepturile şi libert ile fundamentale. Or, norma analizat nu pune în

discu ie aceste valori constitu ionale, drept care Curtea nu poate decât s constate c

aceasta reprezint o m sur de politic penal adoptat în marja de apreciere a
legiuitorului.
343.

Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate aduse art.I pct.14 [cu

referire la art.75 alin.(2) lit.d)] din lege, Curtea constat c acesta reglementeaz o

circumstan

atenuant

judiciar , care se suprapune cu un criteriu general de

individualizare a pedepsei, respectiv cel prev zut la art.74 alin.(1) lit.f), potrivit c ruia

un asemenea criteriu este reprezentat de „conduita dup s vârşirea infrac iunii şi în
cursul procesului penal”.

Criteriile generale de individualizare a pedepsei caracterizeaz sau sunt

sti

344.

de natur s ajute la caracterizarea faptelor penale şi a infractorilor şi au rolul de a

orienta instan ele de judecat în aprecierea gravit ii infrac iunii s vârşite şi a

periculozit ii infractorului, în vederea stabilirii în concret a duratei sau a cuantumului
pedepsei.
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345.

c „la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ine seama de dispozi iile p r ii generale
a acestui cod, de limitele de pedeaps fixate în partea special , de gradul de pericol
social al faptei s vârşite, de persoana infractorului şi de împrejur rile care
atenueaz sau agraveaz r spunderea penal ”, în prezent legiuitorul a realizat o
diferen

între circumstan ele de atenuante/ agravante şi criteriile generale de

individualizare a pedepsei. Gradul de pericol social al faptei s vârşite şi persoana
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infractorului sunt evaluate în prezent prin prisma criteriilor generale de
individualizare a pedepsei, în schimb, împrejur rile care atenueaz sau agraveaz
r spunderea penal nu îşi mai g sesc o reglementare în cadrul acestora. Astfel, deşi

atât circumstan ele atenuante/ agravante, cât şi criteriile generale de individualizare a
pedepsei fac parte din capitolul V – Individualizarea pedepselor al titlului III -

Pedepsele din cadrul c r ii generale a Codului penal, ele trebuie deosebite prin prisma

efectelor pe care le produc în procesul de individualizare a pedepselor. Dac criteriile
generale de individualizare orienteaz judec torul spre stabilirea corect a duratei/
cuantumului pedepsei, fiind parte a aprecierii acestuia, circumstan ele atenuante/
agravante odat întrunite duc automat la reducerea/ în sprirea pedepsei potrivit legii

[a se vedea art.76 sau art.78 din Codul penal].
346.

În aceste condi ii, Curtea re ine c un criteriu general de individualizare

a pedepsei, potrivit noii forme preconizate a art.75 alin.(2) lit.d) din Codul penal,
devine, în realitate, o circumstan

atenuant judiciar sau, din contr , circumstan a

atenuant judiciar nou-introdus devine, în mod implicit, parte a criteriilor generale

de individualizare, revenindu-se, astfel, în mod par ial, la concep ia Codului penal din

sti

1969, potrivit c reia circumstan ele ap reau numai ca o parte a criteriilor generale de
individualizare şi, totodat , ca o parte a împrejur rilor care atenueaz sau agraveaz
r spunderea penal , împrejur ri care formau substan a ultimului criteriu general de
individualizare din cuprinsul fostului art.72 alin.1. O asemenea calificare contravine
art.1 alin.(5) din Constitu ie, întrucât legiuitorul realizeaz o confuziune între criteriile
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generale de individualizare şi circumstan ele atenuante, deşi, la adoptarea codului, leDe asemenea, Curtea re ine c

este inadmisibil ca o circumstan

atenuant s fie formulat într-un mod atât de larg şi vag precum s-a realizat în textul
analizat. Practic, indiferent de conduita inculpatului, instan a o poate re ine drept
circumstan

atenuant ; or, numai dac a cooperat sau s-a manifestat activ pentru

aflarea adev rului [a se vedea art.5 din Codul de procedur penal ] ea poate fi
ca circumstan

atenuant . Pozi ia de nerecunoaştere a s vârşirii

rip
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valorificat

infrac iunii se poate manifesta atât printr-o pozi ie pasiv , cât şi printr-una activ , de
z d rnicire a afl rii adev rului, de inducere în eroare a organelor judiciare etc. Or,
textul nu este clar sub aspectul comportamentului/ conduitei care constituie/ poate

constitui circumstan atenuant ; prin urmare, textul criticat încalc art.1 alin.(5)

din Constitu ie. De altfel, o aplicare tale quale a textului, astfel cum este redactat,

duce la concluzia c , indiferent de conduita inculpatului, aceasta în sine poate
constitui o circumstan

atenuant judiciar , ceea ce, în aceste coordonate, este

contrar art.1 alin.(3) din Constitu ie.
348.

Totodat , în privin a sintagmei „f r a se aprecia aceast circumstan

în defavoarea inculpatului, dac acesta a adoptat o pozi ie de nerecunoa tere a

s vâr irii infrac iunii, deoarece s-a considerat nevinovat”, din cuprinsul art.75

alin.(2) lit.d) din Codul penal, dispozi ie legal introdus prin art.I pct.14 din legea
criticat , se re ine c aceasta apare ca fiind o aplica ie direct a prezum iei de
nevinov ie, reglementat la art.23 alin.(11) din Constitu ie, precum i a dreptului
inculpatului, prev zut la art.83 alin.(1) lit.a) din Codul de procedur penal , de a nu

sti

da nicio declara ie pe parcursul procesului penal, acestuia atr gându-i-se aten ia c
dac refuz s dea declara ii nu va suferi nicio consecin

defavorabil , iar, dac va

da declara ii, ele vor putea fi folosite ca mijloace de prob împotriva sa. Cu toate
acestea, introducerea sintagmei mai sus enun ate în cuprinsul prevederilor art.75

alin.(2) din Codul penal confer textului criticat un caracter ambiguu, întrucât, prin
îns i natura lor, dispozi iile legale referitoare la circumstan ele atenuante nu pot fi
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aplicate decât în favoarea inculpatului. Prin urmare, o astfel de precizare i-ar putea
g si utilitatea doar în cuprinsul normelor ce reglementeaz circumstan ele agravante.
Or, reglementarea acestei reguli de aplicare a circumstan ei atenuante referitoare la
conduita subiectului activ dup s vâr irea infrac iunii, în cursul procesului penal,
lipse te de claritate, precizie i previzibilitate norma penal analizat , conferindu-i un
sens specific circumstan elor agravante. Prin urmare, şi din aceast perspectiv ,
dispozi iile art.I pct.14 din legea criticat sunt contrare prevederilor art.1 alin.(5)
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din Constitu ie referitoare la calitatea legii.
349.

Cu privire la exigen ele impuse de norma constitu ional

anterior

precizat , Curtea Constitu ional a re inut, în jurispruden a sa, c o dispozi ie legal
trebuie s fie precis , neechivoc

i s instituie norme clare, previzibile şi accesibile,

a c ror aplicare s nu permit arbitrariul sau abuzul, i, de asemenea, c norma juridic
trebuie s reglementeze în mod unitar i uniform i s stabileasc cerin e minimale
aplicabile tuturor destinatarilor s i (a se vedea Decizia nr.637 din 13 octombrie 2015,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.906 din 8 decembrie 2015,
paragraful 34). De asemenea, f când trimitere la jurispruden a Cur ii Europene a
Drepturilor Omului, referitoare la calitatea legii penale, condi ie impus de principiul

legalit ii incrimin rii i a pedepsei, reglementat la art.7 paragraful 1 din Conven ie,
instan a de contencios constitu ional a re inut c acesta oblig la definirea, în mod clar,
prin lege, a infrac iunilor şi pedepselor aplicabile, aceast cerin

fiind îndeplinit

atunci când un justi iabil are posibilitatea de a cunoaşte, din însuşi textul normei
juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpret rii acesteia de c tre instan e şi în

urma ob inerii unei asisten e judiciare adecvate, care sunt actele şi omisiunile ce pot

sti

angaja r spunderea sa penal şi care este pedeapsa pe care o risc în virtutea acestora.
Totodat , Curtea a statuat c acela i principiu presupune anumite cerin e calitative,

îndeosebi cele ale accesibilit ii şi previzibilit ii [a se vedea Hot rârea din 15
noiembrie 1996, pronun at în Cauza Cantoni împotriva Fran ei, paragraful 29,
Hot rârea din 22 iunie 2000, pronun at în Cauza Coeme şi al ii împotriva Belgiei,

paragraful 145, Hot rârea din 7 februarie 2002, pronun at în Cauza E.K. împotriva
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Turciei, paragraful 51, Hot rârea din 29 martie 2006, pronun at în Cauza Achour
împotriva Fran ei, paragrafele 41 şi 42, Hot rârea din 24 mai 2007, pronun at în
Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragrafele 33 şi 34,
Hot rârea din 12 februarie 2008, pronun at în Cauza Kafkaris împotriva Ciprului,
paragraful 140, Hot rârea din 20 ianuarie 2009, pronun at în Cauza Sud Fondi SRL
şi al ii împotriva Italiei, paragrafele 107 şi 108, Hot rârea din 17 septembrie 2009,
pronun at în Cauza Scoppola împotriva Italiei (nr.2), paragrafele 93, 94 şi 99,
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Hot rârea din 21 octombrie 2013, pronun at în Cauza Del Rio Prada împotriva
Spaniei, paragrafele 78, 79 şi 91], i c semnifica ia no iunii de previzibilitate depinde
într-o mare m sur de con inutul textului despre care este vorba şi de domeniul pe

care îl acoper (a se vedea hot rârile pronun ate în Cauzele Cantoni împotriva Fran ei,

paragraful 35, Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragraful 35,

Sud Fondi SRL şi al ii împotriva Italiei, paragraful 109).
350.

Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate aduse art.I pct.15 [cu

referire la art.75 alin.(3)] din lege, prin prisma faptului c datorit caracterului

exemplificativ al enumer rii circumstan elor atenuante judiciare sunt înc lcate
prevederile art.1 alin.(5) din Constitu ie, Curtea constat c acestea sunt neîntemeiate.
Circumstan ele atenuante judiciare, prin natura lor, sunt st ri, situa ii, împrejur ri,
caracteristice fiec rei cauze penale, care denot periculozitatea sc zut a autorului sau
a participan ilor la s vâr irea infrac iunii ori a faptelor s vâr ite, care îns nu pot fi

prev zute i inventariate de legiuitor, întrucât depind de particularit ile cauzelor. În
aceste condi ii, enumerarea exhaustiv , în cuprinsul legii penale, a circumstan elor
atenuante judiciare este practic imposibil , caracterul atenuant al unei circumstan e

sti

neputând fi stabilit ex lege. Pentru acest motiv, definirea circumstan elor atenuante
poate fi f cut doar într-o manier general sau apelând la preciz ri exemplificative.
De altfel, diversitatea împrejur rilor în care sunt comise infrac iunile a determinat

nevoia reglement rii de c tre legiuitor, al turi de circumstan ele atenuante legale, a
circumstan elor atenuante judiciare, în vederea unei cât mai bune valorific ri de c tre
organele judiciare a particularit ilor cauzelor penale. Doar o analiz coroborat a
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tuturor acestor elemente poate duce la o corect individualizare a pedepselor penale
i, în consecin , la atingerea scopului pentru care ele au fost reglementate.
351.

De asemenea, Curtea constat c art.74 alin.2 din Codul penal din 1969

prevedea expres caracterul exemplificativ al enumer rii împrejur rilor care pot
constitui circumstan e atenuante judiciare. Forma aflat în vigoare, deşi nu prevede
acest aspect, de fapt, nici nu îl exclude, drept care s-a considerat c şi în prezent
aceast enumerare are caracter exemplificativ. În consecin , normativizarea expres

rip
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a caracterului exemplificativ al acestor circumstan e atenuante judiciare nu duce la
lipsa de previzibilitate a normei, care, pân la urm , consacr în mod expres
interpretarea acceptat a acestui text legal. Prin urmare, Curtea constat c art.I

pct.15 [cu referire la art.75 alin.(3)] din lege nu încalc

art.1 alin.(5) din

Constitu ie.

(4.7.) Critica de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.20 [cu referire

la art.96 alin.(4)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) din Constitu ie
352.

Art.I pct.20 [cu referire la art.96 alin.(4)] din lege are urm torul

cuprins:

„(4) Dac pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a s vârşit o

nou infrac iune, cu inten ie descoperit pân la împlinirea termenului şi pentru care
s-a pronun at o condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an, chiar dup

expirarea acestui termen, instan a revoc

suspendarea şi dispune executarea

pedepsei”.
353.

Art.96 alin.(4) din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins:

„(4) Dac pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a s vârşit o
infrac iune, descoperit

pân

la împlinirea termenului şi pentru care s-a

sti

nou

pronun at o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar dup expirarea acestui termen,
instan a revoc suspendarea şi dispune executarea pedepsei”.
354.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c

noua solu ie

legislativ este neconstitu ional , întrucât comiterea unei noi infrac iuni inten ionate
denot o periculozitate crescut a infractorului prin perseveren a sa în continuarea
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activit ii infrac ionale, chiar dac pedeapsa aplicat este mai mic sau egal cu un
an, astfel c nu se justific men inerea suspend rii pedepsei sub supraveghere. De
asemenea, în cazul comiterii unei noi infrac iuni din culp , interzicerea
necircumstan iat a posibilit ii de revocare a suspend rii execut rii pedepsei nu este
propor ional şi are poten ialul de a crea o stare de pericol pentru o serie de valori
constitu ionale, precum via a sau integritatea fizic şi psihic sau proprietatea privat .
355.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea
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constat c legiuitorul a restrâns revocarea obligatorie a suspend rii execut rii
pedepsei sub supraveghere în cazul s vâr irii unei noi infrac iuni inten ionate doar la

ipoteza în care pentru noua infrac iune s-a pronun at o condamnare la pedeapsa

închisorii mai mare de un an. Totodat , legiuitorul a men inut pentru infrac iunile
s vârşite din culp revocarea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere
prev zut de alin.(6) al art.96 din Codul penal, conform c ruia „Dac infrac iunea
ulterioar este s vârşit din culp , instan a poate men ine sau revoca suspendarea
execut rii pedepsei sub supraveghere. În cazul revoc rii, dispozi iile alin.(1), alin.(4)
şi alin.(5) se aplic în mod corespunz tor”. Din aceste dispozi ii legale rezult c , în
cazul infrac iunilor s vârşite cu inten ie, pentru care s-a pronun at o condamnare la
pedeapsa închisorii de cel mult 1 an, suspendarea execut rii pedepsei sub
supraveghere nu se mai revoc . De asemenea, Curtea observ c s-a men inut norma
de trimitere din cuprinsul art.96 alin.(6) teza a doua la alin.(4) din Codul penal,

modificat prin prezenta lege supus controlului de constitu ionalitate. Prin urmare,
întrucât, pe de o parte, norma de trimitere preia în mod ideal con inutul normei la care
trimite, iar, pe de alt parte, norma de trimitere, din moment ce foloseşte sintagma „în

sti

mod corespunz tor”, reia acel con inut normativ din textul la care trimite care este
compatibil cu prevederile sale normative proprii, rezult c art.96 alin.(6) din Codul
penal pare a reglementa faptul c instan a poate men ine suspendarea execut rii

pedepsei sub supraveghere în situa ia s vârşirii unei infrac iuni din culp , indiferent
de pedeapsa aplicat , în schimb, în situa ia s vârşirii unei infrac iuni din culp cu
privire la care s-a aplicat pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, având în vedere
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inciden a art.96 alin.(6) teza a doua din Codul penal, instan a poate revoca
suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere. În aceste condi ii, în situa ia
s vârşirii unei infrac iuni din culp cu privire la care s-a aplicat pedeapsa închisorii
de cel mult 1 an, instan a poate men ine suspendarea execut rii pedepsei sub
supraveghere, dar nu o poate revoca. Curtea constat , aşadar, c textul sufer din
punctul de vedere al tehnicii legislative, în sensul c acord instan ei posibilitatea
men inerii m surii, dar îi refuz revocarea. Prin urmare, se poate constata c , în
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realitate, instan a nu poate decât s men in suspendarea execut rii pedepsei sub
supraveghere, astfel c reglementarea posibilit ii de men inere a acesteia este un
nonsens din moment ce nu o poate revoca. Rezult

c

legiuitorul trebuia s

reglementeze posibilitatea men inerii sau revoc rii numai în situa ia s vârşirii unei

infrac iuni din culp cu privire la care s-a aplicat pedeapsa închisorii mai mare de 1

an. În rest, în situa ia s vârşirii unei infrac iuni din culp cu privire la care s-a aplicat

pedeapsa închisorii de cel mult 1 an, instan a este obligat s men in suspendarea

execut rii pedepsei sub supraveghere.
356.

Inten ia legiuitorului nu reiese îns clar din reglementarea analizat ,

astfel c fie textul criticat nu a fost corelat cu art.96 alin.(6) din Codul penal, în sensul
unei necesare modific ri a tezei sale finale în privin a trimiterii la condi ia închisorii

„mai mare de un an”, fie, dac inten ia legiuitorului a fost aceea de a men ine norma
de trimitere de la art.96 alin.(6) din cod, acesta nu a adus modific rile necesare art.96
alin.(6) din cod în sensul reglement rii obliga iei, şi nu a posibilit ii instan ei de a
men ine suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere în privin a pedepsei
închisorii mai mic de 1 an.

Mai mult, chiar dac s-ar fi reglementat obliga ia instan ei de a men ine

sti

357.

suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere, Curtea constat c nu este normat

modul în care instan a judec toreasc va proceda în ipoteza în care, în urma contopirii
realizate prin re inerea pluralit ii intermediare, se ajunge la o pedeaps mai mare de

3 ani şi astfel nu se poate aplica suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere,
nefiind întrunit condi ia de la art.91 alin.(1) lit.a) din Codul penal. Astfel, instan ei
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judec toreşti fie îi este interzis ca în urma contopirii s ajung la o pedeaps rezultant
mai mare de 3 ani, ceea ce este inadmisibil, fie, dac ajunge la o atare situa ie, neavând
posibilitatea de a revoca suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere, va trebui
s o men in indiferent de pedeapsa aplicat ca urmare a contopirii, ceea ce este, de
asemenea, inadmisibil.
358.

Astfel, Curtea constat c modificarea realizat indic o lips de viziune

legislativ

în ansamblu asupra ipotezelor de dispunere/ men inere/ revocare a
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suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere, ceea ce a dus la crearea unei

antinomii intralegale – mai exact între art.91 alin.(1) lit.a), art.96 alin.(4)-(6) din
Codul penal. Prin urmare, se re ine înc lcarea art.1 alin.(5) din Constitu ie.
359.

În alt ordine de idei, se pune problema modului în care se va aplica

men inerea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere în situa ia s vârşirii unei
infrac iuni cu inten ie cu privire la care s-a aplicat pedeapsa închisorii de cel mult 1
an. Pentru c , prin aplicarea regulilor de la recidiv sau pluralitate intermediar ,

pedeapsa aplicat

pentru noua infrac iune se adaug

la pedeapsa anterioar

neexecutat / se contopesc, dup caz, iar unei persoane aflate într-o atare situa ie nu i

se mai poate aplica nici amânarea aplic rii pedepsei şi nici suspendarea execut rii
pedepsei sub supraveghere, astfel c , în mod logic, ar trebui s execute pedeapsa
aplicat pentru noua infrac iune în condi iile în care subzist suspendarea execut rii
pedepsei sub supraveghere pentru infrac iunea anterior s vârşit . Or, nu se poate
imagina un sistem în care, în mod simultan, persoana condamnat s execute o
pedeaps privativ de libertate şi s fie în libertate prin mijlocirea suspend rii
execut rii pedepsei sub supraveghere.
Curtea observ

c

în privin a infrac iunilor s vârşite din culp

sti

360.

în

termenul de încercare nu se poate aplica amânarea aplic rii pedepsei, în schimb,
având în vedere art.91 alin.(1) lit.b) din Codul penal, se poate aplica, în urma
contopirii realizate ca urmare a re inerii pluralit ii intermediare, suspendarea

execut rii pedepsei sub supraveghere. În aceste condi ii, în mod corect, reglementarea
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supraveghere.
361.

se poate men ine suspendarea execut rii pedepsei sub

e.r
o

în vigoare stabileşte c

Având în vedere cele expuse, Curtea constat c , prin condi ionarea

revoc rii suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere de condamnarea la o
pedeaps cu închisoarea mai mare de 1 an, era necesar realizarea unor corel ri
tehnice de drept substan ial în privin a regimului execut rii pedepsei cu închisoarea
de cel mult 1 an aplicate, pentru ca şi aceasta, mai exact pedeapsa rezultant , s poat

rip
es
ur
s

intra sub inciden a suspend rii execut rii sub supraveghere. Practic, de i a operat
aceast modificare, legiuitorul nu a reglementat solu ia pe care instan a o pronun în
cazul în care pentru noua infrac iune s-a aplicat o pedeaps de pân la un an închisoare
i nu a corelat modificarea realizat cu dispozi iile art.96 alin.(5) din Codul penal,

potrivit c rora, f r excep ie, pedeapsa principal pentru noua infrac iune se stabile te
i se execut

potrivit dispozi iilor referitoare la recidiv

sau la pluralitatea

intermediar .
362.

În consecin , Curtea re ine c , prin omisiunea de reglementare i

prin necorelarea cu textele antereferite, legiuitorul a generat incertitudini în
aplicarea normelor privitoare la revocarea suspend rii execut rii pedepsei sub
supraveghere, incompatibile cu exigen ele referitoare la previzibilitatea legii pe
care le impune art.1 alin.(5) din Constitu ie.

(4.8.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.21 [cu referire

la art.100] din lege în raport cu art.1 alin.(3) şi art.124 alin.(3) din Constitu ie
363.

Art.I pct.21 [cu referire la art.100] din lege are urm torul cuprins:

„Liberarea condi ionat în cazul închisorii poate fi dispus , dac :

sti

a) cel condamnat a executat cel pu in jum tate din durata pedepsei, în cazul

închisorii care nu dep şeşte 10 ani, sau cel pu in dou treimi din durata pedepsei,
dar nu mai mult de 15 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;
b) cel condamnat se afl în executarea pedepsei în regim semideschis sau

deschis;
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c) cel condamnat a îndeplinit integral obliga iile civile stabilite prin hot rârea
de condamnare, afar de cazul când dovedeşte c nu a avut nicio posibilitate s le
îndeplineasc ;

d) nu exist probe din care instan a s aprecieze c persoana condamnat nu sar fi îndreptat şi nu s-ar putea reintegra în societate.

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune
liberarea condi ionat , dup executarea efectiv a cel pu in o treime din durata
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pedepsei, în cazul închisorii ce nu dep şeşte 10 ani, sau a cel pu in jum tate din
durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dac sunt îndeplinite
condi iile prev zute în alin.(1) lit.b)–d).

(3) În calculul frac iunilor de pedeaps prev zute în alin.(1) se ine seama de

partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca executat pe baza
muncii prestate. În acest caz, liberarea condi ionat nu poate fi dispus înainte de
executarea efectiv a cel pu in o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta

nu dep şeşte 10 ani, şi a cel pu in jum tate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(4) În calculul frac iunilor de pedeaps prev zute în alin.(2) se ine seama de

partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca executat pe baza
muncii prestate. În acest caz, liberarea condi ionat nu poate fi dispus înainte de
executarea efectiv a cel pu in o p trime din durata pedepsei închisorii, când aceasta
nu dep şeşte 10 ani, şi a cel pu in o treime, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea

liber rii condi ionate sau care au condus la respingerea acesteia şi, în cazul admiterii,
aten ionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecin elor la care
va mai comite infrac iuni sau nu va respecta m surile de

sti

se expune, dac

supraveghere ori nu va executa obliga iile ce îi revin pe durata termenului de
supraveghere.

(6) Intervalul cuprins între data liber rii condi ionate şi data împlinirii duratei

pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.”
364.

Art.100 din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins:
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„(1) Liberarea condi ionat în cazul închisorii poate fi dispus , dac :

a) cel condamnat a executat cel pu in dou treimi din durata pedepsei, în cazul
închisorii care nu dep şeşte 10 ani, sau cel pu in trei p trimi din durata pedepsei,
dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se afl în executarea pedepsei în regim semideschis sau
deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obliga iile civile stabilite prin hot rârea
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de condamnare, afar de cazul când dovedeşte c nu a avut nicio posibilitate s le
îndeplineasc ;

d) instan a are convingerea c persoana condamnat s-a îndreptat şi se poate

reintegra în societate.

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune

liberarea condi ionat , dup executarea efectiv a jum tate din durata pedepsei, în

cazul închisorii ce nu dep şeşte 10 ani, sau a cel pu in dou treimi din durata
pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dac sunt îndeplinite condi iile
prev zute în alin.(1) lit.b)-d).

(3) În calculul frac iunilor de pedeaps prev zute în alin.(1) se ine seama de

partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca executat pe baza
muncii prestate. în acest caz, liberarea condi ionat nu poate fi dispus înainte de
executarea efectiv a cel pu in jum tate din durata pedepsei închisorii, când aceasta
nu dep şeşte 10 ani, şi a cel pu in dou treimi, când pedeapsa este mai mare de 10
ani.

(4) În calculul frac iunilor de pedeaps prev zute în alin.(2) se ine seama de

sti

partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca executat pe baza
muncii prestate. în acest caz, liberarea condi ionat nu poate fi dispus înainte de
executarea efectiv a cel pu in o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta
nu dep şeşte 10 ani, şi a cel pu in jum tate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea

liber rii condi ionate şi aten ionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi
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a consecin elor la care se expune, dac va mai comite infrac iuni sau nu va respecta
m surile de supraveghere ori nu va executa obliga iile ce îi revin pe durata
termenului de supraveghere.

(6) Intervalul cuprins între data liber rii condi ionate şi data împlinirii duratei
pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat”.
365.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c , în contextul în care

concep ia avut în vedere de legiuitor la adoptarea Codului penal în vigoare a fost
a infractorilor afla i la prima abatere, materializat prin

sc derea semnificativ

a limitelor de pedeaps , reducerea frac iei minime din
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tratarea cu indulgen

pedeaps ce trebuie executat efectiv, prin care se relaxeaz şi mai mult tratamentul
sanc ionator de drept penal, tinde s goleasc de con inut institu ia pedepsei şi, în mod
inerent, s o deturneze de la scopul preventiv al acesteia.
366.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate în privin a

art.I pct.21 [cu referire la art.100 alin.(1) lit.a)-c), alin.(2)-(6)] din lege, Curtea

re ine c liberarea condi ionat , în cazul pedepsei închisorii, este un mijloc de natur
legal prin intermediul c ruia are loc o individualizare a pedepselor privative de
libertate în cursul execut rii lor. Liberarea condi ionat este acordat prin hot rârea
definitiv a instan ei de judecat , care are convingerea c cel condamnat s-a îndreptat,

ca urmare a îndeplinirii condi iilor referitoare la conduita sa pe parcursul execut rii
frac iei obligatorii din pedeaps .
367.

Textul criticat relaxeaz regimul liber rii condi ionate, în sensul c

reduce frac iile obligatorii a fi executate din durata pedepsei aplicate, pentru ca
persoanele condamnate s poat fi liberate condi ionat, legiuitorul apreciind c

sti

executarea noilor frac ii de pedeapsa, în regim de deten ie, este suficient pentru
aplicarea institu iei liber rii condi ionate.
368.

Curtea re ine îns c executarea frac iilor de pedeaps analizate nu este

singura condi ie supus verific rii instan ei pentru a fi dispus liberarea condi ionat ,
fiind necesar ca persoana condamnat s îndeplineasc

i restul condi iilor prev zute

a art.100 alin.(1) din Codul penal, respectiv ca cel condamnat, aflat în executarea
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pedepsei în regim semideschis sau deschis, s î i fi îndeplinit integral obliga iile civile
stabilite prin hot rârea de condamnare, afar de cazul când dovedeşte c nu a avut
nicio posibilitate s le îndeplineasc , iar instan a s aib convingerea c persoana
condamnat s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate. A a fiind, condi iile
reglementate pentru aplicarea liber rii condi ionate trebuie îndeplinite cumulativ, iar,
una dintre aceste condi ii este ca instan a învestit cu solu ionarea cererii de liberare
condi ionat s î i formeze convingerea c executarea frac iei de pedeaps prev zut
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la art.100 alin.(1) lit.a) din Codul penal a determinat îndreptarea persoanei
condamnate i capacitatea acesteia de a se reintegra social.
369.

Curtea mai re ine c este atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili

condi iile în care poate fi acordat liberarea condi ionat a condamna ilor în vederea
îndeplinirii scopurilor pedepsei, liberarea condi ionat nefiind un drept al acestora, ci

doar o voca ie pe care o au, prin voin a legiuitorului, to i condamna ii care, dup ce
au executat frac iunile de pedeaps stabilite de lege îndeplinesc, de asemenea, şi
celelalte condi ii prev zute de lege. De altfel, în cazul reglement rii unor beneficii,
legiuitorul este îndrituit s stabileasc condi iile acord rii acestora [Decizia nr.6 din

14 ianuarie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.259 din 6
aprilie 2016, par.16].
370.

A a fiind, Curtea constat

c

reducerea frac iilor de pedeaps

reglementate la art.100 alin.(1) lit.a) din Codul penal nu afecteaz scopul aplic rii
pedepsei penale, condi iile prev zute la alin.(1) lit.b) i c) al aceluia i articol
constituind garan ii ale realiz rii acestuia.
371.

Prin urmare, Curtea re ine c m rimea acestor frac ii ce trebuie s fie

sti

executate într-un loc de deten ie din pedepsele dispuse, pentru ca persoanele
condamnate s poat fi liberate condi ionat, trebuie s fie suficient, pe de o parte,

pentru ca persoana condamnat s realizeze gravitatea faptei s vârşite şi s se îndrepte
în perioada de deten ie, iar, pe de alt parte, ca judec torul care solu ioneaz cererea
s poat evalua criteriul prev zut de art.99 alin.(1) lit.d) din Codul penal. Aceast

reducere denot

o continuare a politicii penale a legiuitorului referitoare la
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reglementarea unui regim juridic mai blând al pedepsei închisorii, în ipoteza analizat ,
sub aspectul individualiz rii execut rii pedepsei, regim juridic ce demonstreaz o
anumit orientare legislativ de natur a îmbun t i situa ia persoanelor condamnate
care se afl în executarea unor pedepse penale privative de libertate.
372.

Reducerea frac iilor ce urmeaz a fi executate din pedepsele penale

cu închisoarea, în scopul dispunerii liber rii condi ionate, nu afecteaz îns
caracterul persuasiv al legii penale, ci reprezint o m sur de politic penal a

rip
es
ur
s

legiuitorului, adoptat conform atribu iei sale constitu ionale prev zute la art.61
alin.(1) din Legea fundamental

i în marja de apreciere prev zut de acesta.

Pentru aceste motive, Curtea re ine c

dispozi iile art.I pct.21 sunt

constitu ionale.
373.

Curtea re ine c art.I pct.21 [cu referire la art.100 alin.(1) lit.d)] din

lege condi ioneaz

posibilitatea instan ei de judecat

de a dispune liberarea

condi ionat de inexisten a probelor din care aceasta s aprecieze c persoana

condamnat nu s-ar fi îndreptat şi nu s-ar putea reintegra în societate. Potrivit art.97

alin.(1) din Codul de procedur penal , „constituie prob orice element de fapt care
serveşte la constatarea existen ei sau inexisten ei unei infrac iuni, la identificarea
persoanei care a s vârşit-o şi la cunoaşterea împrejur rilor necesare pentru justa

solu ionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adev rului în procesul penal”. Or,
condi ionarea voca iei de liberare condi ionat , în faza de executare a hot rârii de
condamnare, de inexisten a unor probe din care instan a s aprecieze c persoana
condamnat nu s-ar fi îndreptat şi nu s-ar putea reintegra în societate relev o

neîn elegere a no iunii de prob . Din textul analizat rezult c liberarea condi ionat

sti

nu s-ar acorda decât dac s-a s vârşit vreo infrac iune, sens în care la dosarul cauzei

având ca obiect liberarea condi ionat trebuie administrate probe, care se ob in prin
mijloace de prob , care, la rândul lor, se ob in prin intermediul procedeelor probatorii.
Obiectul proba iunii nu se confund cu aprecierea îndrept rii persoanei condamnate
şi a capacit ii sale de reintegrare în societate. Astfel, potrivit art.98 din Codul de
procedur penal , „constituie obiect al probei: existen a infrac iunii şi s vârşirea ei
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de c tre inculpat; faptele privitoare la r spunderea civil , atunci când exist parte
civil ; faptele şi împrejur rile de fapt de care depinde aplicarea legii; şi orice
împrejurare necesar pentru justa solu ionare a cauzei”, în timp ce îndreptarea
persoanei şi capacitatea sa de reintegrare în societate se stabilesc prin intermediul unor
elemente de fapt/ împrejur ri care trebuie, în mod obligatoriu, corelate cu un demers
subiectiv al judec torului cauzei, care exprim ideea de apreciere judiciar a conduitei
persoanei condamnate. Acest demers subiectiv, deşi se sprijin pe elemente factuale,
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nu se confund cu acestea, ci prin intermediul acestuia sunt evaluate elementele/
împrejur rile, tocmai pentru c judec torul nu poate opera cu certitudini în privin a

conduitei sociale viitoare a persoanei condamnate.
374.

Prin urmare, folosirea no iunii de „probe” în contextul dat este

nepotrivit şi poate crea confuzii în aplicarea normei penale. Este îndeobşte admis ca
în legi s se foloseasc no iuni cu un în eles autonom, îns , dac s-a dorit acest lucru,

legiuitorul trebuie s defineasc no iunea respectiv . Raportat la cauza de fa , Curtea
constat c no iunea de „probe” nu poate avea un sens autonom în Codul penal, fa
de cel de procedur penal . Rezult , astfel, c textul criticat este contrar art.1 alin.(5)
din Constitu ie referitor la calitatea legii.
375.

Totodat , forma preconizat a art.100 alin.(1) lit.d) din Codul penal

instituie prezum ia c persoana condamnat este reintegrat social, în mod automat,
iar la împlinirea frac iei are loc, de fapt, o nou individualizare a pedepsei în faza de
executare, liberarea condi ionat devenind un drept, şi nu o voca ie. Astfel, se încalc
principiul independen ei judec torilor, prev zut la art.124 alin.(3) din Constitu ie,
întrucât se elimin dreptul acestora de a aprecia dac persoana condamnat s-a

sti

îndreptat şi se poate reintegra în societate.
376.

Curtea re ine c textul de la art.100 alin.(1) lit.d) din Codul penal vine în

contradic ie cu norma din alin.(5) al aceluia i articol, care îl oblig pe judec tor s
prezinte motivele de fapt care au determinat acordarea liber rii condi ionate. Or,
instituirea unei „prezum ii de reeducare” este contrar acestui mecanism - care este
de esen a liber rii condi ionate - i nu mai este de natur s justifice derogarea de la
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autoritatea de lucru judecat. Se ajunge, astfel, la alterarea naturii juridice a liber rii
condi ionate, aceasta transformându-se dintr-o voca ie într-un drept al persoanei
condamnate, care este opus autorit ii de lucru judecat al hot rârii judec toreşti.
377.

Prin urmare, Curtea constat c art.I pct.21 [cu referire la art.100

alin.(1) lit.d)] din lege încalc art.1 alin.(3) din Constitu ie, prin crearea în
favoarea persoanei condamnate a unui drept legal care limiteaz şi fragilizeaz
efectele hot rârii judec toreşti de condamnare.
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(4.9.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.22, 23 i 24

[cu referire la art.1121 alin.(1), (2), (21) i (3)] din lege în raport cu art.1 alin.(3),

art.147 alin.(4) i art.148 din Constitu ie
378.

Dispozi iile legale criticate au urm torul cuprins:

- Art.I pct.22 [cu referire la art.1121 alin.(1) şi (2)] din lege:

„(1) Sunt supuse confisc rii şi alte bunuri decât cele prev zute la art.112, când

fa

de o persoan se dispune condamnarea pentru o fapt susceptibil s îi procure

un folos material şi pentru care pedeapsa prev zut de lege este închisoarea de 4 ani
sau mai mare, iar instan a îşi formeaz convingerea, în baza circumstan elor cauzei
inclusiv a elementelor de fapt şi a probelor administrate, c bunurile respective
provin din activit i infrac ionale. Convingerea instan ei se poate baza inclusiv pe
dispropor ia dintre veniturile licite şi averea persoanei.

(2) Confiscarea extins se dispune dac sunt îndeplinite cumulativ urm toarele

condi ii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnat , într-o perioad de 5

ani înainte şi, dac este cazul, dup momentul s vârşirii infrac iunii, pân la data

sti

emiterii actului de sesizare a instan ei, dep şeşte în mod v dit veniturile ob inute de
aceasta în mod licit;
b) din probele administrate rezult c bunurile provin din activit i infrac ionale

de natura celor prev zute la alin.(1)”;
- Art.I pct.23 [cu referire la art.1121 alin.(21)] din lege:
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„(21) Decizia instan ei trebuie s se bazeze pe probe certe, dincolo de orice
rezulte implicarea persoanei condamnate în activit ile

infrac ionale produc toare de bunuri şi bani”;

- Art.I pct.24 [cu referire la art.1121 alin.(3)] din lege:

„(3) Pentru aplicarea dispozi iilor alin.(2) se va ine seama şi de valoarea
bunurilor transferate de c tre persoana condamnat ori de un ter unui membru al
familiei, dac acesta a cunoscut c scopul transferului este evitarea confisc rii sau
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unei persoane juridice asupra c reia persoana condamnat

de ine controlul.

Confiscarea se va dispune în limita bunurilor transferate, în momentul în care
transferul ilicit poate fi dovedit prin probe certe dincolo de orice îndoial ;”
379.

Dispozi iile art.1121 alin.(1), (2) i (3) din Codul penal, în forma în

vigoare, au urm torul cuprins:

„(1) Sunt supuse confisc rii şi alte bunuri decât cele men ionate la art.112, în

cazul în care persoana este condamnat pentru comiterea uneia dintre urm toarele
infrac iuni, dac fapta este susceptibil s îi procure un folos material şi pedeapsa
prev zut de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

a) infrac iuni privind traficul de droguri şi de precursori;
b) infrac iuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
c) infrac iuni privind frontiera de stat a României;
d) infrac iunea de sp lare a banilor;

e) infrac iuni din legisla ia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;
f) infrac iuni din legisla ia privind combaterea terorismului;
g) constituirea unui grup infrac ional organizat;

sti

h) infrac iuni contra patrimoniului;

i) nerespectarea regimului armelor, muni iilor, materialelor nucleare şi al

materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restric iona i;
j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;
k) divulgarea secretului economic, concuren a neloial , nerespectarea

dispozi iilor privind opera ii de import sau export, deturnarea de fonduri, infrac iuni
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privind regimul importului şi al exportului, precum şi al introducerii şi scoaterii din
l) infrac iuni privind jocurile de noroc;

m) infrac iuni de corup ie, infrac iunile asimilate acestora, precum şi
infrac iunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
n) infrac iuni de evaziune fiscal ;

o) infrac iuni privind regimul vamal;

rip
es
ur
s

p) infrac iuni de fraud comise prin sisteme informatice şi mijloace de plat

electronice;

q) traficul de organe, esuturi sau celule de origine uman .
(2) Confiscarea extins se dispune dac sunt îndeplinite cumulativ urm toarele

condi ii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnat , într-o perioad de 5

ani înainte şi, dac este cazul, dup momentul s vârşirii infrac iunii, pân la data
emiterii actului de sesizare a instan ei, dep şeşte în mod v dit veniturile ob inute de
aceasta în mod licit;

b) instan a are convingerea c

bunurile respective provin din activit i

infrac ionale de natura celor prev zute la alin.(1).

(3) Pentru aplicarea dispozi iilor alin.(2) se va ine seama şi de valoarea

bunurilor transferate de c tre persoana condamnat ori de un ter unui membru al
familiei sau unei persoane juridice asupra c reia persoana condamnat

de ine

controlul.”
380.

Dispozi iile art.1121 alin.(1) i (2) din Codul penal, în forma în

sti

vigoare, nu con in alin.(21).
381.

Criticile de neconstitu ionalitate. Autorii arat c , prin textul criticat,

legiuitorul a men inut, în cuprinsul art.1121 alin.(2) din Codul penal, prevederea

potrivit c reia „confiscarea extins se dispune dac (...) valoarea bunurilor dobândite

de persoana condamnat , într-o perioad de 5 ani înainte i, dac este cazul, dup

momentul s vâr irii infrac iunii, pân la data emiterii actului de sesizare a instan ei,
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dep e te în mod v dit veniturile ob inute de aceasta în mod licit”, aspect ce încalc
principiul neretroactivit ii legii i vine în contradic ie cu cele re inute de Curtea
Constitu ional prin Deciziile nr.11 din 15 iunie 2015 i nr.356 din 25 iunie 2014. Se
mai arat c normele criticate introduc un standard pentru confiscarea extins similar
celui pentru condamnare, respectiv pentru confiscarea special , în condi iile în care
confiscarea extins este dispus în lipsa unei condamn ri, iar condi iile dispunerii
acesteia sunt diferite de cele specifice confisc rii speciale. Se sus ine, de asemenea,
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c textul propus pentru art.1121 alin.(3) din Codul penal confund confiscarea extins

cu confiscarea de la ter i, întrucât faptul de a se ine seama de valoarea bunurilor
transferate la ter i nu semnific posibilitatea confisc rii de la ter , ci înseamn c
bunurile în cauz sunt doar avute în vedere la stabilirea dispropor iei dintre veniturile
licite i averea persoanei ale c rei bunuri sunt confiscate. Pentru aceste motive se
sus ine c aceast condi ie a cunoa terii de c tre ter a scopului transferului este lipsit

de sens în cadrul institu iei confisc rii extinse, aceasta g sindu- i justificarea doar în

cadrul confisc rii speciale. Se sus ine c

Directivei nr.2014/42/UE, stabilind o cerin

aceast

condi ie încalc

dispozi iile

pentru confiscarea extins , pe care

directiva nu o prevede.
382.

Se mai sus ine c dispozi iile art.1121 alin.(1) şi cele ale art.1121 alin.(2)

lit.a) şi b), respectiv alin.(21) sunt contradictorii. Astfel, pe de o parte, potrivit tezei
finale a alin.(1) şi alin.(2) lit.a), confiscarea extins poate fi dispus dac instan a şi-

a format convingerea, pe baza dispropor iei dintre veniturile licite şi averea persoanei,
c bunurile provin din activit i infrac ionale, iar, pe de alt parte, potrivit alin.(2) lit.b)
şi alin.(21), confiscarea extins poate fi dispus doar dac provenien a bunurilor din
prin probe. Or, din jurispruden a Cur ii

sti

activit i infrac ionale este dovedit

Constitu ionale, pe de o parte, rezult c o asemenea deficien de redactare a textului

legal este contrar art.1 alin.(3) din Constitu ie, iar, pe de alt parte, c , în ipoteza
confisc rii extinse nu trebuie probat fiecare act infrac ional din care provin bunurile,
în caz contrar ajungându-se la confiscarea special a acestora şi la inutilitatea m surii
confisc rii extinse. Prin urmare, art.1121 alin.(2) lit.b) şi alin.(21) încalc art.1 alin.(3)
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din Constitu ie, referitor la statul de drept, prin neasigurarea unui just echilibru între
interesele legitime ale persoanei vizate de m sur şi cele ale societ ii, în general. În
acela i sens, se arat c noile dispozi ii ale art.1121 alin.(21) din Codul penal intr în
contradic ie cu art.1121 alin.(1) i (2) din acela i cod, de asemenea, modificate. Dac
dispozi iile art.1121 alin.(21) din Codul penal impun, în privin a confisc rii extinse,
un nivel de proba iune care ar permite pronun area unei hot râri de condamnare
pentru participarea persoanei condamnate la activitatea infrac ional produc toare de
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bunuri, prevederile art.1121 alin.(1) i (2) din acela i cod impun numai formarea

convingerii instan ei c bunurile provin din activit i infrac ionale de natura celor
pentru care s-a dispus condamnarea. Or, în m sura în care exist probe i pentru
aceast activitate infrac ional , instan a dispune condamnarea persoanei, cu luarea
m surii confisc rii speciale, şi nu a m surii confisc rii extinse. Aceast contradic ie
determin imposibilitatea aplic rii normelor în materia confisc rii extinse i exclude
caracterul previzibil al condi iilor în care poate fi dispus aceast m sur de siguran ,

contrar standardelor referitoare la previzibilitatea legii.
383.

Se mai sus ine c art.1121 alin.(1) şi (2) încalc şi dispozi iile art.148 din

Constitu ie. Astfel, art.1121 alin.(2) lit.b) şi alin.(21) nu sunt conforme cu Directiva

2014/42/UE, care prevede c judec torul apreciaz pe baza probelor. Or, textul de
„transpunere” prevede un nivel mult mai strict de condi ii, respectiv „din probele
administrate rezult ”. Aceleaşi considera ii se impun şi în privin a sintagmei „probe

dincolo de orice îndoial ” prin valorificarea c rora judec torul ia m sura confisc rii
extinse. De asemenea, se mai indic faptul c , în acest caz, se introduc în Codul penal

institu ii ale Codului de procedur

penal , pentru c

dispozi iile referitoare la

sti

aprecierea probelor se refer la solu ionarea în întregime a raportului de drept penal.
384.

Se arat , de asemenea, c prevederile art.I pct.24 din lege dau naştere

unui paralelism legislativ, având în vedere art.1121 alin.(9) din Codul penal, introduse
prin art.I pct.25 din legea analizat , contrar art.16 alin.(1) şi (2) din Legea nr.24/2000,
ceea ce încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie în componenta sa referitoare la calitatea
legii. Se mai apreciaz c teza final a alin.(3) contravine considerentelor re inute de
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Curte în Decizia nr.356 din 25 iunie 2014, potrivit c rora „dac s-ar accepta teza
caracterului absolut al prezum iei dobândirii licite a averii, contrar prevederilor
constitu ionale, s-ar ajunge la negarea intereselor legitime ale societ ii în ansamblu,
c reia statul este inut s îi acorde ocrotire, cu consecin a ruperii echilibrului ce trebuie
s existe între interesul general al societ ii şi interesele legitime ale fiec rei persoane”.
Prin urmare, textul legal criticat încalc şi prevederile constitu ionale ale art.1 alin.(3)
referitor la statul de drept şi ale art.147 alin.(4) privind efectul general obligatoriu al
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deciziilor Cur ii Constitu ionale.
385.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate în privin a

prevederilor art.I pct.22 [cu referire la art.1121 alin.(2) lit.a)] cu raportare la Deciziile
Cur ii Constitu ionale nr.356 din 25 iunie 2014 i nr.11 din 15 iunie 2015 i, prin
aceasta, la dispozi iile art.147 alin.(4) din Constitu ie, Curtea re ine c , prin deciziile

invocate de autorul sesiz rii, a constatat c dispozi iile art.1182 alin.2 lit.a) din Codul
penal din 1969 i, respectiv, dispozi iile art.1121 alin.(2) lit.a) din Codul penal sunt

constitu ionale în m sura în care confiscarea extins nu se aplic asupra bunurilor
dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.63/2012 pentru modificarea şi
completarea Codului penal al României şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal.
Pentru a pronun a aceste solu ii, prin deciziile anterior men ionate, Curtea a re inut c

dreptul penal cuprinde ansamblul normelor juridice care stabilesc faptele care
constituie infrac iuni, sanc iunea ce urmeaz a fi adoptat (aplicat ) în cazul s vârşirii
infrac iunii, condi iile în care statul poate trage la r spundere penal persoanele care
s vârşesc infrac iuni, precum şi condi iile în care urmeaz s fie executate pedepsele
şi m surile ce se pot lua în cazul s vârşirii unor fapte penale. S-a subliniat, de

sti

asemenea, c prin lege penal se în elege o norm de drept substan ial sau material

cu un con inut normativ propriu-zis, adic o norm care stabileşte conduite, fapte,
ac iuni ale subiec ilor într-un raport juridic, în timp ce în dreptul procesual ori

procedural se exprim categoria normelor juridice care cuprind în con inutul lor

proceduri, modalit i sau mijloace prin care se aplic normele dreptului substan ial.
Curtea a constatat c m sura de siguran a confisc rii extinse este o norm de drept
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penal material. Pentru aceste motive, Curtea a constatat c prevederile legale criticate
nu pot retroactiva cu privire la confiscarea bunurilor dobândite înainte de intrarea ei
în vigoare (a Legii nr.63/2012 -s.n.), chiar dac infrac iunile pentru care s-a dispus
condamnarea sunt comise dup aceast dat . S-a observat c , dac s-ar dispune
m sura confisc rii extinse pentru bunurile dobândite înainte de intrarea în vigoare a
Legii nr.63/2012, s-ar înc lca principiul neretroactivit ii legii consacrat de art.15
alin.(2) din Constitu ie.

Prevederile art.I pct.22 din legea criticat
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386.

men in neschimbate

dispozi iile art.1121 alin.(2) lit.a) din Codul penal, a a încât acestora le sunt aplicabile

atât solu ia, cât i considerentele Deciziei nr.11 din 15 iunie 2015, m sura confisc rii
extinse neputând fi dispus , pe baza acestora, asupra bunurilor dobândite înainte de
intrarea în vigoare a Legii nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului
penal al României şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal. Prin urmare, în
aplicarea prevederilor art.I pct.22 din legea supus controlului de constitu ionalitate,

perioada de 5 ani dinaintea s vâr irii infrac iunii, prev zut în cuprinsul art.1121

alin.(2) lit.a) din Codul penal, nu poate fi calculat a a încât s fie dep it , în timp,
data intr rii în vigoare a Legii nr.63/2012. Cum dispozi iile art.1121 alin.(2) lit.a) din
Codul penal în vigoare sunt identice cu cele propuse prin art.I pct.22 pentru aceea i
norm , inciden a Deciziei nr.11 din 15 iunie 2015 nu semnific aplicarea acesteia prin
analogie. A a fiind, lipsa preciz rii în cuprinsul textului criticat a limitei temporare
stabilite de Curtea Constitu ional

prin decizia antereferit

nu determin

neconstitu ionalitatea textului criticat, ci aplicabilitatea Deciziei nr.11 din 15 iunie
2015, iar solu ia pronun at prin aceasta este una interpretativ , prin ea fiind ar tat

sti

modalitatea în care prevederile art.1121 alin.(2) lit.a) din Codul penal pot fi aplicate

cu respectarea dispozi iilor constitu ionale ale art.15 alin.(1). De altfel, în acela i sens

sunt i prevederile art.II din legea criticat , care prev d solu ia aplicabilit ii
confisc rii extinse asupra bunurilor dobândite ulterior intr rii în vigoare a Legii
nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal.
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e.r
o

387.

strict ipotetic , perioada de 5 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr.63/2012 fiind,
în prezent, dep it . Prin urmare, din aceast perspectiv , nu se încalc art.147
alin.(4) raportat la art.15 alin.(2) din Constitu ie.
388.

În privin a art.I pct.22 [cu referire la art.1121 alin.(1), sintagma „probele

administrate”], Curtea constat c sintagma criticat este folosit , în cuprinsul
textului propus pentru art.1121 alin.(1) din Codul penal, în sensul de probe de natur

rip
es
ur
s

a demonstra faptul c bunurile cu privire la care se pune problema confisc rii extinse

provin din activit i infrac ionale. Cu alte cuvinte, aceste probe nu sunt administrate

pentru a proba fiecare activitate infrac ional comis pân la atingerea nivelului de

proba iune necesar pentru înl turarea prezum iei de nevinov ie i, prin urmare,
pentru inculparea inculpatului, întrucât într-o astfel de ipotez este aplicabil institu ia
confisc rii speciale, îns , ele trebuie s vizeze în mod direct actele infrac ionale în

considerarea c rora au fost dobândite bunurile respective

i s

conving

c

respectivele bunuri provin din acele activit i infrac ionale. Prin urmare, în m sura în

care, în lipsa prob rii pe deplin a s vâr irii activit ilor infrac ionale de c tre inculpat,
dac din aceste probe, se desprinde şi se formeaz convingerea judec torului c
bunurile care fac obiectul confisc rii extinse provin din activit i infrac ionale de

natura celor prev zute la art.1121 alin.(1) teza întâi, acesta poate dispune m sura
antereferit . A a fiind, sintagma „probele administrate” din cuprinsul normei propuse
pentru art.1121 alin.(1) din Codul penal este constitu ional , nefiind de natur a

contraveni prevederilor art.1 alin.(3) i art.148 din Legea fundamental .
389.

În schimb, Curtea constat c art.I pct.23 [cu referire la art.1121

sti

alin.(21) sintagma „probe certe, dincolo de orice îndoial ”] i pct.24 [cu referire

la art.1121 alin.(3) sintagma „probe certe, dincolo de orice îndoial ”] încalc
prevederile art.1 alin.(3) i art.148 din Constitu ie. De asemenea, întrucât art.II

[cu referire la sintagma „probe certe”] din lege nu poate fi disociat, în mod

necesar şi evident, de textele legale antereferite, Curtea urmeaz s îşi extind
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controlul asupra acestuia, prin aplicarea art.18 alin.(1) din Legea nr.47/1992, şi
s constate c la rândul s u încalc art.1 alin.(3) i art.148 din Constitu ie.
390.

Astfel, referitor la critica de neconstitu ionalitate conform c reia legea

criticat confund confiscarea extins cu confiscarea special , Curtea re ine c pot fi
confiscate, potrivit art.112 din Codul penal: bunurile produse prin s vârşirea faptei
prev zute de legea penal ; bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a
fi folosite la s vârşirea unei fapte prev zute de legea penal , dac

sunt ale
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f ptuitorului sau dac , apar inând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii
lor; bunurile folosite, imediat dup s vârşirea faptei, pentru a asigura sc parea
f ptuitorului sau p strarea folosului ori a produsului ob inut, dac

sunt ale

f ptuitorului sau dac , apar inând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii
lor; bunurile care au fost date pentru a determina s vârşirea unei fapte prev zute de
legea penal sau pentru a r spl ti pe f ptuitor; bunurile dobândite prin s vârşirea
faptei prev zute de legea penal , dac nu sunt restituite persoanei v t mate şi în
m sura în care nu servesc la desp gubirea acesteia; bunurile a c ror de inere este
interzis de legea penal . De asemenea, potrivit art.1121 din Codul penal, sunt supuse
confisc rii şi alte bunuri decât cele men ionate la art.112, în cazul în care persoana
este condamnat pentru comiterea uneia dintre infrac iunile enumerate de textul de
lege, dac fapta este susceptibil s îi procure un folos material şi pedeapsa prev zut
de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare i sunt îndeplinite cumulativ condi iile
prev zute de art.1121 alin.(2), printre care aceea c instan a are convingerea c

bunurile respective provin din activit i infrac ionale de natura celor prev zute la
alin.(1). Din analiza dispozi iilor Codului penal, rezult

c

art.112 prevede

sti

posibilitatea confisc rii nu doar a bunurilor ob inute din infrac iuni, ci şi a bunurilor
care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la s vârşirea unei fapte
prev zute de legea penal , date pentru a determina s vârşirea unei fapte prev zute
de legea penal sau pentru a r spl ti pe f ptuitor sau a c ror de inere este interzis
de legea penal . Mai mult, în ceea ce prive te confiscarea extins , aceast m sur

poate fi dispus , cu respectarea condi iilor stabilite de lege, dac instan a are
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convingerea c

prev zute expres de lege. A adar, ceea ce ine de particularitatea acestei m suri, este
faptul c instan a nu trebuie s aplice m sura confisc ii extinse în considerarea unor
„probe sau indicii temeinice c bunurile în cauz au fost ob inute din activit i
infrac ionale”, ci, din ansamblul coroborat de condi ii pe care legea le cere a fi
îndeplinite (inclusiv cea referitoare la valoarea bunurilor dobândite de persoana
condamnat , într-o perioad de 5 ani înainte şi, dac este cazul, dup momentul

rip
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s vârşirii infrac iunii, pân la data emiterii actului de sesizare a instan ei, care

dep şeşte în mod v dit veniturile ob inute de aceasta în mod licit), trebuie s rezulte
„convingerea” c bunurile provin din activit ile infrac ionale expres prev zute. În
acest sens sunt i prevederile art.5 – Confiscarea extins din Directiva 2014/42/UE a

Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghe area şi
confiscarea instrumentelor şi produselor infrac iunilor s vârşite în Uniunea
European , potrivit c rora „Statele membre adopt m surile necesare pentru a
permite confiscarea, total sau par ial , a bunurilor unei persoane condamnate ca

urmare a s vâr irii unei infrac iuni care este susceptibil s genereze, în mod direct
sau indirect, beneficii economice, atunci când, în baza circumstan elor cauzei,
inclusiv a elementelor de fapt i a probelor disponibile, cum ar fi faptul c valoarea
bunurilor este dispropor ionat în raport cu venitul legal al persoanei condamnate,
o instan consider c bunurile în cauz au fost ob inute din activit i infrac ionale”.
391.

În privin a textelor de lege analizate, Curtea constat c legiuitorul a

operat cu no iunea de prob pentru ca instan a s îşi întemeieze hot rârea prin care
aplic m sura de siguran

a confisc rii extinse pe „probe certe, dincolo de orice

sti

îndoial ”. Rezult c instan a trebuie s administreze probe distincte pentru a putea
dispune aceast m sur ; or, administrând astfel de probe, se ajunge la probarea
actului infrac ional în sine, ipotez în care ar urma s se aplice confiscarea special ,

şi nu cea extins . Astfel, folosirea sintagmei „dincolo de orice îndoial ”, în cuprinsul

art.1121 alin.(21) i (3) din Codul penal, face inutil

reglementarea institu iei

confisc rii extinse, întrucât instituie un standard de prob ce presupune solu ionarea
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în întregime a raportului juridic penal de conflict, cu consecin a aplicabilit ii
institu iei confisc rii speciale, dar i a instituirii unei condi ii mai severe decât cele
prev zute în Directiva 2014/42/UE în privin a regimului probator.
392.

Cu privire la m sura de siguran

a confisc rii extinse, Curtea re ine c

aceasta a fost reglementat , prin dispozi iile art.II din Legea nr.63/2012 pentru
modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr.286/2009 privind
Codul penal, ca temei juridic al dispunerii m surii confisc rii i asupra altor bunuri
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decât cele care pot face obiectul confisc rii speciale, reglementate la art.112 din Codul
penal, a c ror leg tur

cu s vâr irea infrac iunii a fost dovedit . A a fiind,

aplicabilitatea confisc rii extinse subzist cât vreme leg tura bunurilor ce fac
obiectul s u cu s vâr irea infrac iunii nu a fost, pe deplin, probat . În acest sens,
prevederile art.5 paragraful (1) din Directiva 2014/42/UE utilizeaz , în privin a
confisc rii extinse, sintagma „în baza circumstan elor cauzei, inclusiv a elementelor
de fapt i a probelor disponibile [...] o instan consider c bunurile în cauz au fost
ob inute din activit i infrac ionale”, în timp ce, în leg tur cu confiscarea special ,
art.4 din aceea i directiv face referire la existen a unei hot râri definitive de

condamnare.
393.

Referitor la standardul aprecierii probelor, Curtea re ine c , prin

adoptarea noului Cod de procedur penal , legiuitorul a optat pentru un sistem
procesual mixt, ce îmbin elemente ale sistemului de drept continental cu elemente
de common law. Aceast viziune a dus printre altele la adoptarea unui alt standard de

apreciere a probelor, convingerea judec torului, prev zut la art.100 alin.2 teza final
i la art.103 alin.2 teza a II-a din Codul de procedur penal din 1968, fiind înlocuit

sti

cu cerin a dovedirii vinov iei „dincolo de orice îndoial rezonabil ”, ce reprezint o

transpunere în legisla ia na ional a standardului „proof beyond any reasonable
doubt”, specific sistemului common law. Acesta semnific aptitudinea probelor de a
înl tura orice dubiu rezonabil cu privire la temeinicia acuza iei, iar probele sunt
valorizate în func ie de capacitatea acestora de a r sturna prezum ia relativ de

nevinov ie. În plus, standardul prob rii vinov iei dincolo de orice îndoial
180

e.r
o

rezonabil constituie o component esen ial a dreptului la un proces echitabil, care
instituie obliga ia organelor de urm rire penal de a proba elementele vinov iei de o
manier apt s înl ture dubiul.
394.

Aceste aspecte se reg sesc i în jurispruden a Cur ii Constitu ionale,

respectiv în Decizia nr.362 din 30 mai 2017 i Decizia nr.198 din 23 martie 2017.
Prin aceasta din urm , la paragraful 27, Curtea a constatat c sub aspectul stabilirii
vinov iei inculpatului pentru s vârşirea faptelor în leg tur cu care acesta este
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cercetat şi, implicit, pentru r sturnarea prezum iei de nevinov ie, procesul penal
parcurge mai multe etape caracterizate prin nivele diferite de proba iune, de la
b nuiala rezonabil la dovedirea vinov iei dincolo de orice îndoial rezonabil . Pe

tot acest parcurs, anterior ultimului moment procesual, mai sus referit, prezum ia de
nevinov ie subzist , fiind aplicabile prevederile art.23 alin.(11) din Constitu ie.
Astfel, dobândirea calit ii de suspect presupune administrarea unui probatoriu din
care s rezulte b nuiala rezonabil c a fost s vârşit o fapt prev zut de legea penal .
La rândul s u, calitatea de inculpat este dobândit în urma administr rii unui
probatoriu din care s rezulte posibilitatea ca o persoan s fi s vârşit o anumit
infrac iune; în fine, calitatea de condamnat poate fi stabilit pe baza unor probe din

care s

rezulte, dincolo de orice îndoial

rezonabil , c

inculpatul a s vâr it

infrac iunea pentru care este cercetat.
395.

În aceste condi ii, textele criticate prev d, pe de o parte, c decizia

instan ei referitoare la dispunerea confisc rii extinse trebuie s se bazeze pe probe,
dincolo de orice îndoial , din care s rezulte implicarea persoanei condamnate în
activit i infrac ionale produc toare de bunuri i bani (art.I pct.23 din lege), iar, pe de

sti

alt parte, c instan a va dispune confiscarea extins , în limita bunurilor transferate,
în momentul în care transferul ilicit poate fi dovedit din probe certe dincolo de orice
îndoial (art.I pct.24 din lege).
396.

Or, prin raportare la cele re inute de instan a de contencios constitu ional

prin Decizia nr.198 din 23 martie 2017, dovedirea, dincolo de orice îndoial , a unor
conduite infrac ionale echivaleaz

cu administrarea unui probatoriu care s
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r stoarne prezum ia de nevinov ie, pân la înl turarea oric rei forme de subzisten
a acesteia.
397.

De asemenea, Codul de procedur penal face referire, în toate situa iile

ce privesc solu ionarea cauzelor penale, respectiv la dovedirea s vâr irii unor fapte
prev zute de legea penal sau a altor aspecte ale cauzelor penale, la probarea acestora
„dincolo de orice îndoial rezonabil ”. Sunt relevante, în acest sens, prevederile
art.396 alin.(2) din Codul de procedur penal , ce reglementeaz rezolvarea ac iunii
dac instan a constat , dincolo de
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penale, potrivit c rora condamnarea se pronun

orice îndoial rezonabil , c fapta exist , constituie infrac iune şi a fost s vârşit de
inculpat.

398.

Totodat , Codul de procedur penal folose te no iunile de „suspiciune

rezonabil ” i „presupunere rezonabil ”, atunci când reglementeaz aspecte precum
cele referitoare la dovedirea calit ii de suspect sau de inculpat, la punerea în mi care

a ac iunii penale, la dispunerea m surilor asigur torii etc. Astfel, mai multe articole
din cuprinsul Codului de procedur penal fac trimitere la sintagmele anterior

men ionate, precum art.15 referitor la condi iile de punere în mi care sau de exercitare
a ac iunii penale, art.61 alin.(1) cu privire la actele încheiate de unele organe de
constatare, art.77 cu privire la suspect, art.139 alin.(1) lit.a) referitor la supravegherea

tehnic , art.140 alin.(2) cu privire la procedura de emitere a mandatului de
supraveghere tehnic , art.1461 alin.(1) lit.a) cu privire la ob inerea datelor privind

tranzac iile financiare ale unei persoane, art.147 alin.(1) lit.a) referitor la re inerea,
predarea şi perchezi ionarea trimiterilor poştale, art.148 alin.(1) lit.a) privind
utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate real şi a colaboratorilor,

sti

art.150 alin.(1) lit.a) cu privire la participarea autorizat la anumite activit i, art.152
alin.(1) lit.a) privind ob inerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de c tre
furnizorii de re ele publice de comunica ii electronice ori furnizorii de servicii de

comunica ii electronice destinate publicului, art.154 alin.(1) referitor la conservarea
datelor informatice, art.157 alin.(1) cu privire la perchezi ia domiciliar , art.158
alin.(1) lit.b) referitor la procedura de emitere a mandatului de perchezi ie domiciliar ,
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art.165 alin.(2) cu privire la cazurile şi condi iile în care se efectueaz perchezi ia
corporal , art.170 alin.(1) cu privire la predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor
informatice, art.185 alin.(1) privind autopsia medico-legal , art.202 alin.(1) cu privire
la scopul, condi iile generale de aplicare şi categoriile m surilor preventive, art.215
alin.(7) privind con inutul controlului judiciar, art.217 alin.(9) referitor la con inutul
cau iunii, art.218 alin.(3) privind condi iile generale de luare a m surii arestului la
domiciliu, art.221 alin.(1) cu privire la arestul la domiciliu, art.223 alin.(1) referitor
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la condi iile şi cazurile de aplicare a m surii arest rii preventive etc.
399.

Analizând dispozi iile Codului de procedur penal , Curtea re ine c

acesta utilizeaz , în toate ipotezele mai sus invocate, sintagma „dincolo de orice
suspiciune rezonabil ”, i nu expresia „dincolo de orice suspiciune”.
400.

Prin urmare, legiuitorul a considerat suficient standardul de proba iune

dincolo de orice îndoial rezonabil , chiar în cazul solu ion rii laturii penale a

cauzelor. Cu atât mai mult, în situa ia m surii de siguran a confisc rii extinse, acest
standard trebuie s fie unul suficient pentru ca, pe baza lui, s poat fi întemeiat
decizia instan ei de dispunere a unei astfel de m suri. O interpretare contrar ar lipsi

de coeren

prevederile art.1121 alin.(21) i (3) din Codul penal prin raportare la

ansamblul dispozi iilor acestui cod, incoeren

de natur a înc lca exigen ele de

claritate, precizie i previzibilitate a textelor criticate.
401.

De asemenea, cerin a prob rii unor aspecte specifice cauzelor penale,

dincolo de orice îndoial , constituie o condi ie a c rei îndeplinire poate fi, în
majoritatea cazurilor, imposibil , echivalând cu o probatio diabolica impus

organelor judiciare, pentru a putea proceda la dispunerea confisc rii extinse. Or,

sti

aceasta presupune instituirea unui nivel de garantare a prezum iei dobândirii licite a
averii, prev zute la art.44 alin.(8) din Constitu ie, de natur a împiedica realizarea
interesului public în situa ia dobândirii unor bunuri prin activit i ilicite i, implicit,

afecteaz grav echilibrul ce trebuie s existe între protejarea interesul individual i a

celui public, în aplicarea prevederilor art.1121 din Codul penal.
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402.

chiar dincolo de orice îndoial rezonabil -, pentru a putea fi dispus m sura
confisc rii extinse, presupune, de fapt, solu ionarea de c tre organele judiciare a
raportului juridic penal de conflict, anterior lu rii acestei m suri. Îns aceasta
înseamn , de fapt, solu ionarea laturii penale a cauzei i stabilirea leg turii bunurilor
supuse confisc rii cu activit ile infrac ionale ale persoanei condamnate, condi ii care
permit îns instan ei s dispun confiscarea special a bunurilor. Or, într-o astfel de
a confisc rii extinse nu mai este

rip
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situa ie, reglementarea m surii de siguran
necesar , fiind lipsit de finalitate.
403.

Aceste din urm aspecte au fost constatate de Curtea Constitu ional , în

jurispruden a sa, prin Decizia nr.356 din 25 iunie 2014, paragrafele 39 i 40, instan a
de contencios constitu ional ar tând c , în ceea ce prive te m sura confisc rii extinse,
în vederea stabilirii standardului de prob , nu trebuie plecat de la premisa c
prezum ia dobândirii licite a averii poate fi r sturnat doar prin probe, respectiv prin
probarea faptului c bunurile în cauz provin din comiterea de infrac iuni, întrucât,
dac aceasta ar fi abordarea, confiscarea extins ar fi lipsit de orice ra iune de a
exista, c ci dac se ajunge la probarea fiec rui act infrac ional din care provin
anumite bunuri, se va ajunge şi la condamnarea autorului pentru aceste acte şi deci
la confiscarea special a bunurilor astfel ob inute, nemaig sindu-şi utilitatea m sura
confisc rii extinse. Prin urmare, Curtea a re inut c o prezum ie legal relativ poate
fi r sturnat nu doar prin probe, ci şi prin prezum ii simple. De altfel, prin Decizia
nr.85 din 3 septembrie 1996, Curtea a statuat c prezum ia instituit de alin.(8) al
art.44 din Constitu ie nu împiedic cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii,

sti

ceea ce înseamn c aceast prezum ie nu este una absolut . Totodat , Curtea a ar tat

c , dac s-ar accepta teza caracterului absolut al prezum iei dobândirii licite a averii,
contrar prevederilor constitu ionale, s-ar ajunge la negarea intereselor legitime ale
societ ii în ansamblu, c reia statul este inut s îi acorde ocrotire, cu consecin a

ruperii echilibrului ce trebuie s

existe între interesul general al societ ii şi

interesele legitime ale fiec rei persoane. De asemenea, Curtea a observat c m sura
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confisc rii extinse se poate dispune în leg tur cu s vârşirea unor infrac iuni grave,
susceptibile s procure şi s genereze foloase materiale ilicite, infrac iuni a c ror
s vârşire reprezint scopul grupurilor infrac ionale organizate şi care se înscriu în
fenomenul criminalit ii organizate. Curtea a conchis c , în acest context,
absolutizarea prezum iei dobândirii licite a averii ar presupune o veritabil „probatio
diabolica” în sarcina organelor judiciare.
404.

Referitor la inversarea sarcinii probei, în cazul dispunerii confisc rii,

rip
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Curtea European a Drepturilor Omului a re inut, în Hot rârea din 23 septembrie 2008,
pronun at în Cauza Grayson şi Barnham împotriva Regatului Unit, par.46, c „nu
era incompatibil , în principiu sau în practic , cu no iunea de proces echitabil
prev zut de art.6 din Conven ie, plasarea în sarcina reclaman ilor, odat ce aceştia
erau condamna i pentru s vârşirea unei infrac iuni grave de trafic de droguri, a
dovedirii faptului c sursa banilor sau bunurilor ar tate ca fiind de inute anterior
condamn rii era legitim ”. De asemenea, prin Decizia din 4 septembrie 2001,
pronun at în Cauza Riela şi al ii împotriva Italiei, Curtea European a Drepturilor

Omului a constatat c confiscarea constituie o ingerin

în dreptul de proprietate al

reclaman ilor, care trebuie a fi considerat o reglementare a folosin ei lucrurilor şi nu
o privare de proprietate, c dispozi iile Conven iei nu interzic prezum iile de fapt i
c reclaman ilor le-a fost oferit o ocazie adecvat de a-şi sus ine cauza în fa a
autorit ilor competente, cât vreme cauza a fost examinat de c tre trei instan e, în
urma unor proceduri contradictorii. În plus, instan ele sesizate au examinat faptele
într-o modalitate obiectiv , f r s se bazeze pe o simpl b nuial , analizând situa ia
financiar a reclaman ilor, pentru a concluziona c bunurile confiscate nu puteau fi

sti

cump rate decât gra ie folosirii unor profituri ilicite. Astfel, inând cont de marja de
apreciere a statelor în ceea ce priveşte reglementarea folosin ei bunurilor în
conformitate cu interesul general, în spe în cadrul politicii penale vizând combaterea
fenomenului mafiot, Curtea a considerat c ingerin a în dreptul de proprietate privat ,
provocat prin dispunerea m surii confisc rii, nu a fost dispropor ionat în raport cu
scopul vizat. Totodat , prin Hot rârea din 13 noiembrie 2007, pronun at în Cauza
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Bocellari şi Rizza împotriva Italiei, par.40, Curtea a re inut c „acest gen de procedur
urm reşte aplicarea confisc rii bunurilor şi capitalurilor, fapt ce pune direct şi
substan ial în discu ie situa ia patrimonial a justi iabilului. Raportat la o asemenea
miz , nu s-ar putea afirma c acest control public nu este o condi ie necesar pentru a
garanta respectarea drepturilor celui interesat.”
405.

Prin urmare, în privin a confisc rii extinse se opereaz cu prezum ii care

s formeze convingerea instan ei, iar garan iile asociate trebuie s vizeze urm toarele:
în cadrul unei proceduri judiciare, ce
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evaluarea trebuie f cut de c tre o instan

include o audiere public ; ap rarea trebuie s

aib

acces la dosarul

cauzei/comunicarea în avans a argumentelor acuz rii; persoanele în cauz trebuie s
aib posibilitatea s administreze probe, s ridice obiec iile şi s prezinte dovezile (fie
ele m rturii documentare sau verbale) pe care le consider necesare; prezum iile pe
care acuzarea se bazeaz s nu fie absolute, astfel încât ele s poat fi r sturnate de
inculpat.

406.

Astfel, introducerea în cuprinsul art.1121 alin.(2) lit.b), alin.(21) i

alin.(3) din Codul penal, astfel cum acestea sunt modificate i completate prin
art.I pct.22, 23 i 24 din legea supus

controlului de constitu ionalitate, a

sintagmelor „probe administrate” şi „probe certe, dincolo de orice îndoial ”

lipse te de coeren

dispozi iile legale referitoare la confiscarea extins ,

contravenind, totodat , celor re inute de Curtea Constitu ional prin Decizia
nr.356 din 25 iunie 2014, i, în acest fel, prevederilor art.147 alin.(4) din
Constitu ie, potrivit c rora deciziile Cur ii Constitu ionale sunt general obligatorii i
au putere numai pentru viitor de la data public rii lor în Monitorul Oficial al României.
Acelea i observa ii, mai sus formulate, sunt valabile i pentru art.II din

sti

407.

legea criticat , care, de asemenea, face referire la probele a c ror existen

este

necesar pentru dispunerea confisc rii extinse, impunând condi ia existen ei unor
„probe certe c bunurile respective provin din activit i infrac ionale de natura celor
prev zute la alin.(1) al art.1121 din Legea 286/2009”. De altfel, Curtea mai re ine c

formularea normei de trimitere din cuprinsul acestui articol, care vizeaz activit ile
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infrac ionale de natura celor prev zute la alin.(1) al art.1121 din Legea 286/2009,
este şi inexact , pentru c pare c textul la care trimite ar reglementa aplicarea m surii
de siguran numai în privin a unor infrac iuni determinate; or, noua reglementare nu
mai consacr aplicarea acestei m suri de siguran

numai cu privire la anumite

infrac iuni expres enumerate ca în prezent, ci vizeaz orice infrac iune pentru care
pedeapsa prev zut de lege este închisoarea de cel pu in 4 ani.
408.

În fine, reglementarea condi iei probei „dincolo de orice îndoial ”, în

rip
es
ur
s

cuprinsul alin.(21) i (3) ale art.1121 din Codul penal, creeaz o contradic ie între

dispozi iile legale anterior precizate i prevederile alin.(1) teza a doua ale aceluia i
articol, conform c rora convingerea instan ei se poate baza inclusiv pe dispropor ia
dintre veniturile licite i averea persoanei.
409.

Nu în ultimul rând, este întemeiat

i sus inerea autorului sesiz rii,

conform c reia prevederile art.1121 din Codul penal instituie o sarcin a probei mai

rigid decât cea prev zut de Directiva 2014/42/UE. Curtea re ine, în acest sens, c
prevederile art.5 paragraful (1) din directiva anterior men ionat fac referire la faptul
c „în baza circumstan elor cauzei, inclusiv a elementelor de fapt i a probelor
disponibile, cum ar fi faptul c valoarea bunurilor este dispropor ionat în raport cu
venitul legal al persoanei condamnate, o instan

consider c bunurile în cauz au

fost ob inute din activit i infrac ionale”. Or, prin raportare la dispozi iile

directivei, prevederile art.I pct.23 i 24 din legea criticat – prin con inutul lor,

mai sus analizat - restrâng, în mod semnificativ, aplicabilitatea dispozi iilor
acestei directive, cu consecin a înc lc rii prevederilor art.148 din Constitu ie, în
special ale alin.(2) şi (4).

Cu privire la art.I pct.24 [cu referire la art.1121 alin.(3) sintagma „dac

sti

410.

acesta a cunoscut c scopul transferului este evitarea confisc rii”], Curtea constat

c prevederile art.1121 alin.(3) din Codul penal, astfel cum sunt modificate prin textul

criticat, reglementeaz

dispunerea confisc rii extinse asupra valorii bunurilor

transferate de c tre persoana condamnat ori de un ter unui membru al familiei. Din
interpretarea gramatical a acestei norme, Curtea constat c inten ia legiuitorului a
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fost aceea de a substitui bunurilor înstr inate valoarea acestora, în scopul confisc rii
acestei valori de la persoana condamnat , i nu de la ter ul dobânditor, prevederile
alin.(3) al art.1121 din Codul penal fiind reglementate în vederea asigur rii atingerii
scopului institu iei confisc rii extinse în situa ia înstr in rii bunurilor care fac
obiectul acesteia.
411.

Prin urmare, textul criticat nu reglementeaz o variant a confisc rii

extinse care s poat fi aplicat ter ilor, ci reglementeaz modul de determinare a

rip
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sumelor de bani reprezentând echivalentul bunurilor care ar trebui s fac obiectul
confisc rii. În aceste condi ii, nu prezint relevan aspectul cunoa terii de c tre ter i

sau de c tre membrul de familie a faptului c scopul transferului a fost cel al evit rii

confisc rii bunurilor, iar impunerea de c tre legiuitor a condi iei anterior men ionate

restrânge, în mod nejustificat, aplicabilitatea prevederilor art.1121 alin.(3) din Codul

penal, f când imposibil

corecta determinare a valorii bunurilor provenite din

infrac iuni şi, în consecin , împiedicând, în final, aplicarea confisc rii extinse asupra

sumelor de bani dobândite de persoana condamnat prin opera iuni de înstr inare,
realizate de ea sau de c tre un ter , c tre un membru al familiei, a bunurilor
susceptibile de a fi confiscate, în condi iile necunoa terii de c tre ace tia a scopului
transferului de proprietate astfel realizat, acela al evit rii confisc rii. Faptul c o
asemenea precizare este introdus în acest articol genereaz confuzie cu privire la
modul de calcul al valorii bunurilor provenite din infrac iuni, pân la concuren a
c reia se poate dispune m sura confisc rii extinse, confuzie care se repercuteaz
asupra capacit ii statului de a reprima fenomenul infrac ional.
412.

În aceste condi ii, forma preconizat a art.1121 alin.(3) sintagma

sti

„dac acesta a cunoscut c scopul transferului este evitarea confisc rii” încalc

art.1 alin.(3) şi (5) din Constitu ie cu privire la statul de drept şi calitatea legilor.
413.

Totodat , din interpretarea sistematic a dispozi iilor alin.(3) al art.1121

din Codul penal, în ansamblul reglement rii institu iei confisc rii extinse, astfel cum
aceasta este modificat

i completat prin prevederile criticate, Curtea re ine c

ipoteza dispunerii confisc rii extinse asupra bunurilor aflate în proprietatea unor
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ter e persoane este reglementat , în mod distinct, la alin.(9) al art.1121 din Codul
penal. Astfel, conform art.1121 alin.(9) lit.a) din Codul penal, sunt supuse confisc rii
extinse bunurile transferate de c tre persoana condamnat unui membru de familie,
potrivit lit.b) a aceluia i alin.(1) al art.1121 din Codul penal, pot fi confiscate bunurile
transferate de c tre persoana condamnat unei persoane juridice asupra c reia de ine
controlul, iar, conform art.1121 alin.(9) lit.c) din Codul penal, pot face obiectul
confisc rii extinse bunurile transferate de persoana condamnat c tre un ter . Prin
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urmare, Curtea constat c cele dou texte legale cuprind ipoteze normative
distincte, astfel încât nu se poate re ine existen a unui paralelism legislativ între

formele preconizate al art.1121 alin.(3) şi (9) din Codul penal.
(4.10.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.27 [cu

referire la art.155 alin.(2)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) i art.16 alin.(1) i

(2) din Constitu ie
414.

Art.I pct.27 [cu referire la art.155 alin.(2)] din lege are urm torul

cuprins:

„(2) Dup fiecare întrerupere începe s curg un nou termen de prescrip ie fa

de persoana în favoarea c reia curge prescrip ia de la momentul la care s-a
comunicat actul de procedur ”.
415.

Art.155 alin.(2) şi (3) din Codul penal, în vigoare, are urm torul

cuprins:

„(2) Dup fiecare întrerupere începe s curg un nou termen de prescrip ie.
(3) Întreruperea cursului prescrip iei produce efecte fa

de to i participan ii la

infrac iune, chiar dac actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei”.
Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in, în esen , c textul

sti

416.

propus modific , în mod radical, principiul de drept penal consfin it în legisla ia
româneasc , potrivit c ruia întreruperea cursului prescrip iei trebuie s produc efecte
fa de to i participan ii la s vâr irea unei infrac iuni.
417.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c acesta, pe de o parte, preia în con inutul s u normativ prevederile actuale
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ale art.155 alin.(2) din Codul penal, iar, pe de alt parte, modific solu ia legislativ
cuprins în alineatul (3) al aceluia i articol, optând pentru o solu ie legislativ contrar
acestuia. Prin înglobarea celor dou ipoteze normative, solu ia legislativ preconizat
la art.155 alin.(2) din Codul penal stabileşte o nou concep ie asupra curgerii
termenului de prescrip ie dup fiecare întrerupere. O atare reconfigurare normativ
este, îns , contrar art.1 alin.(3), art.16 alin.(1) i (2) şi art.147 alin.(4) din Constitu ie.
418.

Prin Decizia nr.443 din 22 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr.839 din 24 octombrie 2017, par.22-25, Curtea a re inut, cu

privire la problema efectelor întreruperii termenului de prescrip ie, în situa ia
comiterii unei infrac iuni, în participa ie, de c tre mai multe persoane, c , potrivit

textului în vigoare al art.155 alin.(3) din Codul penal, „întreruperea cursului
prescrip iei produce efecte fa de to i participan ii la infrac iune, chiar dac actul de
întrerupere priveşte numai pe unii dintre aceştia.
419.

Solu ia juridic anterior men ionat este determinat de îns şi natura

institu iei prescrip iei, care, […], semnific diminuarea rezonan ei sociale a s vârşirii
infrac iunii, pân la uitarea ei de c tre membrii societ ii. Aceasta presupune o
perspectiv de ansamblu asupra tuturor faptelor comise, indiferent de aspectul
s vârşirii lor de c tre o singur persoan sau de c tre mai multe persoane, în calitate
de coautori, instigatori sau complici. Prin urmare, prescrip ia r spunderii penale
produce efecte in rem, prin raportare la faptele de natur penal s vârşite, şi nu in
personam, în mod diferit pentru fiecare participant în parte. De altfel, solu ia contrar
ar fi de natur a afecta îns şi substan a institu iei prescrip iei, aceea de consecin

a

atenu rii impactului social al faptelor de natur penal comise, şi ar transforma-o pe

sti

aceasta într-un mijloc juridic ce ar avea ca scop o absolvire a persoanei de aplicarea

pedepsei penale, înlocuind, astfel, semnifica ia institu iei prescrip iei r spunderii

penale cu unul dintre efectele acesteia. În cazul infrac iunilor s vârşite în participa ie,
o astfel de solu ie ar determina acordarea, în mod diferit, de la un participant la cel lalt,
a unei forme de iertare social , dup cum în privin a acestora au fost f cute sau nu au
fost f cute acte de procedur în cauz . Or, aceasta ar reprezenta o înc lcare a
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principiului egalit ii în drepturi, prin crearea unui regim juridic mai favorabil pentru
persoanele care au luat parte la s vârşirea infrac iunii, dar cu privire la care nu au fost
realizate acte de procedur în cauz , care, îns , se afl în aceeaşi situa ie juridic cu
persoanele care, având aceeaşi calitate, de participan i la s vârşirea infrac iunii, au
fost supuse unor astfel de acte. […] termenul de prescrip ie reprezint intervalul de
timp în care organele judiciare îşi pot exercita dreptul de a trage la r spundere penal
persoanele care s vârşesc infrac iuni şi de a aplica pedepse pentru faptele comise,
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privite obiectiv, în ansamblul lor, şi nu subiectiv, din perspectiva persoanelor care au
participat la comiterea acestora. Prin urmare, împlinirea acestui termen are ca efect
dec derea organelor judiciare din dreptul anterior men ionat. Aşa fiind, este firesc ca
îndeplinirea oric rui act de procedur în privin a faptelor comise s aib ca efect

debutul unui nou termen de prescrip ie cu privire la ansamblul faptelor care, împreun ,
formeaz

infrac iunea sau infrac iunile urm rite, pân

la împlinirea termenului

prescrip iei speciale, conform art.155 alin.(4) din Codul penal. În cazul în care aceste

infrac iuni au fost s vârşite în participa ie, acelaşi efect se va produce, independent
de persoanele care le comit sau îşi aduc aportul la s vârşirea lor. Doar în acest fel
poate fi atins finalitatea procesului penal, care const în aflarea adev rului, principiu
prev zut la art.5 din Codul de procedur penal .
420.

Având în vedere aceste considerente, Curtea re ine c dispozi iile art.155

alin.(3) din Codul penal nu contravin prevederilor constitu ionale ale art.16 referitoare
la egalitatea în drepturi, ci constituie o aplica ie a acestora în domeniul dreptului penal
substan ial”.
421.

Din cele de mai sus rezult c instan a constitu ional a constatat c , prin

sti

natura sa, prescrip ia semnific diminuarea rezonan ei sociale a s vârşirii infrac iunii,
pân la uitarea ei de c tre membrii societ ii, ceea ce înseamn c ea produce efecte

in rem, prin raportare la faptele de natur penal s vârşite, şi nu in personam, în mod

diferit pentru fiecare participant în parte. Or, textul legal criticat nu face decât s
altereze natura juridic a prescrip iei, înlocuind semnifica ia institu iei prescrip iei
r spunderii penale în ipoteza comiterii unei infrac iuni în participa ie cu unul dintre
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efectele acesteia. Prin urmare, întreruperea cursului prescrip iei trebuie s produc
de to i participan ii la s vâr irea unei infrac iuni, şi nu cu privire numai

de persoana în favoarea c reia curge prescrip ia de la momentul la care s-a

comunicat actul de procedur . Prin urmare, întrucât, prin prisma institu iei prescrip iei
r spunderii penale, comunicarea actului de procedur prev zut de lege autorului sau
unuia dintre participan ii la s vârşirea infrac iunii semnific o men inere a rezonan ei
sociale a faptei, ceea ce înseamn c fapta nu a fost uitat şi este în aten ia societ ii,
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efectul acesteia vizeaz fapta, şi nu persoanele. Prin urmare, întreruperea termenului
de prescrip ie, cu consecin a curgerii unui nou termen de prescrip ie, nu poate fi
raportat la persoan , ci la fapt , acesta din urm fiind criteriul care ine de natura
prescrip iei.
422.

Nesocotirea acestei exigen e constitu ionale derivate din art.1 alin.(3) din

Constitu ie şi obiectivizat în decizia anterior men ionat a Cur ii Constitu ionale, pe
de o parte, altereaz institu ia prescrip iei, iar, pe de alt parte, ignor efectul general
obligatoriu al deciziei instan ei constitu ionale. Mai mult, solu ia legislativ
preconizat , întrucât nu ine cont de un criteriu intrinsec asociat naturii juridice a
prescrip iei, consacr situa ii de evident discriminare, cu consecin a înc lc rii art.16
alin.(1) i (2) din Constitu ie. Astfel, dou persoane aflate în situa ii similare, care au,
spre exemplu, calitatea de coautori ai unei infrac iuni, pot fi supuse unor consecin e
juridice diferite, dac organul judiciar comunic un act de procedur doar uneia dintre
ele.

423.

Având în vedere cele expuse, Curtea re ine înc lcarea art.1 alin.(3),

art.16 alin.(1) şi (2) şi art.147 alin.(4) din Constitu ie.

sti

(4.11.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.26 şi 27 [cu

referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c) şi art.155 alin.(3)] din lege în raport cu art.1

alin.(3) şi art.124 alin.(3)
424.

Art.I pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)] din legea

criticat are urm torul cuprins:
„(1) Termenele de prescrip ie a r spunderii penale sunt: […]
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b) 8 ani, când legea prevede pentru infrac iunea s vârşit pedeapsa închisorii
mai mare de 10 ani, dar care nu dep şeşte 20 de ani;

c) 6 ani, când legea prevede pentru infrac iunea s vârşit pedeapsa închisorii
mai mare de 5 ani, dar care nu dep şeşte 10 ani;”

- Art.I pct.27 [cu referire la art.155 alin.(3)] din legea criticat
urm torul cuprins:

are

„(3) Prescrip ia înl tur r spunderea penal oricâte întreruperi ar interveni,
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dac termenul de prescrip ie prev zut în art.154 este dep şit cu înc jum tate”.
425.

Art.154 alin.(1) lit.b) şi c) din Codul penal, în vigoare, are urm torul

cuprins:

„(1) Termenele de prescrip ie a r spunderii penale sunt: […]
b) 10 ani, când legea prevede pentru infrac iunea s vârşit pedeapsa închisorii

mai mare de 10 ani, dar care nu dep şeşte 20 de ani;

c) 8 ani, când legea prevede pentru infrac iunea s vârşit pedeapsa închisorii

mai mare de 5 ani, dar care nu dep şeşte 10 ani”.

- Art.155 alin.(4) din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins:
„Termenele prev zute la art.154, dac au fost dep şite cu înc o dat , vor fi

socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni”.
426.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in, în esen , c diminuarea

termenelor de prescrip ie a r spunderii penale pentru infrac iuni cu pericol social
ridicat, concomitent cu reducerea termenelor speciale de prescrip ie a r spunderii
penale pune la îndoial aptitudinea sanc iunilor penale de a-şi atinge scopul preventiv.
427.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

sti

c legiuitorul a redus, pe de o parte, durata termenelor de prescrip ie a r spunderii
penale, respectiv în privin a infrac iunilor cu maximul special mai mare de 5 ani, dar
care nu dep şeşte 10 de ani, precum şi în privin a în privin a infrac iunilor cu maximul
special mai mare de 10 ani, dar care nu dep şeşte 20 de ani, iar, pe de alt parte, durata
termenului prescrip iei speciale, astfel c dac termenele de prescrip ie a r spunderii
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oricâte întreruperi ar interveni.
428.
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penale au fost dep şite cu jum tate [şi nu înc o dat ], vor fi socotite îndeplinite
Prin Decizia nr.297 din 26 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.518 din 25 iunie 2018, paragrafele 15-17, Curtea a re inut c
prescrip ia r spunderii penale const în stingerea raportului juridic penal de conflict
şi, prin aceasta, în stingerea dreptului statului de a trage la r spundere penal persoana
care s vârşeşte o infrac iune, dup trecerea unui anumit interval de timp de la data
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comiterii acesteia, respectiv dup scurgerea termenului de prescrip ie. În acest sens,
termenele de prescrip ie sunt reglementate la art.154 din Codul penal, în func ie de
natura şi gravitatea pedepselor prev zute de lege pentru infrac iunile în cazul c rora
se aplic . De asemenea, Curtea a re inut c , pentru a avea ca efect înl turarea
r spunderii penale, termenul de prescrip ie trebuie s curg f r interven ia vreunui
act de natur a readuce în conştiin a public fapte comis . Altfel spus, orice activitate
ce are ca efect readucerea în aten ia societ ii a faptului s vârşirii infrac iunii întrerupe
cursul prescrip iei şi amân producerea efectelor sale. În acest sens, art.155 alin.(1)
din Codul penal prevede întreruperea cursului termenului prescrip iei r spunderii
penale prin îndeplinirea oric rui act de procedur în cauz , iar, conform dispozi iilor
alin.(2) al aceluiaşi art.155, dup fiecare întrerupere începe s curg un nou termen
de prescrip ie. Prin aceea i decizie, Curtea a mai re inut c termenul de prescrip ie
reprezint intervalul de timp în care organele judiciare îşi pot exercita dreptul de a
trage la r spundere penal persoanele care s vârşesc infrac iuni şi de a aplica pedepse
pentru faptele comise. Prin urmare, împlinirea acestui termen are ca efect dec derea
organelor judiciare din dreptul anterior men ionat.

Prin aceea i decizie, Decizia nr.297 din 26 aprilie 2018, paragrafele 22-

sti

429.

23, Curtea a mai re inut c institu ia prescrip iei r spunderii penale se impune a fi
analizat dintr-o dubl perspectiv , întrucât aceasta instituie, pe de o parte, un termen
de dec dere a organelor judiciare din dreptul de a trage la r spundere penal

persoanele care s vârşesc infrac iuni, iar, pe de alt parte, un termen, apreciat de
legiuitor ca fiind suficient de mare, pentru ca societatea s uite faptele de natur penal
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s vârşite şi efectele acestora, ca urmare a diminu rii treptate a impactului lor asupra
rela iilor sociale. Astfel, prescrip ia r spunderii penale este, din punctul de vedere al
naturii sale juridice, o cauz de stingere a r spunderii penale şi, prin urmare, a ac iunii
de tragere la r spundere penal , cauz determinat şi justificat de efectele trecerii
timpului asupra nevoii societ ii de tragere la r spundere penal . Aceasta, întrucât,
dup trecerea unui anumit interval de timp, de la momentul s vârşirii infrac iunii,
aplicarea unei pedepse penale nu mai contribuie la realizarea scopului legii penale,
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nemaiexistând necesitatea social-politic ce determin mecanismul juridic al angaj rii
r spunderii penale. Aşa fiind, analiza dispozi iilor legale ce reglementeaz

întreruperea cursului termenului de prescrip ie a r spunderii penale trebuie f cut din
aceeaşi dubl perspectiv , ea reprezentând, pe de o parte, o solu ie juridic de
repunere a organelor judiciare într-un nou termen, integral, de prescrip ie, în care îşi
poate exercita rolul activ, conferit de dispozi iile art.5 din Codul de procedur penal ,
de stabilire a adev rului, în cauzele penale, pe baza probelor administrate, iar, pe de
alt parte, o manier prin care societatea, prin intermediul organelor statului, aduce la

cunoştin a suspectului sau a inculpatului c fapta de natur penal pe care a s vârşito nu şi-a pierdut rezonan a social avut în momentul comiterii sale.
430.

În aceste condi ii, reducerea termenelor de prescrip ie a r spunderii

penale, prin art.I pct.26 din lege, denot o reapreciere de c tre legiuitor a intervalului
de timp în care se consider c are loc uitarea de c tre societate a faptelor de natur
penal pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu
dep şeşte 20 de ani i, respectiv a celor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
mai mare de 5 ani, dar care nu dep şeşte 10 ani. Totodat , prin modificarea adoptat ,

sti

legiuitorul a prev zut reducerea termenelor la împlinirea c rora intervine dec derea
organelor judiciare din dreptul de a trage la r spundere penal persoanele care
s vâr esc infrac iuni din categoriile anterior men ionate.
431.

Curtea re ine îns c prespcrip ia r spunderii penale este o institu ie de

drept penal substan ial, a c rei reglementare este expresia politicii penale a statului.
Pentru acest motiv, modificarea termenelor de prescrip ie a r spunderii penale mai
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sus analizate nu constituie o problem de constitu ionalitate, ea fiind de competen a
exclusiv a Parlamentului, în calitatea acestuia de unic autoritate legiuitoare a rii,
reglementat la art.61 alin.(1) din Constitu ie, i în marja de apreciere prev zut de
acestea.
432.

Pentru aceste motive, Curtea conchide c art.I pct.26 [cu referire la

art.154 alin.(1) lit.b) şi c)] din lege nu sunt contrare art.1 alin.(3), art.16 alin.(1)
i (2), art.21 alin.(1) i (2) i art.124 alin.(2) din Constitu ie.

Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.27

rip
es
ur
s

433.

[cu referire la art.155 alin.(3)] din lege, Curtea re ine c reducerea termenului
prescrip iei speciale la termenele prev zute la art.154 din Codul penal plus înc
jum tate din acestea, fa

de actuala reglementare, de la art.155 alin.(4) din Codul

penal, conform c reia termenul de prescrip ie special este egal cu dublul termenelor
de prescrip ie prev zute la art.154 din Codul penal, constituie o op iune a legiuitorului,
exprimat în acord cu politica penal a a statului i în marja de apreciere prev zut la
art.61 alin.(1) din Constitu ie. A a fiind, Curtea constat c prevederile art.I pct.27

din lege nu contravin dispozi iilor constitu ionale invocate de autorii sesiz rii. De
altfel, Curtea constat c aceea i solu ie legislativ a fost prev zut

i la art.124 din

Codul penal din 1969, conform c ruia „prescrip ia înl tur r spunderea penal
oricâte întreruperi ar interveni, dac termenul de prescrip ie [...] este dep şit cu înc
jum tate”.

(4.12.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.28 [cu

referire la art.1591] din lege în raport cu art.147 alin.(4) din Constitu ie
434.

Dispozi iile art.I pct.28 [cu referire la art.1591] din lege au urm torul

sti

cuprins: „Acordul de mediere produce efecte numai cu privire la persoanele între
care a intervenit i dac are loc pân la pronun area unei hot râri definitive”. Codul

penal, în forma în vigoare, nu cuprinde art.1591.
435.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in, în esen , c dispozi iile

art.1591, introduse în cuprinsul Codului penal prin textul criticat, care prev d c
acordul de mediere poate fi încheiat pân la pronun area unei hot râri definitive,
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contravin Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.397 din 15 iunie 2016, prin care instan a
de contencios constitu ional a statuat c încheierea unui acord de mediere cu privire
la infrac iunile pentru care poate interveni împ carea produce efecte numai dac are
loc pân la citirea actului de sesizare a instan ei.
436.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c , prin Decizia nr.397 din 15 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.532 din 15 iulie 2016, a stabilit c

dispozi iile art.67 din Legea
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nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în interpretarea

dat prin Decizia nr.9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penal , sunt
constitu ionale în m sura în care încheierea unui acord de mediere cu privire la
infrac iunile pentru care poate interveni împ carea produce efecte numai dac are loc
pân la citirea actului de sesizare a instan ei. Pentru a pronun a aceast solu ie,
instan a de contencios constitu ional a constatat, la paragrafele 28-37 ale deciziei
anterior men ionate, c , potrivit art.16 alin.(1) lit.g) din Codul de procedur penal ,
ac iunea penal nu poate fi pus în mişcare, iar când a fost pus în mişcare nu poate
fi exercitat dac a fost retras plângerea prealabil , în cazul infrac iunilor pentru care
retragerea acesteia înl tur r spunderea penal , a intervenit împ carea ori a fost
încheiat un acord de mediere în condi iile legii. Din dispozi iile art.396 alin.(6) din
Codul de procedur penal reiese c , în cazurile prev zute la art.16 alin.(1) lit.g) din
acest cod, instan a pronun încetarea procesului penal. În ceea ce priveşte împ carea,
Curtea a statuat c

aceasta constituie în elegerea intervenit

între persoana

v t mat /partea civil şi suspect/inculpat şi, dac este cazul, partea responsabil

sti

civilmente, de a pune cap t conflictului n scut din s vârşirea infrac iunii şi de a
renun a la punerea în mişcare a ac iunii penale sau la continuarea procesului penal. Sa re inut, totodat , c institu ia împ c rii este reglementat prin dispozi iile art.159
din Codul penal, articol ce încheie sediul materiei rezervat ansamblului cauzelor care
înl tur r spunderea penal . S-a ar tat, de asemenea, c , fiind un act bilateral

caracterizat prin acordul de voin

dintre persoanele între care intervine, împ carea
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este o cauz care - în privin a anumitor infrac iuni - înl tur r spunderea penal şi
stinge ac iunea civil , efecte care se produc dac împ carea are loc pân la citirea
actului de sesizare a instan ei [art.159 alin.(1), (2) şi (3) din Codul penal]. S-a
constatat, de asemenea, c con inutul institu iei împ c rii din noul Cod penal a fost
substan ial reconsiderat fa de cel din Codul penal din 1969 (art.132) prin instituirea
unor noi condi ii şi introducerea de dispozi ii exprese privind func ionarea institu iei
în cazul persoanei juridice, remarcându-se, totodat , restrângerea sferei infrac iunilor
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în cazul c rora este aplicabil . Astfel, Curtea a constatat c , prin noul Cod penal, s-a

produs r sturnarea regulii valabile în reglementarea anterioar , împ carea putând
interveni numai în cazul în care punerea în mişcare a ac iunii penale s-a f cut din
oficiu şi numai dac legea o prevede în mod expres [art.159 alin.(1) din Codul penal].
S-a mai re inut c institu ia împ c rii este incident în cazul urm toarelor infrac iuni

prev zute de Codul penal: furtul - art.228; furtul calificat s vârşit în condi iile art.229

alin.(1) şi alin.(2) lit.b) şi c); furtul de folosin - art.230; însuşirea bunului g sit sau
ajuns din eroare la f ptuitor - art.243; înşel ciunea - art.244; înşel ciunea privind
asigur rile - art.245. De asemenea, în materia violen ei în familie, potrivit art.199
alin.(2) din Codul penal, în cazul infrac iunilor de lovire sau alte violen e - art.193 şi

de v t mare corporal din culp - art.196 s vârşite asupra unui membru de familie,

ac iunea penal poate fi pus în mişcare şi din oficiu, caz în care împ carea înl tur
r spunderea penal . Curtea a re inut, de asemenea, c , un alt element de noutate a fost
introdus de dispozi iile art.159 alin.(3) teza a doua din Codul penal şi vizeaz
momentul procesual pân la care poate interveni împ carea, şi anume pân la citirea
actului de sesizare a instan ei, ceea ce înseamn c împ carea poate interveni în cursul

sti

urm ririi penale, al procedurii de camer preliminar şi în fa a instan ei de fond, dar
numai pân la citirea actului de sesizare. În vechea reglementare cuprins în art.132
alin.2 din Codul penal din 1969, împ carea p r ilor producea efecte dac intervenea
pân la r mânerea definitiv a hot rârii. Referitor la momentul procesual pân la care

poate interveni împ carea în situa iile tranzitorii generate de intrarea în vigoare a
noului Cod penal, prin Decizia nr.508 din 7 octombrie 2014, publicat în Monitorul
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Oficial al României, Partea I, nr.843 din 19 noiembrie 2014, Curtea a admis excep ia
de neconstitu ionalitate şi a constatat c dispozi iile art.159 alin.(3) din Codul penal
sunt constitu ionale în m sura în care se aplic tuturor inculpa ilor trimişi în judecat
înaintea datei intr rii în vigoare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi pentru
care la acea dat momentul citirii actului de sesizare a instan ei fusese dep şit. Pentru
a r spunde exigen elor principiului constitu ional al aplic rii legii penale mai
favorabile, prev zut la art.15 alin.(2) din Constitu ie, aşa cum acesta a fost detaliat în
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jurispruden a sa, Curtea a statuat c , pân la încetarea situa iilor tranzitorii generate
de intrarea în vigoare a noului Cod penal, împ carea poate interveni pân la primul
termen de judecat stabilit ulterior datei public rii Deciziei nr.508 din 7 octombrie

2014 în Monitorul Oficial al României, Partea I (paragrafele 23 şi 25). Totodat , prin
Decizia nr.508 din 7 octombrie 2014, men ionat anterior, Curtea a re inut c
reglementarea de c tre legiuitor a termenului citirii actului de sesizare a instan ei, ca

ultim moment pân la care poate interveni împ carea, este pe deplin justificat prin
finalitatea urm rit , constând în limitarea în timp a st rii de incertitudine în derularea
raporturilor juridice şi în restrângerea posibilit ii de exercitare abuziv a acestui drept.
În acest sens, prin Decizia nr.1.470 din 8 noiembrie 2011, Curtea a constatat c
instituirea de c tre legiuitor a unor termene procesuale asigur ordinea de drept,

indispensabil pentru valorificarea drepturilor proprii, cu respectarea atât a intereselor
generale, cât şi a drepturilor şi intereselor legitime ale celorlal i titulari, c rora statul
este inut, în egal m sur , s le acorde ocrotire (Decizia nr.508 din 7 octombrie 2014,
citat anterior, paragraful 21). Revenind la mediere, Curtea a re inut c , prin art.84
pct.6-9 din Legea nr.255/2013 (pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind

sti

Codul de procedur penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

care cuprind dispozi ii procesual penale), au fost modificate toate articolele sec iunii
a 2-a – „Dispozi ii speciale privind medierea în cauzele penale” din cap. VI –

„Dispozi ii speciale privind medierea unor conflicte” al Legii nr.192/2006, şi anume

art.67-70, printre modific ri num rându-se şi înlocuirea termenului „împ care" cu
acela de „în elegere", f r îns ca aceast schimbare de terminologie s clarifice
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problema naturii juridice a medierii în cauzele penale, în sensul c încheierea unui
acord de mediere ar constitui o cauz sui-generis care înl tur r spunderea penal ,
distinct de împ care. Astfel, Curtea a re inut c , dincolo de o serie de diferen e de
regim juridic între încheierea unui acord de mediere şi împ care, eviden iate în
considerentele Deciziei nr.9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie,
faptul c împ carea const în în elegerea intervenit între persoana v t mat /partea
civil şi suspect/inculpat şi, dac este cazul, partea responsabil civilmente de a pune

rip
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cap t conflictului n scut din s vârşirea infrac iunii şi de a renun a la punerea în
mişcare a ac iunii penale sau la continuarea procesului penal - spre deosebire de
retragerea plângerii prealabile, care este un act unilateral de voin

- poate duce la

concluzia c încheierea unui acord de mediere cu privire la infrac iunile pentru care

poate interveni împ carea nu este, în esen , altceva decât o modalitate de realizare
a împ c rii, ca şi cauz de înl turare a r spunderii penale. Curtea a constatat c
efectul juridic al interpret rii date dispozi iilor art.67 din Legea nr.192/2006 prin
Decizia Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie nr.9 din 17 aprilie 2015 - potrivit c reia
încheierea unui acord de mediere constituie o cauz sui generis care înl tur

r spunderea penal , distinct de împ care, ce poate interveni în tot cursul procesului
penal, pân la r mânerea definitiv a hot rârii penale -, este acela c în cauzele penale
care privesc infrac iuni pentru care poate interveni împ carea, odat ce a fost dep şit
momentul procesual al citirii actului de sesizare a instan ei, inculpatul şi persoana
v t mat /partea civil , deşi nu se mai pot împ ca în fa a instan ei de judecat [art.159
alin.(3) din Codul penal], pot recurge la mediere, iar instan a care solu ioneaz cauza,
în prim instan sau în apel, este obligat s ia act de acordul de mediere şi s înceteze

sti

procesul penal ca urmare a medierii realizate de mediator, în condi iile în care aceeaşi
instan

judec toreasc

nu mai poate s

ia act, în mod nemijlocit, de voin a

inculpatului şi a persoanei v t mate/p r ii civile de a stinge litigiul penal. Pe aceast
cale se ajunge la eludarea finalit ii urm rite de legiuitorul noului Cod penal prin
reglementarea termenului citirii actului de sesizare a instan ei ca ultim moment pân
la care poate interveni împ carea - finalitate care vizeaz , aşa cum s-a ar tat mai sus
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(paragraful 34), limitarea în timp a st rii de incertitudine în derularea raporturilor
juridice - aducându-se atingere prevederilor art.124 alin.(2) din Constitu ie care
consacr unicitatea, impar ialitatea şi egalitatea justi iei. Astfel, în ceea ce priveşte
termenul pân la care poate interveni încheierea unui acord de mediere cu privire la
latura penal a cauzei, deşi art.67 din Legea nr.192/2006 nu prevede un anumit stadiu
procesual, Curtea a re inut c acordul de mediere nu poate fi încheiat oricând în
cursul procesului penal, ci doar atât timp cât poate interveni şi împ carea, şi anume
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pân la citirea actului de sesizare a instan ei, aşa cum prevede art.159 alin.(3) teza
a doua din Codul penal.
437.

A a fiind, introducerea unei noi posibilit i de încetare a procesului penal,

în plus fa de împ carea p r ilor genereaz discrimin ri între subiec ii procesuali care
îşi exprim voin a de a se împ ca în fa a unui mediator, şi cei care o fac în fa a

organelor judiciare.
438.

În aceste condi ii, prevederile art.I pct.28 din legea criticat introduc, în

cuprinsul Codului penal, dup art.159, un nou articol, art.1591, conform c ruia
acordul de mediere produce efecte dac are loc pân la pronun area unei hot râri
definitive.
439.

Având în vedere aceste aspecte, precum i faptul c , prin efectele produse,

deciziile Cur ii Constitu ionale sunt general obligatorii, potrivit art.147 alin.(4) din
Constitu ie, inclusiv pentru legiuitor, orice modificare legislativ poate fi realizat

doar cu respectarea solu iei i a considerentelor Deciziei nr.397 din 15 iunie 2016.
440.

Prin urmare, pentru a fi în acord cu Decizia nr.397 din 15 iunie 2016 i,

totodat , cu dispozi iile art.147 alin.(4) din Constitu ie, prevederile art.1591 din Codul

sti

penal trebuie s prevad ca termen limit pentru încheierea acordului de mediere
momentul citirii actului de sesizare a instan ei. A a fiind, în forma adoptat prin legea
ce face obiectul prezentei obiec ii de neconstitu ionalitate, dispozi iile art.I pct.28
[cu referire la art.1591 sintagma „pân la pronun area unei hot râri definitive”]

sunt neconstitu ionale, fiind contrare prevederilor art.147 alin.(4) din
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Constitu ie, dar i dispozi iilor constitu ionale ale art.124 alin.(2) a c ror
înc lcare a fost constatat prin decizia mai sus men ionat .

(4.13.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.29 [cu
referire la art.173 alin.(2)-(5)] din lege în raport cu art.1 alin.(5) şi art.147 alin.(4)
din Constitu ie
441.

Art.I pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(5)] din lege are urm torul

cuprins:
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„(2) Sunt asimilate legii în sensul alin.(1) [legii penale – s.n.] şi deciziile Cur ii

Constitu ionale care au caracter general obligatoriu.

(3) Obligativitatea aplic rii deciziilor Cur ii Constitu ionale ca lege penal mai

favorabil , prev zute la alin.(2), se refer atât la dispozitiv, cât şi la considerentele
acestora.

(4) Executarea pedepselor, a m surilor educative şi a m surilor de siguran ,

pronun ate în baza legii supuse controlului de constitu ionalitate prev zut la alin.(2),
precum şi toate consecin ele penale ale hot rârilor judec toreşti privitoare la aceste
fapte se analizeaz din oficiu, în regim de urgen , în maximum 15 zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Analiza prev zut la alin.(4) va fi f cut şi la cererea persoanei condamnate,

care poate solicita acest lucru oricând”.
442.

Art.173 din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins: „Prin

lege penal se în elege orice dispozi ie cu caracter penal cuprins în legi organice,
ordonan e de urgen

sau alte acte normative care la data adopt rii lor aveau putere

de lege”.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in, în esen , pe de o parte,

sti

443.

c asimilarea deciziilor Cur ii Constitu ionale cu legea penal este contrar art.147
alin.(4) din Constitu ie, iar, pe de alt parte, c formula redac ional preconizat în
privin a art.173 alin.(4) şi (5) din Codul penal încalc principiul securit ii raporturilor

juridice, consacrat la art.1 alin.(5) din Constitu ie.
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Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea
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444.

constat c legiuitorul, în mod eronat, asimileaz decizia Cur ii Constitu ionale cu
legea penal .
445.

Curtea re ine c o lege penal presupune o activitate de creare şi generare

de norme, or, decizia Cur ii Constitu ionale nu numai c nu genereaz norme, nici
civile, nici penale ori de alt natur , ci elimin din fondul activ al legisla iei normele
legale neconstitu ionale. Prin numeroase decizii (Decizia nr.949 din 12 iulie 2011,
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publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.675 din 22 septembrie 2011,
Decizia nr.110 din 5 martie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr.341 din 11 iunie 2013, Decizia nr.378 din 24 septembrie 2013, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.723 din 25 noiembrie 2013, sau Decizia
nr.755 din 16 decembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.101 din 9 februarie 2015, par.27), Curtea a stabilit faptul c rolul s u este cel al

unui legiuitor negativ sau cvasi-negativ, ceea ce înseamn c nu poate emite noi

norme juridice, fie ele şi numai cu rol complinitor, şi nici s le modifice pe cele
existente într-un sistem normativ; ea poate doar s constate incompatibilitatea care,
eventual, ar exista între o norm de reglementare primar şi Legea fundamental .
446.

Normele de reglementare primar , în accep iunea Constitu iei, sunt legile

şi ordonan ele, iar, în ceea ce priveşte materia penal , numai legea organic şi
ordonan a de urgen . Numai Parlamentul şi Guvernul, ca legiuitor delegat, pot
reglementa norme juridice. Faptul c printr-o decizie Curtea Constitu ional constat
neconstitu ionalitatea unei norme de incriminare sau constitu ionalitatea numai a unui

în eles al acesteia, cu consecin a elimin rii din legisla ie a în elesului neconstitu ional,

sti

nu înseamn c decizia se confund cu o lege penal .
447.

În jurispruden a sa, Curtea a subliniat c deciziile sale nu intr în vigoare,

precum actele normative, ci produc efecte juridice de la data public rii lor. Astfel,

prin Decizia nr.738 din 19 septembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.690 din 8 octombrie 2012, Curtea a statuat, referitor la o solu ie
legislativ

care opera cu sintagma „data intr rii în vigoare a deciziei [Cur ii
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Constitu ionale – sn.] anterioare”, „este imprecis şi în v dit dezacord cu prevederile
constitu ionale cuprinse în art.147 alin.(4), potrivit c rora «Deciziile Cur ii
Constitu ionale se public în Monitorul Oficial al României. De la data public rii,
deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor», şi cu dispozi iile
art.11 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru
elaborarea actelor normative, care prev d c «în vederea intr rii lor în vigoare, legile
şi celelalte acte normative adoptate de Parlament, hot rârile şi ordonan ele
deciziile

primului-ministru,

actele

normative
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Guvernului,

ale

autorit ilor

administrative autonome, precum şi ordinele, instruc iunile şi alte acte normative
emise de conduc torii organelor administra iei publice centrale de specialitate se
public în Monitorul Oficial al României, Partea I.» Deciziile Cur ii Constitu ionale
nu se reg sesc în lista actelor care intr în vigoare în urma public rii în Monitorul

Oficial al României, Constitu ia consacrând expres efectele pe care le produce
publicarea acestora, şi anume obligativitatea erga omnes şi puterea numai pentru

viitor”.

448.

Ra iunea art.173 din Codul penal este aceea de a defini no iunea de lege

penal . Prin Decizia nr.265 din 6 mai 2014, par.47, Curtea a statuat c „art.1 alin.(1)
din Codul penal stabileşte c

«Legea penal

prevede faptele care constituie

infrac iuni», motiv pentru care în absen a unei incrimin ri nu se poate vorbi de o lege
penal . De aceea, în elesul no iunii de lege penal consacrat de art.173 [din Codul
penal – s.n.] are în vedere alte acte normative care prev d fapte ce constituie
infrac iuni, legiuitorul urm rind a face leg tura material dintre Codul penal şi alte
legi speciale care, deşi nu sunt penale, reglementând cu privire la alt tip de rela ii

sti

sociale, cuprind şi dispozi ii cu caracter penal. Calificarea caracterului penal al
acestor dispozi ii le scoate din sfera domeniului principal de reglementare (fiscal,
vamal etc.) cu scopul de a înl tura orice fel de obiec ii potrivit c rora faptele
antisociale respective ar putea urma numai regimul juridic respectiv, în acest mod
fiind exclus o eventual sustragere de la r spunderea penal ”.
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449.

care cuprind dispozi ii cu caracter penal. Reglementarea unei dispozi ii cu caracter
penal presupune, în mod axiomatic, o activitate generatoare de norme, aşadar, de
legislator pozitiv. Faptul c un act jurisdic ional, prin efectele sale, duce la încetarea
de drept a normei juridice nu înseamn c acest act este unul normativ, din contr ,
reprezint

o expresie a dimensiunii atributive de competen

a Constitu iei în

accep iunea c reia actul unei autorit i poate duce la încetarea actului unei alte
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autorit i, f r îns a se substitui acesteia. Constitu ia, prin natura sa, implic , pe de o
parte, o dimensiune constitutiv , care vizeaz stabilirea/instituirea puterilor statului şi
a autorit ilor publice fundamentale, şi, pe de alt parte, o dimensiune atributiv , care
vizeaz

conferirea şi definirea atribu iilor/competen elor autorit ilor publice

antereferite [a se vedea Decizia nr.358 din 30 mai 2018, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.473 din 7 iunie 2018, par.66]. A asimila o decizie a Cur ii

Constitu ionale cu o lege penal

echivaleaz

cu preluarea de c tre Curtea

Constitu ional a unor atribu ii de natur legislativ . Practic, legiuitorul confund
natura

actului

cu

efectele

acestuia.

Indiscutabil,

în

ipoteza

constat rii

neconstitu ionalit ii unui text de incriminare, efectele deciziei Cur ii Constitu ionale
sunt similare celor ale unei legi penale de dezincriminare, aspect deja tranşat prin
Decizia nr.633 din 12 octombrie 2018, nepublicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, la data pronun rii prezentei decizii, par.1015-1019, îns , aceasta este deja o
problem distinct fa de cea analizat în prezenta cauz , unde ceea ce este în discu ie
este asimilarea deciziei Cur ii Constitu ionale cu o lege penal .
450.

Curtea constat

c , în realitate, textul criticat reconfigureaz

rolul

sti

institu ional al Cur ii Constitu ionale în arhitectura Constitu iei, care, prin decizia
pronun at , preia o competen

a legiuitorului [originar/ delegat]. În aceste condi ii,

înseamn c treptat Curtea Constitu ional , prin competen a sa de verificare a
constitu ionalit ii legilor, se transform într-un corp legiuitor, ceea ce contravine

îns şi ideii de jurisdic ie constitu ional .
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Or, Curtea Constitu ional
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451.

constitu ional în România [art.1 alin.(2) din Legea nr.47/1992], cu plenitudine de
jurisdic ie în privin a atribu iilor sale. Prin urmare, actul s u are caracter jurisdic ional,
şi nu legislativ. Evident, decizia Cur ii Constitu ionale face parte din ordinea juridic
normativ [a se vedea Decizia nr.847 din 8 iulie 2008, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.605 din 14 august 2008], f r a se identifica, în sens formal,
cu norma juridic . Totodat , întrucât nu poate fi separat de efectele de drept
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constitu ional pe care aceasta le produce, decizia se prezint ca un tot unitar sub

aspectul naturii şi efectelor sale juridice. În acest context, Curtea subliniaz c
deciziile simple (sau extreme) de admitere a sesiz rilor de neconstitu ionalitate sau
cele sub rezerv de interpretare constituie un izvor formal distinct al dreptului
constitu ional, preiau for a juridic a normelor constitu ionale pe care le interpreteaz
şi se adreseaz

tuturor subiectelor de drept. Prin urmare, deşi are caracter

jurisdic ional, art.147 alin.(4) din Constitu ie confer deciziei antereferite for a
normelor constitu ionale, pe care nu o limiteaz la cazul dat, ci îi atribuie un caracter
erga omnes, ceea ce înseamn c ea trebuie respectat şi aplicat de c tre toate
subiectele de drept c rora li se adreseaz . De aceea, Curtea apreciaz c , deşi decizia
sa nu se identific cu norma/ actul legislativ, efectele sale sunt similare acestuia, astfel
c , prin intermediul acestora, decizia stabileşte reguli de conduit ce se impun a fi
urmate, drept care face parte din ordinea normativ a statului.
452.

Având în vedere cele expuse, Curtea constat c art.I pct.29 [cu

referire la art.173 alin.(2)] din lege încalc art.15 alin.(2), art.61 alin.(1), art.142
alin.(1) şi art.147 alin.(4) din Constitu ie.

În privin a art.I pct.29 [cu referire la art.173 alin.(3)] din lege, Curtea

sti

453.

constat c acest text este redactat în considerarea şi dezvoltarea alineatului (2) al
art.173, ceea ce ab initio atrage neconstitu ionalitatea acestora. Astfel, odat stabilit
faptul c decizia Cur ii Constitu ionale nu poate fi asimilat cu o lege penal , este
evident c nici o parte a deciziei, aşadar, al actului jurisdic ional nu poate fi
considerat lege.
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454.

re ine c acesta este redactat într-un mod lipsit de claritate, întrucât nu se poate
determina natura juridic a „analiz rii din oficiu” a hot rârii judec toreşti definitive
pronun ate în baza unei norme penale supuse controlului de constitu ionalitate.
Destinatarul normei nu poate determina dac , în cauz , este vorba de o contesta ie la
executare, o form atipic de ac iune de înl turare/ modificare a pedepsei sau doar de
o simpl analiz . De asemenea Curtea observ c introducerea obliga iei instan elor

rip
es
ur
s

de a analiza din oficiu hot rârile judec tore ti definitive, pronun ate în baza unor
norme penale supuse controlului de constitu ionalitate, prev zut de noul art.173

alin.(4) din Codul penal, nu este înso it

de nici o norm

de procedur

corespunz toare i nu este reglementat nici o modalitate concret în care instan ele
judec tore ti ar putea realiza o asemenea verificare. În consecin , o asemenea
omisiune de reglementare conduce la imposibilitatea aplic rii textului legal analizat
i este contrar standardelor de previzibilitate a legii. În aceleaşi coordonate, se mai

re ine c aceste dispozi ii sunt norme de procedur - şi nu de drept material -, astfel

încât, de principiu, nu pot fi normativizate în Codul penal.
455.

Având în vedere cele expuse, Curtea constat c art.I pct.29 [cu

referire la art.173 alin.(3)-(5)] din lege încalc , pe lâng art.15 alin.(2), art.61

alin.(1), art.142 alin.(1) şi art.147 alin.(4) din Constitu ie, şi art.1 alin.(5) din
aceasta, în componenta sa de claritate a legilor.

(4.14.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.30 [cu

referire la art.175 alin.(2)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) i (5), art.11 alin.(1)
i (2), art.16 alin.(1) i (2), art.147 alin.(4) i art.148 din Constitu ie
Dispozi iile art.I pct.30 [cu referire la abrogarea art.175 alin.(2)] din

sti

456.

lege au urm torul cuprins: „La articolul 175, alineatul (2) se abrog ”.
457.

Dispozi iile art.175 alin.(2) din Codul penal, în forma în vigoare, au

urm torul cuprins: „De asemenea, este considerat func ionar public, în sensul
legii penale, persoana care exercit un serviciu de interes public pentru care a fost
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învestit de autorit ile publice sau care este supus controlului ori supravegherii
acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.”
458.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c abrogarea alin.(2) al

art.175 din Codul penal semnific dezincriminarea faptelor de corup ie i de serviciu
s vâr ite de categoria de func ionari publici reglementat prin textul abrogat, aspect
ce contravine Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.2 din 15 ianuarie 2014 i încalc
prevederile Conven iei Na iunilor Unite împotriva corup iei, adoptat la New York la
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31 octombrie 2003, ratificat de România prin Legea nr.365/2004, precum i pe cele
ale Directivei (UE) 1371/2017 din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor
îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.
Se mai sus ine c textul criticat face imposibil de stabilit con inutul dispozi iilor
art.178 din Codul penal, precum

i con inutul constitutiv al infrac iunilor

reglementate la art.259, art.289, art.308 i art.317 Cod penal. Se arat , totodat , c
abrogarea art.175 alin.(2) din Codul penal este nejustificat , calitatea de func ionar
public neputând fi legat doar de apartenen a respectivei persoane la una din entit ile
sau func iile de la alin.(1), ci şi de îndeplinirea unor servicii publice a c ror exercitare
este adus

la îndeplinire de un num r diversificat de persoane, asupra c rora

autorit ile publice exercit o anumit form de control. Aceast modificare vine s
avantajeze o serie de grupuri profesionale ce îşi desf şoar activitatea în mediul privat
ori în cadrul unor profesii liberale (notari, executori judec tore ti, func ionari bancari,
lichidatori, exper i judiciari) fa de care instituirea unui tratament penal preferen ial
nu se justific . Şi aceste categorii profesionale sunt executan i ai unor servicii de
interes general şi beneficiari sau gestionari ai unor fonduri publice, cum sunt sumele

sti

avansate din bugetul statului sau fondurile europene, politica penal în domeniu fiind
în sensul în spririi regimului juridic sanc ionator al faptelor s vârşite de aceşti

func ionari. În acest sens, se fac referiri extensive la Decizia nr.2/2014,
concluzionându-se c textul legal criticat contravine art.1 alin.(3) şi (5), art.11 alin.(1),

precum şi art.16 alin.(1) şi (2) din Constitu ie.
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Se sus ine, prin urmare c abrogarea art.175 alin.(2) din Codul penal are
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459.

ca efect dezincriminarea unei game largi de fapte s vârşite de persoanele care exercit
un serviciu de interes public pentru care au fost învestite de autorit ile publice sau
care sunt supuse controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea
respectivului serviciu public. Sunt incluse în categoria faptelor dezincriminate, de
exemplu, faptele de luare de mit , delapidare, abuz în serviciu, folosire abuziv a
func iei în scop sexual sau uzurpare a func iei s vârşite de func ionarii publici
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prev zu i în art.175 alin.(2) din Codul penal. De asemenea, abrogarea acestui text are
ca efect dezincriminarea unei game largi de fapte s vârşite în leg tur cu persoanele
incluse în sfera de aplicare a dispozi iilor art.175 alin.(2) din Codul penal. Fac parte
din categoria faptelor dezincriminate, de exemplu, darea de mit , traficul de influen
sau cump rarea de influen s vâr ite în leg tur cu func ionarii publici prev zu i în
art.175 alin.(2) din Codul penal. Se sus ine c o asemenea op iune legislativ conduce
la eliminarea protec iei penale a persoanelor fizice şi juridice în cadrul rela iilor
sociale legate de exercitarea atributelor de autoritate publice delegate. Or, abrogarea
dispozi iilor art.175 alin.(2) din Codul penal are ca efect eliminarea acestei protec ii
penale, ceea ce contravine şi considerentelor Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.2 din
15 ianuarie 2014.
460.

În continuare, se arat c legiuitorul nu a modificat în mod corespunz tor

art.178 alin.(2) din Codul penal, care define te no iunea de „înscris oficial”, art.259
alin.(1) din Codul penal, care incrimineaz sustragerea sau distrugerea de înscrisuri,
ori art.317 alin.(1) din Codul penal referitor la falsificarea de instrumente oficiale.
Omisiunea legiuitorului de a realiza corel rile impuse de abrogarea art.175 alin.(2)

sti

din Codul penal are ca efect imposibilitatea delimit rii sferei de aplicare a normelor
de incriminare, care utilizeaz

no iunea de „înscris oficial” şi a normelor de

incriminare men ionate, contrar standardelor de previzibilitate impuse de art.1 alin.(5)
din Constitu ie în materia normelor de incriminare. Mai mult, deşi a abrogat art.175
alin.(2) din Codul penal, legiuitorul nu a modificat art.308 alin.(1) din Codul penal.
Necorelarea dintre abrogarea art.175 alin.(2) din Codul penal şi men inerea art.308
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alin.(1) din Codul penal, nemodificat, conduce la imposibilitatea stabilirii sferei de
aplicare a normelor de incriminare la care se refer art.308 alin.(1) din Codul penal,
cu înc lcarea exigen elor impuse de art.1 alin.(5) din Constitu ie privind
previzibilitatea normelor de incriminare.
461.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c dispozi iile art.175 din Codul penal reglementeaz no iunea de func ionar public,
a c rei sfer de aplicabilitate a fost analizat în jurispruden a Cur ii Constitu ionale,
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inându-se seama de autonomia conceptual a dreptului penal, care face ca sensul

acestei sintagme s nu se suprapun cu cel specific dreptului administrativ. Astfel,
prin Decizia nr.2 din 15 ianuarie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.71 din 29 ianuarie 2014 i Decizia nr.717 din 29 octombrie 2015,
paragraful 25, a constatat c , potrivit legii penale, no iunile de „func ionar public” şi
de „func ionar” au un în eles mai larg decât acela din dreptul administrativ, datorit

atât caracterului rela iilor sociale ap rate prin incriminarea unor fapte socialmente
periculoase, cât şi faptului c exigen ele de ap rare a avutului şi de promovare a
intereselor colectivit ii impun o cât mai bun ocrotire prin mijloacele dreptului penal.
462.

Prevederile art.175 alin.(2) din Codul penal, a c ror abrogare este

prev zut la art.I pct.30 din lege, reglementeaz ca fiind func ionar public, în sensul
legii penale, persoana care exercit un serviciu de interes public pentru care a fost
învestit de autorit ile publice sau care este supus controlului ori supravegherii
acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
463.

Cu privire la aceast

categorie de func ionari publici, denumi i

„func ionari publici asimila i”, Curtea constat c sfera art.175 alin.(2) din Codul
acei func ionari care nu pot fi încadra i în una din categoriile

sti

penal vizeaz

reglementate la art.175 alin.(1) din Codul penal, dar care au fost învesti i de

autorit ile publice s exercite un serviciu de interes public, sau care, exercitând un
astfel de serviciu, chiar f r s fi fost necesar învestirea de c tre o autoritate public
în acest scop, sunt supuse controlului sau supravegherii autorit ilor publice, în ceea
ce prive te îndeplinirea serviciului public în cauz . În aceast categorie au fost
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încadra i, spre exemplu, notarul public, executorul judec toresc, mediatorii autoriza ii
i medicii cu drept de liber practic care î i desf oar activitatea pe cont propriu în
cadrul unor cabinete medicale private. De altfel, chiar Expunerea de motive a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal încadreaz , cu titlu exemplificativ, în categoria
func ionarilor publici reglementat la art.175 alin.(2) din Codul penal, notarii publici
i executorii judec tore ti. Referindu-se la aceast categorie de persoane asimilate
func ionarilor publici, expunerea de motive precizeaz c , „deşi aceste persoane nu
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sunt propriu-zis func ionari publici, ele exercit atribute de autoritate public , ce le-

au fost delegate printr-un act al autorit ii statale competente, şi sunt supuse

controlului acesteia”.
464.

Acelea i dispozi ii legale au f cut i obiectul analizei Înaltei Cur i de

Casa ie i Justi ie care, în pronun area unor hot râri prealabile sau în solu ionarea unor
recursuri în interesul legii, s-a pronun at cu privire la apartenen a persoanelor care
exercit anumite profesii la categoria func ionarilor publici asimila i. Astfel, prin
Decizia nr.26 din 3 decembrie 2014 a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie - Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penal s-a stabilit c medicul
angajat cu contract de munc într-o unitate spitaliceasc din sistemul public de
s n tate are calitatea de func ionar public în accep iunea dispozi iilor art.175 alin.(1)

lit.b) teza a II-a din Codul penal, solu ie a c rei interpretare per a contrario a
determinat concluzia c medicul care î i desf oar activitatea în sistemul privat de
s n tate se încadreaz în categoria func ionarilor publici reglementat la art.175
alin.(2) din Codul penal. De asemenea, prin Decizia nr.8 din 15 martie 2017, Înalta
Curte de Casa ie şi Justi ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în

sti

materie penal a decis c profesorul din înv

mântul preuniversitar de stat are

calitatea de func ionar public în accep iunea dispozi iilor art.175 alin.(1) lit.b) teza a
II-a din Codul penal, prin aplicarea aceleia i metode de interpretare rezultând c
profesorul din înv

mântul preuniversitar privat are calitatea de func ionar public

potrivit dispozi iilor art.175 alin.(2) din Codul penal. Se mai re in Decizia nr.20 din
29 septembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.766 din
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22 octombrie 2014, şi Decizia nr.18 din 30 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.545 din 11 iulie 2017, pronun ate de Înalta Curte de Casa ie
şi Justi ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penal ,
prin care aceasta a stabilit c expertul tehnic judiciar şi, respectiv, func ionarul bancar,
angajat al unei societ i bancare cu capital integral privat, autorizat şi aflat sub
supravegherea B ncii Na ionale a României, sunt func ionari publici, în accep iunea
dispozi iilor art.175 alin.(2) din Codul penal.

Curtea re ine c determinarea sferei de aplicare a prevederilor art.175
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465.

din Codul penal, prezint relevan

prin raportare la dispozi iile Titlului V al P r ii

speciale a Codului penal, ce reglementeaz infrac iunile de corup ie şi de serviciu.
Acestea sunt infrac iuni care au ca subiect activ calificat func ionarul public. Prin
urmare, abrogarea alin.(2) al art.175 din Codul penal, prin textul criticat, are ca
efect restrângerea inciden ei normelor penale de la art.289-309 din Codul penal, prin

restrângerea categoriilor de persoane în sarcina c rora pot fi re inute aceste
infrac iuni. La acestea se adaug infrac iunea de fals material în înscrisuri oficiale,
în varianta agravat prev zut la alin.(2) al art.320 din Codul penal, care, de
asemenea, poate fi comis doar de un func ionar public în sensul legii penale.
466.

De asemenea, Curtea constat

c

art.289 din Codul penal, ce

reglementeaz infrac iunea de luare de mit , prevede, la alin.(2), c faptele de luare

de mit incriminate la alin.(1) al aceluiaşi articol, constituie infrac iune numai când
sunt comise în leg tur cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la
îndatoririle sale legale sau în leg tur cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri,
în ipoteza s vârşirii lor de c tre una dintre persoanele prev zute la art.175 alin.(2) din

sti

Codul penal.
467.

Mai mult, Curtea re ine c , având în vedere natura rela iilor sociale

ocrotite prin dispozi iile art.289-309 din Codul penal, s vârşirea infrac iunilor de
corup ie şi de serviciu a fost apreciat de legiuitor ca prezentând un grad de pericol

mai redus atunci când sunt s vârşite de func ionari din mediu privat, aspect subliniat
şi de c tre Curtea Constitu ional , i prin Decizia nr.603 din 6 octombrie 2015, prin
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care a fost constatat neconstitu ionalitatea incrimin rii infrac iunii de conflict de
interese, atunci când aceasta este s vârşit de func ionari din cadrul „oric rei
persoane juridice”, la care se face trimitere prin dispozi iile art.308 alin.(1) din Codul
penal. S-a re inut, cu acest prilej, la paragrafele 34-36 ale deciziei citate, c , prin
dispozi iile art.308 alin.(1) din Codul penal, sanc ionând penal fapte ce contravin unor
interese pur private, legiuitorul le-a calificat pe acestea din urm ca având caracter
public, ceea ce a dus la o limitare dispropor ionat a dreptului la munc şi a libert ii
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economice ale persoanelor care îşi desf şoar activitatea în mediul privat. În aceste
condi ii, protec ia penal astfel reglementat , deşi adecvat sub aspectul finalit ii,

aceea a protej rii unor valori sociale chiar şi private, nu este necesar şi nu respect
un raport just de propor ionalitate între severitatea m surii ce poate fi luat şi interesul
individual al persoanelor. Aşa fiind, Curtea a constatat c , dac faptele persoanelor
din mediul privat sunt cauzatoare de prejudicii, împotriva acestora poate fi angajat
r spunderea civil , de dreptul muncii sau alte forme de r spundere, care nu implic
for a de constrângere a statului prin mijloace de drept penal. Prin urmare, Curtea a
re inut c este greu de identificat o valoare social ce trebuie protejat în cazul
sanc ion rii conflictului de interese în mediul privat, dat fiind c eventualele cazuri
concrete de incompatibilitate pot fi eficient solu ionate astfel cum s-a ar tat cu

ajutorul mijloacelor de drept civil, dreptul muncii sau prin alte reguli, care nu implic
r spunderea penal . Astfel, Curtea a constatat c incriminarea conflictului de interese
în mediul privat reprezint o înc lcare nejustificat a libert ii economice şi a
dreptului la munc al persoanelor care exercit , permanent ori temporar, cu sau f r
o remunera ie, o îns rcinare de orice natur în cadrul oric rei persoane juridice,

sti

drepturi fundamentale prev zute la art.41 alin.(1) şi art.45 din Constitu ie.
468.

În aceste condi ii, Curtea constat c se impune s analizeze dac

dezincriminarea faptelor de corup ie şi de serviciu, atunci când acestea sunt s vârşite
de c tre un func ionar public dintre cei prev zu i la art.175 alin.(2) din Codul penal
este în acord cu dispozi iile Legii fundamentale. Altfel spus, este necesar ca instan a
de contencios constitu ional s stabileasc dac dispozi iile art.I pct.30 din lege,
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corespunzând noii politici penale a statului, au fost adoptate de c tre legiuitor cu
respectarea prevederilor art.61 alin.(1) din Constitu ie şi în marja de apreciere
prev zut de acestea.
469.

În acest sens, Curtea re ine c , prin Legea nr.356/2004, România a

ratificat Conven ia Na iunilor Unite împotriva corup iei, adoptata la New York la 31
octombrie 2003. Aceasta prevede, la art.2 lit.a), no iunea de „agent public”, prin care
se în elege: „(i) orice persoan

care de ine un mandat legislativ, executiv,
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administrativ sau judiciar al unui stat parte, care a fost numit ori aleas , cu titlu

permanent sau temporar, care este remunerat ori neremunerat , şi oricare ar fi nivelul
s u ierarhic; (ii) orice persoan care exercit o func ie public , inclusiv pentru un
organism public sau o întreprindere public , ori care presteaz un serviciu public, aşa
cum aceşti termeni sunt defini i în dreptul intern al statului parte şi aplica i în
domeniul pertinent al dreptului acestui stat; (iii) orice persoan definit ca „agent
public” în dreptul intern al unui stat parte”. Aceea i conven ie prevede, la art.21
referitor la corup ia în sistemul privat, c fiecare stat parte urm re te s adopte
m surile legislative şi alte m suri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui
caracterul de infrac iune, în cazul în care actele au fost s vâr ite cu inten ie în cadrul
activit ilor economice, financiare sau comerciale: faptei de a promite, de a oferi ori
de a da, direct sau indirect, un folos necuvenit oric rei persoane care conduce o
entitate din sectorul privat ori care lucreaz pentru o asemenea entitate, orice calitate
ar avea, pentru sine sau pentru un altul, în scopul de a îndeplini ori de a se ab ine de
la îndeplinirea unui act, cu înc lcarea obliga iilor sale; faptei oric rei persoane care
conduce o entitate a sectorului privat sau care lucreaz pentru o astfel de entitate, orice

sti

func ie ar avea, de a solicita ori de a accepta, direct sau indirect, un folos necuvenit,
pentru sine ori pentru altul, cu scopul de a îndeplini sau de a se ab ine sa îndeplineasc
un act, cu înc lcarea obliga iilor sale.
470.

De asemenea, Conven ia penal privind corup ia, adoptat la Strasbourg,

la 27 ianuarie 1999, ratificat de România, prin Legea nr.27/2002, reglementeaz , la
art.7 i 8, corup ia activ

i corup ia pasiv în sistemul privat. În acest sens, art.7
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anterior men ionat, prevede c fiecare stat parte adopt m surile legislative i alte
m suri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infrac iune, conform dreptului
sau intern, daca s-a s vâr it cu inten ie, în cadrul unei activit i comerciale, fapta de
a promite sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit oric rei persoane care
conduce sau lucreaz pentru o entitate din sectorul privat, pentru aceasta sau pentru o
alta persoana, cu scopul ca aceasta s îndeplineasc sau s se ab in s îndeplineasc
un act, cu înc lcarea obliga iilor sale. De asemenea, potrivit art.8 din Conven ia
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penal privind corup ia, fiecare stat parte adopt m surile legislative i alte m suri

care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infrac iune, conform dreptului sau

intern, dac s-a s vâr it cu inten ie, în cadrul unei activit i comerciale, fapta oric rei

persoane care conduce sau lucreaz pentru o entitate din sectorul privat de a solicita
sau de a primi, direct ori prin intermediul ter ilor, un folos necuvenit sau de a accepta
oferta ori promisiunea, pentru aceasta sau pentru o alta persoana, cu scopul ca aceasta
sa îndeplineasc sau s se ab in s îndeplineasc un act, cu înc lcarea obliga iilor
sale.

471.

Prin urmare, atât Conven ia Na iunilor Unite împotriva corup iei, cât i

Conven ia penal privind corup ia, oblig la incriminarea faptelor de corup ie, nu
doar a celor s vâr ite în domeniul public, ci i a celor s vâr ite în domeniul privat,

neîndeplinirea acestei obliga ii de c tre statul român constituind o înc lcare a
prevederilor constitu ionale ale art.11.
472.

Totodat , prin Decizia nr.2 din 15 ianuarie 2014, Curtea Constitu ional

- analizând constitu ionalitatea restrângerii sferei de aplicare a tuturor normelor de
incriminare care prev d, ca subiect activ al infrac iunii, persoana care are calitatea de

sti

„func ionar public” sau „func ionar”, în sensul art.147 din Codul penal, sau calitatea

de „func ionar public”, în accep iunea art.175 din noul Cod penal, operat prin
excluderea inciden ei acestei categorii de norme de incriminare în cazul anumitor
categorii de persoane, care urmau a fi exceptate de la dispozi iile art.147 din Codul

penal şi art.175 din noul Cod penal – a statuat c , prin modific rile operate, legiuitorul

a afectat protec ia penal acordat unor valori sociale deosebit de importante. S-a
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re inut, în acest sens, c fenomenul corup iei este considerat a fi una dintre cele mai
grave amenin ri cu privire la institu iile statului de drept, democra ie, drepturile
omului, echitatea şi justi ia social , cu efecte negative asupra activit ii autorit ilor
şi institu iilor publice şi asupra func ion rii economiei de pia . S-a re inut, de
asemenea, c corup ia se constituie într-un obstacol al dezvolt rii economice a statului
şi compromite stabilitatea institu iilor democratice şi fundamentul moral al societ ii,
motiv pentru care, în ultima perioad , politica penal declarat a statului a fost aceea

rip
es
ur
s

de a intensifica eforturile în scopul adopt rii unor acte normative în materia
combaterii corup iei, care, printre altele, s prevad incriminarea coordonat a tuturor
infrac iunilor de corup ie la toate nivelurile autorit ilor şi institu iilor statului. Curtea
a constatat c , în condi iile în care mandatul preziden ial şi mandatul parlamentar sunt
definite ca func ii de demnitate public , astfel cum fac referire dispozi iile art.16
alin.(3) din Constitu ie, persoanele care ocup aceste func ii exercit atribu ii şi
responsabilit i, stabilite în temeiul Constitu iei şi al legii, în scopul realiz rii
prerogativelor de putere cu care sunt învestite, la nivelul cel mai înalt în statul român.
Prin urmare, Curtea a constatat c , având în vedere sfera atribu iilor ce intr în
competen a func iilor alese exceptate de la dispozi iile art.147 din actualul Cod penal
şi de la dispozi iile art.175 din noul Cod penal, care, prin excelen , au conota ii de
putere public , este justificat voca ia acestora la calitatea de subiect activ pentru
infrac iunile de serviciu şi pentru infrac iunile de corup ie. Îns consacrând la nivel
normativ cauza de impunitate a acestor persoane cu privire la infrac iuni care aduc
atingere institu iilor fundamentale ale statului de drept, legiuitorul reglementeaz un
regim juridic distinct, de natur s le confere un statut privilegiat fa

de restul

sti

persoanelor care exercit func ii şi demnit i publice, şi care r mân circumscrise
no iunii de „func ionar public”. Aşa fiind, Curtea a re inut c , în mod paradoxal,

legiuitorul extrage din aria de inciden a r spunderii penale tocmai persoanele care
ocup func ii reprezentative în stat şi care exercit prerogative de putere real ,
persoane ale c ror fapte de natur penal produc consecin e grave asupra bunei
func ion ri a autorit ilor publice, asupra actului decizional care priveşte interesul
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general al societ ii şi, nu în ultimul rând, asupra încrederii cet enilor în autoritatea
şi prestigiul institu iilor statului. Curtea a apreciat c , dac asemenea fapte nu ar fi
descurajate prin mijloacele dreptului penal, ar conduce la înc lcarea valorilor
fundamentale, ocrotite de Codul penal, valori de rang constitu ional, precum statul de
drept, democra ia, respectarea Constitu iei şi a legilor, care sunt consacrate prin art.1
alin.(3) şi (5) din Legea fundamental printre valorile supreme. Pe de alt parte,
Curtea a constatat c statutul juridic distinct, privilegiat, sub aspectul r spunderii

rip
es
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penale, contravine principiului egalit ii în drepturi a cet enilor consacrat de art.16
alin.(1) din Constitu ie, potrivit c ruia „cet enii sunt egali în fa a legii şi a
autorit ilor publice, f r privilegii şi f r discrimin ri”. Mai mult, Curtea a re inut
c dispozi iile legale criticate contravin şi prevederilor art.16 alin.(2) din Constitu ie,
statuând c , într-adev r, în m sura în care anumite subiecte de drept sunt excluse, prin
efectul unei dispozi ii legale adoptate în considerarea lor şi aplicabile numai în ceea
ce le priveşte, inciden ei unei reglement ri legale constituind dreptul comun în
materie, dispozi iile legale în cauz nesocotesc principiul constitu ional potrivit c ruia

„nimeni nu este mai presus de lege”. În acelaşi sens, s-a pronun at Curtea

Constitu ional prin Decizia nr.582 din 20 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.731 din 21 septembrie 2016, par.23-25.
473.

De asemenea, s-a re inut, c excluderea persoanelor care exercita profesii

liberale din sfera de incidenta a r spunderii penale în materia infrac iunilor de serviciu

şi de corup ie nu constituie un criteriu obiectiv în func ie de care se poate justifica
interven ia legiuitorului. Aşa fiind, Curtea a apreciat ca determinante pentru
includerea sau excluderea persoanelor de la incidenta normei penale sunt criterii

sti

precum natura serviciului prestat, temeiul juridic în baza c ruia care se presteaz

respectiva activitate sau raportul juridic dintre persoana în cauz şi autorit ile
publice, institu iile publice, institu iile sau alte persoane juridice de interes public. În

plus, Curtea a constatat c statutul juridic privilegiat creat persoanelor care ocup
func iile alese exceptate de la dispozi iile art.147 din actualul Cod penal şi de la

dispozi iile art.175 din noul Cod penal contravine şi prevederilor art.11 alin.(1) din
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Constitu ie, potrivit c rora „Statul român se oblig s îndeplineasc întocmai şi cu
obliga iile ce-i revin din tratatele la care este parte." Astfel, ratificând

sau aderând la conven iile interna ionale men ionate în prealabil, statul român şi-a
asumat obliga ia de a respecta şi transpune întocmai prevederile interna ionale în
dreptul s u intern, şi anume obliga ia de a incrimina corup ia activ şi corup ia pasiv
a persoanelor care se circumscriu categoriilor „agent public”/ „membru al adun rilor
publice na ionale”/ „func ionar na ional”/ „ofi er public”, no iuni care au
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coresponden , în dreptul penal român, în no iunile de „func ionar public”/
„func ionar”. Mutatis mutandis, Curtea re ine aceleaşi argumente şi în ceea ce priveşte

cauza de impunitate a persoanelor care ocup func ii sau demnit i publice ob inute
prin numire sau alegere în cadrul autorit ilor publice, institu iilor publice, institu iilor
sau altor persoane juridice de interes public, cu privire la infrac iunea de conflict de
interese. Având în vedere toata aceste considerente, Curtea a re inut c , potrivit art.1
alin.(5) din Legea fundamental , respectarea Constitu iei este obligatorie, de unde

rezult

c

Parlamentul nu-şi poate exercita competen a de incriminare şi de

dezincriminare a unor fapte antisociale, decât cu respectarea normelor şi principiilor
consacrate prin Constitu ie. De altfel, Curtea Constitu ional a statuat în jurispruden a
sa (Decizia Cur ii Constitu ionale nr.62/2007, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.104 din 12 februarie 2007) c „Parlamentul nu ar putea defini
şi stabili ca infrac iuni, f r ca prin aceasta s încalce Constitu ia, fapte în con inutul
c rora ar intra elemente de discriminare dintre cele prev zute de art.4 alin.(2) din
Legea fundamental . Tot astfel, Parlamentul nu poate proceda la eliminarea protec iei
juridice penale a valorilor cu statut constitu ional. Libertatea de reglementare pe care

sti

o are Parlamentul în aceste cazuri se exercit prin reglementarea condi iilor de tragere
la r spundere penal pentru faptele antisociale care aduc atingere valorilor prev zute
şi garantate de Constitu ie”. Prin urmare, inând seama de argumentele expuse mai
sus, Curtea a constatat c dispozi iile legale criticate contravin prevederilor art.1
alin.(3) şi (5), art.11 alin.(1) şi ale art.16 alin.(1) şi (2) din Constitu ie.
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Curtea constat c o parte însemnat a considerentelor Deciziei nr.2 din
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474.

15 ianuarie 2014 sunt aplicabile, în mod corespunz tor, i în prezenta cauz .
475.

Având în vedere toate aceste considerente, Curtea re ine c , într-adev r

func ionarul public, în sensul dispozi iilor art.175 alin.(2) din Codul penal, are un
statut diferit de cel al func ionarului public reglementat la alin.(1) al aceluia i articol,
dar, cu toate acestea, func ia public ce i-a fost încredin at se caracterizeaz prin
faptul c persoanele care o de in exercit un serviciu de interes public, fiind învestite

rip
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de autorit ile publice sau supuse controlului ori supravegherii acestora cu privire
la îndeplinirea respectivului serviciu public. A a fiind, chiar în lipsa prerogativelor
specifice func ionarului public definit la art.175 alin.(1) din Codul penal, cu privire
la activit ile desf urate de func ionarul public reglementat la art.175 alin.(2) din
Codul penal, subzist un interes major al societ ii, cât vreme aceste func ii implic
exercitarea unui serviciu de interes public. Prin urmare, desf urarea activit ilor
func ionarilor publici asimila i în condi ii de corectitudine i de probitate profesional
reprezint

un deziderat important, iar neîndeplinirea acestor criterii provoac

prejudicii însemnate întregii societ i. În aceste condi ii, garantarea de c tre stat a
acestui interes public major, impune protejarea rela iilor sociale formate în leg tur
cu îndeplinirea activit ii func ionarilor publici prev zu i la art.175 alin.(2) din Codul
penal, inclusiv prin mijloacele specific dreptului penal. Per a contrario,
dezincriminarea faptelor de corup ie i renun area la reglementarea infrac iunilor de
serviciu s vâr ite de persoanele care de in func iile publice analizate, prin abrogarea
prevederilor art.175 alin.(2) din Codul penal, provoac

prejudicii însemnate

intereselor societ ii, afectând valorile democratice ale statului de drept.
Curtea constat , aşadar, c , prin abrogarea art.175 alin.(2) din Codul

sti

476.

penal, legiuitorul nu numai c a „extras”, astfel cum s-a întâmplat în anul 2014 sau

2016, profesiile liberale/ notarii din sfera func ionarului public asimilat, dar a eliminat
întregul text ce priveşte func ionarul public asimilat, aspect ce lezeaz în mod v dit
valorile fundamentale care decurg din exigen ele statului de drept. Or, astfel cum
Curtea Constitu ional a statuat în jurispruden a sa, Parlamentul nu poate proceda la
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eliminarea protec iei juridice penale a valorilor cu statut constitu ional, libertatea de
reglementare pe care acesta o are în astfel cazuri, putând fi exercitat doar prin
reglementarea condi iilor de tragere la r spundere penal pentru faptele antisociale
care aduc atingere valorilor prev zute şi garantate de Constitu ie (a se vedea Decizia
Cur ii Constitu ionale nr.62 din 7 februarie 2007, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.104 din 12 februarie 2007).
477.

În acelaşi sens, prin Decizia nr.619 din 11 octombrie 2014, par.44, Curtea

rip
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a statuat, în ceea ce priveşte exigen ele materiale de care este inut legiuitorul în
materie penal , c legiuitorul are competen a de a incrimina fapte care prezint o
amenin are la adresa valorilor sociale ocrotite prin textul Constitu iei, expresie a
caracterului de stat de drept şi democratic, sau de a dezincrimina infrac iuni atunci

când nu se mai justific necesitatea folosirii mijloacelor penale, îns este evident c
marja de apreciere a acestuia nu este una absolut (a se vedea şi Decizia nr.2 din 15
ianuarie 2014). Astfel, m surile de politic penal trebuie s fie promovate în
respectul valorilor, exigen elor şi principiilor consacrate prin Constitu ie şi asumate
în mod expres şi neechivoc de c tre Parlament. De aceea, Curtea subliniaz permanent
în deciziile sale faptul c „incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea
elementelor constitutive ale unei infrac iuni in de marja de apreciere a legiuitorului,
marj care nu este absolut , ea fiind limitat de principiile, valorile şi exigen ele
constitu ionale” (Decizia nr.683 din 19 noiembrie 2014, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.47 din 20 ianuarie 2015, paragraful 16, şi ad similis
Decizia nr.54 din 24 februarie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.257 din 17 aprilie 2015). Tot în acelaşi sens, Curtea a subliniat c marja

sti

de apreciere a legiuitorului, atunci când pune în discu ie limitarea unui drept
constitu ional, în spe

art.23 din Constitu ie (Decizia nr.603 din 6 octombrie 2015,

paragraful 23), sau nesanc ionarea înc lc rii unor rela ii sociale ce ar avea drept
consecin

existen a unei amenin ri cu privire la institu iile statului de drept,

democra ie, drepturile omului, echitatea şi justi ia social (Decizia nr.2 din 15 ianuarie
2014) este una limitat , fiind supus unui control strict al Cur ii Constitu ionale.
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Nu în ultimul rând, Curtea re ine c textul criticat nu este corelat nici
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478.

m car cu art.178 alin.(2), art.259 alin.(1), 289 alin.(2), art.317 alin.(1) din Codul penal,
care, în continuare, prev d urm toarele: „Înscris oficial este orice înscris care eman
de la o persoan juridic dintre cele la care se refer art.176 ori de la persoana
prev zut

în art.175 alin.(2) sau care apar ine unor asemenea persoane”;

„Sustragerea ori distrugerea unui înscris care se afl în p strarea ori în de inerea
unei persoane dintre cele prev zute în art.176 sau art.175 alin.(2) se pedepseşte cu

rip
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închisoarea de la unu la 5 ani”; „Fapta prev zut în alin.(1), s vârşit de una dintre
persoanele prev zute în art.175 alin.(2), constituie infrac iune numai când este

comis în leg tur cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la
îndatoririle sale legale sau în leg tur

cu efectuarea unui act contrar acestor

îndatoriri”; „Falsificarea unui sigiliu, a unei ştampile sau a unui instrument de
marcare de care se folosesc persoanele prev zute în art.176 sau persoanele fizice
men ionate în art.175 alin.(2) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amend ”. Prin urmare, Curtea constat şi înc lcarea art.1 alin.(5) din Constitu ie în

componenta sa privind calitatea legii.
479.

Având în vedere toate aceste considerente, Curtea conchide c

dispozi iile art.I pct.30 [cu referire la abrogarea art.175 alin.(2)] din lege

contravin prevederilor art.1 alin.(3) i (5) şi art.11 din Constitu ie.
480.

În ceea ce prive te pretinsa înc lcare, prin textul criticat, a dispozi iilor

art.16 alin.(1) i (2) din Constitu ie, Curtea constat c aceasta nu poate fi re inut ,
întrucât, astfel cum rezult din analiza mai sus realizat , între cele dou categorii de
func ionari publici, în sensul legii penale, respectiv cea prev zut la art.175 alin.(1)

sti

din Codul penal i cea prev zut la art.175 alin.(2) din Codul penal, exist diferen e
semnificative, aspect ce justific reglementarea, în privin a acestora, a unui regim
juridic diferit, sub aspectul r spunderii penale. În acest sens, Curtea Constitu ional a
re inut, în repetate rânduri, în jurispruden a sa, c principiul egalit ii presupune
instituirea unui tratament egal pentru situa ii care, în func ie de scopul urm rit, nu
sunt diferite (a se vedea Decizia nr.1 din 8 februarie 1994, publicat în Monitorul
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Oficial al României, Partea I, nr.69 din 16 martie 1994) i, de asemenea, c principiul
egalit ii nu interzice reguli specifice, în cazul unei diferen e de situa ii, inegalitatea
real , ce rezult din aceast diferen , putând justifica reguli distincte, în func ie de
scopul legii care le con ine (a se vedea Decizia nr.107 din 1 noiembrie 1995, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.85 din 26 aprilie 1996).
481.

Desigur c , în ipoteza abrog rii prevederilor art.175 alin.(2) din Codul

penal, prin art.I pct.30 din lege, în privin a func ionarilor publici reglementa i prin
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dispozi iile legale anterior men ionate poate fi angajat r spunderea contraven ional ,
r spunderea civil sau r spunderea disciplinar pentru faptele s vâr ite, în func ie de
specificul acestora i de dispozi iile legale înc lcate, forme ale r spunderii juridice
care, de altfel, nu sunt excluse de tragerea la r spundere penal a func ionarului public.
Având în vedere, îns , importan a valorilor sociale ocrotite i pericolul s vâr irii unor

fapte de corup ie sau de serviciu de c tre persoanele care exercit func ii dintre cele
prev zute la art.175 alin.(2) din Codul penal, Curtea constat c posibilitatea angaj rii

uneia sau a mai multor forme de r spundere juridic dintre cele mai sus enumerate,
nu este suficient pentru a asigura protec ia juridic necesar valorilor sociale
referitoare la exercitarea func iilor publice.

(4.15.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.31 [cu

referire la art.177 alin.(1) lit.b) i c)] din lege în raport cu art.1 alin.(5) din
Constitu ie
482.

Dispozi iile art.I pct.31 [cu referire la art.177 alin.(1) lit.b) i c)] din

lege au urm torul cuprins:

„(1) Prin membru de familie se în elege: […]

sti

b) so ul sau fostul so ;

c) persoanele care au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i sau dintre

p rin i şi copii, în cazul în care au convie uit sau convie uiesc.”
483.

Dispozi iile art.177 alin.(1) lit.b) i c) din Codul penal, în forma în

vigoare, au urm torul cuprins: „(1) Prin membru de familie se în elege: […]
b) so ul;
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c) persoanele care au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i sau
dintre p rin i şi copii, în cazul în care convie uiesc.”
484.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii arat c textul criticat defineşte

no iunea de membru de familie şi, deşi pare c pune în acord dispozi iile art.177 din
Codul penal cu Decizia Cur ii Constitu ionale nr.562 din 19 septembrie 2017, se
subliniaz faptul c la stabilirea calit ii de membru de familie sunt avute în vedere şi
situa iile trecute de convie uire, aspect care ridic

probleme sub aspectul
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previzibilit ii normei. Astfel, cu titlu de exemplu, se va re ine forma agravat a
infrac iunii de lovire sau alte violen e, prev zut la art.199 prin raportare la art.193
din Codul penal, inclusiv în situa ia în care f ptuitorul îşi loveşte fosta concubin ,

dup 20 de ani de la separare. Prin urmare, textul legal criticat contravine principiului
securit ii juridice, prev zut la art.1 alin.(5) din Constitu ie, în componenta sa
referitoare la claritatea, precizia şi previzibilitatea legii.
485.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c , prin Decizia nr.562 din 19 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.837 din 23 octombrie 2017, a constatat c solu ia legislativ
cuprins în art.117 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din Codul de procedur penal , care exclude
de la dreptul de a refuza s fie audiate în calitate de martor persoanele care au stabilit

rela ii asem n toare acelora dintre so i, este neconstitu ional . În argumentarea
acestei solu ii de admitere, Curtea a constatat c ra iunea dreptului de a se ab ine de
la declara ii, în cazul persoanelor enumerate în art.117 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din Codul
de procedur penal , const în oferirea unei op iuni martorului de a evita una dintre
urm toarele situa ii - fie s spun adev rul cu riscul periclit rii vie ii de familie, fie s

sti

nu spun adev rul, în scopul protej rii vie ii de familie, dar cu riscul condamn rii
pentru m rturie mincinoas . Aşadar, prin aceste reglement ri legiuitorul a urm rit
s ocroteasc sentimentele de afec iune pe care so ul, fostul so , ascenden ii sau
descenden ii, fra ii şi surorile suspectului sau inculpatului le pot avea fa
din urm . De asemenea, Curtea a observat c

de aceştia

persoana care are cu

suspectul/inculpatul o rela ie asem n toare acelora dintre so i - f r a fi oficializat 223
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nu beneficiaz de dreptul de a refuza s fie martor, cu toate c , din punct de vedere
moral, afectiv şi al dreptului la întemeierea familiei, nu exist
relevant între partenerii de via

nicio diferen

c s tori i legal şi cei implica i într-o uniune

consensual , iar audierea acestora din urm în cauza partenerului lor creeaz
aceleaşi posibile probleme în cuplu ori aceleaşi îndoieli justificate asupra sincerit ii
declara iei, ca şi în cazul declara iei so ului legitim. De asemenea, Curtea a
constatatc nici vechiul cod şi nici noul Cod de procedur penal nu au prev zut
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dreptul concubinului sau concubinei suspectului sau inculpatului de a refuza s dea
declara ii, iar aceast situa ie nu este cu nimic modificat de reglementarea institu iei
logodnei în art.266 şi urm toarele din noul Cod civil, întrucât numai noul Cod de
procedur penal reglementeaz administrarea probelor în cadrul procesului penal.
Totodat , Curtea a re inut – f când referire la aspecte de drept comparat - c legisla ia

procesual penal a unor state europene recunoaşte partenerilor de via

de facto ai

acuzatului dreptul de a refuza s dea declara ii în calitate de martori, dar c , în
esen , statele europene au modalit i variate de reglementare a dreptului anumitor
persoane de a refuza s dea declara ii în calitate de martor în procesul penal. Unele
dintre acestea limiteaz categoria persoanelor c rora li se recunoaşte acest drept la
„rudele apropiate” ale acuzatului, so ul/fostul so al acestuia, ori persoane aflate întro alt form de uniune legal cu acuzatul (logodnici/parteneri civili). Alte state

europene, reglementând mai larg acest beneficiu, recunosc şi persoanelor cu care
acuzatul are o rela ie de fapt echivalent c s toriei/persoanelor aflate în rela ii
similare

c s toriei/persoanelor

acuzatul/persoanelor

care

au

care
o

coabiteaz

rela ie

sau

deosebit

au
de

coabitat
apropiat

cu
cu

sti

acuzatul/concubinului/persoanei cu care inculpatul convie uieşte în fapt/persoanei
care convie uieşte stabil cu inculpatul dreptul de a refuza s dea declara ii în calitate
de martor.
486.

Prin aceea i decizie, cu privire la no iunea de „membru de familie”,

Curtea a constatat c art.177 din Codul penal, definind aceast sintagm , stabileşte în
alin.(1) c „prin membru de familie se în elege: a) ascenden ii şi descenden ii, fra ii
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şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adop ie, potrivit legii,
astfel de rude; b) so ul; c) persoanele care au stabilit rela ii asem n toare acelora
dintre so i sau dintre p rin i şi copii, în cazul în care convie uiesc”. Potrivit Expunerii
de motive a Legii nr.286/2009 privind Codul penal „no iunea de membru de familie
a fost în egal m sur vizat de o modificare, în condi iile renun rii la paralelismul
de reglementare din codul în vigoare, care opereaz atât cu no iunea de rude apropiate,
cât şi cu cea de membru de familie. Sensul dat de proiect no iunii de membru de

rip
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familie vine s absoarb integral în con inutul s u no iunea de rude apropiate, dar
cuprinde, în egal m sur , şi persoanele care au stabilit leg turi asem n toare acelora
dintre so i sau dintre p rin i şi copii, cu condi ia convie uirii. Solu ia este pe deplin

justificat în condi iile num rului mare de cupluri care tr iesc ast zi în uniune liber ,
neexistând niciun temei pentru a refuza acestora o protec ie penal similar cu cea
acordat cuplurilor c s torite. În acest fel, no iunea de membru de familie folosit de
Codul penal este armonizat cu cea deja consacrat de Legea nr.217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violen ei în familie, dar şi cu reglement ri existente în alte
coduri penale europene [a se vedea art.173 alin.(2) din Codul penal spaniol, art.152
alin.(2) din Codul penal portughez]”. Aşadar, Curtea a constatat c , potrivit art.177
alin.(1) lit.c) din Codul penal, prin membru de familie se în elege, printre al ii, nu

numai so ul, ci şi persoanele care au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i,
în cazul în care convie uiesc. Art.177 din Codul penal indic dou categorii de
persoane care compun conceptul de „membru de familie”, respectiv membrii propriuzişi (formali) ai unei familii [art.177 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din Codul penal] şi
persoanele asimilate acestora [art.177 alin.(1) lit.c) din Codul penal]. Ra iunea care

sti

determin legiuitorul s lege diverse efecte de tip negativ sau pozitiv ale unor institu ii
juridico-penale de constatarea calit ii de membru de familie se reg seşte, în egal

m sur , în ipotezele în care existen a rela iei în cauz este legal şi formal fixat întro form oficial (precum c s toria), precum şi atunci când este vorba despre o situa ie
de fapt, implicând îns aceeaşi dinamic cotidian efectiv . De altfel, Curtea a
observat c legea penal utilizeaz în numeroase ocazii conceptul de „membru de
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familie” astfel definit, integrându-l fie în structura unor norme penale generale, fie a
unora speciale ori procesual penale care dau expresie unor institu ii de drept
prezentând naturi juridice eterogene. În acest sens, s-a re inut reglementarea, în legea
penal în vigoare, a cauzelor speciale de nepedepsire, în cazul infrac iunilor de
nedenun are [art.266 alin.(2) din Codul penal], favorizarea infractorului [art.269
alin.(3) din Codul penal], t inuire [art.270 alin.(3) din Codul penal] şi nedenun area
unor infrac iuni contra securit ii na ionale [art.410 alin.(2) din Codul penal], atunci
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când fapta este s vârşit de un „membru de familie”, care, potrivit art.177 din Codul
penal, include şi „persoanele care au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i,

în cazul în care convie uiesc”. Totodat , Curtea a re inut c , potrivit art.119 alin.(2)
din Codul de procedur penal , având denumirea marginal „întreb ri privind

persoana martorului”, în cazul audierii martorului, acestuia i se comunic obiectul
cauzei şi apoi „este întrebat dac este membru de familie” sau fost so al suspectului,
inculpatului, persoanei v t mate ori al celorlalte p r i din procesul penal, dac se afl
în rela ii de prietenie sau de duşm nie cu aceste persoane, precum şi dac a suferit
vreo pagub

în urma s vârşirii infrac iunii. Or, Curtea a re inut c

ra iunea

reglement rii unei astfel de proceduri preliminare audierii martorului este şi aceea de
a da posibilitatea persoanelor ce urmeaz a declara în calitate de martor de a invoca
dispozi iile art.117 din Codul de procedur penal , în fa a organului judiciar. Având
în vedere considerentele anterioare invocate, Curtea a constatat o lips de corelare

între normele procesual penale cuprinse în art.117 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din Codul de
procedur penal şi cele cuprinse în art.119 din Codul de procedur penal raportat la
defini ia legal a „membrului de familie” stabilit în art.177 din Codul penal, în

sti

condi iile în care aceast din urm norm penal este necesar a se reflecta şi în legea
procesual penal în vigoare, având în vedere c , potrivit art.602 din Codul de
procedur penal , „Termenii sau expresiile al c ror în eles este anume explicat în
Codul penal au acelaşi în eles şi în Codul de procedur penal .” Aşadar, Curtea a
constatat c legisla ia procesual penal român se num r printre cele care au
reglementat un drept de refuz al audierii pentru anumite categorii de persoane, îns
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previzibil .
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legiuitorul român nu a reglementat acest drept într-o manier clar , accesibil şi
În aceste condi ii, prevederile art.I pct.31 din legea criticat , modific

dispozi iile art.177 alin.(1) lit.b) i c) din Codul penal, în sensul prevederii, printre
„membrii de familie”, în sensul legii penale, a fostului so [la art.177 alin.(1) lit.b)
din Codul penal] i a persoanelor care au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre
so i sau dintre p rin i i copii, în cazul în care au convie uit [la art.177 alin.(1) lit.c)
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din Codul penal].
488.

Aceast

solu ie legislativ

este criticat

de autorii sesiz rii pentru

motivul c introducerea, în cuprinsul art.177 alin.(1) lit.c) din Codul penal, a
situa iilor trecute de convie uire afecteaz principiul stabilit ii raporturilor juridice,
conferind dispozi iei legale modificate un caracter neclar, imprecis i imprevizibil. În
acest sens, este dat exemplul posibilit ii re inerii, conform textului criticat, a
infrac iunii de lovire sau alte violen e, prev zut la art.199 din Codul penal, raportat
la art.193 din acela i cod, în situa ia în care autorul infrac iunii î i love te o fost
concubin , dup 20 de ani de la încetarea st rii de concubinaj.
489.

Curtea constat c argumentele re inute în cuprinsul Deciziei nr.562 din

19 septembrie 2017 nu sunt aplicabile în privin a sintagmei „membru de familie”
definit la art.177 din Codul penal. Aceasta întrucât extinderea, prin decizia mai sus
referit , a sferei persoanelor care, conform art.117 alin.(1) lit.a) i b) din Codul de
procedur penal , au dreptul de a refuza s fie audiate în calitate de martor, la
persoanele care au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i, în condi iile în care
au convie uit, a fost determinat de considerente specifice desf ur rii procesului

sti

penal i de imperativul atingerii scopului acestuia, acela al descoperirii adev rului.
Pentru acest motiv, în considerarea rela iilor de natur social sau privat ce se
formeaz între persoanele care au convie uit, având rela ii asem n toare celor dintre
so i, s-a apreciat c este oportun l sarea la aprecierea acestor persoane a particip rii

lor la audieri, în calitate de martori, în procesele penale în care persoanele cu care au
stabilit respectivele rela ii au calitatea de suspect sau inculpat.
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Aceste ra iuni nu subzist , îns , în privin a definirii no iunii de „membru

e.r
o

490.

de familie”, în sensul legii penale substan iale, întrucât inciden a sintagmei analizate,
prin raportare la ansamblul dispozi iilor Codului penal, este una mult mai ampl , iar
introducerea în cuprinsul ei a persoanelor care au stabilit rela ii asem n toare acelora
dintre so i, în condi iile în care au convie uit, determin modific ri ale inciden ei unor
institu ii de drept penal, a mai multor norme de incriminare sau chiar a unor
circumstan e agravante sau atenuante, reglementate în cuprinsul Codului penal.

Astfel, art.1121 alin.(3) din Codul penal, referitor la confiscarea extins
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491.

- atât în forma în vigoare, cât i în cea propus prin legea supus controlului de

constitu ionalitate, - prevede c , în aplicarea dispozi iilor legale ce reglementeaz

aceast institu ie, se va ine seama şi de valoarea bunurilor transferate de c tre
persoana condamnat ori de un ter unui membru al familiei. Or, în urma modific rii
propuse prin textul criticat, ar urma ca, în aplicarea institu iei confisc rii extinse, s
fie avute în vedere i bunurile transferate de c tre inculpat unor persoane cu care
acesta, în trecut, a stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i, în condi iile în care
au convie uit, aspect care ar îndep rta prevederile art.1121 alin.(3) din Codul penal de

la scopul avut în vedere de legiuitor. De asemenea, sfera subiec ilor pasivi ai

infrac iunii de violen a în familie, prev zut la art.199 din Codul penal [din cuprinsul

capitolului III al titlului I al p r ii speciale a Codului penal, intitulat „Infrac iuni

s vârşite asupra unui membru de familie”] va fi extins la persoanele cu care, în trecut,
subiectul activ al acestei infrac iuni a stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i,

în condi iile convie uirii, cu consecin a major rii cu o p trime a maximului special al

pedepsei prev zute de lege, i în cazul în care subiectul pasiv are calitatea anterior

sti

men ionat . Totodat , sfera incrimin rii infrac iunii de

antaj, în varianta

infrac ional prev zut la art.207 alin.(2) din Codul penal, este extins la faptele de

amenin are cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromi toare
pentru o persoan cu care persoana amenin at a stabilit în trecut o rela ie similar
celei dintre so i, în condi iile în care au convie uit. Or, o astfel de extindere a
incrimin rii este dispropor ionat în raport cu obiectul juridic generic al infrac iunilor
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reglementate la capitolul VI din titlul I al p r ii speciale a Codului penal, care const
în libertatea persoanei i care are în vedere protec ia unor drepturi fundamentale –
cum sunt libertatea individual

i dreptul la via

intim , familial

i privat - ale

subiectul activ i ale persoanelor cu care acesta se afl în rela ii foarte apropiate, de
rudenie, sau similare c s torie ori filia iei, neputând viza persoane cu care subiectul
activ a stabilit rela ii din categoriile anterior men ionate în trecut, rela ii care, în
momentul s vâr irii infrac iunii de

antaj, nu mai subzist . Totodat , sfera
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incrimin rii infrac iunii de ultraj, în varianta agravat , prev zut la art.257 alin.(3)

din Codul penal, va fi extins , în mod nejustificat, prin includerea printre subiec ii

pasivi ai acesteia a persoanelor cu care func ionarul public, care îndeplineşte o func ie
ce implic exerci iul autorit ii de stat, vizat de faptele de ultraj, în trecut, a convie uit,
stabilind rela ii asem n toare celor dintre so i. Or, la fel ca i în cazul infrac iunii de
antaj, incriminare unor asemenea fapte este în discordan cu obiectul juridic generic

al infrac iunii, care const în rela iile sociale referitoare la autoritatea statului. De
asemenea, textul criticat, va determina extinderea sferei de aplicare a cauzelor de

nepedepsire a faptelor de favorizare a f ptuitorului i de t inuire, întrucât art.269

alin.(3) din Codul penal - atât în forma sa în vigoare, cât i în forma modificat prin
legea criticat , - i art.270 alin.(3) din Codul penal, prev d c favorizarea i, respectiv,
t inuirea s vâr it de un membru de familie nu se pedepse te.
492.

Având în vedere aceste considerente, Curtea re ine c introducerea în

categoria membrilor de familie, în sensul dispozi iilor art.177 alin.(1) lit.c) din Codul
penal, a persoanelor care au stabilit rela ii asem n toare celor dintre so i în cazul în
care au convie uit, este de natur

a modifica, în mod substan ial, inciden a

sti

dispozi iilor legale din cuprinsul Codului penal care fac trimitere la calitatea de
membru de familie. Aceste modific ri realizate, atât asupra con inutului institu iei

confisc rii extinse, cât i asupra sferei normelor de incriminare prev zute la art.199,
art.207, art.257, art.269 i art.270 din Codul penal, îndep rteaz normele juridice
penale anterior enumerate de la scopul avut în vedere de legiuitor, fiind, totodat , fie
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dispropor ionate, fie necorelate cu natura institu iei de drept penal substan ial i,
respectiv, a infrac iunilor supuse modific rii.
493.

Curtea constat , totodat , c textul criticat are un caracter foarte general

şi c acesta nu prevede criterii de determinare a rela iilor asem n toare celor dintre
so i care intr sub inciden a dispozi iilor art.177 din Codul penal, singurul criteriu
fiind acela al convie uirii. Aşa fiind, conform textului criticat, pot fi considera i
membrii de familie to i cei care au avut asemenea rela ii interpersonale, indiferent de
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durata lor şi de considerentele care au stat la baza acestora. Îns , având în vedere
realit ile sociale existente la nivel na ional, rela iile similare celor dintre so i sunt, de
multe ori, de scurt durat , existând persoane care, în timp, stabilesc numeroase astfel
de rela ii cu un num r însemnat de parteneri. Prin urmare, sfera de aplicare a normelor
penale mai sus ar tate ajunge s fie una greu determinabil , aspect ce confer acestor
norme un caracter ambiguu, ce pune în discu ie chiar respectarea principiului
legalit ii incrimin rii şi a pedepsei, astfel cum acesta este prev zut la art.23 alin.(12)
din Constitu ie şi la art.7 din Conven ie.
494.

Curtea re ine c acelea i considerente sunt aplicabile i în privin a

sintagmei „fost so ”, întrucât legea civil nu prevede un num r maxim de c s torii

care pot fi încheiate, aspect ce confer acela i caracter ambiguu dispozi iilor legale
criticate.

495.

Pentru acest motiv, Curtea constat c art.I pct.31 [cu referire la

art.177 alin.(1) lit.b) sintagma „fostul so ” i lit.c) sintagma „au convie uit”] din
lege încalc principiul securit ii juridice, concept care se defineşte ca un complex
de garan ii de natur sau cu valen e constitu ionale inerente statului de drept, în

sti

considerarea c rora legiuitorul are obliga ia constitu ional de a asigura atât o
stabilitate fireasc dreptului, cât şi valorificarea în condi ii optime a drepturilor şi
libert ilor fundamentale”- a se vedea, în acest sens, Decizia nr.454 din 4 iulie 2018,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.836 din 1 octombrie 2018,
par.68, fiind, prin urmare, contrar prevederilor art.1 alin.(5) din Constitu ie.
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În fine, Curtea re ine c , prin Legea nr.30/2016, publicat în Monitorul
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496.

Oficial al României, Partea I, nr.224 din 25 martie 2016, România a ratificat
Conven ia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violen ei împotriva
femeilor şi a violen ei domestice, adoptat la Istanbul la 11 mai 2011, conven ie care,
la art.3 lit.b), defineşte „violen a domestic ” ca însemnând „toate ac iunile de
violen fizic , sexual , psihologic sau economic , care se produc în mediul familial
sau domestic ori între foştii sau actualii so i sau parteneri, indiferent dac agresorul
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împarte sau a împ r it acelaşi domiciliu cu victima”. Totodat , conven ia oblig la

incriminarea unor fapte de violen

domestic [a se vedea, art.33 şi urm toarele] şi

stabilirea unor agravante la infrac iunile astfel normate [a se vedea art.46]. Prin
urmare, actul interna ional anterior men ionat asimileaz mediului familial i rela iile
între fo tii parteneri, indiferent de aspectul convie uirii în acela i domiciliu, abordare
ce presupune o sfer mult mai larg de persoane fa de con inutul normativ al no iunii

de „membru de familie”. Cu privire la acest aspect, Curtea re ine c nimic nu
împiedic

legiuitorul ca, în cazul unor infrac iuni expres determinate comise

împotriva fostului so / partener, s reglementeze un regim de protec ie penal similar
celui aplicabil „membrilor de familie”, astfel cum acest concept este definit la art.177

din Codul penal în vigoare, f r , îns , a-i include în sfera sa normativ , din moment
ce aplicabilitatea acestuia, astfel cum s-a ar tat, vizeaz o sfer mai larg de rela ii
sociale, şi nu doar unele punctuale.

(4.16.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.32 [cu

referire la art.1871] din lege în raport cu art.1 alin.(5) din Constitu ie
497.

Art.I pct.32 [cu referire la art.1871] din lege are urm torul cuprins:

sti

„Prin informa ii nedestinate publicit ii se în elege acea categorie de informa ii

clasificate, potrivit legii, ca secrete de stat sau de serviciu şi care sunt cuprinse într-

un document având inscrip ionare în acest sens, dac nu au fost declasificate în mod

legal”;

498.

Art.1871 din Codul penal este propus a fi introdus, astfel încât nu

exist un text legal cu o solu ie legislativ corespondent .
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Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c modul de definire a

499.

informa iilor nedestinate publicit ii încalc

art.1 alin.(5) din Constitu ie în

componenta sa privind claritatea, precizia şi previzibilitatea legii, având în vedere
terminologia diferit de cea din Legea nr.182/2002.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

500.
constat

c

acesta îşi propune definirea no iunii de „informa ii nedestinate

publicit ii”. Norma propus este, îns , neclar şi în contradic ie cu dispozi iile Legii

rip
es
ur
s

nr.182/2002 privind protec ia informa iilor clasificate, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.248 din 12 aprilie 2002, dar şi cu cele ale art.303 şi art.304
din Codul penal, care realizeaz o distinc ie important între informa iile secrete de
stat, informa iile secrete de serviciu şi informa iile care nu sunt destinate publicit ii.
Prin urmare, Curtea observ c definirea no iunii este inexact , cu consecin e
deosebite asupra sferei subiec ilor activi ai infrac iunii prev zute la art.304 din Codul
penal.

501.

Astfel, potrivit art.15 lit.b) din Legea nr.182/2002, no iunea de

„informa ii clasificate” se defineşte ca fiind informa iile, datele, documentele de
interes pentru securitatea na ional , care, datorit

nivelurilor de importan

şi

consecin elor care s-ar produce ca urmare a dezv luirii sau disemin rii neautorizate,
trebuie s fie protejate [a se vedea, pentru dezvolt ri, Decizia Cur ii Constitu ionale
nr.21 din 18 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.175 din 23 februarie 2018, par.37 şi urm.]. Clasele de secretizare sunt: secrete de
stat şi secrete de serviciu; informa iile secrete de stat sunt informa iile care privesc
securitatea na ional , prin a c ror divulgare se pot prejudicia siguran a na ional şi
rii, în timp ce informa iile secrete de serviciu sunt informa iile a c ror

sti

ap rarea

divulgare este de natur s determine prejudicii unei persoane juridice de drept public
sau privat [art.15 lit.c)-e) din Legea nr.182/2002].
502.

Curtea constat

c

art.303, art.407 şi art.304 din Codul penal

reglementeaz Divulgarea informa iilor secrete de stat, Divulgarea secretului care

pericliteaz securitatea na ional şi Divulgarea informa iilor secrete de serviciu sau
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nepublice. Potrivit art.178 alin.(1) din Codul penal, informa ii secrete de stat sunt
informa iile clasificate astfel, potrivit legii, iar divulgarea acestora este incriminat
prin art.303 sau art.407 din Codul penal, dup caz.
503.

Prin urmare, numai informa iile secrete de stat sunt definite prin

raportare la no iunea explicitat prin Legea nr.182/2002. Dac no iunea de secret de
serviciu, nedefinit de Codul penal, poate fi interpretat prin prisma art.15 lit.e) din
Legea nr.182/2002, ca fiind parte a informa iilor clasificate, informa iile nepublice nu
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sunt informa ii clasificate în sensul Legii nr.182/2002. Potrivit Legii nr.182/2002,
informa iile clasificate sunt fie informa iile secrete de stat, fie cele secrete de serviciu.
Prin urmare, art.304 din Codul penal are în vedere şi o alt categorie distinct de
informa ii care, f r a fi clasificate, nu sunt destinate publicit ii.
504.

În aceste condi ii, definirea informa iilor nedestinate publicit ii ca fiind

o categorie de informa ii clasificate apare ca fiind contradictorie, din moment ce
aceste informa ii nu sunt nici informa ii secrete de stat, nici secrete de serviciu în

sensul Legii nr.182/2002. Curtea re ine c art.304 din Codul penal, în vigoare, a fost

astfel redactat, tocmai pentru c s-au abrogat şi nu au fost reluate alte infrac iuni,
precum divulgarea secretului economic [fostul art.298 din Codul penal din 1969],
divulgarea unor informa ii referitoare la martorul protejat [fostul art.20 din Legea
nr.682/2002 privind protec ia martorilor, republicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.288 din 18 aprilie 2014] etc. De aceea, informa iile nedestinate publicit ii

au o alt sfer de cuprindere şi nu au leg tur cu informa iile clasificate.
505.

Mai mult, întrucât o asemenea viziune asupra conceptului de informa ii

nedestinate publicit ii duce la identificarea acestuia cu cel de informa ii clasificate,

sti

art.304 din Codul penal, care incrimineaz divulgarea atât a informa iilor secrete de

serviciu – informa ii clasificate -, cât şi a informa iilor nedestinate publicit ii, devine
inaplicabil în aceast ultim ipotez . Rezult c , prin modul de definire a acestui
concept, legiuitorul a creat o antinomie intralegal , ceea ce este contrar art.1 alin.(5)
din Constitu ie. Mai mult, dac se pune semnul egalit ii între informa iile nedestinate
publicit ii şi cele clasificate, s-ar ajunge la limitarea sferei de aplicare a art.304 din
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Codul penal, prin raportare la art.308 alin.(1) din acelaşi cod, potrivit c ruia
„Dispozi iile art.289-292, 295, 297-300 şi art.304 privitoare la func ionarii publici
se aplic în mod corespunz tor şi faptelor s vârşite de c tre sau în leg tur cu
persoanele care exercit , permanent ori temporar, cu sau f r o remunera ie, o
îns rcinare de orice natur în serviciul unei persoane fizice prev zute la art.175
alin.(2) ori în cadrul oric rei persoane juridice”, astfel încât de cele mai mult ori
faptele s vârşite de c tre sau în leg tur cu persoanele care exercit , permanent ori
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temporar, cu sau f r o remunera ie, o îns rcinare de orice natur în serviciul unei
persoane fizice prev zute la art.175 alin.(2) ori în cadrul oric rei persoane juridice,
care se refer la divulgarea informa iilor nedestinate publicit ii, şi nu a celor secrete

de serviciu, nu vor putea face obiectul normei de incriminare. Prin urmare, datorit
modalit ii defectuoase de definire a no iunii de informa ii nedestinate publicit ii se
ajunge la o reconfigurare a laturii obiective, prin modificarea unei cerin e esen iale, a
infrac iunii prev zute la art.304 din Codul penal, privit în mod singular, precum şi în
corelare cu art.308 din acelaşi cod, ceea ce echivaleaz cu o dezincriminare implicit
a unor variante alternative de s vârşire a acestei infrac iuni.
506.

Pentru aceste motive, Curtea re ine c defini ia oferit no iunii de

„informa ii nedestinate publicit ii”, cuprins în art.I pct.2 [cu referire la art.1871]

din lege, încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie în componenta sa de calitate a legii,

întrucât este contradictorie şi nu se coroboreaz cu Legea nr.182/2002.
(4.17.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.33 [cu

referire la art.189 alin.(1) lit.i)] din lege în raport cu art.1 alin.(5) din Constitu ie
507.

Dispozi iile art.I pct.33 [cu referire la art.189 alin.(1) lit.i)] din lege

sti

au urm torul cuprins: „i) împotriva unui judec tor, procuror, poli ist, jandarm sau

militar, aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu sau în leg tur cu exercitarea
acestor atribu ii”.
508.

Dispozi iile art.189 alin.(1) din Codul penal, în forma în vigoare, au

urm torul cuprins: „(1) Omorul s vârşit în vreuna dintre urm toarele împrejur ri:

[…] se pedepseşte cu deten iune pe via

sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi
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în forma în vigoare, nu con in lit.i).
509.

e.r
o

interzicerea exercit rii unor drepturi”. Dispozi iile art.189 alin.(1) din Codul penal,
Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c

circumstan a

agravant introdus la alin.(1) lit.i) din cuprinsul art.189 din Codul penal se suprapune
cu dispozi iile art.257 i art.279 din acela i cod, ce reglementeaz ultrajul i ultrajul
judiciar, chiar în formele modificate prin legea criticat , motiv pentru care, în practica
judiciar , nu se va putea stabili modul de aplicare a acestui concurs de texte.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

rip
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510.

c , prin prevederile art.I pct.33 din legea supus controlului de constitu ionalitate,
legiuitorul introduce, în cuprinsul art.189 alin.(1) din Codul penal, o nou

circumstan a agravant a infrac iunii de omor, care calific fapta de ucidere a unei
persoane, aceasta devenind infrac iune de omor calificat atunci când este s vâr it
împotriva unui judec tor, procuror, poli ist, jandarm sau militar, aflat în exercitarea

acestor atribu ii. Aceste fapte urmeaz a fi sanc ionate cu deten iunea pe via sau cu
închisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea exercit rii unor drepturi.
511.

Curtea constat , îns , c acelea i fapte sunt incriminate i la art.257 i

art.279 din Codul penal, ce reglementeaz infrac iunile de ultraj i de ultraj judiciar.
Astfel, conform art.257 alin.(1) i (4) din Codul penal, amenin area s vârşit
nemijlocit sau prin mijloace de comunicare direct , lovirea sau alte violen e,

v t marea corporal , lovirile sau v t m rile cauzatoare de moarte ori omorul
s vârşite asupra unui poli ist sau jandarm, aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu
sau în leg tur cu exercitarea acestor atribu ii, se sanc ioneaz cu pedeapsa prev zut
de lege pentru acea infrac iune, ale c rei limite se majoreaz cu jum tate, iar, potrivit

sti

art.279 alin.(1) din Codul penal, amenin area, lovirea sau alte violen e, v t marea
corporal , lovirile sau v t m rile cauzatoare de moarte ori omorul, s vârşite
împotriva unui judec tor sau procuror aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu, se
sanc ioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infrac iune, ale c rei limite
speciale se majoreaz cu jum tate.
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Mai mult, prin prevederile art.I pct.38 i 44 din legea critic , au fost

e.r
o

512.

adoptate forme similare pentru infrac iunile de ultraj i ultraj judiciar. Astfel, prin
prevederile legale anterior men ionate, în cazul infrac iunii de ultraj, a fost introdus
un nou subiect pasiv calificat, având func ia de militar, iar limitele speciale ale
pedepsei prev zute pentru forma tip a infrac iunii au fost modificate - de la pedeapsa
prev zut de lege pentru infrac iunea s vâr it , ale c rei limite se majoreaz cu o
treime, potrivit formei în vigoare a art.257 din Codul penal - la pedeapsa prev zut
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de lege pentru infrac iunea s vâr it , ale c rei limite se majoreaz cu jum tate. În
cazul infrac iunii de ultraj judiciar, prev zut la art.279 alin.(2) din Codul penal, a
fost men inut doar pedeapsa cu închisoarea, prev zut de lege pentru infrac iunea

s vâr it , ale c rei limite speciale se majoreaz cu jum tate.
513.

În aceste condi ii, con inutul constitutiv al infrac iunii de omor calificat,

în varianta agravat prev zut la art.189 alin.(1) lit.i) din Codul penal, adoptat prin
art.I pct.33 din legea analizat , se reg se te în con inutul constitutiv al infrac iunilor
de ultraj i ultraj judiciar, atât în formele în vigoare, cât i în cele adoptate prin
aceea i lege, atât infrac iunea de omor calificat, cât i cele de ultraj i, respectiv ultraj

judiciar, presupunând s vâr irea faptei de omor asupra unei persoane care de ine una
dintre calit ile de judec tor, procuror, poli ist, jandarm sau militar, aflat în
exercitarea atribu iilor de serviciu sau în leg tur cu exercitarea acestor atribu ii.
514.

A a fiind, prin prevederile art.I pct.33 din legea criticat , a fost creat un

paralelism între infrac iunea de omor calificat, în varianta propus pentru art.189
alin.(1) lit.i) din Codul penal, i cele de ultraj i ultraj judiciar. Acesta permite
organelor judiciare s aleag , în mod arbitrar, potrivit unor criterii subiective, între

sti

încadrarea faptelor de omor, s vâr ite asupra unei persoane care are una dintre
calit ile anterior enumerate, potrivit art.189 alin.(1) lit.i) din Codul penal, sau
conform art.257 alin.(4) ori art.279 alin.(2) din Codul penal, cu consecin a unor
pedepse penale diferite, în cazul infrac iunii de omor calificat putând fi aplicat
pedeapsa deten iunii pe via .
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i

Aceast

manier

de reglementare încalc

principiul legalit ii

e.r
o

515.

incrimin rii i a pedepsei, care presupune, printre altele, reglementarea într-o
manier clar , precis

i previzibil a elementelor constitutive ale infrac iunilor. În

acest sens, Curtea Constitu ional a re inut, în jurispruden a sa, c ilicitul penal este
cea mai grav form de înc lcare a unor valori sociale, iar consecin ele aplic rii legii
penale sunt dintre cele mai grave, astfel c

stabilirea unor garan ii împotriva

arbitrariului prin reglementarea de c tre legiuitor a unor norme clare şi predictibile
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este obligatorie. S-a constatat, de asemenea, c , în sistemul continental, jurispruden a
nu constituie izvor de drept, aşa încât în elesul unei norme s poat fi clarificat pe
aceast cale, deoarece, într-un asemenea caz, judec torul ar deveni legiuitor (a se
vedea Decizia nr.392 din 6 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.504 din 30 iunie 2017, paragraful 36). Cu privire la respectarea aceluia i
principiu constitu ional i conven ional, Curtea Constitu ional , f când trimitere la

jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, a constatat c legea trebuie s
defineasc în mod clar infrac iunile şi pedepsele aplicabile, aceast cerin

fiind

îndeplinit atunci când un justi iabil are posibilitatea de a cunoaşte, din însuşi textul
normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpret rii acesteia de c tre instan e
şi în urma ob inerii unei asisten e judiciare adecvate, care sunt actele şi omisiunile ce
pot angaja r spunderea sa penal şi care este pedeapsa pe care o risc în virtutea
acestora (a se vedea Decizia nr.717 din 29 octombrie 2015, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.216 din 23 martie 2016, paragraful 30).
516.

Totodat , Curtea re ine c , potrivit art.16 din Legea nr.24/2000 privind

normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, în procesul de

sti

legiferare este interzis instituirea acelora i reglement ri în mai multe articole sau
alineate din acela i act normativ ori în dou sau mai multe acte normative, iar, în cazul
existen ei unor paralelisme acestea vor fi înl turate fie prin abrogare, fie prin
concentrarea materiei în reglement ri unice. Curtea Constitu ional a statuat, în
jurispruden a sa c autoritatea legiuitoare, Parlamentul sau Guvernul, dup caz, are
obliga ia de a edicta norme care s respecte tr s turile referitoare la claritate, precizie,
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e.r
o

previzibilitate şi predictibilitate (de exemplu, Decizia Cur ii Constitu ionale nr.903
din 6 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.584 din 17
august 2010, Decizia Cur ii Constitu ionale nr.743 din 2 iunie 2011, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.579 din 16 august 2011, şi Decizia nr.1
din 11 ianuarie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din
23 ianuarie 2012). Totodat , instan a de control constitu ional a constatat c , deşi
normele de tehnic legislativ nu au valoare constitu ional , prin reglementarea
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acestora legiuitorul a impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oric rui act
normativ, a c ror respectare este necesar pentru a asigura sistematizarea, unificarea
şi coordonarea legisla iei, precum şi con inutul şi forma juridic adecvate pentru
fiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor norme concur la asigurarea unei
legisla ii care respect principiul securit ii raporturilor juridice, având claritatea şi
previzibilitatea necesare (Decizia nr.26 din 18 ianuarie 2012, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.116 din 15 februarie 2012, şi Decizia nr.445 din 16
septembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.790 din 30
octombrie 2014).
517.

Aşadar, agravanta nou introdus se suprapune cu dispozi iile art.257 din

Codul penal referitoare la ultraj i cu cele ale art.279 din Codul penal, referitoare la

ultrajul judiciar, astfel c nu se va putea stabili modul de aplicare al acestui concurs
de texte. Astfel, prin dispozi iile art.189 alin.(1) lit.i) din Codul penal, pe de o parte,
şi prin dispozi iile art.257 şi art.279 din Codul penal, pe de alt parte, se creeaz un
paralelism legislativ, fiind prev zute pedepse diferite, în nome de incriminare diferite,
pentru aceeaşi infrac iune, aspect ce încalc exigen ele privind calitatea legii în

sti

materia normelor de incriminare, impuse de art.1 alin.(5) din Constitu ie.
518.

De asemenea, potrivit jurispruden ei Cur ii Europene a Drepturilor

Omului, previzibilitatea legii presupune ca cet eanul s dispun de informa ii
suficiente şi prealabile asupra normelor juridice aplicabile unei situa ii concrete, iar,
prin raportare la cerin a previzibilit ii, redactarea legilor nu poate prezenta o precizie
absolut , din cauza caracterului de generalitate al normelor juridice (Hot rârea din 26
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aprilie 1979, pronun at în Cauza Sunday Times împotriva Regatului Unit, paragraful
49). Conform acelea i jurispruden e, imprecizia termenilor legali poate fi acoperit
de o interpretare constant realizat de instan ele na ionale (Hot rârea din 4 mai 2000,
pronun at în Cauza Rotaru împotriva României, paragrafele 56-62), iar persoana
trebuie s poat prevedea, într-o m sur rezonabil , în circumstan ele concrete ale
cauzei, consecin ele unui act determinat de conduit (Hot rârea din 25 ianuarie 2017,
pronun at în Cauza Sissanis împotriva României).

Or, paralelismul legislativ nu corespunde exigen elor de calitate a legii,
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519.

prin raportare la standardele jurispruden iale anterior ar tate, lipsa de claritate a
prevederilor legale analizate neputând fi acoperit prin interpretarea instan elor
na ionale i neoferind destinatarilor legii penale posibilitatea de a cunoa te, într-o
manier rezonabil , con inutul acestor dispozi ii legale i de a prevedea consecin ele
juridice ale faptelor pe care le s vâr esc, aspect ce nu le permite acestora s î i
adapteze conduita la exigen ele normelor penale criticate.
520.

Totodat , lipsa de claritate, precizie i previzibilitate a dispozi iilor legale

a fost asociat , atât în jurispruden a Cur ii Constitu ionale, cât i în jurispruden a
Cur ii Europene a Drepturilor Omului cu nevoia de asigurare a securit ii raporturilor
juridice. Astfel, prin Deciziile nr.404 din 10 aprilie 2008, nr.26 din 18 ianuarie 2012,
nr.570 din 29 mai 2012 i nr.615 din 12 iunie 2012, Curtea Constitu ional a statuat
c , deşi nu este în mod expres consacrat în Constitu ie, principiul securit ii
raporturilor juridice se deduce din prevederile constitu ionale ale art.1 alin.(3),
conform c rora România este stat de drept, democratic şi social i c existen a unor
solu ii legislative contradictorii şi anularea unor dispozi ii legale prin intermediul

sti

altor prevederi cuprinse în acelaşi act normativ conduc la înc lcarea securit ii
raporturilor juridice, ca urmare a lipsei de claritate şi previzibilitate a normei,
principiu ce constituie o dimensiune fundamental a statului de drept, astfel cum
acesta este consacrat prin art.1 alin.(3) din Constitu ie. În acela i sens, este i
jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, conform c reia principiul
securit ii raporturilor juridice decurge implicit din Conven ia pentru ap rarea
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drepturilor omului şi a libert ilor dale fundamentale şi constituie unul dintre
principiile fundamentale ale statului de drept (Hotârârile din 2 octombrie 2009, 10
octombrie 2011 i 16 iulie 2013, pronun ate în cauzele Iordanov şi al ii împotriva
Bulgariei, paragraful 47, Nedjet Şahin şi Perihan Şahin împotriva Turciei, paragraful
56, i Remuszko împotriva Poloniei, paragraful 92).
521.

Pentru motivele mai sus ar tate, Curtea constat c dispozi iile art.I

pct.33 [cu referire la art.189 alin.(1) lit.i)] din lege contravin prevederilor
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constitu ionale ale art.1 alin.(3) şi (5) din Constitu ie, dar i dispozi iilor
constitu ionale i conven ionale referitoare la principiul legalit ii incrimin rii
i a pedepsei, prev zut la art.23 alin.(11) din Legea fundamental

i la art.7 din

Conven ie.

(4.18.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.38 [cu

referire la art.257 alin.(4)] din lege în raport cu art.124 alin.(3) din Constitu ie
522.

Dispozi iile art.I pct.38 [cu referire la art.257 alin.(4)] din lege au

urm torul cuprins: „(4) Faptele prev zute la alin.(1)-(3) [ultraj – s.n.] comise
asupra unui poli ist, jandarm sau militar, aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu
sau în leg tur cu exercitarea acestor atribu ii, se sanc ioneaz cu pedeapsa cu
închisoarea prev zut de lege pentru acea infrac iune, ale c rei limite se majoreaz
cu jum tate”.
523.

Prevederile art.257 alin.(4) din Codul penal, în forma în vigoare, au

urm torul cuprins: „Faptele prev zute în alin.(1)-(3), comise asupra unui poli ist

sau jandarm, aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu sau în leg tur

cu

exercitarea acestor atribu ii, se sanc ioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru

sti

acea infrac iune, ale c rei limite se majoreaz cu jum tate.”
524.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii arat c textul impune aplicarea

pedepsei cu închisoarea în privin a ultrajului realizat asupra unui poli ist, jandarm sau
militar aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu sau în leg tur cu exercitarea acestor

atribu ii, chiar dac norma de incriminare a infrac iunii, care dobândeşte caracter
calificat prin efectul prezentei dispozi ii, prevede pedeapsa închisorii alternativ cu
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principiul independen ei judec torilor,

e.r
o

pedeapsa amenzii. Or, astfel se încalc

prev zut la art.124 alin.(3) din Constitu ie, prin eliminarea dreptului acestora de a
realiza o veritabil individualizare judiciar a pedepsei, în raport de circumstan ele
concrete ale cauzei, privitoare la fapt şi la f ptuitor.
525.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c , într-adev r, la art.257 din Codul penal, în forma adoptat prin art.I pct.38 din legea
criticat , este prev zut pentru infrac iunea de ultraj, în forma calificat , reglementat
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la alin.(4) al art.257 anterior men ionat, doar pedeapsa închisorii, ale c rei limite se

majoreaz cu jum tate, fiind exclus , astfel, aplicarea de c tre instan ele judec tore ti
a pedepsei amenzii, în cazul s vâr irii acestei forme infrac ionale a ultrajului, chiar
dac , pentru infrac iunea de baz s vâr it , legea prevede posibilitatea aplic rii

amenzii penale. De altfel, analizând infrac iunile enumerate la art.257 alin.(1) din
Codul penal, Curtea constat c doar în cazul infrac iunii de amenin are (prev zut la
art.206 din Codul penal) i în cel al infrac iunii de lovire sau alte violen e (prev zut
la art.193 din Codul penal), pedeapsa închisorii este reglementat alternativ cu
pedeapsa amenzii.
526.

Aceast manier de reglementare a infrac iunii de ultraj, în forma

calificat , prev zut la art.257 alin.(4) din Codul penal, reprezint o form de

recunoa tere, pe cale legislativ , a pericolului sporit, pe care faptele de amenin are
sau de violen fizic , respectiv lovire sau alte violen e, s vâr ite asupra unui poli ist,

jandarm, sau militar, aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu sau în leg tur cu
exercitarea acestor atribu ii, îl prezint pentru rela iile sociale referitoare la protec ia
autorit ii statului, ocrotite prin normele juridice de incriminare din cuprinsul

sti

capitolului I al titlului III din partea special a Codului penal.
527.

Curtea constat îns c acest regim juridic sanc ionator nu este unul

dispropor ionat având în vedere importan a respect rii de c tre persoanele
responsabile penal a valorilor sociale protejate prin dispozi iile art.257 alin.(4) din
Codul penal, fiind expresia politicii penale a statului, motiv pentru care dispozi iile
art.I pct.38 [cu referire la art.257 alin.(4)] din legea criticat reprezint op iunea
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legiuitorului, exprimat conform prevederilor art.61 alin.(1) din Constitu ie i în
marja de apreciere prev zut de acestea.

(4.19.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.39 [cu
referire la art.269 alin.(3)] din lege în raport cu art.1 alin.(5) i art.16 alin.(1) din
Constitu ie
528.

Dispozi iile art.I pct.39 din lege [cu referire la art.269 alin.(3)] din

lege au urm torul cuprins: „(3) Favorizarea s vârşit de un membru de familie sau
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afin pân la gradul II nu se pedepseşte”.
529.

Dispozi iile art.269 alin.(3) din Codul penal, în forma în vigoare, au

urm torul cuprins: „Favorizarea s vârşit

de un membru de familie nu se

pedepseşte.”
530.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii arat c noua reglementare a

dispozi iilor art.269 alin.(3) din Codul penal extinde sfera persoanelor pentru care

opereaz impunitatea legal , în contradic ie cu prevederile art.177 Cod penal. Se
sus ine c , în cuprinsul titlului X al Codului penal, legiuitorul a definit termenii
folosi i în legisla ia penal , în scopul asigur rii coeren ei i eficien ei activit ii de
interpretare i aplicare a legii i al evit rii premiselor pentru instituirea unor practici
judiciare nelegale, cu consecin e grave asupra calit ii actului de justi ie. Se mai arat
c , prin instituirea unor reglement ri contradictorii, se creeaz

premisele unor

interpret ri diferite în practica judiciar , dar i premisele unor situa ii inechitabile
pentru destinatarii normelor legale. Prin urmare, se sus ine c modul de redactare a
dispozi iilor art.269 alin.(3) referitoare la favorizarea f ptuitorului încalc art.1 alin.(5)
din Constitu ie, în componenta referitoare la previzibilitate, claritate si precizie,

sti

nefiind corelat cu art.177 din Codul penal, care în defini ia no iunii de membru de
familie ajunge pân la rude de gradul III. O asemenea lips de corelare este contrar
normelor de tehnic legislativ reglementate prin Legea nr.24/2000.
531.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c , potrivit art.269 alin.(3) din Codul penal, în forma adoptat prin prevederile art.I

pct.39 din legea criticat , infrac iunea de favorizare a f ptuitorului, s vâr it de c tre
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un membru de familie sau afin pân la gradul II nu se pedepse te. Prin aceast solu ie
juridic , legiuitorul a extins sfera persoanelor în privin a c rora se aplic cauza de
impunitate, prev zut la art.269 alin.(3) din Codul penal, incluzând în categoria
acestora i afinii pân la gradul II.
532.

No iunea de „membru de familie” este definit la art.177 din Codul penal,

care, potrivit formei în vigoare, prevede ca f când parte din sfera membrilor de
familie, ascenden ii şi descenden ii, fra ii şi surorile, copiii acestora, precum şi
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persoanele devenite prin adop ie, potrivit legii, astfel de rude, so ul i persoanele care
au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i sau dintre p rin i şi copii, în cazul
în care convie uiesc. La acestea au fost ad ugate, prin prevederile art.I pct.31 din
legea criticat , care modific art.177 alin.(1) lit.b) i c) din Codul penal, fostul so i
persoanele care au stabilit rela ii asem n toare acelora dintre so i sau dintre p rin i şi
copii, în cazul în care au convie uit. Potrivit ambelor reglement ri, conform art.177
alin.(2) din Codul penal, dispozi iile din legea penal privitoare la „membrul de
familie”, în limitele prev zute în alin.(1) lit.a) al art.177 din Codul penal, se aplic , în
caz de adop ie, şi persoanei adoptate ori descenden ilor acesteia în raport cu rudele
fireşti. În condi iile în care, a fost constatat neconstitu ionalitatea art.I pct.31 [cu
referire la art.177 alin.(1) lit.b) i c)] din lege în privin a modific rilor aduse defini iei
membrului de familie, prin raportare la fostul so şi persoanele care au stabilit rela ii

asem n toare acelora dintre so i sau dintre p rin i şi copii, în cazul în care au
convie uit împreun , rezult c textul analizat va viza numai membrul de familie
astfel cum acesta este normativizat în prezent.
533.

Codul penal nu define te i no iunea de „afin”. Acest aspect semnific

sti

faptul c aceasta este folosit de legiuitor în cuprinsul Codului penal cu sensul s u
general, f r a dobândi un în eles specific acestei ramuri de drept. Termenul „afin”
beneficiaz îns de o defini ie legal , fiind reglementat la art.407 din Codul civil, care
prevede c afinitatea este leg tura dintre un so şi rudele celuilalt so , rudele so ului
fiind, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, cu afinii celuilalt so .
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534.

impunitate, sub aspectul comiterii infrac iunii de favorizare a f ptuitorului, afinii
so ului, pân la gradul II. Aceast modificare nu semnific o lips de corelare a
prevederilor art.269 alin.(3) din Codul penal, cu cele ale art.177 alin.(1) din acela i
cod, inciden a acestora din urm în ipoteza comiterii infrac iunii de favorizare a
f ptuitorului rezultând, în mod direct, din maniera de reglementare a dispozi iei legale
criticate. Dimpotriv , textul de lege completeaz categoria subiec ilor în cazul c rora

rip
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nu poate fi angajat r spunderea penal pentru s vâşirea infrac iunii reglementate la
art.269 din Codul penal cu afinii pân la gradul II. Aceast extindere a sferei

persoanelor c rora le sunt aplicabile dispozi iile art.269 alin.(3) din Codul penal a fost
adoptat în considerarea rela iilor apropiate care se stabilesc între un so şi rudele
celuilalt so . Aceste rela ii pot justifica, în cazul comiterii de c tre una dintre ele a
unor infrac iuni, acordarea ajutorului având ca scop împiedicarea sau îngreunarea
cercet rilor într-o cauz penal , a tragerii la r spundere penal , a execut rii unei

pedepse sau a unei m suri privative de libertate, astfel c legiuitorul poate extinde
aceast cauz de nepedepsire şi în privin a afinilor de pân la gradul al doilea.
535.

Modificarea analizat nu imprim normei penale de la art.269 alin.(3)

din Codul penal un caracter neclar, imprecis sau imprevizibil, no iunile folosite în
cuprinsul acesteia fiind, în mod expres, definite prin lege, aspect ce exclude
interpretarea diferit

i neunitar a acestora de c tre organele judiciare. Totodat ,

alegerea gradului de afinitate reprezint op iunea legiuitorului, potrivit politicii sale
penale, fiind rezultatul aprecierii de c tre acesta a caracterului apropiat al rela iilor ce
se stabilesc între anumite categorii de persoane pentru a beneficia de impunitate în

sti

situa ia comiterii unor acte de favorizare a f ptuitorului.
536.

Aceast

alegere nu este de natur

a crea discriminare în privin a

persoanelor între care se stabilesc diferite grade de afinitate, conform art.407 din
Codul civil, sub aspectul nepedepsirii acestora, potrivit art.269 alin.(3) din Codul
penal, întrucât gradul diferit de afinitate cu f ptuitorul face ca persoanele în cauz s
se afle în situa ii diferite, care justific acordarea de c tre legiuitor a unui regim juridic
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diferit din perspectiva aplic rii prevederilor art.269 alin.(1) din Codul penal. Or,
Curtea Constitu ional a re inut, în jurispruden a sa, c principiul egalit ii în drepturi
nu implic tratarea juridic uniform a tuturor infrac iunilor, iar reglementarea unui
regim sanc ionator diferen iat în func ie de conduita persoanelor cercetate este
expresia fireasc a principiului constitu ional men ionat, care impune ca la aceleaşi
situa ii juridice s se aplice acelaşi regim juridic, iar în cazul unor situa ii juridice
diferite, tratamentul juridic s fie diferen iat (a se vedea Decizia nr.666 din 18 mai
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2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.398 din 16 iunie 2010).
537.

Referitor la pretinsa înc lcare, prin dispozi iile legale criticate a

prevederilor art.16 din Constitu ie, Curtea constat c , aceasta nu poate fi re inut ,
întrucât categoriile de afini analizate, respectiv cea a afinilor de gradul II i categoria
afinilor de gradul III, se afl în situa ii juridice diferite prin raportare la scopul
dispozi iilor art.269 din Codul penal, rela iile dintre so şi afinii de gradul III
nemaifiind atât de puternice precum în cazul celor de gradul II. Acest criteriu de
diferen iere este unul obiectiv şi rezonabil, pe care legiuitorul îl poate aplica în
contextul normei analizate Totodat , nu se poate pune acelaşi semn de egalitate între
rudele de gradul III [copiii sorei sau fratelui] cu afinii de gradul III [copiii sorei sau
fratelui so ului], pentru c în genere, ca regul , rudenia reflect o apropiere mult mai
puternic decât afinitatea; prin urmare, legiuitorul nu este obligat s impun acelaşi

tratament penal în func ie de gradul de rudenie/ afinitate. Or, potrivit jurispruden ei
Cur ii Constitu ionale, principiul egalit ii oblig la stabilirea aceluia i regim juridic
doar în situa ii similare i nu exclude reglementarea unor reguli specifice pentru
situa ii diferite (a se vedea Decizia nr.1 din 8 februarie 1994, publicat în Monitorul

sti

Oficial al României, Partea I, nr.69 din 16 martie 1994, i Decizia nr.107 din 1
noiembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.85 din 26
aprilie 1996).
538.

Având în vedere aceste argumente, Curtea re ine c prevederile art.I

pct.39 [cu referire la art.269 alin.(3)] din lege au fost adoptate conform
prevederilor art.61 alin.(1) din Constitu ie i în marja de apreciere prev zut de
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aceastea şi nu contravin dispozi iilor constitu ionale ale art.1 alin.(5) şi art.16
alin.(1).

(4.20.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.40 [cu
referire la art.269 alin.(4)-(6)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) i (5), art.16
alin.(1) i art.131 alin.(1) din Constitu ie
539.

Dispozi iile art.I pct.40 [cu referire la art.269 alin.(4)-(6)] din lege au

urm torul cuprins: „(4) Nu constituie infrac iunea prev zut
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urm toarele:

la alin.(1)

a) emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative;

b) pronun area sau dispunerea solu iilor sau m surilor de c tre organele

judiciare în cauzele cu care acestea sunt învestite;

c) m rturia depus în cadrul unor proceduri judiciare ori modalitatea de

efectuare a unor expertize în cauze judiciare.

(5) Dac prin acelaşi act material şi în aceeaşi împrejurare se acord ajutor

mai multor f ptuitori, în scopurile men ionate la alin.(1), fapta va constitui o singur
infrac iune de favorizare a f ptuitorului.

(6) Infrac iunea de favorizare a f ptuitorului are caracter subsidiar în raport

cu alte infrac iuni şi va fi re inut ori de câte ori elementul s u material nu constituie
o alt infrac iune prev zut de Codul penal sau de legile speciale”;
540.

Dispozi iile art.269 din Codul penal, în forma în vigoare, nu con in

alin.(4)-(6).
541.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c dispozi iile art.269

alin.(4) din Codul penal sunt de natur s încurajeze actele de corup ie în rândul

sti

demnitarilor i al magistra ilor, cu consecin e grave asupra procesului de legiferare i
a corectitudinii înf ptuirii justi iei, vulnerabilizând, totodat , cele trei puteri ale
statului (legislativ , executiv

– în componenta constând în emiterea actelor

normative – i judec toreasc ). Se mai arat c noul art.269 alin.(4) creeaz o

imunitate absolut

pentru reprezentan ii autorit ilor executive, legislative sau

judiciare, imunitate care, în mod evident, ar trebui limitat doar la aspecte privind
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oportunitatea emiterii, aprob rii sau adopt rii actelor normative, interpretarea şi
aplicarea actelor normative, respectiv aprecierea probelor şi încadrarea juridic a
faptelor. Întrucât obliga ia martorului de a declara adev rul este prev zut de lege, are
caracter personal şi netransferabil, iar infrac iunea de favorizare a infractorului este
comis cu inten ie direct , calificat de un scop, rezult c „m rturia depus în cadrul
unei proceduri judiciare” în scopul împiedic rii sau îngreun rii cercet rilor într-o
cauz penal , tragerii la r spundere penal , execut rii unei pedepse sau m suri
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privative de libertate nu poate constitui o cauz de înl turare a caracterului penal al
faptei. Astfel, aceste dispozi ii încurajeaz actele de corup ie la nivelul demnitarilor
şi magistra ilor, afecteaz activitatea şi imaginea public a autorit ilor statului şi

încrederea cet enilor în autorit ile statului şi au repercusiuni grave asupra procesului

de legiferare şi de justi ie. Prin urmare, se încalc principiul statului de drept şi
principiul suprema iei Constitu iei şi a obligativit ii respect rii legilor, consacrate de
art.1 alin.(3) şi (5) din Constitu ie. De asemenea, se sus ine c dispozi iile art.269
alin.(4) lit.b) şi c), prin eliminarea r spunderii penale pentru o serie de fapte comise

în activitatea de justi ie, încalc principiul afl rii adev rului, „adic dreptul la un
proces echitabil al p r ii interesate în luarea în considerare a tuturor probelor
administrate care contribuie la aflarea adev rului, şi principiul drept ii, consacrat de

art.1 alin.(3) din Constitu ie ca o valoare suprem a statului de drept” (Decizia nr.54
din 14 ianuarie 2009), precum şi dispozi iile referitoare la rolul Ministerului Public în
ap rarea ordinii de drept, prev zute la art.131 alin.(1) din Constitu ie. Noile

dispozi iile ale art.269 alin.(5) şi (6) încalc

art.1 alin.(5) din Constitu ie, în

componenta referitoare la claritate, precizie şi previzibilitate, întrucât cuprind norme

sti

care nu sunt prevederi specifice p r ii speciale a Codului penal. Se apreciaz c
introducerea de cauze de limitare a r spunderii penale, precum cea prev zut la
alin.(5), potrivit c ruia dac prin acelaşi act material şi în aceeaşi împrejurare se

acord ajutor mai multor f ptuitori, fapta va constitui o singur infrac iune de
favorizare a f ptuitorului, încalc art.1 alin.(3) din Constitu ie privind statul de drept
şi separa ia puterilor, de vreme ce stabilirea elementelor specifice r spunderii penale
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în concret apar ine organelor judiciare. Se arat

a

dispozi iilor art.269 alin.(4) din Codul penal – potrivit c reia anumite activit i nu
constituie infrac iunea de favorizare a f ptuitorului - nu rezult cu claritate inten ia
legiuitorului, întrucât toate activit ile înscrise în cadrul literelor a)-c) ale textului au
caracter licit şi nu pot, prin simpla lor desf şurare, în condi ii de legalitate, s
întruneasc elementele constitutive ale unei infrac iuni. Mai mult, s-ar putea ajunge
la concluzia c efectuarea unei expertize în condi ii de nelegalitate, în scopul
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împiedic rii tragerii la r spundere penal , s-ar situa în afara sferei de aplicare a normei

de incriminare prev zute de art.269 alin.(1), solu ie care intr în contradic ie cu art.1
alin.(3) şi (5) din Constitu ie. Prin urmare, se apreciaz c modul de formulare a
textului legal analizat, care nu cuprinde nici o distinc ie, face imposibil stabilirea
efectelor asupra sferei de aplicare a normei de incriminare, ceea ce contravine
cerin elor de claritate a legii.
542.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c dispozi iile art.269 alin.(4) din Codul de procedur penal prev d trei ipoteze
exceptate de la aplicarea normei de incriminare a favoriz rii f ptuitorului, constând
în emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative, pronun area sau dispunerea

solu iilor sau m surilor de c tre organele judiciare în cauzele cu care acestea sunt
învestite şi în m rturia depus în cadrul unor proceduri judiciare ori modalitatea de
efectuare a unor expertize în cauze judiciare. Prin acestea, legiuitorul a încercat
crearea unei imunit i în favoarea persoanelor care desf şoar activit ile enumerate,
în scopul asigur rii unui cadru juridic care s le permit acestora ca, în îndeplinirea
atribu iilor specifice func iilor în care au fost învestite, s ia şi s pun în aplicare

sti

deciziile pe care le consider necesare, f r teama c ar putea fi formulate, în mod
abuziv, împotriva lor, plângeri penale, potrivit art.269 din Codul penal, care s le
îndep rteze de realizarea scopurilor propuse.
543.

În privin a dispozi iilor art.269 alin.(4) lit.a) din Codul penal, cauza de

nepedepsire astfel normat este o reflectare la nivel legal a imunit ii parlamentare,

prev zut la art.72 din Constitu ie, în componenta sa referitoare la iresponsabilitate.
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În jurispruden a sa [a se vedea Decizia nr.261 din 8 aprilie 2015, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 17 aprilie 2015, par.41], Curtea a
statuat c imunitatea parlamentar a fost definit ca fiind un mijloc de protec ie, menit
s apere deputa ii i senatorii de eventuale presiuni, abuzuri i procese icanatorii
îndreptate împotriva lor în exercitarea mandatului pe care îl au de îndeplinit, având
drept scop garantarea libert ii de exprimare i protejarea împotriva urm ririlor
judiciare abuzive. Imunitatea presupune o dubl

protec ie: iresponsabilitatea i
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inviolabilitatea. Iresponsabilitatea este protec ia pe care o are parlamentarul de a nu
r spunde juridic pentru opiniile sale politice exprimate în exercitarea atribu iilor
mandatului. Domeniul s u cuprinde protec ia împotriva sanc iunilor privind actele i
faptele s vâr ite în exercitarea mandatului, ap rându-i libertatea de exprimare.

Iresponsabilitatea parlamentarului este reglementat expres de dispozi iile art.72
alin.(1) din Constitu ie. Totodat , reglementarea constitu ional

a imunit ii

parlamentare este justificat de necesitatea protec iei mandatului parlamentar, ca
garan ie a înf ptuirii prerogativelor constitu ionale şi, totodat , o condi ie a
func ion rii statului de drept. În activitatea sa, parlamentarul trebuie s se bucure de

o real libertate de gândire, expresie şi ac iune, astfel încât s îşi exercite mandatul în

mod eficient [a se vedea, în acest sens, Decizia nr.799 din 17 iunie 2011, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.440 din 23 iunie 2011].
544. Raportat la cauza de fa , Curtea constat c ra iunea reglement rii criticate

este determinat de nevoia desf şur rii în bune condi ii a unor activit i specifice
adopt rii actelor normative. Curtea observ c aceast cauz de nepedepsire are în
vedere activit ile de emitere, aprobare sau adoptare a actelor normative, în

sti

condi iile în care no iunea de act normativ nu se refer numai la lege, ordonan
urgen

de

sau ordonan , ci şi la actele normative emise de autorit ile administra iei

publice centrale şi locale. Cu privire la actele de reglementare primar , Curtea a
statuat, în jurispruden a sa [Decizia nr.68 din 27 februarie 2017, par.112 şi 113], c ,

în virtutea imunit ii care înso eşte actul decizional de legiferare, aceasta este

aplicabil mutatis mutandis şi membrilor Guvernului, niciun parlamentar sau ministru
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nu poate fi tras la r spundere pentru opiniile politice sau ac iunile exercitate în
vederea elabor rii ori adopt rii unui act normativ cu putere de lege. A admite
contrariul înseamn a l sa, indirect, posibilitatea intruziunii în procesul legislativ a
unei alte puteri, cu consecin a direct a înc lc rii separa iei puterilor în stat. Lipsa
r spunderii juridice pentru activitatea de legiferare este o garan ie a exercit rii
mandatului fa de eventuale presiuni sau abuzuri ce s-ar comite împotriva persoanei
care ocup func ia de parlamentar sau de ministru, imunitatea asigurându-i acesteia
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independen a, libertatea şi siguran a în exercitarea drepturilor şi a obliga iilor ce îi
revin potrivit Constitu iei şi legilor.
545.

În acela i sens, reglementeaz şi Codul penal, în cadrul titlului V -

Infrac iuni de corup ie şi de serviciu, capitolul II - Infrac iuni de serviciu, infrac iunea
de folosire a func iei pentru favorizarea unor persoane, prev zut

de art.301.

Dispozi iile alin.(2) al acestui articol stabilesc o condi ie negativ , şi anume c
dispozi iile incriminatoare de la alin.(1) nu se aplic în cazul emiterii, aprob rii sau
adopt rii actelor normative. Curtea re ine c ra iunea acestei formul ri a fost aceea

de a evita riscul pentru legiuitor s fie acuzat de conflict de interese, în condi iile în
care actele normative emise, aprobate sau adoptate produc, de regul , efecte asupra
tuturor persoanelor, fiind astfel posibil ca şi persoane apropiate emiten ilor actului
normativ s beneficieze de acele acte.
546.

Curtea re ine c

aceast

cauz

de nepedepsire vizeaz

nu numai

activitatea de legiuitor primar sau delegat, ci şi alte categorii de acte normative,
respectiv actele de reglementare secundar , întrucât actul normativ, indiferent de
nivelul s u [primar/ secundar], stabileşte dispozi ii, reguli, proceduri şi conduite cu

sti

caracter general şi obiectiv. Desigur, în acest caz, emitentul actului de reglementare
secundar nu are aceeaşi marj de apreciere precum legiuitorul sau legiuitorul delegat.
Astfel, spre deosebire de parlamentari/ membri ai Guvernului când ac ioneaz ca
legiuitor delegat, emitentul/ membri autorit ii administrative emitente a actului
normativ secundar trebuie s respecte actul normativ primar, activitatea lor normativ

subsumându-se acestuia. Curtea re ine, de asemenea, c , dac
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parlamentarilor/ membrilor Guvernului când ac ioneaz

legiuitorul a implementat la nivel legal o exigen constitu ional derivat din art.72
alin.(1) din Constitu ie, în privin a emitentului/ membrilor autorit ii administrative
emitente a actului normativ secundar, legiuitorul şi-a folosit marja sa de apreciere în
materie penal , cu respectarea art.61 alin.(1) din Constitu ie. Prin urmare, textul
criticat este justificat de interesul public al asigur rii desf ur rii activit ii de emitere
a actelor normative în condi ii care s garanteze persoanelor implicate posibilitatea
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de a- i exprima, a a cum consider c se impune, op iunile normative, în transpunerea
politicilor/ legilor statului.
547.

Curtea mai re 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 . De aceea, numai adoptarea actelor cu
caracter individual este vizat de legea penal , în sensul c numai acestea pot realiza

elementul material al unei infrac iuni date [a se vedea în acest sens, Decizia nr.68 din

27 februarie 2017, par.111, sau Decizia nr.757 din 23 noiembrie 2017, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din 15 ianuarie 2018, par.67 şi 68],
drept care acestea nu intr sub inciden a cauzei de nepedepsire analizat .
548.

Pentru aceste motive, Curtea re ine c art.I pct.40 [cu referire la

art.269 alin.(4) lit.a)] din lege nu contravine art.1 alin.(3) şi (5) şi art.16 din
Constitu ie.
549.

Cu privire la cauza de nepedepsire referitoare la pronun area sau

dispunerea solu iilor sau m surilor de c tre organele judiciare în cauzele cu care

sti

acestea sunt învestite, se constat c aceasta, în sine, nu poate face obiectul unei
reglement ri cu caracter de impunitate. Art.30 din Codul de procedur penal , cu titlu

marginal Organele judiciare, stabileşte c organele specializate ale statului care
realizeaz activitatea judiciar sunt: a) organele de cercetare penal ; b) procurorul; c)
judec torul de drepturi şi libert i; d) judec torul de camer preliminar ; e) instan ele
judec toreşti.
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Curtea, în jurispruden a sa [Decizia nr.249 din 25 aprilie 2017, par.21],
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550.

a constatat c , potrivit dispozi iilor art.269 din Codul penal, constituie infrac iunea de
favorizare a f ptuitorului s vârşirea faptelor concretizate în ajutorul dat f ptuitorului,
sub aspectul laturii subiective presupunând inten ia direct calificat prin scop, şi
anume în scopul împiedic rii sau îngreun rii cercet rilor într-o cauz penal , tragerii
la r spundere penal , execut rii unei pedepse sau m suri privative de libertate. Având
în vedere acest aspect, Curtea a constatat c nu orice fapt ce se concretizeaz într-un
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ajutor dat f ptuitorului întruneşte elementele constitutive ale infrac iunii de favorizare

a f ptuitorului. Astfel, doar dac se constat c scopul prev zut de lege - împiedicarea
sau îngreunarea cercet rilor într-o cauz penal , tragerea la r spundere penal ,
executarea unei pedepse sau m suri privative de libertate - a fost urm rit prin
realizarea faptei, se va re ine s vârşirea infrac iunii de favorizare a f ptuitorului. În
realizarea elementului material al infrac iunii de favorizare a f ptuitorului, autorul
acesteia îşi va fi prefigurat efectul pe care realizarea acestuia îl va avea asupra
f ptuitorului unei fapte prev zute de legea penal . Astfel, favorizatorul va avea o
reprezentare real a activit ii desf şurate de cel favorizat, altfel nu s-ar realiza
conceptual activitatea sub forma ajutorului dat f ptuitorului.
551.

Raportat la cauza de fa , Curtea re ine c norma penal analizat vizeaz

ipoteza favoriz rii f ptuitorului printr-o anumit solu ie pronun at / dat cu înc lcarea
legii, lato sensu, în condi iile în care organul judiciar a ac ionat cu inten ie direct . A

accepta o atare cauz de nepedepsire ar echivala cu o impunitate f r precedent

acordat unor persoane învestite cu autoritatea de stat, iar, în condi iile în care fapta
nu a fost rezultatul unei lu ri/ d ri de mit sau trafic de influen , etc., ci a fost

sti

determinat mai degrab de afinit ile personale ale reprezentantului statului, s-ar
ajunge la nepedepsirea penal a acestuia. Mai mult, o asemenea cauz de nepedepsire
încalc

art.16 alin.(1) şi (2) din Constitu ie, creând un privilegiu nepermis

reprezentan ilor organelor judiciare în raport, pe de o parte, cu ceilal i func ionari ai
statului, iar, pe de alt parte, cu ceilal i cet eni.
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Curtea, în jurispruden a sa [Decizia nr.755 din 16 decembrie 2014,

e.r
o

552.

par.23] a re inut c nesocotirea principiului egalit ii în drepturi are drept consecin
neconstitu ionalitatea privilegiului sau a discrimin rii care a determinat, din punct de
vedere normativ, înc lcarea principiului; în acest sens, Curtea a constatat c
discriminarea se bazeaz pe no iunea de excludere de la un drept, iar remediul
constitu ional specific, în cazul constat rii neconstitu ionalit ii discrimin rii, îl
reprezint acordarea sau accesul la beneficiul dreptului, în schimb, privilegiul se

rip
es
ur
s

defineşte ca un avantaj sau favoare nejustificat acordat unei persoane/categorii de
persoane; în acest caz, neconstitu ionalitatea privilegiului nu echivaleaz cu acordarea
beneficiului acestuia tuturor persoanelor/categoriilor de persoane, ci cu eliminarea sa,
respectiv cu eliminarea privilegiului nejustificat acordat.
553.

Prin urmare, m sura de favoare prev zut pentru reprezentan ii organelor

judiciare prin forma preconizat a art.269 alin.(4) lit.b) din Codul penal este contrar
art.16 alin.(1) din Constitu ie, întrucât reprezint un privilegiu şi, ca atare, trebuie
eliminat , pentru a se restabili starea de legalitate. Totodat , se încalc şi art.16 alin.(2)
din Constitu ie, potrivit c ruia nimeni nu este mai presus de lege.
554.

De asemenea, cu privire la cauza de nepedepsire propus la art.269

alin.(4) lit.c) din Codul penal, şi anume depunerea m rturiei în cadrul procedurilor
judiciare, chiar dac poate fi efectuat de orice persoan , produce, în mod direct,
efecte asupra solu ion rii cauzelor judiciare şi, prin urmare, asupra înf ptuirii justi iei.
În privin a modalit ii de efectuare a unor expertize în cauze judiciare, Curtea constat

c aceasta trebuie s fie caracterizat de un maxim de corectitudine, rigoare şi
profesionalism, iar aceste standarde pot fi asigurate, pe deplin, doar prin

sti

reglementarea unor sanc iuni corespunz toare. A accepta c nu constituie infrac iunea

de favorizare a f ptuitorului faptul c o m rturie sau o expertiz , în cadrul unei
proceduri judiciare, a fost depus / efectuat cu inten ia de a favoriza un f ptuitor
constituie în sine o lezare a valorilor sociale referitoare la înf ptuirea justi iei. Or,
legiuitorul prin normele juridice penale pe care le edicteaz nu poate încuraja sau

permite nerespetarea legii cu consecin a discredit rii func iei justi iei de tragere la
253
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r spundere penal a celor vinova i de împiedicarea bunului mers al procedurilor
judiciare. Prin urmare, solu ia legislativ analizat este contrar art.1 alin.(3) din
Constitu ie cu referire la obliga iile pozitive care incumb

legiuitorului în

materializarea conceptului de stat de drept.
555.

Având în vedere aceste considerente, Curtea constat c faptele de

favorizare a f ptuitorului s vârşite prin dispunerea solu iilor sau m surilor de c tre
organele judiciare sau prin modalitatea de efectuare a unor expertize în cauzele

rip
es
ur
s

judiciare prezint un pericol major pentru valorile sociale protejate prin norma de

incriminare prev zut la art.269 din Codul penal, valori referitoare la înf ptuirea
justi iei. Mai exact, textul criticat creeaz riscul s vârşirii unor fapte de favorizare a

f ptuitorului de un pericol însemnat, f r

ca acestea s

poat

fi sanc ionate

corespunz tor. Totodat , având în vedere importan a rela iilor sociale afectate prin
s vârşirea unor asemenea fapte şi aspectul punerii în pericol a înf ptuirii justi iei
chiar de c tre persoane chemate, în mod expres, ex lege, s participe, în mod direct
sau indirect, la realizarea ei – ipotez ce sporeşte pericolul faptelor analizate –
Curtea apreciaz c regimul sanc ionator aplicabil nu poate fi decât unul specific
dreptului penal, cel pu in similar celui prev zut pentru forma de baz a infrac iunii

de favorizare a f ptuitorului, form ce poate fi s vârşit de orice persoan . Doar în
astfel de condi ii, caracterizate prin reglementarea unor norme penale disuasive, care
s prevad sanc iuni penale propor ionale cu pericolul faptelor incriminate, poate fi
asigurat înf ptuirea corect a justi iei, ca cerin

a asigur rii securit ii raporturilor

juridice şi, prin urmare, a respect rii principiului statului de drept.
556.

Pentru aceste motive, Curtea constat c dispozi iile alin.(4) lit.b) şi

sti

c) introduse în cuprinsul art.269 din Codul penal, prin textul criticat, reprezint
o reglementare dispropor ionat

ce contravine prevederilor art.1 alin.(3) şi

alin.(5) şi art.124 din Legea fundamental .
557.

Referitor la prevederile alin.(5) al art.269 din Codul penal, introduse în

cuprinsul art.269 din Codul penal prin textul criticat - conform c rora, dac prin

acela i act material i în aceea i împrejurare, se acord ajutor mai multor f ptuitori,
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în scopurile men ionate la alin.(1) al aceluia i art.269, fapta constituie o singur
infrac iune de favorizare a f ptuitorului – Curtea constat c acestea constituie o
unitate legal de infrac iune, conceput de legiuitor pentru a exclude aplicarea, în
ipoteza reglementat prin textul criticat, a dispozi iilor art.38 alin.(2) din Codul penal
referitoare la concursul formal de infrac iuni. Prin urmare, Curtea re ine c solu ia
juridic prev zut , prin textul criticat, pentru alin.(5) al art.269 din Codul penal,
reprezint

op iunea legiuitorului, exprimat

conform politicii sale penale,

rip
es
ur
s

potrivit dispozi iilor art.61 alin.(1) din Constitu ie i în marja de apreciere
prev zut de acestea.
558.

De asemenea, dispozi iile art.I pct.40 [cu referire art.269 alin.(6)] din

lege reglementeaz caracterul subsidiar al infrac iunii de favorizare a infractorului,
care determin

imposibilitatea re inerii acesteia în concurs cu alte infrac iuni.

Infrac iunea analizat protejeaz un anumit segment al valorilor sociale referitoare la
înf ptuirea justi iei, astfel încât nu poate avea de plano un caracter subsidiar nici fa
de incrimin rile care protejeaz aceleaşi valori sociale, dar care au o alt ra iune de
reglementare, şi nici fa

de cele care protejeaz alte valori sociale. Astfel, valorile

sociale referitoare la înf ptuirea justi iei în componenta protejat de art.269 din Codul
penal – privind func ia statului de tragere la r spundere penal - nu pot fi considerate

ca fiind implicit protejate de alte texte de incriminare. Curtea nu poate accepta nici
caracterul lor subsidiar fa

de alte valori sociale, tocmai pentru c , în realitate,

vulnerabilizeaz exercitarea în condi ii optime a func iei statului de tragere la
r spundere penal , prin eliminarea unei incrimin ri care are menirea de a descuraja
conduite cu caracter distonant fa

de aceasta. În caz contrar, valorile sociale

sti

referitoare la înf ptuirea justi iei ar fi puse într-un plan secund fa

de alte valori

sociale de asemenea protejate. Or, înf ptuirea justi iei în mod independent şi impar ial
este o valoare a statului de drept, iar protec ia acordat ei nu poate fi diminuat . În

consecin , se încalc art.1 alin.(3) şi (5) şi art.124 din Constitu ie.
559.

Pentru aceste considerente, Curtea conchide c prevederile art.I pct.40

[cu referire la art.269 alin.(4) lit.b) i c) şi (6)] din legea criticat
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neconstitu ionale, fiind contrare art.1 alin.(3), alin.(5), art.16 alin.(1) şi (2) şi
art.124 din Constitu ie, în timp ce prevederile art.I pct.40 [cu referire la art.269
alin.(4) lit.a) i alin.(5)] din lege sunt constitu ionale.

(4.21.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.41 [cu
referire la art.273 alin.(4)] din lege în raport cu art.1 alin.(5) şi art.124 alin.(3)
din Constitu ie
560.

Art.I pct.41 [cu referire la art.273 alin.(4)] din lege are urm torul

rip
es
ur
s

cuprins:

„(4) Nu constituie infrac iunea prev zut la alin.(1) [m rturia mincinoas – s.n.]

urm toarele:

a) refuzul de a face declara ii prin care persoana se autoincrimineaz ;

b) refuzul de a declara în sensul solicitat de organele judiciare;
c) modificarea şi retractarea declara iei care a fost dat prin exercitarea unor

presiuni de orice fel asupra martorului;
d) simpla divergen

de m rturii în cadrul unui proces, dac nu exist probe

directe din care s rezulte caracterul mincinos şi de rea-credin
561.

al acestora”;

Art.273 alin.(4) din Codul penal este propus a fi introdus, astfel încât

nu exist un text legal cu o solu ie legislativ corespondent .
562.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c textul criticat, întrucât

stabileşte c nu constituie infrac iunea de m rturie mincinoas refuzul de a face
declara ii prin care persoana se autoincrimineaz , realizeaz o confuzie între calit ile
de suspect/ inculpat şi martor, extinzând dreptul la t cere şi cu privire la martori.

Totodat , textul confer o impunitate în favoarea martorilor şi, având în vedere

sti

redactarea defectuoas a acestuia, se pot ajunge la situa ii absurde, precum exonerarea
martorului de r spundere din cauza insisten elor depuse de organele judiciare pe lâng

acesta pentru a spune tot ce ştie cu privire la fapta care face obiectul procesului.
Totodat , se arat c simpla divergen

de m rturii în cadrul procesului nu poate fi

considerat m rturie mincinoas decât dac exist probe directe din care s rezulte
„caracterul mincinos şi de rea-credin

al acestora”; or, aceast din urm sintagm
256

implice şi reaua-credin .
563.

e.r
o

este în sine o eroare logic , neputând exista caracter mincinos f r ca acesta s nu
Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c acesta exclude din sfera infrac iunii de m rturie mincinoas refuzul de a
face declara ii prin care persoana se autoincrimineaz ; refuzul de a declara în sensul
solicitat de organele judiciare; modificarea şi retractarea declara iei care a fost dat
prin exercitarea unor presiuni de orice fel asupra martorului; simpla divergen

de

rip
es
ur
s

m rturii în cadrul unui proces, dac nu exist probe directe din care s rezulte
caracterul mincinos şi de rea-credin
564.

al acestora.

Este de observat c ipotezele reglementate nu pot constitui în sine

infrac iunea de m rturie mincinoas , astfel încât este redundant

o asemenea

prevedere inserat în cuprinsul art.273 din Codul penal. Un asemenea text ar fi avut
sens numai dac , prin excep ie de la incriminarea de baz , legiuitorul fie exclude din
sfera de cuprindere a normei de incriminare anumite fapte, deşi se încadreaz în
ipoteza incrimin rii de baz , fie stabileşte c faptele s vârşite nu se pedepsesc.
565.

Or, cele patru ipoteze înscrise în alineatul 4 al art.273 din Codul penal nu

au nici o leg tur cu m rturia mincinoas . Refuzul de a face declara ii prin care
persoana se autoincrimineaz este un drept de procedur , consacrat la art.118 din
Codul de procedur penal, potrivit c ruia „Declara ia de martor dat de o persoan
care, în aceeaşi cauz , anterior declara iei a avut sau, ulterior, a dobândit calitatea
de suspect ori inculpat nu poate fi folosit împotriva sa. Organele judiciare au
obliga ia s men ioneze, cu ocazia consemn rii declara iei, calitatea procesual
anterioar ”. O asemenea garan ie este parte a conceptului de proces echitabil; în acest

sti

sens, Curtea, prin Decizia nr.519 din 6 iulie 2017, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.879 din 8 noiembrie 2017, par.14, a statuat c „dreptul unui
acuzat de a p stra t cerea cu privire la faptele ce îi sunt reproşate şi de a nu contribui
la propria sa incriminare reprezint o garan ie implicit , aspecte esen iale ale unei
proceduri echitabile în procesul penal Astfel, Curtea observ c instan a de la
Strasbourg a decis în mod constant c , deşi art.6 din Conven ia pentru ap rarea
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drepturilor omului şi a libert ilor fundamentale nu men ioneaz expres aceste
drepturi, ele reprezint norme general recunoscute, aflate în centrul no iunii de
«proces echitabil», consacrat de acest text. Ra iunea recunoaşterii lor const , în
special, în necesitatea protej rii persoanei acuzate de comiterea unei infrac iuni de
exercitarea unor presiuni din partea organelor judiciare, pentru a se evita erorile
judiciare şi pentru a se permite atingerea scopurilor art.6 din Conven ie (în acest sens,
Hot rârea pronun at în 25 februarie 1993, în Cauza Funke împotriva Fran ei,

rip
es
ur
s

paragraful 44, Hot rârea din 8 februarie 1996, pronun at în Cauza John Murray

împotriva Regatului Unit, paragraful 45, Hot rârea din 17 decembrie 1996,
pronun at în Cauza Saunders împotriva Regatului Unit, paragraful 68, Hot rârea din
20 octombrie 1997, pronun at în Cauza Serves împotriva Fran ei, paragraful 46,
Hot rârea din 21 decembrie 2000, pronun at în Cauza Heaney şi McGuinness
împotriva Irlandei, paragraful 40). Când instan a de la Strasbourg examineaz dac

procedura a înc lcat privilegiul de a nu se autoincrimina, aceasta procedeaz la
examinarea naturii şi gradului de constrângere utilizate, existen a unei garan ii
corespunz toare în cadrul procedurii şi modul în care materialul probator astfel
ob inut este utilizat (Hot rârea din 21 decembrie 2000, pronun at în Cauza Heaney

şi McGuinness împotriva Irlandei, paragrafele 54-55). Totodat , Curtea de la

Strasbourg a decis c dreptul de a nu contribui la propria incriminare este strâns legat
de prezum ia de nevinov ie, înscris în art.6 paragraful 2 din Conven ia pentru
ap rarea drepturilor omului şi a libert ilor fundamentale. În acest sens s-a statuat c

prezum ia de nevinov ie tinde a proteja o persoan învinuit de s vârşirea unei fapte
penale împotriva unui verdict de culpabilitate ce nu a fost stabilit în mod legal şi

sti

priveşte ansamblul procedurii penale litigioase, fiind inclus, astfel, şi modul de
administrare a probelor. Aşadar, prezum ia de nevinov ie priveşte şi regimul
probator, fiind un element esen ial al dreptului la un proces echitabil”. Curtea a mai
re inut c „admiterea probelor autoincriminatoare în procesul penal în raport cu o

persoan care depune m rturie şi care, anterior sau ulterior acestei declara ii, a avut
sau a dobândit calitatea de suspect ori inculpat, ca şi excluderea declara iilor
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autoincriminante ale martorului în raport cu un alt acuzat, ar fi de natur a afecta
corectitudinea procesului penal şi a discredita activitatea de înf ptuire a justi iei”
[par.17]. Prin urmare, textul analizat nu are leg tur cu infrac iunea de m rturie
mincinoas şi, astfel, nu se poate reg si în cuprinsul art.273 din Codul penal.
566.

Refuzul de a declara în sensul solicitat de organele judiciare sau

modificarea şi retractarea declara iei care a fost dat prin exercitarea unor presiuni de
orice fel asupra martorului reprezint , în planul dreptului material, aplica ii ale

rip
es
ur
s

cauzelor de neimputabilitate prev zute la art.24 şi 25 din Codul penal [Constrângerea
fizic şi Constrângerea moral ]. Acestea reflect , din perspectiv procesual , abateri
de la art.101 din Codul de procedur

penal , referitor la principiul loialit ii

administr rii probelor, text potrivit c ruia „este oprit a se întrebuin a violen e,

amenin ri ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în
scopul de a se ob ine probe”. Prin urmare, în acest caz, în plan procesual, este incident
art.102 alin.(2) din Codul de procedur penal , conform c ruia „Probele ob inute în

mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”, iar în plan material art.280 alin.(2)
din Codul penal, potrivit c ruia „Cu aceeaşi pedeaps

[de la 2 la 7 ani] se

sanc ioneaz producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de c tre un organ
de cercetare penal , un procuror sau un judec tor”. Proba astfel ob inut nu poate fi
folosit în procesul penal în care martorul a fost audiat, iar cel ce l-a determinat pe
martor s declare în felul men ionat urmeaz el însuşi s r spund penal. De aceea, în

ipoteza dat nu mai trebuie s existe o prevedere care s indice faptul c declara ia

astfel dat este sau nu m rturie mincinoas , din moment ce martorul s vârşeşte fapta
prev zut de legea penal în condi iile celor dou cauze de neimputabilitate. Aceasta

sti

pentru c , potrivit art.23 din Codul penal, o asemenea fapt comis în condi iile date
nu constituie infrac iune. Prin urmare, aspectele normativizate sunt mai degrab
aspecte de interpretare a legii penale, f r con inut normativ novator.
567.

Simpla divergen de m rturii în cadrul unui proces, dac nu exist probe

directe din care s rezulte caracterul mincinos şi de rea-credin

al acestora, în mod

evident nu întruneşte elementele de tipicitate ale infrac iunii de m rturie mincinoas .
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Astfel, art.273 alin.(1) trebuie coroborat cu art.16 alin.(6) din Codul penal [„Fapta
constând într-o ac iune sau inac iune constituie infrac iune când este s vârşit cu
inten ie. Fapta comis din culp constituie infrac iune numai când legea o prevede
în mod expres”]; or, simplele divergen e de m rturii nu implic o inten ie în sensul
de a face afirma ii mincinoase ori de a nu spune tot ce ştie în leg tur cu faptele sau
împrejur rile esen iale cu privire la care este întrebat. Curtea constat c din textul
criticat nu rezult dac no iunea de „probe” folosit , chiar în ipoteza lit.d), presupune

rip
es
ur
s

o urm rire penal deja declanşat fa de martor.
568.

Din cele de mai sus, rezult c

textul criticat nu are leg tur

cu

infrac iunea de m rturie mincinoas , astfel încât nu poate fi introdus în cadrul textului
art.273 din Codul penal. Eventualele dificult i întâlnite în practic cu privire la
aplicarea art.273 din Codul penal nu justific deturnarea sensului acestuia. Ipotezele

normativizate în mod logic nu in de m rturia mincinoas , ci de garan iile procesuale
ce înso esc calitatea de martor şi, în cazul înc lc rii acestora de c tre organele de
urm rire penal / instan a de judecat , urmeaz a se aplica atât remedii procesuale
specifice, cât şi remedii de drept substan ial pentru tragerea la r spundere penal , în
condi iile legii, a celor ce se fac vinova i de înc lcarea acestor garan ii.
569.

Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea constat c art.I pct.41

[cu referire la art.273 alin.(4)] din lege încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie în
componenta sa privind calitatea legii.

(4.22.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.42 [cu

referire la art.277 alin.(1)-(3)] din lege în raport cu art.1 alin.(5), art.30, art.31 şi
art.127 din Constitu ie

Art.I pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1)-(3)] din lege are urm torul

sti

570.

cuprins:

„(1) Divulgarea, f r drept, de informa ii confiden iale privind data, timpul,

locul, modul sau mijloacele prin care urmeaz s se administreze o prob , de c tre
un magistrat sau un alt func ionar public care a luat cunoştin de acestea în virtutea
func iei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .
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(2) Dezv luirea, f r drept, de mijloace de prob sau de înscrisuri oficiale dintro cauz penal , înainte de a se dispune o solu ie de netrimitere în judecat ori de
solu ionare în prim instan
cunoştin

a cauzei, de c tre un func ionar public care a luat

de acestea în virtutea func iei, se pedepseşte cu închisoare de la o lun la

un an sau cu amend .

(3) Dezv luirea, f r drept, de informa ii dintr-o cauz penal , atunci când
aceast interdic ie este impus de legea de procedur penal , se pedepseşte cu

rip
es
ur
s

închisoare de la o lun la un an sau cu amend . Dac fapta este s vârşit de un
magistrat sau de un reprezentant al organului de urm rire penal , pedeapsa se
majoreaz cu jum tate”.
571.

Art.277 alin.(1)-(3) din Codul penal, în vigoare, având titlul marginal

Compromiterea intereselor justi iei, are urm torul cuprins:
„(1) Divulgarea, f r drept, de informa ii confiden iale privind data, timpul,

locul, modul sau mijloacele prin care urmeaz s se administreze o prob , de c tre
un magistrat sau un alt func ionar public care a luat cunoştin de acestea în virtutea
func iei, dac prin aceasta poate fi îngreunat sau împiedicat urm rirea penal , se

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .
(2) Dezv luirea, f r drept, de mijloace de prob sau de înscrisuri oficiale dintr-

o cauz penal , înainte de a se dispune o solu ie de netrimitere în judecat ori de
solu ionare definitiv a cauzei, de c tre un func ionar public care a luat cunoştin
de acestea în virtutea func iei, se pedepseşte cu închisoare de la o lun la un an sau
cu amend .

(3) Dezv luirea, f r drept, de informa ii dintr-o cauz penal , de c tre un

sti

martor, expert sau interpret, atunci când aceast interdic ie este impus de legea de
procedur penal , se pedepseşte cu închisoare de la o lun la un an sau cu amend ”.
572.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c incriminarea faptei de

compromitere a intereselor justi iei a divulg rii/ dezv luirii de informa ii
confiden iale/ mijloace de prob

sau înscrisuri oficiale/ alte informa ii, este

constitu ional doar în m sura în care mijloacele de prob sau înscrisurile oficiale
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dezv luite nu au fost prezentate şi dezb tute în fa a instan ei. De asemenea, întrucât
textul incrimineaz fapte care sunt susceptibile de sanc ionare disciplinar potrivit
statutelor profesionale, se apreciaz c acesta încalc art.1 alin.(5) din Constitu ie.
573.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c , fa de textul de incriminare în vigoare, a fost eliminat sintagma „dac
prin aceasta poate fi îngreunat sau împiedicat urm rirea penal ”, ceea ce a
modificat situa ia premis a infrac iunii, care const în existen a unei cauze penale

rip
es
ur
s

aflate în faz de urm rire penal , cauz pentru a c rei solu ionare a fost stabilit atât
necesitatea administr rii unei probe, cât şi data, locul, modul sau mijloacele de
administrare a acesteia, aspecte pe care f ptuitorul le divulg f r drept. Ca urmare a
modific rii criticate, elementul material al infrac iunii poate fi realizat pe toat durata
procesului penal. De asemenea, aceast

reglementare elimin

subiectivism reprezentat de sintagma „dac

i elementul de

prin aceasta poate îngreunat

sau

împiedicat urm rirea penal ”. Se instituie, astfel, un standard de protec ie obiectiv
în ceea ce priveşte ocrotirea rela iilor sociale referitoare la înf ptuirea justi iei, cu
respectarea, în acelaşi timp, a prezum iei de nevinov ie şi a dreptului la via privat
a persoanei supuse procedurii. În consecin , Curtea constat c forma preconizat a
textului de lege incrimineaz orice ac iune de divulgare de c re subiec ii activi

califica i a unor informa ii confiden iale privind data, timpul, locul, modul sau

mijloacele prin care urmeaz s se administreze o prob , garanteaz un nivel necesar
de protec ie a drepturilor substan iale şi procedurale a persoanei pe tot parcursul
procesului penal şi, prin urmare, constituie o garan ie pentru corecta desf şurare a
procesului penal. De altfel, Curtea constat c norma de incriminare analizat este

sti

preponderent incident în etapa urm ririi penal , întrucât are în vedere informa ii cu
caracter confiden ial referitoare la administrarea probatoriului. Or, etapa judec ii este
una, de regul , public , cu excep iile reglementate de legea procesual penal . Prin
urmare, prin formularea foarte general a textului propus pentru art.277 alin.(1) din

Codul penal, legiuitorul a în eles s acopere atât etapa urm ririi penale, cât i
excep iile anterior men ionate.
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În ceea ce prive te critica conform c reia faptele prev zute la art.277
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574.

alin.(2) i (3) din Codul penal constituie, în realitate, fapte sanc ionabile disciplinar,
Curtea re ine c prin incriminarea lor, conform textului criticat, aceste fapte vor
constitui infrac iuni, de la data intr rii în vigoare a legii ce face obiectul prezentului
control de constitu ionalitate, iar incriminarea constituie op iunea legiuitorului,
conform politicii sale penale i în acord cu dipsozi iile constitu ionale ale art.61 alin.(1)
din Constitu ie. A a fiind, angajarea r spunderii penale pentru una dintre faptele

rip
es
ur
s

enumerate la art.277 alin.(2) i (3) din Codul penal va exclude angajarea r spunderii
disciplinare a autorului infrac iunii pentru comiterea acelora i fapte.
575.

Prin urmare, modific rile aduse art.277 alin.(1), (2) i (3) teza întâi

din Codul penal nu încalc prevederile Constitu iei.
576.

În ceea ce priveşte forma preconizat a art.277 alin.(3) teza a doua din

Codul penal, Curtea re ine c modul de formulare a textului este imprecis, întrucât
stabileşte c , în situa ia în care fapta este s vârşit de un magistrat sau de un
reprezentant al organului de urm rire penal , „pedeapsa se majoreaz cu jum tate”.

Or, Curtea re ine c nu se poate cunoaşte dac este vorba de majorarea limitelor
speciale ale pedepsei prev zute de lege sau de majorarea cu jum tate a pedepsei care
ar fi fost aplicat în varianta de baz a infrac iunii, ca urmare a individualiz rii
pedepsei. Având în vedere aceste imprecizii ale legii, Curtea constat c art.I pct.42

[cu referire la art.277 alin.(3) teza a doua cuvântul „pedeaps ”] din lege
contravine art.1 alin.(5) din Constitu ie.

(4.23.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.43 [cu

referire la art.277 alin.(31) şi (32)] din lege în raport cu art.1 alin.(5), art.30 şi

sti

art.31 din Constitu ie
577.

Art.I pct.43 [cu referire la art.277 alin.(31) şi (32)] din lege are

urm torul cuprins:
„(31) Fapta func ionarului public care înainte de pronun area unei hot râri de

condamnare definitive se refer la o persoan suspectat sau acuzat ca şi cum
aceasta ar fi fost condamnat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dac
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declara ia se face în numele unei autorit i publice, pedeapsa se majoreaz cu o
treime.

(32) Înc lcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un
judec tor impar ial şi independent prin orice interven ie care afecteaz procesul de
repartizare aleatorie a dosarelor, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”;
578.

Art.277 alin.(31) şi (32) din Codul penal este propus a fi introdus,

astfel încât nu exist un text legal cu o solu ie legislativ corespondent .

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii apreciaz c solu ia legislativ

rip
es
ur
s

579.

adoptat

reprezint

o abatere dispropor ionat

de la Directiva (UE) 2016/343.

Interdic ia instituit prin norma de incriminare este vag , general şi de natur s
nasc dificult i de interpretare şi de aplicare, suferind prin lipsa de previzibilitate şi
constituindu-se într-o m sur dispropor ionat cu scopul urm rit prin directiv ,

inclusiv sub aspectul severit ii tipului de sanc iune, respectiv închisoarea. Se mai

subliniaz c , din formularea textului, rezult c func ionarul public va s vârşi
infrac iunea de compromitere a intereselor justi iei inclusiv atunci când aduce la
cunoştin a public faptul c o persoan este condamnat printr-o hot râre nedefinitiv .

Se mai indic faptul c noile infrac iuni reglementate au fost plasate în titlul referitor
la infrac iunile contra înf ptuirii justi iei, ceea ce afecteaz sistematizarea şi coeren a
legisla iei penale, întrucât, prin con inut, obiectul juridic al acestor infrac iuni const
în rela iile sociale referitoare la onoarea şi demnitatea persoanei, şi nu la cele
referitoare la înf ptuirea justi iei.
580.

Referitor la textul introdus la alin.(32) al art.277 din Codul penal, se mai

sus ine c acesta constituie un paralelism de reglementare cu dispozi iile art.8 alin.(2)

sti

din Codul de procedur penal , care prev d, în noua redactare preconizat , acelea i

drepturi ale persoanei, respectiv dreptul la un proces echitabil, la judecarea cauzei de
un judec tor impar ial i independent, precum i c repartizarea tuturor cauzelor c tre
judec tori sau procurori trebuie f cut în mod aleatoriu. Se mai sus ine c din norma
de incriminare, care stabileşte drept infrac iune înc lcarea dreptului la un proces
echitabil prin orice „interven ie care afecteaz procesul de repartizare aleatorie a
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dosarelor”, nu rezult , cu claritate, sfera de aplicare a incrimin rii în sine, în
condi iile în care anumite cereri sunt excluse de la repartizarea aleatorie. De asemenea,
se sus ine c dispozi iile art.277 alin.(32) din Codul penal încalc art.131 alin.(1),
art.132 alin.(1) i art.1 alin.(5) din Constitu ie, întrucât restrâng garan iile dreptului la
un proces echitabil, la care fac referire, doar la faza de judecat

i numai în ceea ce-l

prive te pe judec tor, în condi iile în care acestea ar trebui s vizeze i etapa urm ririi
penale i, implicit, i activitatea procurorilor. În ceea ce prive te obligativitatea

rip
es
ur
s

repartiz rii aleatorii a tuturor cauzelor c tre judec tori sau procurori, se arat c
aceast reglementare este specific dreptului procesual penal, neputând constitui

con inutul unei norme de drept substan ial, neexistând nicio ra iune pentru care
aceast obliga ie s fie prev zut atât în Codul penal, cât i în Codul de procedur
penal .

581.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c art.I pct.43 [cu referire la art.277 alin.(31)] din lege incrimineaz fapta

func ionarului public care înainte de pronun area unei hot râri de condamnare
definitive se refer la o persoan suspectat sau acuzat ca şi cum aceasta ar fi fost
condamnat . Dac declara ia se face în numele unei autorit i publice, pedeapsa se
majoreaz cu o treime. Curtea re ine c textul criticat este neclar atât sub aspectul

subiectului activ, cât şi al elementului material al laturii obiective. Astfel, pentru ca

un func ionar public s fie subiect activ al infrac iunii, acesta trebuie s s vârşeasc o
fapt în leg tur cu atribu iile sale de serviciu. Or, formularea generic a textului ar
putea conduce la ideea c un angajat al unei autorit i publice ar putea s vârşi aceast
infrac iune dac se „refer ” la o persoan suspectat sau acuzat ca şi cum aceasta ar

sti

fi fost condamnat , f r îns a s vârşi „infrac iunea” în considerarea calit ii sale de

„func ionar public” în sensul legii penale. Prin urmare, lipsa de claritate a textului
duce la înc lcarea art.1 alin.(5) din Constitu ie.
582.

Curtea constat c numai teza a doua a textului criticat are sens, pentru

c în cazul acesteia func ionarul public ac ioneaz în numele autorit ii publice,
folosindu-se de func ia sa. Numai c şi aceast tez sufer cu privire la sintagma
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„pedeapsa se majoreaz cu o treime”; or, nu se poate cunoaşte dac este vorba de
majorarea limitelor speciale ale pedepsei prev zute de lege sau de majorarea cu o
treime a pedepsei care ar fi fost aplicat în varianta de baz a infrac iunii, ca urmare
a individualiz rii pedepsei. Prin urmare, din aceast perspectiv , şi teza a doua a
textului criticat este contrar art.1 alin.(5) din Constitu ie.
583.

Curtea re ine c este neclar şi sintagma „persoan

suspectat sau

acuzat ”, întrucât calitatea procesual în discu ie poate fi de suspect sau inculpat în

rip
es
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s

sensul Codului de procedur penal ; în caz contrar, orice persoan poate suspecta pe
oricine sau acuza pe oricine, f r a se referi la no iunile specifice cuprinse în Codul

de procedur penal . S-ar putea în elege c persoana acuzat este o persoan fa de
care se formuleaz o acuza ie verbal , neformalizat în vreun act de sesizare a
organelor de urm rire penal . Or, textul trebuie s se refere la o persoan care are

calitatea de suspect sau inculpat. În caz contrar, ar putea rezulta c este vorba despre

o persoan suspectat sau acuzat de opinia public . De asemenea, Curtea subliniaz
faptul c no iunea de „persoan acuzat ” folosit în cuprinsul Conven iei pentru

ap rarea drepturilor omului şi a libert ilor fundamentale are un în eles autonom şi
trebuie interpretat în contextul Conven iei, şi nu în func ie de sensul pe care îl are în
dreptul intern [a se vedea Hot rârea din 26 martie 1982, pronun at în cauza Adolf
împotriva Austriei, par.30]. Prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din Constitu ie indic

autoritatea competent

s

reglementeze infrac iunile – Parlamentul, respectiv

Guvernul pe calea deleg rii legislative constitu ionale, rela iile sociale reglementate,
procedura şi majoritatea de vot necesare incrimin rii, dispozi iile art.23 alin.(12) din
Constitu ie implic exigen a ca infrac iunile şi pedepsele s fie stabilite numai printr-

sti

un act normativ cu for de lege – „în temeiul legii”, iar prin trimiterea la „condi iile
legii” trebuie realizat coroborarea cu art.1 alin.(5) din Constitu ie care consacr
principiul legalit ii şi care impune obliga ia ca normele adoptate s fie precise, clare
şi previzibile [a se vedea Decizia Cur ii Constitu ionale nr.363 din 7 mai 2015,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.495 din 6 iulie 2015]. O

no iune autonom , care se configureaz pe cale jurispruden ial şi nu are un con inut
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normativ exact, nu poate determina con inutul constitutiv al unei infrac iuni, întrucât
legiuitorul na ional trebuie s foloseasc termeni precişi, clari şi previzibili în
configurarea normei de incriminare. Prin urmare, Curtea constat înc lcarea art.1
alin.(5) din Constitu ie şi din aceast privin .
584.

În schimb, din perspectiva art.30 din Constitu ie, Curtea constat c ,

întrucât limitele impuse libert ii de exprimare sunt ele însele de rang constitu ional,
stabilirea con inutului acestei libert i este de strict interpretare, nicio alt limit

rip
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nefiind admis decât cu înc lcarea literei şi spiritului art.30 din Constitu ie [a se vedea

Decizia nr.629 din 4 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.932 din 21 decembrie 2014, par.48]. În aceste condi ii, Curtea re ine c
textul criticat se subsumeaz limitei libert ii de exprimare stabilit prin art.30

alin.(6) din Constitu ie, potrivit c ruia „libertatea de exprimare nu poate prejudicia

demnitatea, onoarea, via a particular

a persoanei şi nici dreptul la propria

imagine”. De asemenea, având în vedere şi critica de neconstitu ionalitate raportat

la art.31, Curtea observ

c

art.31 alin.(2) din Constitu ie prevede obliga ia

autorit ilor publice de a asigura corecta informare a cet enilor, astfel încât, în mod
evident, şi reprezentan ii acestora, atunci când angajeaz autoritatea public , prin

declara iile lor, trebuie s se supun acestor exigen e constitu ionale.
585.

Cu privire la art.I pct.43 [cu referire la art.277 alin.(32)] din lege, Curtea

constat c acesta incrimineaz „înc lcarea dreptului la un proces echitabil, la

judecarea cauzei de un judec tor impar ial şi independent prin orice interven ie care
afecteaz procesul de repartizare aleatorie a dosarelor”. Textul criticat este clar,

precis şi previzibil sub aspectul elementului material al laturii obiective, aceasta

sti

constituind-o interven ia asupra procesului de repartizare aleatorie a dosarelor. Odat
realizat elementul material, legiuitorul prezum în mod absolut înc lcarea dreptului
la un proces echitabil. Prin urmare, instan ele judec toreşti nu sunt puse s analizeze
dac în urma interven iei realizate s-a înc lcat sau nu dreptul la un proces echitabil,

aceasta fiind prezumat .
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586.

claritate, sfera de aplicare a incrimin rii în sine, în condi iile în care anumite cereri
sunt excluse de la repartizarea aleatorie, Curtea re ine c textul criticat, în mod evident,
se refer

numai la cauzele care sunt supuse repartiz rii aleatorii, astfel încât

sanc ioneaz interven ia persoanei asupra procesului de repartizare a acestor cauze.
De asemenea, Curtea nu poate re ine critica potrivit c reia se instituie un paralelism
legislativ între textul analizat şi art.8 din Codul de procedur penal . Acest din urm
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ur
s

text reprezint o norm de procedur , pe când textul analizat este o norm de drept
material, de incriminare, aşadar, de sanc ionare a înc lc rii unei garan ii a dreptului

la un proces echitabil. Or, ine de competen a legiuitorului s incrimineze faptele care
aduc atingere diverselor valori sociale, inclusiv a celor referitoare la dreptul la un

proces echitabil. Prin urmare, norma de incriminare nu ocroteşte onoarea sau
demnitatea persoanei, ci înf ptuirea justi iei, astfel c ea a fost corect plasat în titlul
referitor la infrac iunile contra înf ptuirii justi iei.
587.

În ceea ce priveşte sus inerea potrivit c ruia textul criticat restrânge

garan iile dreptului la un proces echitabil, la care fac referire, doar la faza de judecat
i numai în ceea ce-l prive te pe judec tor, în condi iile în care acestea ar trebui s

vizeze i etapa urm ririi penale i, implicit, i activitatea procurorilor, Curtea re ine
c elementul material al laturii obiective vizeaz interven ia asupra procesului de
repartizare aleatorie; or, în ceea ce priveşte procurorii, nu exist o repartizare aleatorie

a cauzelor, dup ce art.8 alin.(2) în forma propus spre modificare a Codului de
procedur penal a fost constatat ca fiind neconstitu ional prin Decizia nr.633 din 12

octombrie 2018, astfel c norma de incriminare nu poate privi, în mod conceptual,

sti

activitatea acestora. Totodat , Curtea re ine marja larg de apreciere a legiuitorului în
privin a configur rii normelor penale. Prin urmare, critica de neconstitu ionalitate
formulat nu poate fi re inut .
588.

În aceste condi ii, Curtea nu poate re ine, în privin a art.I pct.43 [cu

referire la art.277 alin.(32)] din lege, criticile de neconstitu ionalitate raportate

la art.1 alin.(5), art.131 alin.(1) şi art.132 alin.(1) din Constitu ie.
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(4.24.) Critica de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.46 [cu referire
la art.290 alin.(3)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) şi (5) din Constitu ie
589.

Art.I pct.46 [cu referire la art.290 alin.(3)] din legea criticat are

urm torul cuprins:

„(3) Mituitorul nu se pedepseşte dac denun

fapta mai înainte ca organul de

urm rire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de
la data s vârşirii acesteia”.

Art.290 alin.(3) din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins:

rip
es
ur
s

590.

„Mituitorul nu se pedepseşte dac denun

fapta mai înainte ca organul de

urm rire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta”.
591.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c textul criticat este

lipsit de claritate, precizie i previzibilitate, întrucât poate fi interpretat în sensul c
mituitorul este pedepsit dac denun area s vâr irii faptei de luare de mit are loc
începând cu prima zi dup împlinirea termenului de un an de la s vârşirea acesteia.
Se sus ine c o astfel de interpretare nu este de natur a motiva denun area comiterii
infrac iunii, deoarece, în foarte pu ine cazuri, denun torii anun

organele de

urm rire penal imediat dup consumarea acesteia, în perioada imediat urm toare
s vâr irii faptei de luare de mit ace tia fiind mul umi i de folosul primit în schimb.
592.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c textul în cauz consacr o cauz special de nepedepsire, care înl tur
r spunderea penal a mituitorului dac denun

fapta mai înainte ca organul de

urm rire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta, îns reduce aplicarea acesteia

la un termen de 1 an de la data s vârşirii faptei. Astfel, dac pân în prezent nu exist
o asemenea limitare temporal , legiuitorul, în noua formul

sti

normativizat

redac ional , introduce termenul de 1 an.
593.

Aceast variant de reglementare a cauzei de nepedepsire prev zut la

art.290 alin.(3) din Codul penal a fost corelat de legiuitor cu termenul de 1 an
prev zut la art.290 alin.(11) din Codul de procedur penal , prin art.I pct.189 din
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de
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procedur penal , precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004
privind organizarea judiciar , conform c ruia „pentru ca o persoan s beneficieze
de dispozi iile referitoare la reducerea limitelor de pedeaps denun ul trebuie s fie
depus într-un termen de maximum 1 an de la data la care persoana a luat cunoştin
de s vârşirea infrac iunii”. Referitor la dispozi ia legal anterior men ionat , prin
Decizia nr.633 din 12 octombrie 2018, Curtea a re inut c legiuitorul limiteaz
acordarea beneficiului referitor la reducerea limitelor pedepsei prev zute de lege doar
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la situa ia în care denun ul este depus într-un termen de maximum 1 an de la data la
care persoana denun toare a luat cunoştin de s vârşirea infrac iunii. Cu alte cuvinte,

legiuitorul condi ioneaz aplicarea regimului sanc ionator mai blând de conduita
responsabil , cooperant , adoptat în scopul realiz rii interesului general al societ ii
în descoperirea i pedepsirea faptelor penale. A adar, legiuitorul vine s gratifice un
comportament care valorizeaz atât interesul public, general, al afl rii adev rului, cât
i interesul particular al denun torului. Noua reglementare nu împiedic persoana

care are cuno tin de s vâr irea unei fapte penale de a denun a persoanele f ptuitoare
i dup expirarea termenului de un an de la data la care a aflat de comiterea infrac iunii,

în acest caz îns ea ac ionând exclusiv în valorizarea interesului general, nemaiputând
cere acordarea beneficiului legal. Prin aceea i decizie, Curtea a re inut c adoptarea

acestei solu ii legislative constituie op iunea legiuitorului în reglementarea institu iei
denun ului, op iune care respect marja de apreciere în interiorul c reia acesta are

libertatea de a dispune, astfel c dispozi iile art.I pct.189 referitoare la art.290 alin.(11)

din Codul de procedur penal sunt constitu ionale în raport de criticile invocate. Or,
considerentele Decizia nr.633 din 12 octombrie 2018 anterior invocate sunt aplicabile

sti

mutatis mutandis i cu privire la prevederile art.I pct.46 din lege referitoare la art.290
alin.(3) din Codul penal.
594.

natur

Mai mult, Curtea re ine c prevederile art.I pct.46 din lege sunt de

a completa politica penal

a statului în domeniul descoperirii

i

sanc ion rii faptelor de corup ie, acestea reprezentând, totodat , op iunea
legiuitorului, exprimat conform dispozi iilor art.61 alin.(1) din Codul penal i
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în marja de apreciere prev zut de acestea, nefiind contrare art.1 alin.(3) şi (5)
din Constitu ie.

(4.25.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.47 [cu
referire la art.291 alin.(1)] din lege în raport cu art.1 alin.(5) din Constitu ie
595.

Art.I pct.47 [cu referire la art.291 alin.(1)] din lege are urm torul

cuprins:

„(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase
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materiale, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, s vârşit de c tre o
persoan care are influen

sau las s se cread c are influen

asupra unui

func ionar public şi care promite c îl va determina pe acesta, promisiune urmat de
interven ia la acel func ionar pentru a îl determina s
îndeplineasc , s

urgenteze ori s

îndeplineasc , s

nu

întârzie îndeplinirea unui act ce intr

în

îndatoririle sale de serviciu sau s îndeplineasc un act contrar acestor îndatoriri,

se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”.
596.

Art.291 alin.(1) din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins:

„(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase,

direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, s vârşit de c tre o persoan care
are influen

sau las s se cread c are influen

asupra unui func ionar public şi

care promite c îl va determina pe acesta s îndeplineasc , s nu îndeplineasc , s

urgenteze ori s întârzie îndeplinirea unui act ce intr în îndatoririle sale de serviciu
sau s îndeplineasc un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea
de la 2 la 7 ani”.
597.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c modificarea operat

sti

în privin a infrac iunii de trafic de influen condi ioneaz re inerea acestei infrac iuni
de ob inerea de foloase materiale. O asemenea modificare legislativ nu respect
nevoia de a proteja în mod eficient valori sociale importante; de asemenea, se
men ioneaz c aceast modificare nu este o cerin

a vreunei decizii a Cur ii

Constitu ionale şi, în plus, încalc Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite împotriva
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corup iei şi Conven ia penal privind corup ia, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie
1999, adoptat sub auspiciile Consiliului Europei.
598.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat faptul c sfera de inciden a infrac iunii de trafic de influen a fost redus ,
întrucât, pe de o parte, elementul material al laturii obiective se va putea re ine numai
dac vizeaz un folos material, iar, pe de alt parte, una dintre cerin ele esen iale a
fost reconfigurat , în sensul c ea nu mai priveşte promisiunea persoanei de a-l

rip
es
ur
s

determina pe func ionarul public s îndeplineasc , s nu îndeplineasc , s urgenteze
ori s

întârzie îndeplinirea unui act ce intr

în îndatoririle sale, ci faptul c

promisiunea astfel realizat trebuie s fie urmat de interven ia efectiv la acel

func ionar pentru a-l determina s îndeplineasc , s nu îndeplineasc , s urgenteze
ori s întârzie îndeplinirea unui act ce intr în îndatoririle sale.
599.

Cu privire la prima limitare relevat , se constat c , prin Decizia nr.584

din 25 septembrie 2018, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, la
data pronun rii prezentei decizii, Curtea a re inut c o exigen a statului de drept o
reprezint combaterea fenomenului corup iei şi c legiuitorul nu are competen a de a
limita sfera de cuprindere a infrac iunii de corpu ie doar în func ie de natura material
a folosului ob inut, în condi iile în care intensitatea lez rii rela iilor sociale ocrotite
este aceeaşi, indiferent c folosul ob inut este unul patrimonial sau nepatrimonial. O
asemenea diferen iere realizat în func ie de natura folosului, pe de o parte, duce la o

dezincriminare a unei categorii de acte de corup ie care produc un folos nepatrimonial,
iar, pe de alt parte, relev faptul c legiuitorul, în mod implicit, accept şi tolereaz
categoriile de acte de corup ie care nu implic un folos patrimonial, ci nepatrimonial,

sti

ceea ce este contrar exigen elor statului de drept.
600.

În jurispruden a sa, Curtea a ar tat c no iunea de „alte foloase” are,

potrivit Dic ionarului explicativ al limbii române, sensul de avantaj, beneficiu, câştig,

profit. Banii pot fi efectivi (monede) sau sub form de valori ori titluri de orice fel

echivalând bani, iar prin expresia „alte foloase” se poate în elege orice fel de avantaje
patrimoniale (de pild , bunuri, comisioane, împrumuturi, premii, amânarea pl ii unei
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datorii, folosin a gratuit a unei locuin e, presta iuni de servicii în mod gratuit,
promovarea în serviciu), dar şi nepatrimoniale (de pild , acordarea unui titlu sau a
unui grad, ori a altei distinc ii onorifice), toate acestea nefiind legal datorate (foloase
necuvenite), deci având caracter de retribu ie, de plat (r splata). Foloasele ob inute
reprezint un contraechivalent al conduitei lipsite de probitate a persoanei [Decizia
nr.489 din 30 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.661
din 29 august 2016, par.49, cu referire la infrac iunea de trafic de influen ].

Prin urmare, condi ionarea elementului material al infrac iunii de

rip
es
ur
s

601.

foloasele materiale pretinse/ primite/ acceptate reprezint o restrângere nepermis a
condi iilor de incriminare a traficului de influen , din moment ce sunt excluse
foloasele nemateriale – nepatrimoniale. Se ajunge la sustragerea unui act de corup ie

din sfera incrimin rii, ceea ce este contrar art.1 alin.(3) din Constitu ie.
Prin aceeaşi decizie precitat , Curtea, la par.48, a statuat c noua lege

602.

penal a preluat textul referitor la infrac iunea de trafic de influen din Codul penal
anterior cu unele modific ri. În timp ce, potrivit art.257 din Codul penal din 1969,
elementul material al faptei trebuia s se realizeze de c tre o persoan care avea

influen

sau l sa s se cread c are influen

asupra unui func ionar pentru a-l

determina s fac ori s nu fac un act ce intra în atribu iile sale de serviciu, noua lege
penal prevede c elementul material trebuie s se realizeze de c tre o persoan care
are influen

sau las s se cread c are influen

asupra unui func ionar public şi

care promite c îl va determina s îndeplineasc , s nu îndeplineasc , s urgenteze ori
s întârzie îndeplinirea unui act ce intr în îndatoririle sale de serviciu sau s

îndeplineasc un act contrar acestor îndatoriri. Curtea a observat c legiuitorul a

sti

descris mai bine modalit ile de incriminare pentru a evita arbitrariul în aplicarea legii
penale, inând cont de faptul c , în practic , se întâlnesc asemenea modalit i de
s vârşire a faptei. Curtea a re inut, de asemenea, c elementul material al faptei de
trafic de influen

cuprinde trei modalit i normative, respectiv primirea (intrarea

efectiv în posesia sumei de bani, a unui folos), pretinderea (formularea de c tre
f ptuitor nemijlocit, în mod expres sau tacit, a solicit rii unei sume de bani, a unui
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bun sau alte valori), acceptarea de promisiuni (manifestarea acordului cu privire la
promisiunile f cute sau banii/foloasele oferite de c tre cump r torul de influen ),
aceste no iuni având în elesul din vorbirea curent şi nu difer de sensul termenilor
utiliza i la infrac iunea de luare de mit . Curtea a observat c infrac iunea de trafic de
influen

este una comisiv şi se realizeaz prin cel pu in una dintre modalit ile

normative precitate, acestea fiind alternative, toate referindu-se la bani sau „alte
foloase”, pentru existen a elementului material şi deci a infrac iunii de trafic de

rip
es
ur
s

influen , nefiind necesar ca pretinderea banilor sau folosului, acceptarea
promisiunii de foloase ori a darurilor s fi fost urmat de executare, adic de
satisfacerea preten iei sau de respectarea promisiunii de foloase. De asemenea,
Curtea a re inut c nu este necesar ca actul ce intr în atribu iile func ionarului sau

altui salariat s fi fost efectuat, este suficient c s-au primit ori pretins foloase sau c

s-au acceptat promisiuni de foloase în vederea determin rii func ionarului sau altui
salariat, fiind indiferent faptul c ini iativa apar ine traficantului sau persoanei

interesate ca influen a s fie exercitat .
603.

Curtea a mai observat [par.52 al aceleiaşi decizii] c pentru existen a

infrac iunii de trafic de influen

nu are relevan

dac pretinderea folosului a fost

satisf cut , nici dac acceptarea promisiunii unor foloase a fost urmat de prestarea
acestora, nu intereseaz dac interven ia pe lâng un func ionar sau alt salariat s-a
produs sau nu, nici dac

prin interven ie (real

sau presupus ) se urm reşte

determinarea unei ac iuni licite (efectuarea corect de c tre un func ionar sau alt
salariat a unui act ce intr în atribu iile sale de serviciu) sau a unei ac iuni ilicite
(efectuarea incorect a actului) ori determinarea unei inac iuni licite (ab inerea de

sti

la efectuarea unui act abuziv) sau a unei inac iuni ilicite (neîndeplinirea unei
îndatoriri de serviciu), de vreme ce dezaprobarea exprimat prin incriminarea faptei
de trafic de influen

priveşte scopul urm rit de infractor, nu ca un rezultat, ci ca o

caracterizare a ac iunii de traficare a influen ei reale sau presupuse.
604.

Prin aceeaşi decizie [par.55], Curtea a observat c , în ipoteza în care

f ptuitorul las s se cread c are influen , deşi nu are, este vorba şi de inducerea în
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eroare, de o înşel ciune pe care traficul de influen

Curtea a re inut c , potrivit practicii judiciare, prevalarea de o influen inexistent în
realitate asupra unui func ionar sau pretinderea sau primirea de bani urmat de
neexercitarea ulterioar a influen ei pentru îndeplinirea actului, deşi constituie o
prezentare ca adev rat a unei fapte mincinoase, realizeaz elementul material al
infrac iunii de trafic de influen , aceasta având un alt obiect juridic (rela iile sociale
referitoare la buna desf şurare a raporturilor de serviciu) fa

de infrac iunea de

rip
es
ur
s

înşel ciune (rela iile sociale referitoare la patrimoniu), infrac iunea de trafic de
influen

existând independent de producerea unei pagube materiale, aşa cum este

cazul infrac iunii de înşel ciune. Pe cale jurispruden ial s-a re inut îns c , dac actul

a fost îndeplinit f r s se fi f cut nicio interven ie şi totuşi se pretind bani sau alte
foloase, fapta constituie înşel ciune. S-a mai statuat c nu exist trafic de influen
dac inculpatul nu s-a prevalat de vreo influen

pe lâng vreun func ionar, ci a luat

suma de bani pentru serviciile pe care el personal putea s le fac celor care au dat
banii, existând în acest caz infrac iunea de luare de mit .
605.

Curtea a re inut, în par.66 al aceleiaşi decizii, c , potrivit jurispruden ei,

pentru existen a infrac iunii de trafic de influen , nu are relevan

dac pretinderea

folosului a fost satisf cut , nici dac acceptarea promisiunii unor foloase a fost
urmat de prestarea acestora. Nu este relevant dac interven ia s-a produs ori nu,
precum şi momentul în care aceasta s-a realizat, raportat la momentul s vârşirii uneia

din ac iunile ce constituie elementul material al infrac iunii, deoarece producerea

interven iei nu este o condi ie pentru existen a traficului de influen .
606.

esen ial , promisiunea interven iei, nu producerea interven iei. Obiectul

sti

cerin

Cele de mai sus demonstreaz faptul c infrac iunea analizat vizeaz , ca

juridic al infrac iunii îl reprezint rela iile sociale care se nasc şi se dezvolt în
leg tur cu ocrotirea func ionarilor publici sau a altor persoane asimilate împotriva
actelor de suspiciune c ar putea fi corup i de c tre autorii traficului de influen .
Incriminarea este menit , aşadar, s protejeze func ionarul public de b nuielile sau
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suspiciunile de corup ie, asigurându-se, astfel, serviciului public o necesar ap rare şi
Deplasând centrul de greutate al infrac iunii c tre producerea de

rezultate, legiuitorul nu face decât s îi altereze natura sa juridic ; s-ar în elege c o
persoan îşi poate trafica influen a, îns , aceast fapt devine infrac iune de abia când
realizeaz actul de interven ie. Or, Curtea observ c probitatea func ionarilor publici
nu se asigur , prin tolerarea unui complex de fapte care se repercuteaz negativ asupra

rip
es
ur
s

serviciului public, ci printr-o incriminare care s risipeasc suspiciunile rezultate din

astfel de fapte. Prin urmare, legiuitorul nu face altceva decât s sl beasc standardul
de protec ie al func ionarilor publici, expunându-i unor situa ii care duc la
decredibilizarea acestora şi crearea unei st ri de neîncredere în activitatea acestora.
608.

În consecin , eliminându-se un mijloc de natur penal care s

apere integritatea şi probitatea func ionarilor publici, rezult o înc lcare a
obliga iilor pozitive rezultate din art.1 alin.(3) din Constitu ie în sarcina statului.
609.

De asemenea, Curtea constat

înc lcarea art.11 alin.(1) din

Constitu ie, prin raportare la art.12 din Conven ia penal cu privire la corup ie,
adoptat de Consiliul Europei la 27 ianuarie 1999, la Strasbourg, ratificat de
România prin Legea nr.27/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.65 din 30 ianuarie 2002, care prevede c

„Fiecare parte adopt

m surile

legislative şi alte m suri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infrac iune,
conform dreptului s u intern, dac s-a s vârşit cu inten ie, fapta de a propune, de a
oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit, cu titlu de remunera ie,
oricui afirm sau confirm c este capabil s exercite o influen

în luarea unei

sti

decizii de c tre oricare dintre persoanele vizate de art.2, art.4-6 şi de art.9-11,
indiferent dac folosul necuvenit este pentru sine sau pentru altcineva, precum şi
fapta de a solicita, de a primi sau de a accepta oferta ori promisiunea, cu titlu de
remunera ie, pentru o astfel de influen , indiferent dac influen a este sau nu este
exercitat ori dac influen a presupus produce sau nu produce rezultatul dorit”.
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(4.26.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.49 [cu
referire la art.295 alin.(3)] din lege în raport cu art.1 alin.(5) din Constitu ie
610.

Dispozi iile art.I pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)] din lege au

urm torul cuprins: „(3) Ac iunea penal se pune în mişcare la plângerea prealabil .
Împ carea p r ilor înl tur r spunderea penal ”.
611.

Dispozi iile art.295 din Codul penal, în forma în vigoare, nu con in

alin.(3).

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii arat c , potrivit art.159 alin.(1)

rip
es
ur
s

612.

din Codul penal, împ carea poate interveni numai în cazul în care ac iunea penal sa pus în mişcare din oficiu. Prin urmare, împ carea nu opereaz

în privin a

infrac iunilor cu privire la care punerea în mişcare a ac iunii penale se realizeaz prin
plângerea prealabil a persoanei v t mate. Pentru acest motiv, se sus ine c textul

criticat încalc prevederile art.1 alin.(5) din Constitu ie în componenta sa referitoare
la principiul securit ii raporturilor juridice.
613.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c textul criticat introduce, în cuprinsul art.295 din Codul penal, un nou alineat,

alin.(3), conform c ruia ac iunea penal , în cazul infrac iunii de delapidare, se pune

în mi care la plângerea prealabil , iar împ carea p r ilor înl tur r spunderea penal .

Institu ia împ c rii este reglementat la art.159 din Codul penal, ca fiind una dintre
cauzele care înl tur

r spunderea penal . Potrivit alin.(1) al art.159 anterior

men ionat, împ carea poate interveni doar în cauzele în care punerea în mi care a
ac iunii penale se face din oficiu, dac legea o prevede în mod expres.
614.

La rândul s u, plângerea prealabil este reglementat , la art.295 din

sti

Codul de procedur penal , ca o excep ie de la regula conform c reia punerea în
mi care a ac iunii penale se face din oficiu. Astfel, dispozi iile alin.(1) al art.295

anterior referit prevede c punerea în mişcare a ac iunii penale se face numai la
plângerea prealabil a persoanei v t mate, în cazul infrac iunilor pentru care legea
prevede c este necesar o astfel de plângere.
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615.

vederea înl tur rii r spunderii penale i, prin urmare, a încet rii procesului penal,
conform art.396 alin.(6) din Codul de procedur penal , doar în ipoteza punerii în
mi care, din oficiu, a ac iunii penale. Aceast solu ie este, de altfel, logic , întrucât,
conform aceleia i dispozi ii procesual penale anterior men ionate, în situa ia punerii
în mi care a ac iunii penale la plângerea prealabil a persoanei v t mate, cauza de
înl turare a r spunderii penale, este retragerea plângerii prealabile, reglementat la

rip
es
ur
s

art.158 din Codul penal. Acesta din urm prevede, la alin.(1), c retragerea plângerii
prealabile poate interveni pân la pronun area unei hot râri definitive, în cazul
infrac iunilor pentru care punerea în mişcare a ac iunii penale este condi ionat de
introducerea unei plângeri prealabile.
616.

Prin urmare, prin art.I pct.49 din legea criticat , a fost introdus la

alin.(3) al art.295 din Codul penal, o dispozi ie legal care nu este corelat cu
prevederile legale ale art.158-159 din Codul penal, reglementarea de c tre legiuitor
a punerii în mi care a ac iunii penale la plângerea prealabil , în cazul infrac iunii
de delapidare, f când imposibil încetarea procesului penal ca urmare a împ c rii
p r ilor. A a fiind, textul criticat este gre it prin raportare la ansamblul dispozi iilor

titlului VII al p r ii generale a Codului penal i creeaz incertitudine în privin a
aplic rii, atât a prevederilor art.158 i art.159 din Codul penal, cât i a dispozi iilor
art.396 din Codul de procedur penal .
617.

Având în vedere aceste considerente, Curtea re ine c dispozi iile

art.I pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)] din lege încalc standardele de calitate
a legii impuse de prevederile art.1 alin.(5) din Constitu ie, conform c rora

sti

dispozi iile legale trebuie s fie clare, precise i previzibile.
(4.27.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.50 [cu

referire la art.297 alin.(1)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) şi (5) şi art.11 alin.(1)
din Constitu ie
618.

Art.I pct.50 [cu referire la art.297 alin.(1)] din lege are urm torul

cuprins:
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„(1) Fapta func ionarului public, aflat în exerci iul atribu iilor de serviciu
reglementate expres prin legi, ordonan e de guvern sau ordonan e de urgen , care
refuz s îndeplineasc un act sau îl îndeplineşte prin înc lcarea atribu iilor astfel
reglementate, a unor dispozi ii exprese dintr-o lege, ordonan
ordonan

de guvern sau

de urgen , în scopul de a ob ine pentru sine, so , rud sau afin pân la

gradul II inclusiv, un folos material necuvenit şi prin aceasta cauzeaz o pagub cert
şi efectiv mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o

rip
es
ur
s

v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice,
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amend ”;
619.

Art.297 alin.(1) din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins:

„(1) Fapta func ionarului public care, în exercitarea atribu iilor de serviciu, nu

îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzeaz o

pagub ori o v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice
sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o func ie public ”. Curtea re ine c , prin
Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, a admis excep ia de neconstitu ionalitate şi a
constatat c dispozi iile art.297 alin.(1) sunt constitu ionale în m sura în care prin
sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se în elege

„îndeplineşte prin înc lcarea legii”.
620.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c

modificarea

infrac iunii de abuz în serviciu reprezint în realitate o dezincriminare par ial a
acestei infrac iuni, iar elementele introduse de legiuitor nu au leg tur cu Decizia
Cur ii Constitu ionale nr.405 din 15 iunie 2016. Astfel, sunt reduse limitele de
reducerea termenelor de prescrip ie a r spunderii

sti

pedeaps , având drept consecin

penale, este introdus scopul calificat, ca element de tipicitate, prin inserarea sintagmei
„în scopul de a ob ine un folos material patrimonial” şi este condi ionat ob inerea
folosului pentru „sine, so , rud sau afin pân la gradul II inclusiv” şi excluderea
celei mai întâlnite forme a abuzului care presupune ob inerea unui folos material. Se
mai indic faptul c textul analizat se suprapune par ial cu textul art.301 din Codul
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penal referitor la infrac iunea de folosire a func iei pentru favorizarea unor persoane,
care interzice, f r a fi necesar înc lcarea unei dispozi ii legale, luarea unor decizii
sau atribuirea contractelor de c tre func ionar membrilor de familie enumera i şi în
cuprinsul art.297 din Codul penal. Totodat , prin modificarea elementului material al
laturii obiective a infrac iunii de abuz în serviciu din „neîndeplinirea unui act” în
„refuzul de a îndeplini un act” sunt excluse toate acele situa ii în care func ionarul
public las în nelucrare un act ce trebuia îndeplinit, dar nu îşi exprim refuzul explicit

rip
es
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sau nu îi este solicitat o astfel de atitudine, mai ales în cazul în care func ionarul
public este conduc torul institu iei, caz în care se poate imagina c sfera persoanelor
care i-ar putea solicita s exprime inten ia de a nu îndeplini actul este foarte restrâns .
621.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c sintagma „în scopul de a ob ine pentru sine, so , rud sau afin pân la
gradul II inclusiv” încalc art.11 alin.(1) din Constitu ie prin raportare la art.19 din

Conven ia Na iunilor Unite împotriva corup iei, adoptat
octombrie 2003, ratificat

la New York la 31

de România prin Legea nr.365/2004, publicat

în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.903 din 5 octombrie 2004, conform c ruia
„Fiecare stat parte are în vedere s adopte m surile legislative şi alte m suri care se
dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infrac iune, în cazul în care
actele au fost s vârşite cu inten ie, faptei unui agent public de a abuza de func iile
sau de postul s u, adic de a îndeplini ori de a se ab ine s îndeplineasc , în exerci iul

func iilor sale, un act cu înc lcarea legii, cu scopul de a ob ine un folos necuvenit
pentru sine sau pentru alt persoan sau entitate”. Curtea observ , aşadar, c textul
Conven iei nu condi ioneaz folosul necuvenit ob inut de calitatea beneficiarului. De

sti

asemenea, sintagma „un folos material” încalc art.11 alin.(1) prin raportare la art.19

din aceeaşi Conven ie. Textul Conven iei nu reglementeaz vreo anumit natur a

folosului, ci orice folos, fie c este patrimonial sau nepatrimonial.
622.

Distinct de înc lcarea art.11 alin.(1) din Constitu ie, Curtea re ine c

aceste sintagme încalc şi art.1 alin.(3) din Constitu ie, întrucât ob inerea de foloase
materiale pentru sine, so , rud sau afin pân la gradul II inclusiv creeaz premisa
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necesar realiz rii unor v dite acte de abuz în serviciu ai c ror beneficiari s fie ter e
persoane care nu au nici un grad de rudenie sau afinitate cu autorul faptei. Întrucât
textul nu se refer la membrul de familie în sensul art.177 din Codul penal rezult c
un abuz în serviciu realizat în favoarea concubinului nu poate fi calificat drept abuz
în serviciu, nefiind îndeplinit aceast cerin esen ial a textului de incriminare. Îns ,
distinct de aceast problem , abuzul în serviciu, prin natura sa, nu se caracterizeaz
şi nu este condi ionat de leg tura de rudenie/ afinitate/ afectiv / politic etc. a

rip
es
ur
s

persoanei în cauz , ci de actul s u contrar legii, realizat în considerarea func iei sale.
Totodat , limitarea cerin ei esen iale la ob inerea numai de foloase materiale este de

natur a reduce sfera de aplicare a infrac iunii analizate, iar valorile sociale presupus
a fi ocrotite prin aceasta – buna func ionare a entit ilor publice – vor cunoaşte o
protec ie mult diminuat .
623.

De asemenea, Curtea constat c , stabilind o cerin

esen ial pentru

existen a abuzului în serviciu, circumscris unui scop avut în vedere de autorul acestuia,
respectiv de aproprierea unor foloase necuvenite, legiuitorul mut centrul de greutate

al infrac iunii de la protejarea unit ilor publice la verificarea folosului realizat de
c tre autor. Prin urmare, Curtea constat c , potrivit textului criticat, dac subiectul

activ al infrac iunii nu realizeaz vreun folos din fapta sa, dar a v t mat drepturi/
interese legitime ale persoanelor [retroced ri de terenuri cu înc lcarea legii în
considerarea func iei de inute] acesta nu s vâr e te infrac iunea de abuz în serviciu.
624.

Curtea re ine c introducerea unei asemenea cerin e esen iale printre

condi iile de tipicitate ale infrac iunii duce, în sine, la restrângerea sferei sale de
aplicare, cu grave consecin e asupra drepturilor şi libert ilor fundamentale. De multe

sti

ori repara ia civil nu este îndeajuns şi de aceea se impune şi o protec ie penal

corespunz toare în ipoteza lez rii acestora. Prin urmare, având în vedere modul de
formulare a textului, acesta creeaz premisele necesare înc lc rii unor drepturi şi
libert i fundamentale care se afl

în rela ie direct

cu atribu iile de serviciu

îndeplinite de func ionarul public, subiect activ al infrac iunii, ceea ce, prin amploarea

281

e.r
o

sa, reprezint o amenin are la adresa statului de drept. În aceste condi ii, Curtea
constat şi înc lcarea prin textul criticat a prevederilor art.1 alin.(3) din Constitu ie.
625.

Curtea mai constat c a fost modificat elementul material al laturii

obiective a infrac iunii de abuz în serviciu din „neîndeplinirea unui act” în „refuzul
de a îndeplini un act”. Prin urmare, infrac iunea devine una comisiv în sensul c
trebuie s existe un refuz materializat al subiectului activ, mai exact un act al acestuia
prin care refuz îndeplinirea unei competen e legale care îi incumb . Or, în realitate,

rip
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prin natura sa, abuzul în serviciu poate fi s vârşit atât printr-o ac iune, cât şi printr-o

inac iune. Faptul de a considera c aceast infrac iune este numai una comisiv
lezeaz capacitatea statului de a corecta conduita func ionarilor publici prin tragerea
lor la r spundere penal . S-ar accepta c abuzul în serviciu va presupune doar

exercitarea defectuoas a competen elor func ionarului [prin refuzul de a îndeplini un
act], nu şi neexercitarea acestor competen e, ipoteze alternative de s vârşire a
infrac iunii la fel de grave atât pentru buna desf şurare a activit ii entit ilor publice,

cât şi pentru imaginea şi standardul de profesionalism asociat func iei publice. Prin
urmare, reconfigurarea elementului material al laturii obiective a infrac iunii de abuz
în serviciu este contrar art.1 alin.(3) din Constitu ie, lipsind statul de o pârghie legal
important care s descurajeze înc lcarea îndatoririlor de serviciu.
626.

De asemenea, Curtea mai constat c legiuitorul nu a pus de acord

prevederile art.297 din Codul penal cu Decizia Cur ii Constitu ionale nr.405 din 15
iunie 2016. În aplicarea Deciziei nr.405 din 15 iunie 2016, legiuitorul ar fi trebuit s

fie mai ales preocupat de definirea intensit ii v t m rii cu referire la drepturile sau

interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice, şi nu de stabilirea unui prag

sti

valoric derizoriu în sine, care, în realitate, nu rezolv problema caracterului de ultima
ratio a sanc iunii penale. Practic, prin modul de reglementare a textului analizat, vor
persista aceleaşi probleme cu privire la dificultatea delimit rii diverselor forme de
r spundere, fa de cea penal . Prin urmare, Curtea constat c legiuitorul a înc lcat
prevederile art.147 alin.(1) şi (4) din Constitu ie, ignorând viziunea de ansamblu ce
rezult din decizia Cur ii Constitu ionale asupra infrac iunii antereferite.
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627.

referire la art.297 alin.(1)] din lege încalc art.1 alin.(3), art.11 alin.(1) şi art.147
alin.(1) şi (4) din Constitu ie.

(4.28.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.51 [cu
referire la art.297 alin.(3)] din lege în raport cu art.1 alin.(5) şi art.11 alin.(1) din
Constitu ie
628.

Art.I pct.51 [cu referire la art.297 alin.(3)] din lege are urm torul

rip
es
ur
s

cuprins: „(3) Dispozi iile alineatelor (1) şi (2) nu se aplic în cazul elabor rii,

emiterii şi aprob rii actelor adoptate de Parlament sau Guvern”.
629.

Art.297 alin.(3) din Codul penal este propus a fi introdus, astfel încât

nu exist un text legal cu o solu ie legislativ corespondent .
630.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c , prin modificarea

introdus de prezentul text, sunt afectate valori sociale protejate de Constitu ie, prin
nesanc ionarea înc lc rii unor rela ii sociale ce ar avea drept consecin existen a unei
amenin ri cu privire la institu iile statului de drept, democra ie, drepturile omului,
echitatea şi justi ia social . Or, Parlamentul nu-şi poate exercita competen a de
incriminare şi de dezincriminare a unor fapte antisociale, decât cu respectarea
normelor şi principiilor consacrate prin Constitu ie.
631.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c premisa acestui text ar consta în faptul c abuzul în serviciu se aplic în

cazul elabor rii, emiterii şi aprob rii actelor adoptate de Parlament sau Guvern.
Curtea a antamat subiectul inciden ei legii penale în cazul adopt rii unui act juridic
normativ cu ocazia pronun rii Deciziei nr.405 din 15 iunie 2016, analizând no iunea

sti

de „act”, existent în con inutul infrac iunii de abuz în serviciu. Cu acel prilej, Curtea
a ar tat c în sfera de cuprindere a acestei no iuni nu poate intra şi actul juridic
normativ, întrucât, în aceast situa ie, legisla ia penal ar interfera cu proceduri
judiciare reglementate de legiuitor în mod expres printr-o legisla ie distinct ,
respectiv excep ia de nelegalitate/ excep ia de neconstitu ionalitate.
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Prin Decizia nr.68 din 27 februarie 2017, paragraful 112, a statuat c nu
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632.

este de acceptat ca autoritatea legiuitoare primar sau delegat (parlamentari sau
miniştri) s intre sub inciden a legii penale prin însuşi faptul adopt rii sau particip rii
la actul decizional al adopt rii actului normativ, aceasta îndeplinindu-şi o atribu ie
constitu ional . În virtutea imunit ii care înso eşte actul decizional de legiferare, care
este aplicabil mutatis mutandis şi membrilor Guvernului, niciun parlamentar sau
ministru nu poate fi tras la r spundere pentru opiniile politice sau ac iunile exercitate

rip
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s

în vederea elabor rii ori adopt rii unui act normativ cu putere de lege [Decizia nr.757
din 23 noiembrie 2017, par.65].
633.

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 [Decizia nr.68 din 27 februarie 2017, paragraful 111]. Numai
adoptarea actelor cu caracter individual este vizat de legea penal , în sensul c numai
acestea pot realiza elementul material al unei infrac iuni date [Decizia nr.757 din 23

noiembrie 2017, par.68].
634.

Prin urmare, din cele de mai sus, rezult c în nici un caz prin elaborarea,

emiterea şi aprobarea unui act normativ primar/ secundar de c tre Parlament sau

Guvern, dup caz, nu se poate angaja r spunderea penal pentru infrac iunea de abuz
în serviciu. Dac s-ar fi dorit exprimarea acestui considerent de principiu din

jurispruden a Cur ii Constitu ionale, textul analizat trebuia s se refere numai la actele
normative adoptate de Parlament şi Guvern. În schimb, textul, aşa cum este redactat,

permite chiar membrilor Guvernului ca atunci când ini iaz / avizeaz

acte

sti

administrative individuale s încalce legea, f r a s vârşi infrac iunea de abuz în

serviciu, ceea ce contravine art.16 alin.(1) şi (2) din Constitu ie referitor la principiul
egalit ii.

635.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea constat c art.I pct.51 [cu

referire la art.297 alin.(3)] din lege contravine art.1 alin.(5), art.16 alin.(1) şi (2)

şi art.147 alin.(4) din Constitu ie.
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(4.29.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.52 [cu
referire la abrogarea art.298] din lege în raport cu art.1 alin.(3) i (5) din
Constitu ie
636.

Dispozi iile art.I pct.52 [cu referire la art.298] din lege au urm torul

cuprins: „Articolul 298 se abrog ”.
637.

Dispozi iile art.298 din Codul penal, în forma în vigoare, au

urm torul cuprins: „Înc lcarea din culp de c tre un func ionar public a unei

rip
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s

îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei
defectuoas , dac prin aceasta se cauzeaz o pagub ori o v t mare a drepturilor
sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend .”
638.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c abrogarea art.298 din

Codul penal referitor la neglijen a în serviciu încalc

art.1 alin.(3) şi (5) din

Constitu ie, în condi iile în care este necesar sanc ionarea faptelor antisociale
s vârşite de func ionari publici, chiar şi din culp , astfel de fapte fiind considerate mai
grave prin prisma func iei publice ocupate. Se arat c abrogarea realizat sunt
afecteaz valori sociale protejate de Constitu ie, prin nesanc ionarea înc lc rii unor
rela ii sociale, ce ar avea drept consecin

existen a unei amenin ri cu privire la

institu iile statului de drept, democra ie, drepturile omului, echitatea şi justi ia social .
Or, nevoia protej rii acestor valori este statuat şi în Decizia Cur ii Constitu ionale
nr.518 din 6 iulie 2017, par.25-28.
639.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c textul criticat abrog dispozi iile art.298 din Codul penal referitoare la infrac iunea
în serviciu, care, potrivit prevederilor legale în vigoare, const în

sti

de neglijen

înc lcarea din culp , de c tre un func ionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin
neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoas , dac prin aceasta se
cauzeaz o pagub ori o v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau ale unei persoane juridice.
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640.

constitu ionalitate, Curtea pronun ând, în acest sens, Decizia nr.518 din 6 iulie 2017,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.765 din 26 septembrie 2017,
prin care a constatat c dispozi iile art.249 alin.1 din Codul penal din 1969 şi ale
art.298 din Codul penal sunt constitu ionale în m sura în care prin sintagma
„îndeplinirea ei defectuoas ” din cuprinsul acestora se în elege „îndeplinirea prin
înc lcarea legii". Prin decizia anterior men ionat , paragrafele 25-28, Curtea a re inut,

rip
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dintr-o perspectiv istoric , faptul c infrac iunea de neglijen

în serviciu a fost

incriminat , pentru început, în art.242 din Codul penal din 1936, publicat în Monitorul
Oficial al României, nr.65 din 18 martie 1936, titlul III – „Crime şi delicte contra
administra iei publice”, capitolul I – „Delicte s vârşite de func ionarii publici",

sec iunea a III-a – „Neglijen a în func iuni”. S-a ar tat c , în forma ini ial , art.242
din Codul penal din 1936 incrimina neglijen a în func iuni numai pentru gestionari,

avea ca obiect ap rarea patrimoniului public şi prevedea c „Func ionarul public care,

prin neglijen , neprevedere sau uşurin în supraveghere sau paza banilor, valorilor,
actelor sau oric ror lucruri ce i-au fost încredin ate, în virtutea func iunii sale, va fi
pricinuit sustragerea sau distrugerea lor, comite delictul de neglijen

în func iune şi

se pedepseşte cu închisoare corec ional de la 3 luni la un an şi amend de la 2.000
la 5.000 lei”. Ulterior, aceast incriminare a fost extins pentru to i func ionarii
publici, dispozi iile art.242 din Codul penal din 1936 fiind modificate succesiv prin

Decretul nr.192/1950, publicat în Buletinul Oficial nr.67 din 5 august 1950, prin
Decretul nr.202/1953, publicat în Buletinul Oficial nr.15 din 14 mai 1953, şi prin
Decretul nr.318/1958, publicat în Buletinul Oficial nr.27 din 21 iulie 1958. Dup

sti

modificarea art.242 din Codul penal din 1936, prin Decretul nr.212/1960, publicat în
Buletinul Oficial nr.8 din 17 iunie 1960, titlul sec iunii III – „Neglijen a în func ie” a
capitolului I, titlul III al Codului penal din 1936, a fost înlocuit cu „Neglijen a în
serviciu”, pentru a se pune de acord titlul sec iunii cu denumirea infrac iunii, iar textul

prevedea c „Înc lcarea de c tre un func ionar a îndatoririlor de serviciu, prin
neîndeplinirea lor sau greşita lor îndeplinire, s vârşit din culp şi în mod repetat sau
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chiar numai o singur dat dar prezentând un caracter grav, constituie infrac iunea de
neglijen în serviciu dac : 1. a cauzat o tulburare bunului mers al unit ii obşteşti sau
o v t mare intereselor legale ale cet enilor, sau 2. a cauzat în mod direct o pagub
avutului obştesc. Neglijen a în serviciu care avut vreuna dintre urm rile ar tate în
alin.1 pct.1 se pedepseşte cu închisoarea corec ional de la o lun la 2 ani sau amenda
de la 300-1.000 lei. Neglijen a în serviciu care a avut urm rile ar tate în alin.1 pct.2
se pedepseşte, în raport cu valoarea pagubei produse, dup cum urmeaz : a) pân la
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20.000 lei inclusiv, de la 1 lun la 1 an închisoare corec ional ; b) 20.000-50.000 lei
inclusiv, 1-4 ani închisoare corec ional ; c) peste 50.000 lei, 4-7 ani închisoare

corec ional şi interdic ie corec ional de la 1-3 ani. Neglijen a în serviciu care a avut
urmare o catastrof

se pedepseşte cu închisoare corec ional

de la 7-10 ani,

confiscarea par ial sau total a averii şi interdic ie corec ional de la 1-6 ani.
Catastrofa const în distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun
de m rfuri sau persoane, ori a unor instala ii sau lucr ri importante şi care a avut
urm ri deosebit de grave sau a provocat pierderi de vie i omeneşti ori v t marea grav
a unor persoane. În cazurile de neglijen

în serviciu, instan a va putea pronun a şi

destituirea din func ie". Aşadar, Curtea a constatat c , dup modificarea din 1960,
art.242 din Codul penal din 1936 prevedea c urmarea imediat a infrac iunii de
neglijen în serviciu const într-o „tulburare a bunului mers al unit ii sau o v t mare
a intereselor legale ale cet enilor", fiind reglementat şi condi ia ca fapta s fie
repetat ori s aib caracter grav pentru a realiza con inutul infrac iunii, în cazul
pagubei cauzate avutului obştesc, pedeapsa fiind stabilit în raport cu valoarea
pagubei produse. De asemenea, s-a re inut c , tot în Codul penal din 1936, au fost

sti

incriminate, separat, şi alte infrac iuni de neglijen

cu caracter special, respectiv

neglijen a în efectuarea supravegherii execut rii contractelor de furnituri, neglijen a
în administrarea şi gestionarea bunurilor apar inând unit ilor obşteşti, neglijen a care
a avut ca urmare pieirea vitelor la o gospod rie agricol de stat sau la o cooperativ
agricol de produc ie. În continuare, Curtea a re inut c , Codul penal român din 1969,
republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 16 aprilie 1997,
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incrimina neglijen a în serviciu în art.249, potrivit c ruia „1. Înc lcarea din culp , de
c tre un func ionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia
sau prin îndeplinirea ei defectuoas , dac s-a cauzat o tulburare însemnat bunului
mers al unui organ sau al unei institu ii de stat ori al unei alte unit i din cele la care
se refer art.145 sau o pagub patrimoniului acesteia ori o v t mare important
intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lun la 2 ani
sau cu amend . 2. Fapta prev zut în alin.1, dac a avut consecin e deosebit de grave,
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se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.", iar Codul penal în vigoare, în art.298,
stabileşte, în mod par ial similar în ceea ce priveşte elementul material al laturii
obiective şi al urm rilor infrac iunii de neglijen în serviciu, c "Înc lcarea din culp
de c tre un func ionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia
sau prin îndeplinirea ei defectuoas , dac prin aceasta se cauzeaz o pagub ori o

v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei
persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend ." În
aceste condi ii, Curtea a re inut c ra iunea incrimin rii faptei de neglijen în serviciu

este similar celei pentru care este incriminat abuzul în serviciu, diferen a între cele
dou infrac iuni distingându-se la nivelul laturii subiective - inten ia în cazul abuzului

în serviciu, respectiv culpa cu prevedere (uşurin a)/culpa f r prevedere sau simpl
(neglijen a) în cazul infrac iunii de neglijen în serviciu. S-a ar tat c latura obiectiv

a infrac iunii de neglijen

în serviciu este format , ca şi la infrac iunea de abuz în

serviciu, din elementul material, înso it de o cerin

esen ial , urmarea imediat şi

leg tura de cauzalitate dintre activitatea ilicit şi rezultatul produs. Curtea a re inut,
de asemenea, c elementul material al laturii obiective al infrac iunii de neglijen în

sti

serviciu presupune înc lcarea din culp a unei îndatoriri de serviciu de c tre un
func ionar public sau de c tre o alt persoan încadrat în munc (în cazul variantei
atenuate prev zute de art.308 din Codul penal) prin cele dou modalit i normative,
respectiv „neîndeplinirea" ori „îndeplinirea defectuoas " a acesteia.
641.

În consecin , prin Decizia nr.518 din 6 iulie 2017, Curtea a validat

prevederile art.298 din Codul penal referitoare la neglijen a în serviciu (în forma
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configurat ), apreciind c reglementarea acestora a constituit voin a legiuitorului la
data adopt rii Legii nr.286/2009 privind Codul penal, exprimat conform art.61
alin.(1) din Constitu ie i în marja de apreciere prev zut de acesta.
Prin norma supus

642.

controlului de constitu ionalitate, legiuitorul a

procedat la abrogarea art.298 din Codul penal, ar tând în Expunerea de motive a legii
criticate c aceast opera iune legislativ s-a impus, întrucât era foarte greu s se
disting între abaterea disciplinar

i fapta penal . Se sus ine, în aceea i Expunere de
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motive c , prin men inerea dispozi iilor legale ce reglementeaz infrac iunea de
neglijen

în serviciu, se ajunge la incrimin ri discre ionare, f r a exista elemente

clare de distinc ie între acestea. Se sus ine c , mai mult, prin Decizia nr.518 din 6 iulie
2017, con inutul constitutiv al infrac iunii analizate a fost configurat într-o manier

similar celui al infrac iunii de abuz în serviciu, dar c este imposibil de imaginat
înc lcarea unei norme juridice de c tre un func ionar care o cunoa te i care nu
urm re te un scop ilicit. Se subliniaz
neglijen

faptul c

reglementarea infrac iunii de

în serviciu are la baz o contradic ie, aceea c dac func ionarul public

cunoa te un text de lege i îl încalc voit, atunci forma de vinov ie a culpei nu poate
fi re inut , iar, dac acesta nu cunoa te dispozi ia legal înc lcat , independent de
voin a sa, nu poate fi re inut nici vinov ia sub forma culpei.
643.

Curtea re ine c norma de dezincriminare criticat nu afecteaz valori

fundamentale ale societ ii, lipsa prevederilor art.298 din Codul penal din legisla ia
penal nefiind de natur a înc lca drepturi sau libert i fundamentale. Pentru acest
motiv, Curtea conchide c art.I pct.52 [cu referire la abrogarea art.298] din lege
a fost adoptat în acord cu politica penal a statului, potrivit prevederilor art.61

sti

alin.(1) din Constitu ie i în marja de apreciere conferit de acestea.
(4.30.) Criticile de neconstitu ionalitate ale art.I pct.53 [cu referire la

art.308 alin.(3) şi (4)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) şi (5) şi art.16 alin.(1) din
Constitu ie
644.

Art.I pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) şi (4)] din lege are

urm torul cuprins:
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infrac iunile prev zute la art.295 şi art.297–300 au produs un

e.r
o

„(3) Dac

prejudiciu material, iar f ptuitorul acoper integral prejudiciul cauzat, în cursul
urm ririi penale sau al judec ii, pân

la r mânerea definitiv

a hot rârii

judec toreşti, limitele prev zute la alin.(2) se reduc la jum tate.

(4) Dispozi iile alin.(3) se aplic tuturor persoanelor care au comis împreun
una dintre faptele prev zute de alin.(1), indiferent dac plata a fost efectuat doar de
unul sau o parte dintre aceştia”.

Art.308 alin.(3) şi (4) din Codul penal este propus a fi introdus, astfel

rip
es
ur
s

645.

încât nu exist un text legal cu o solu ie legislativ corespondent .
646.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii sus in c textul analizat nu este

corelat cu dispozi iile de reducere a pedepsei stipulate în alte legi (de exemplu, Legea
nr.241/2005), iar deosebirile se refer atât la momentul acoperirii pagubei, cât i la
sfera de aplicare a cauzei de reducere a pedepsei. Se mai arat c f ptuitorii în privin a
c rora prejudiciul cauzat a fost acoperit de un alt f ptuitor, în virtutea faptului c au
comis împreun una dintre faptele imputate prin ipoteza normei, ar fi privilegia i în
raport cu persoana care a achitat integral prejudiciul cauzat, din moment ce nu se afl
pe pozi ii de egalitate, ci li se acord un avantaj legal f r s achite nicio sum de bani.
647.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c textul legal criticat consacr o cauz de reducere a pedepsei, care, pe de o
parte, reglementeaz acest beneficiu în situa ia în care f ptuitorul acoper integral
prejudiciul cauzat, în cursul urm ririi penale sau al judec ii, pân la r mânerea
definitiv a hot rârii judec toreşti, iar, pe de alt parte, în cazul existen ei mai multor
f ptuitori, stabileşte regula potrivit c reia dac unul dintre aceştia a acoperit paguba,
i celorlal i.

sti

cauza de reducere a pedepsei se aplic
648.

Curtea re ine c infrac iunile pentru care legiuitorul a prev zut cauza

special de reducere a pedepsei criticat de autorii sesiz rilor sunt delapidarea (art.295
din Codul penal), abuzul în serviciu (art.297 din Codul penal), folosirea abuziv a
func iei în scop sexual (art.299 din Codul penal) i uzurparea func iei (art.300 din
Codul penal). Astfel, în cazul infrac iunilor de serviciu anterior enumerate, în ipoteza
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în care acestea au produs un prejudiciu material, a fost reglementat reducerea la
jum tate a limitelor de speciale ale pedepselor, în situa ia în care suspectul, respectiv
inculpatul acoper integral prejudiciul cauzat, în cursul urm ririi penale sau al
judec ii, pân la r mânerea definitiv a hot rârii judec toreşti.
649.

Aceast

solu ie juridic

exprim

importan a acordat

de legiuitor

acoperirii integrale a prejudiciului material produs prin s vâr irea infrac iunilor
prev zute la art.295 i 297-300 din Codul penal, pân la r mânerea definitiv a

rip
es
ur
s

hot rârii judec tore ti, acesta apreciind c îndeplinirea condi iei astfel reglementate
este de natur a justifica reducerea la jum tate a limitelor de pedeaps , întrucât denot
întelegerea de c tre suspect, respectiv inculpat a semnifica iei faptei sale urmat de
eforturile concrete de înl turare a consecin elor acesteia.
650.

De altfel, acoperirea integral

s vâr irea infrac iunii reprezint

a prejudiciului material produs prin

i o circumstan

atenunat legal , prev zut la

art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, în cazul unor infrac iuni expres i limitativ
enumerate de legiuitor în cuprinsul normei antereferite, potrivit prevederilor legale în

vigoare, aceast condi ie trebuind a fi îndeplinit pân la primul termen de judecat ,

iar, conform art.I pct.13 din lege, pân la r mânerea definitiv a hot rârii judec tore ti.
651.

Aceast m sur de încurajare a acoperirii prejudiciului material produs

prin s vâr irea infrac iunilor enumerate în cuprinsul textului criticat constituie o
m sur ce se încadreaz în politica penal a statului, fiind adoptat de legiuitor

conform atribu iei sale constitu ionale prev zute la art.61 alin.(1) din Constitu ie i în
marja de apreciere prev zut de aceasta.
652.

De asemenea, textul criticat prevede, în cuprinsul normei propuse pentru

sti

art.308 alin.(4) din Codul penal, solidaritatea pasiv a persoanelor care s vâr esc
împreun una dintre faptele prev zute la art.295 i 297-300 din Codul penal, în sensul

în care cauza de reducere a limitelor de pedeaps mai sus analizat se aplic tuturor
acestora, indiferent dac plata a fost efectuat doar de una sau o parte dintre ele.
Aceast solu ie juridic reprezint o aplica ie dipsozi iilor art.1443-1460 din Codul

civil, conform c rora „obliga ia este solidar între debitori când to i sunt obliga i la
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o

aceeaşi presta ie, astfel încât fiecare poate s fie inut separat pentru întreaga
obliga ie, iar executarea acesteia de c tre unul dintre codebitori îi libereaz pe
ceilal i fa

de creditor”, în condi iile în care repararea prejudiciilor produse printr-o

infrac iune reprezint , din persepctiva dreptului civil, o obliga ie civil , a c rei
executare este supus regulilor generale prev zute în Codul civil referitoare la
obliga ii.
653.

A a fiind, solu ia juridic prev zut pentru art.308 alin.(4) din Codul

rip
es
ur
s

civil constituie o form de solidaritate pasiv legal , reglementat în scopul încuraj rii

persoanelor care s vâr esc infrac iuni dintre cele reglementate la art.295 i 297-300

din Codul penal s acopere prejudiciile materiale provocate prin comiterea acestora
i, în acest fel, al asigur rii recuper rii respectivelor prejudicii de c tre persoanele

fizice i juridice prejudiciate. Faptul c aceast cauz de reducere a pedepsei se aplic
unei persoane care nu a contribuit la acoperirea prejudiciului nu este de natur a-l

privilegia în raport cu cel care efectiv a acoperit prejudiciul, întrucât legiuitorul nu a
condi ionat aplicarea acestei cauze de reducere a pedepsei de un criteriu subiectiv, ci
de unul obiectiv, respectiv recuperarea prejudiciului, pe care îl poate extinde asupra
tuturor persoanelor care au comis împreun faptele prev zute de textul legal criticat.
654.

Aceast manier de reglementare a infrac iunilor de corup ie i de

serviciu comise de alte persoane nu este de natur a înc lca art.1 alin.(3) şi (5) din
Constitu ie, din moment ce textul criticat este clar, precis şi previzibil şi nu
vulnerabilizeaz sistemul normativ sub aspectul combaterii fenomenului infrac ional.
655.

Pentru aceste motive, Curtea nu poate re ine înc lcarea, prin

prevederile art.I pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) şi (4)] din lege, a

sti

dispozi iilor art.1 alin.(3) şi (5) şi art.16 alin.(1) din Constitu ie.
(4.31.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.54 [cu

referire la art.309] din lege în raport cu art.1 alin.(3) şi (5) din Constitu ie
656.

Art.I pct.54 [cu referire la art.309] din lege are urm torul cuprins:

„Dac faptele prev zute la art.295, art.300, art.303, art.304, art.306 sau art.307 au
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se majoreaz cu o treime”.
657.

e.r
o

produs consecin e deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prev zute de lege
Art.309 din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins: „Dac

faptele prev zute în art.295, art.297, art.298, art.300, art.303, art.304, art.306 sau
art.307 au produs consecin e deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei
prev zute de lege se majoreaz cu jum tate”.
658.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii criticilor sus in c

este

rip
es
ur
s

neconstitu ional eliminarea infrac iunii de abuz în serviciu din cuprinsul art.309 din
Codul penal şi, în consecin , din sfera faptelor sanc ionate mai sever în ipoteza în
care au produs consecin e deosebit de grave.
661.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea

constat c , prin consecin e deosebit de grave se în elege, conform art.183 din Codul

penal, o pagub material mai mare de 2.000.000 lei, iar infrac iunile enumerate în
cuprinsul art.309 din Codul penal, astfel cum acesta a fost modificat prin textul criticat,
sunt delapidarea, uzurparea func iei, divulgarea informa iilor secrete de stat,
divulgarea informa iilor secrete de serviciu sau nepublice, ob inerea ilegal de fonduri
i deturnarea de fonduri. Spre deosebire de acestea, în cazul infrac iunii de abuz în

serviciu, legiuitorul a f cut referire la consecin ele materiale produse prin comiterea
faptelor în cuprinsul normei de incriminare. Astfel, la art.297 alin.(1) din Codul penal,
în varianta modificat prin art.I pct.54 din lege, a fost prev zut , ca f când parte din
latura obiectiv a infrac iunii de abuz în serviciu, drept consecin a comiterii faptelor,
cauzarea unei pagube certe i efective mai mare decât echivalentul unui salariu minim
brut pe economie, alternativ cu o v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale

sti

unei persoane fizice sau juridice. A a fiind, cauzarea unui prejudiciu material, prin
s vâr irea unor fapte dintre cele incriminate la art.297 din Codul penal, a c rui valoare

dep e te limita unui salariu minim brut pe economie, constituie infrac iunea de abuz
în serviciu. În aceste condi ii, includerea infrac iunii analizate printre cele enumerate

la art.309 din Codul penal ar determina existen a a dou praguri valorice la care
trebuie raportate consecin ele sale, constând, pe de o parte, în limita minin anterior
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men ionat , iar, pe de alt parte, în cea prev zut la art.183 din Codul penal,
referitoare la consecin ele deosebit de grave. Or, inten ia legiuitorului, astfel cum
aceasta rezult

i din expunerea de motive a legii criticate, a fost de a reglementa, în

cazul infrac iunii prev zute la art.297 din Codul penal, un prag valoric minim, dincolo
de care, toate faptele incriminate prin ipoteza normei juridice antereferite s constituie
infrac iunea de abuz în serviciu, f r a distinge prin raportare la pragul reglementat la
art.183 din Codul penal.

Prin urmare, textul criticat constituie op iunea legiuitorului, potrivit

rip
es
ur
s

662.

policii sale penale, reglementat

conform prevederilor art.61 alin.(1) din

Constitu ie i în marja de apreciere prev zut de acestea. Pentru aceste motive,
Curtea conchide c dipozi iile art.I pct.54 din lege nu contravin prevederilor

constitu ionale invocate de autorii sesiz rilor.

(4.32.) Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.62 [cu

referire la art.367 alin.(6)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) i (5) i art.147 din
Constitu ie
663.

Dispozi iile art.I pct.62 [cu referire la art.367 alin.(6)] din lege au

urm torul cuprins: „(6) Prin grup infrac ional organizat se în elege grupul
structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad şi
ac ioneaz în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infrac iuni
grave, pentru a ob ine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu
material. Nu constituie grup infrac ional organizat grupul format ocazional în scopul
comiterii imediate a uneia sau mai multor infrac iuni şi care nu are continuitate sau
o structur determinat ori roluri prestabilite pentru membrii s i în cadrul grupului.

sti

Prin infrac iune grav se în elege oricare dintre infrac iunile prev zute de art.223
alin.(2) din Codul de Procedur Penal , inclusiv acelea pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare”.
664.

Dispozi iile art.367 alin.(6) din Codul penal, în forma în vigoare, au

urm torul cuprins: „Prin grup infrac ional organizat se în elege grupul structurat,

format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumit perioad de timp
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şi pentru a ac iona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor
infrac iuni.”
665.

Critici de neconstitu ionalitate. Autorii obiec iilor critic faptul c prin

modific rile aduse dispozi iilor legale ce reglementeaz infrac iunea de constituire a
unui grup infrac ional organizat se realizeaz o dezincriminare par ial a acesteia,
dezincriminare ce nu reprezint o simpl op iune a legiuitorului primar, potrivit art.73
alin.(3) din Constitu ie, ci o omisiune legislativ cu relevan

constitu ional . Se

rip
es
ur
s

sus ine c , dac asemenea fapte nu sunt sanc ionate, respectiv nu sunt descurajate prin
mijloace de drept penal, are loc o înc lcare a valorilor fundamentale, ocrotite de legea
penal , printre care statul de drept, ap rarea ordinii publice, a drepturilor i libert ilor
cet enilor. Se face trimitere la Deciziile Cur ii Constitu ionale nr.62 din 18 ianuarie
2007, nr.224 din 4 aprilie 2017. Se arat c , prin defini ia în vigoare a grupului
infrac ional organizat sunt acoperite toate ipotezele reglementate de legisla ia

anterioar – respectiv – art.323 Cod penal de la 1968 privind asocierea în vederea
s vâr irii de infrac iuni, art.7 i 8 din Legea nr.39/2003 privind prevenirea i
combaterea criminalit ii organizate, singura incriminare separat fiind cea prev zut

la art.35 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului. Se mai
sus ine c , din coroborarea dispozi iilor art.223 alin.(2) din Codul de procedur penal ,
în care sunt prev zute condi iile i cazurile de aplicare a m surii arest rii preventive,
cu cele deduse controlului de constitu ionalitate, rezult o lips de claritate în
reglementarea infrac iunii prev zute de art.367 Cod penal, întrucât orice modificare a
con inutului art.223 alin.(2) din Codul de procedur penal , va conduce implicit la

schimbarea condi iilor de existen

a acestei infrac iuni. Se mai arat c sintagma

sti

„prin grup infrac ional organizat se în elege grupul structurat” este neclar ,
termenele de organizat şi structurat sunt sinonime, astfel c nu se poate previziona ce
a inten ionat legiuitorul s

incrimineze. De asemenea, se sus ine c

expresia

„structurat” poate fi interpretat ca o condi ie obligatorie pentru re inerea infrac iunii,

respectiv s existe o anumit organizare formal a grupului. Or, în realitate, nu numai

c o formalizare este arareori întâlnit , dar proba acesteia se poate dovedi imposibil ,
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activitatea infrac ional organizat nefiind cunoscut pentru birocra ie intern . În
asemenea cazuri, deşi activitatea infrac ional va avea loc, prin prisma faptului c nu
exist dovezi cu privire la organizarea formal a grupului, fapta va putea sc pa
nepedepsit . Totodat , se apreciaz c introducerea unei condi ii suplimentare legate
de urm rirea unui beneficiu material este nejustificat , fiind contrar art.1 alin.(5) din
Constitu ie. Astfel, este posibil ca grupul s fie constituit în vederea comiterii unor
infrac iuni foarte grave, spre exemplu infrac iunea de omor, dar f r a se urm ri

rip
es
ur
s

ob inerea unui beneficiu material. În consecin , se apreciaz c , în astfel de situa ii,
rela iile sociale care ar trebui ocrotite prin acest text nu mai sunt protejate de norma
de incriminare.
666.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate formulate, Curtea re ine

c , potrivit prevederilor art.367 alin.(6) din Codul penal, în forma adoptat prin art.I
pct.62 din legea criticat , prin „grup infrac ional organizat” se în elege grupul

structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad şi

ac ioneaz în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infrac iuni
grave, pentru a ob ine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu
material. Potrivit aceleia i dispozi ii legale, nu constituie grup infrac ional organizat
grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor
infrac iuni şi care nu are continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite
pentru membrii s i în cadrul grupului. Totodat , acela i text de lege arat c , prin
„infrac iune grav ”, se în elege oricare dintre infrac iunile prev zute de art.223
alin.(2) din Codul de procedur penal , inclusiv acelea pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.

Spre deosebire de reglementarea în vigoare, care nu circumstan iaz

sti

667.

natura infrac iunii scop, textul criticat impune condi ia ca infrac iunile pentru a c ror
comitere este constituit grupul infrac ional organizat s fie infrac iuni grave, respectiv
s fac parte din categoria acelor infrac iuni pentru care, conform art.223 alin.(2) din
Codul de procedur penal , poate fi dispus m sura arest rii preventive. De asemenea,
scopul constituirii grupului infrac ional organizat a fost completat, prin textul criticat,
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beneficiu material.
668.

e.r
o

cu ob inerea, în mod direct sau indirect, a unui beneficiu financiar sau a unui alt
Potrivit dispozi iilor art.223 alin.(2) din Codul de procedur penal , la

care face trimitere textul criticat, m sura arest rii preventive a inculpatului poate fi
luat

i în situa ia în care din probe rezult suspiciunea rezonabil c acesta a s vârşit

o infrac iune inten ionat contra vie ii, o infrac iune prin care s-a cauzat v t marea
corporal sau moartea unei persoane, o infrac iune contra securit ii na ionale

rip
es
ur
s

prev zut de Codul penal şi alte legi speciale, o infrac iune de trafic de droguri, de
efectuare de opera iuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a
avea efecte psihoactive, o infrac iune privind nerespectarea regimului armelor,
muni iilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de

explozivi restric iona i, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de
terorism, sp lare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, şantaj,
viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscal , ultraj, ultraj judiciar, o
infrac iune de corup ie, o infrac iune s vârşit prin sisteme informatice sau mijloace
de comunicare electronic sau o alt infrac iune pentru care legea prevede pedeapsa
închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evalu rii gravit ii faptei, a modului şi a

circumstan elor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta
provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejur ri privitoare la persoana acestuia,
se constat c privarea sa de libertate este necesar pentru înl turarea unei st ri de
pericol pentru ordinea public .
669.

Analizând rela ia dintre norma de drept substan ial şi cea procesual ,

Curtea constat c reglementarea unei cerin e esen iale în cuprinsul normei de

sti

incriminare trebuie realizat , de asemenea, printr-o norm de drept penal substan ial.
Textul în cauz stabileşte c scopul constituirii grupului infrac ional organizat este
s vârşirea de infrac iuni grave, infrac iuni care sunt definite prin raportare la un text
de procedur penal ce priveşte infrac iunile pentru care se poate dispune m sura
arestului preventiv. Se ajunge, astfel, la reglementarea unei norme de trimitere în
Codul penal, care trimite la o alt norm , îns , din Cod procedur penal , care la
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rândul s u reglementeaz în leg tur cu alte norme de drept substan ial cuprinse tot
în Codul penal. Curtea apreciaz c , prin semnifica ia sa, no iunea de infrac iune
grav , eventual, trebuia definit în Capitolul X – În elesul unor termeni sau expresii
în legea penal şi atunci textul de incriminare de la art.367 din Codul penal nu mai
trebuia s fac trimitere la o norm de procedur penal . Procedând în caz contrar,
norma de incriminare va „fluctua” în func ie de modific rile aduse textului art.223
alin.(2) din Codul de procedur penal , aşadar, în func ie de infrac iunile pentru care

rip
es
ur
s

se poate dispune m sura arestului preventiv. Or, Curtea re ine c norma de procedur
nu este lege organic , ci ordinar , iar norma de incriminare care este lege organic ar
fluctua în func ie de prevederile unei legi ordinare, producându-se o împlinire a
con inutului s u normativ prin norma la care trimite. S-ar ajunge la situa ia în care
latura obiectiv a normei de incriminare s fie reglementat pro parte printr-o lege

organic , pro parte printr-o lege ordinar , ceea ce este contrar art.1 alin.(5) şi art.73

alin.(3) lit.h) din Codul penal. În acest sens, ca jurispruden

relevant , se re ine

Decizia nr.619 din 1 1octombrie 2016, par.43, prin care Curtea a statuat c „atunci
când adopt reglement ri de natura legii penale, legiuitorul este inut de exigen ele
formale cuprinse în art.65 alin.(1), art.73 alin.(3) lit.h), art.75 şi art.76 alin.(1) din
Constitu ie”. Pentru aceste considerente, Curtea re ine c prevederile art.I pct.62

[cu referire la art.367 alin.(6) în privin a trimiterii la Codul de procedur penal ]

din lege contravin prevederilor art.1 alin.(5) şi art.73 alin.(3) lit.h) din Codul
penal.

670.

Cu privire la celelalte critici de neconstitu ionalitate invocate, Curtea

re ine c atât condi ia constituirii grupului infrac ional din trei sau mai multe persoane

sti

i a existen ei unei structuri a acestuia, cât i condi ia scopului s vâr irii infrac iunilor,

respectiv condi ia comiterii lor pentru a ob ine direct sau indirect un avantaj financiar
sau un alt avantaj material se reg sesc la art.2 lit.a) din Conven ia Na iunilor Unite
împotriva criminalit ii transna ionale organizate, adoptat

la New York la 15

noiembrie 2000. Practic, textul criticat reprezint transpunerea direct a defini iei
grupului criminal organizat, prev zut de Conven ia anterior men ionat , ratificat de
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statul român, împreun cu cele dou protocoale adi ionale la aceast conven ie Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în
special al femeilor şi copiilor, adi ional la Conven ia Na iunilor Unite împotriva
criminalit ii transna ionale organizate şi Protocolul împotriva traficului ilegal de
migran i pe calea terestr , a aerului şi pe mare - prin Legea nr.565/2002. La art.2 lit.a)
din aceast Conven ie, grupul infrac ional organizat este definit ca fiind un grup
structurat alc tuit din trei sau mai multe persoane, care exist de o anumit perioad

rip
es
ur
s

şi ac ioneaz în în elegere, în scopul s vârşirii uneia ori mai multor infrac iuni grave

sau infrac iuni prev zute de aceea i conven ie, pentru a ob ine, direct ori indirect, un
avantaj financiar sau un alt avantaj material.
671.

A a fiind, prevederile art.I pct.62 din legea criticat sunt rezultatul

aplic rii dispozi iilor constitu ionale ale art.11 referitoare la dreptul
interna ional i dreptul intern, nefiind de natur

a contraveni dispozi iilor

constitu ionale invocate.
672.

Pentru considerentele ar tate, în temeiul art.146 lit.a) şi al art.147 alin.(4)

din Constitu ie, precum şi al art.11 alin.(1) lit.A.a), al art.15 alin.(1) şi al art.18 alin.(2)
din Legea nr.47/1992, cu majoritate de voturi în privin a art.I pct.6 [cu referire la
art.39 alin.(1) lit.b), c) şi e)], pct.10 [cu referire la art.64 alin.(1)], pct.11 [cu referire
la abrogarea art.64 alin.(6)], pct.13 [cu referire la art.75 alin.(1) lit.d)], pct.21 [cu
referire la art.100 alin.(1) lit.a)-c) şi alin.(2)-(6)], pct.22 [cu referire la art.1121 alin.(1)

sintagma „probelor administrate”], pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)],

pct.27 [cu referire la art.155 alin.(3)], pct.28 [cu referire la art.1591 sintagma „pân
la pronun area unei hot râri definitive”], pct.40 [cu referire la art.269 alin.(4) lit.a)

sti

şi c) şi alin.(6)], pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1), (2) i alin.(3) teza întâi], pct.43
[cu referire la art.277 alin.(32)], pct.46 [cu referire la art.290 alin.(3)], pct.47 [cu
referire la art.291 alin.(1)], pct.50 [cu referire la art.297 alin.(1)], pct.52 [cu referire
la abrogarea art.298], pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) şi (4)], pct.54 [cu referire
la art.309] şi art.III din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009
privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
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sanc ionarea faptelor de corup ie, precum i a legii în ansamblul s u, şi cu unanimitate
de voturi în privin a celorlalte dispozi ii legale,

CURTEA CONSTITU IONAL
În numele legii
Decide:

Admite obiec ia de neconstitu ionalitate formulat

rip
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ur
s

1.

şi constat

c

dispozi iile art.I pct.2 [cu referire la art.5 alin.(11)-(14)], pct.4 [cu referire la art.17

lit.a)], pct.5 [cu referire la art.35 alin.(1) fraza a doua], pct.6 [cu referire la art.39
alin.(1) lit.b) şi lit.e), cu trimitere la lit.b)], pct.10 [cu referire la art.64 alin.(1)], pct.11
[cu referire la abrogarea art.64 alin.(6)], pct.14 [cu referire la art.75 alin.(2) lit.d)],
pct.17 [cu referire la abrogarea art.91 alin.(1) lit.c)], pct.20 [cu referire la art.96
alin.(4)], pct.21 [cu referire la art.100 alin.(1) lit.d)], pct.22 [cu referire la art.1121

alin.(2) lit.b) sintagma „probele administrate”], pct.23 [cu referire la art.1121 alin.(21)
sintagma „probe certe, dincolo de orice îndoial ”], pct.24 [cu referire la art.1121

alin.(3) sintagmele „dac acesta a cunoscut c scopul transferului este evitarea
confisc rii” şi „probe certe, dincolo de orice îndoial ”], pct.27 [cu referire la art.155
alin.(2)], pct.28 [cu referire la art.1591 sintagma „pân la pronun area unei hot râri
definitive”], pct.29 [cu referire la art.173 alin.(2)-(5)], pct.30 [cu referire la abrogarea
art.175 alin.(2)], pct.31 [cu referire la art.177 alin.(1) lit.b) sintagma „fostul so ” i
lit.c) sintagma „au convie uit”], pct.32 [cu referire la art.1871], pct.33 [cu referire la

art.189 alin.(1) lit.i)], pct.40 [cu referire la art.269 alin.(4) lit.b) şi c) şi alin.(6)], pct.41

sti

[cu referire la art.273 alin.(4)], pct.42 [cu referire la art.277 alin.(3) teza a doua
cuvântul „pedeaps ”], pct.43 [cu referire la art.277 alin.(31)], pct.47 [cu referire la

art.291 alin.(1)], pct.49 [cu referire la art.295 alin.(3)], pct.50 [cu referire la art.297
alin.(1)], pct.51 [cu referire la art.297 alin.(3)], pct.62 [cu referire la art.367 alin.(6)
în privin a trimiterii la Codul de procedur penal ] i art.II [cu referire la sintagma
„probe certe”] din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009
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privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sanc ionarea faptelor de corup ie sunt neconstitu ionale.
2.

Respinge, ca neîntemeiat , obiec ia de neconstitu ionalitate şi constat c

art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.c) şi lit.e), cu trimitere la lit.c)], pct.13 [cu
referire la art.75 alin.(1) lit.d)], pct.15 [cu referire la art.75 alin.(3)], pct.21 [cu referire
la art.100 alin.(1) lit.a)-c) şi alin.(2)-(6)], pct.22 [cu referire la art.1121 alin.(1)
sintagma „probelor administrate” şi alin.(2) lit.a)], pct.26 [cu referire la art.154
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alin.(1) lit.b) şi c)], pct.27 [cu referire la art.155 alin.(3)], pct.38 [cu referire la art.257
alin.(4)], pct.39 [cu referire la art.269 alin.(3)], pct.40 [cu referire la art.269 alin.(1)
lit.a) şi alin.(5)], pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1), (2) i alin.(3) teza întâi], pct.43
[cu referire la art.277 alin.(32)], pct.46 [cu referire la art.290 alin.(3)], pct.52 [cu
referire la abrogarea art.298], pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) şi (4)], pct.54 [cu
referire la art.309] şi art.III din Legea pentru modificarea i completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sanc ionarea faptelor de corup ie, precum i a legii în ansamblul s u

sunt constitu ionale în raport cu criticile formulate.
Definitiv şi general obligatorie.
Decizia se comunic

Preşedintelui României, Pre edintelui Senatului,

Pre edintelui Camerei Deputa ilor i primului-ministru şi se public în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Pronun at în şedin a din data de 25 octombrie 2018.

sti

OPINIE CONCURENT

Sesiz rile de neconstitu ionalitate formulate de Pre edintele României, de

Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, constituit în Sec ii Unite i de un num r de

110 deputa i apar inând Grupului Parlamentar al Partidului Na ional Liberal,
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Grupului Parlamentar al Partidului Mi carea Popular , Grupului Parlamentar
al Uniunii Salva i România i deputa i neafilia i,

se impuneau a fi admise i sub alte aspecte invocate de autorii sesiz rilor
i care au vizat:

art.I pct.17 [cu referire la abrogarea art.91 alin.(1) lit.c)], art.I pct.49 [cu referire
la art.295 alin.(3)], art.I pct.50 [cu referire la art.297 alin.(1)] i art.I pct.62 [cu
referire la art.367 alin.(6)] din Legea pentru modificarea i completarea Legii
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nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sanc ionarea faptelor de corup ie,

i de aceea formul m prezenta opinie concurent :

1.

Referitor la art.I pct.17 [cu privire la abrogarea art.91 alin.(1) lit.c)]

din lege, apreciem c legiuitorul, în mod nepermis, nu a corelat prevederile
referitoare la abrogarea art.91 alin.(1) lit.c) din Codul penal, cu cele ale art.83
alin.(1) lit.c) din acelaşi cod.

În acest sens, re inem c art.83 şi art.91 din Codul penal reglementeaz

condi iile amân rii aplic rii pedepsei, respectiv cele ale suspend rii execut rii

pedepsei sub supraveghere, iar cele dou texte legale stabilesc, fiecare, condi ia
manifest rii acordului infractorului de a presta o munc

neremunerat

folosul comunit ii pentru a putea beneficia de cele dou

în

m suri de

individualizare a execut rii pedepsei.

Or, în m sura în care concep ia legiuitorului a fost aceea de a elimina acest

sti

consim mânt al persoanei condamnate sau a infractorului, dup caz, atât în

privin a modului de executare a pedepsei amenzii, cât şi în privin a suspend rii
execut rii pedepsei sub supraveghere, este de neîn eles ra iunea reglement rii în

continuare a consim mântului infractorului în ceea ce priveşte accesul la
acordarea amân rii aplic rii pedepsei. Se poate accepta c situa ia persoanei
condamnate este diferit de cea a infractorului, având în vedere c , în privin a acestuia
302

prezum ia de nevinov ie, îns

chiar şi în aceste condi ii,

e.r
o

din urm , subzist

legiuitorului îi revine obliga ia constitu ional , derivat

din art.1 alin.(5) din

Constitu ie, de a reglementa, în mod unitar, problema consim mântului infractorului
cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunit ii.

Este de observat c abrogarea art.91 alin.(1) lit.c) din Codul penal nu afecteaz
posibilitatea instan ei de a stabili în sarcina persoanei obliga ia de a presta o munc
neremunerat în folosul comunit ii, ci nu mai este nevoie de acordul persoanei pentru
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a i se impune o atare obliga ie. O asemenea reglementare nu contravine muncii for ate,
întrucât munca prestat

se realizeaz

în baza unei hot râri judec toreşti, ea

încadrându-se grosso modo în art.42 alin.(2) lit.b) din Constitu ie, respectiv nu
constituie munc

for at munca unei persoane condamnate, prestat

în condi ii

normale, în perioada de deten ie sau de libertate condi ionat . Aceast din urm tez

exprim o no iune autonom de drept constitu ional, care este aplicabil atât în

ipoteza amân rii aplic rii pedepsei, cât şi în cea a suspend rii execut rii
pedepsei sub supraveghere, nefiind, astfel, circumscris

numai liber rii

condi ionate [art.99-106 din Codul penal]. Nu în ultimul rând, având în vedere

interpretarea dat de Curte art. 42 din Constitu ie, prin Decizia nr.641 din 17 mai
2011, se constat c enumerarea de la alin.(2) al acestui text constitu ional nu este
limitativ , ea putând fi augmentat prin prisma art.20 din Constitu ie.
Prin urmare, lipsa de corelare a celor dou texte legale indic o viziune

legislativ deficitar , neunitar şi contradictorie asupra aceleiaşi probleme de
drept, respectiv lipsa sau necesitatea consim mântului persoanei condamnate/
infractorului în leg tur cu înlocuirea şi individualizarea pedepselor. Astfel cum am

sti

ar tat, chiar dac legiuitorul opteaz pentru o anumit solu ie legislativ pentru
persoana condamnat , aşadar, în privin a unei persoane fa

de care prezum ia de

nevinov ie a fost r sturnat , în privin a infractorului, aşadar, a unei persoane care se

bucur de prezum ia de nevinov ie, reglement rile referitoare la consim mântul
cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunit ii trebuie
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s fie unitare şi s consacre o solu ie legislativ identic pentru persoane aflate
Întrucât legiuitorul a configurat o solu ie juridic diferit în privin a
consim mântului cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul
comunit ii, în vederea accesului la o anumit m sur de individualizare a
execut rii pedepsei, respectiv la art.83 Cod penal a men inut condi ia
consim mântului, pe când la art.91 Cod penal a abrogat-o, constat m
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înc lcarea art.1 alin.(5) din Constitu ie.

Având în vedere cele expuse, art.I pct.17 [cu referire la abrogarea art.91

alin.(1) lit.c)] din lege încalc art.1 alin.(5) şi art.16 alin.(1) din Constitu ie.
2.

Referitor la art.I pct.49 [cu privire la art.295 alin.(3)] din lege

apreciem c , reglementarea de c tre legiuitor, în cazul infrac iunii de delapidare, a
punerii în mi care a ac iunii penale la plângerea prealabil , este contrar politicii
penale a statului, de asigurare a unei protec ii juridice adecvate a rela iilor sociale
referitoare la exercitarea func iilor publice.

Astfel, institu ia plângerii prealabile constituie o excep ie de la principiul

obligativit ii punerii în mi care i a exercit rii ac iunii penale, reglementat la art.7
din Codul de procedur penal , articol care prevede, la alin.(1), c procurorul este

obligat s pun în mişcare şi s exercite ac iunea penal din oficiu, atunci când exist
probe din care rezult s vârşirea unei infrac iuni şi nu exist vreo cauz legal de
împiedicare, alta decât cele prev zute la alin.(2) şi (3) ale art.7 ante-referit. În acela i
sens, alin.(3) al aceluia i art.7, statueaz c , în cazurile prev zute expres de lege,

sti

procurorul pune în mişcare şi exercit ac iunea penal dup introducerea plângerii
prealabile a persoanei v t mate sau dup ob inerea autoriz rii ori sesiz rii organului
competent sau dup îndeplinirea unei alte condi ii prev zut de lege, consacrând,
astfel, expressis verbis, caracterul excep ional al punerii în mi care a ac iunii
penale la plângerea prealabil a persoanei v t mate. În aplicarea principiului astfel
reglementat la art.7 din Codul de procedur penal , articolul 295 din acela i cod,
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prevede c , punerea în mişcare a ac iunii penale se face numai la plângerea prealabil
a persoanei v t mate, în cazul infrac iunilor pentru care legea prevede c este
necesar o astfel de plângere. În considerarea acestor dispozi ii procesual penale,
articolele din Partea special a Codului penal, ce reglementeaz infrac iuni în cazul
c rora punerea în mi care a ac iunii penale se face la plângerea prealabil a persoanei
v t mate, con in alineate speciale care prev d, în mod expres, acest aspect procedural.
Prin urmare, plângerea prealabil este actul procesual prin care persoana

rip
es
ur
s

v t mat printr-o infrac iune îşi manifest voin a ca autorul infrac iunii s fie tras la
r spundere penal , act f r de care nu poate interveni aplicarea legii penale. Aceast
modalitate special de sesizare a organelor de urm rire penal poate fi privit ca o
dubl manifestare de voin a persoanei v t mate, având pe de o parte valoarea unei
încuno tin ri a organelor judiciare, iar, pe de alt parte, a voin ei acesteia ca
infrac iunea s vârşit s fie urm rit şi judecat .

Infrac iuni pentru care ac iunea penal se pune în mişcare la plângerea

prealabil a persoanei v t mate sunt, potrivit dispozi iilor Codului penal, în forma

în vigoare, urm toarele: lovirea sau alte violen e (art.193 din Codul penal); v t marea
corporal din culp (art.196 din Codul penal); amenin area (art.206 din Codul penal);
h r uirea (art.208 din Codul penal); violul (art.218 din Codul penal); agresiunea
sexual (art.219 din Codul penal); h r uirea sexual (art.223 din Codul penal);
violarea de domiciliu (art.224 din Codul penal); violarea sediului profesional (art.225
din Codul penal); violarea vie ii private (art.226 din Codul penal); divulgarea
secretului profesional (art.227 din Codul penal); infrac iunile de furt (art.228 din
Codul penal), furt calificat (art.229 din Codul penal) i furt în scop de folosin

sti

(art.230 din Codul penal), s vârşite între membrii de familie, de c tre un minor în
paguba tutorelui ori de c tre cel care locuieşte împreun cu persoana v t mat sau
este g zduit de aceasta (potrivit art.231 din Codul penal); abuz de încredere (art.238
din Codul penal); abuz de încredere prin fraudarea creditorilor (art.239 din Codul

penal); bancruta simpl (art.240 din Codul penal); bancruta frauduloas (art.241 din
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Codul penal); gestiunea frauduloas (art.242 din Codul penal); distrugerea (art.253
din Codul penal); tulburarea de posesie (art.256 din Codul penal); asisten a i
reprezentarea neloial

(art.284 din Codul penal); nerespectarea hot rârilor

judec tore ti [art.287 alin.(1) lit.d)-g) din Codul penal]; violarea secretului
coresponden ei [art.302 alin.(1) din Codul penal]; abandonul de familie (art.378 din
Codul penal); nerespectarea m surilor privind încredin area minorului (art.379 din
Codul penal) şi împiedicarea exercit rii libert ii religioase (art.381 din Codul penal).
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Analizând infrac iunile mai sus enumerate, din perspectiva rela iilor sociale

ocrotite prin normele de incriminare corespunz toare i a încadr rii acestor norme
juridice de c tre legiuitor în cuprinsul anumitor capitole i titluri din Partea special
a Codului penal, constat m c acestea se caracterizeaz prin faptul c incrimineaz

fapte a c ror s vâr ire încalc valori sociale strâns legate de existen a individual ,
chiar privat , a persoanei, respectiv integritatea corporal

i s n tatea persoanei,

libertatea persoanei, libertatea i integritatea sexual , domiciliul, via a privat ,
patrimoniul, rela iile de familie i libertatea religioas . Constat m, de asemenea, c ,
infrac iunile contra patrimoniului, în cazul c rora ac iunea penal se pune în mi care
la plângerea prealabil a persoanei v t mate, sunt fie infrac iuni de furt, s vârşite între

membrii de familie, de c tre un minor în paguba tutorelui ori de c tre cel care
locuieşte împreun cu persoana v t mat sau este g zduit de aceasta, fie infrac iuni
s vâr ite contra patrimoniului persoanei prin nesocotirea încrederii, fie infrac iuni ce
vizeaz

distrugerea

i tulburarea posesiei. Totodat , în cazul infrac iunii de

nerespectare a hot rârilor judec tore ti, ce face parte dintre categoria infrac iunilor
contra înf ptuirii justi iei, legiuitorul a prev zut punerea în mi care a ac iunii penale

sti

la plângerea prealabil a persoanei v t mate, doar în situa ia nerespect rii hot rârilor
judec tore ti ce au ca obiect rela ii sociale referitoare la locul de munc , la salarizarea,
la pensia sau la proprietatea privat a persoanei. În fine, singura infrac iune de serviciu,
dintre cele a c ror cercetare judiciar se poate realiza de c tre organele de urm rire
penal doar dup sesizarea acestora prin plângere prealabil , este violarea secretului
coresponden ei, în varianta infrac ional prev zut la art.302 alin.(1) din Codul penal,
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care const în deschiderea, sustragerea, distrugerea sau re inerea, f r drept, a unei
coresponden e adresate altuia, precum şi divulgarea f r drept a con inutului unei
asemenea coresponden e.

Or, toate valorile mai sus enun ate vizeaz sfera vie ii intime, familiale i
private a persoanei, astfel cum aceasta este delimitat prin art.8 din Conven ia
pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale. Având în vedere
acest caracter al rela iilor sociale ocrotite, care implic , în cazul majorit ii
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infrac iunilor analizate, i o rela ie specific (apropiat sau de rudenie) a persoanei
v t mate cu subiectul activ al infrac iunii, legiuitorul a în eles, ca, în mod
excep ional, s acorde prioritate protec iei juridice a valorilor analizate, în raport
cu nevoia asigur rii interesului public al înf ptuirii justi iei. În acelaşi sens, în

doctrin s-a re inut c existen a plângerii prealabile este justificat prin gradul redus

de pericol pe care îl prezint fapte ce constituie elementul material al laturii obiective

a infrac iunilor pentru care punerea în mişcare a ac iunii penale se face la plângerea
prealabil a persoanei v t mate, prin împrejurarea c publicitatea pe care ar genera-o
desf şurarea procesului penal ar creea acesteia o suferin

de natur psihologic şi,

totodat , ar deveni publice chestiuni prea intime şi delicate şi ar compromite buna
reputa ie şi interesele victimei şi ale familiei sale, iar, în unele cazuri, prin faptul c
ar fi şi imposibil constatarea caracterului delictuos al infrac iunii, peste voin a şi f r

concursul persoanei v t mate.

Spre deosebire de aceste infrac iuni, infrac iunea de delapidare, care, în

cuprinsul Codului penal din 1969 a fost reglementat în cadrul Titlului III al P r ii
speciale, referitor la infrac iunile contra patrimoniului, a fost încadrat de c tre

sti

legiuitor, în Codul penal în vigoare, în cadrul Capitolului II - ce reglementeaz

infrac iunile de serviciu - al Titlului V al P r ii speciale, titlu referitor la

infrac iunile de corup ie i de serviciu. Aceast modificare legislativ denot faptul
c , potrivit politicii penale a statului, legiuitorul a acordat o importan

sporit

calit ii de func ionar public a subiectului activ al infrac iunii, în raport cu
relevan a aspectului s vâr irii ei împotriva patrimoniului. S-a apreciat, prin
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urmare, c obiectul juridic principal al infrac iunii de delapidare este format din
rela iile sociale formate în sfera exercit rii de c tre func ionarii publici a
atribu iilor ce le revin, iar rela iile sociale referitoare la patrimoniul persoanei,
respectiv la de inerea i exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor,
constituie obiectul juridic secundar al acestei infrac iuni.

De altfel, cu privire la infrac iunea de delapidare, în doctrin s-a re inut c ,
delapidarea face parte dintr-o categorie de infrac iuni cu un pericol ridicat, prin care
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se aduce atingere ordinii şi disciplinei în munc , bunei func ion ri a autorit ilor şi
institu iilor publice ori altor unit i de stat sau private, incrimin rile incluse în
Capitolul II al Titlului V al P r ii speciale a Codului penal sanc ionând, de principiu,
fapte prin care se încalc atribu ii de serviciu, cu urm ri grave în dauna anumitor
entit i care desf şoar servicii publice sau private ori fa

de cei care trebuie s

beneficieze de asemenea servicii.

Aşa fiind, reglementarea, prin textul criticat, a punerii în mi care a ac iunii

penale, în cazul infrac iunii de delapidare, la plângerea prealabil a persoanei
v t mate apare ca fiind în discordan

cu scopul institu iei plângerii prealabile,

acela de a conferi protec ie vie ii intime sau private a persoanei v t mate, în
detrimentul interesului public de înf ptuire a justi iei. Aceasta întrucât, în cazul
infrac iunii reglementate la art.295 din Codul penal, subiectul pasiv principal este

statul, prin institu ia în care este încadrat func ionarul public, iar calitatea de

func ionar public a subiectului activ al infrac iunii denot importan a atribuit de
legiuitor desf ur rii activit ilor func ionarilor publici în condi ii de corectitudine i
probitate profesional , condi ii a c ror îndeplinire presupune i respectarea dreptului
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de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul material al acestor activit i.
Totodat , solu ia juridic criticat presupune o lips de propor ionalitate între

mijloacele juridice utilizate de legiuitor, constând în prevederea condi iei formul rii
plângerii prealabile, pentru punerea în mişcare a ac iunii penale în cazul infrac iunii
de delapidare, şi scopul urm rit prin reglementarea acestei infrac iuni, acela de a
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garanta exercitarea de c tre func ionarii publici a atribu iilor specifice func iilor cu
care au fost învesti i, într-o manier corect , prin raportare la protec ia dreptului de
proprietate.

Prin urmare, teza întâi a textului criticat - constând în sintagma „ac iunea
penal se pune în mi care la plângerea prealabil a persoanei v t mate” - este
contrar politicii penale a statului, astfel cum aceasta rezult din interpretarea
sistematic a dispozi iilor legale ce reglementeaz institu ia plângerii prealabile.

rip
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Pentru acest motiv, sintagma anterior men ionat încalc principiul securit ii
raporturilor juridice, impus de dispozi iile constitu ionale ale art.1 alin.(3)
referitoare la statul de drept.

A a fiind, pentru asigurarea unei protec ii juridice adecvate a rela iilor

sociale referitoare la exercitarea func iilor publice, i, prin urmare, a interesului
public ce se formeaz în leg tur cu exercitarea corect a unor asemenea func ii,
se impune ca legiuitorul s prevad dreptul organelor de urm rire penal de a
pune în mi care i de a exercita ac iunea penal , din oficiu, cu privire la
s vâr irea infrac iunii de delapidare, în condi iile art.7 alin.(1) din Codul de
procedur penal , urmând ca împ carea p r ilor s înl ture r spunderea penal ,
conform prevederilor art.159 din Codul penal.

Având în vedere aceste considerente, apreciem c dispozi iile art.I pct.49 din

legea criticat încalc atât standardele de calitate a legii impuse de prevederile

art.1 alin.(5) din Constitu ie, conform c rora dispozi iile legale trebuie s fie
clare, precise i previzibile, cât i exigen ele principiului statului de drept,

sti

prev zut la art.1 alin.(3) din Constitu ie.

3. Referitor la art.I pct.50 [cu privire la art.297 alin.(1)] din lege

Fa

de considerentele deciziei ce vizeaz

art.I pct.50, relev m în plus

urm toarele:

Reducerea

limitei maxime speciale a pedepsei principale a închisorii,

introducerea pedepsei principale alternative a amenzii şi eliminarea pedepsei
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complementare obligatorii a interzicerii exercit rii dreptului de a ocupa o
func ie public denot o reevaluare a tratamentului sanc ionator cu privire la
infrac iunea de abuz în serviciu.

Astfel, aplicarea unei pedepse complementare va r mâne la latitudinea instan ei
judec toreşti. Totuşi, având în vedere c infrac iunea de abuz în serviciu este
incriminat tocmai pentru a evita înc lcarea atribu iilor de serviciu ale func ionarului
public şi de a constitui o garan ie în sensul c autoritatea public îşi va exercita
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competen ele în conformitate şi în limitele legii, eliminarea pedepsei complementare
este contrar art.1 alin.(3) din Constitu ie. Pentru aceast infrac iune nu este de
îndeajuns numai o pedeaps principal , ci rolul ei este şi acela de a îndep rta
func ionarul care îşi nesocoteşte atribu iile de serviciu de la accesul în func ia public .
Prin urmare, în condi iile în care legiuitorul reglementeaz condi ii restrictive pentru
re inerea acestei infrac iuni, înseamn

c

odat

îndeplinite elementele sale de

tipicitate se relev o înc lcare de o anumit intensitate a normelor sociale referitoare
la rela iile de serviciu. De aceea, un func ionar public, aflat într-o asemenea situa ie

nu poate avea acces la func ia public imediat ce a executat sau s-a considerat

executat pedeapsa principal . Aprecierea judiciar nu poate lua locul unei prevederi
legale exprese, care, prin ea îns şi, se constituie într-o m sur suficient de disuasiv

pentru a descuraja astfel de comportamente antisociale. Pentru a se constitui într-

adev r într-un element de descurajare a s vârşirii de infrac iuni, o asemenea
pedeaps complementar trebuie expres prev zut pentru ca subiectul de drept
s fie în deplin cunoştin

de cauz cu privire la consecin ele faptei sale ilicite.

Este de observat c , urmare a reducerii maximului special al pedepsei, se

sti

reduce şi termenul de prescrip ie al r spunderii penale.

De asemenea, reglementarea pedepsei amenzii ca pedeaps

principal

alternativ , raportat la natura obiectului juridic al infrac iunii, reprezint o
solu ie legislativ

adoptat contrar Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.224 din 4

aprilie 2017, par.34, sub aspectul obliga iei legiuitorului de a adopta
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instrumentele legale necesare în scopul prevenirii fenomenului infrac ional, cu
excluderea oric ror reglement ri de natur s duc la încurajarea acestuia.

Având în vedere cele expuse mai sus, constat m c textul criticat încalc art.1
alin.(3) şi art.11 alin.(1) din Constitu ie.
4.

Referitor la art.I pct.62 [cu privire la art.367 alin.(6)] din lege,

constat m c , prevederile art.I pct.62 din legea criticat

restrâng, în mod

rip
es
ur
s

considerabil, sfera de aplicare a dispozi iilor legale referitoare la constituirea unui
grup infrac ional organizat, la o anumit categorie de fapte prev zute de legea penal ,
de o anumit gravitate, cu consecin a neaplic rii, în cazul tuturor celorlalte infrac iuni,
s vâr ite în mod organizat, a dispozi iilor legale ale art.367 alin.(1)-(6) din Codul

penal, care prev d regimul sanc ionator aplicabil, în condi iile în care aceste conduite
infrac ionale sunt caracterizate i de o form specific de organizare a comiterii
faptelor. Mai mult, aplicarea prevederilor art.367 din Codul penal a fost mult
restrâns , prin excluderea, din aceea i sfer a incrimin rii, a infrac iunilor care
nu sunt s vâr ite în vederea ob inerii unui câ tig material.

Aceast manier de reglementare constituie transpunerea direct a defini iei

grupului criminal organizat, prev zut de Conven ia Na iunilor Unite împotriva
criminalit ii transna ionale organizate, adoptat la New York la 15 noiembrie
2000, ratificat de statul român, împreuna cu cele dou protocoale adi ionale la

aceast conven ie - Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului

de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adi ional la Conven ia Na iunilor Unite

împotriva criminalit ii transna ionale organizate şi Protocolul împotriva traficului

sti

ilegal de migran i pe calea terestr , a aerului şi pe mare - prin Legea nr.565/2002. La
art.2 lit.a) din aceast Conven ie, grupul infrac ional organizat este definit ca fiind un

grup structurat alc tuit din trei sau mai multe persoane, care exist de o anumit
perioad şi ac ioneaz

în în elegere, în scopul s vârşirii uneia ori mai multor

infrac iuni grave sau infrac iuni prev zute de aceea i conven ie, pentru a ob ine, direct

ori indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material.
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Prin raportare la aceast interven ie legislativ , apreciem c trebuie re inut faptul
c obiectul de reglementare al Conven iei - a c rei transpunere, în privin a defini iei
grupului criminal organizat, este realizat prin dispozi iile art.I pct.62 din legea
criticat , - este unul specific, acesta referindu-se la infrac iuni caracterizate prin
elemente de transna ionalitate. Aceast Conven ie este rezultatul nevoii statelor
membre ale Organiza iei Na iunilor Unite de a consolida şi promova cooperarea
strâns la nivel interna ional şi de a g si noi instrumente în vederea combaterii
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problemelor serioase care izvor sc din crima organizat transna ional . Statele care
au ratificat acest instrument s-au angajat s

ia o serie de m suri împotriva

criminalit ii organizate transna ionale, m suri care includ adoptarea, la nivel intern,

a unor dispozi ii legale care s incrimineze astfel de activit i ilicite, adoptarea de noi

cadre legale referitoare la extr dare, la asisten juridic reciproc şi la cooperarea în
aplicarea legii, precum şi promovarea activit ilor de formare şi asisten

tehnic

pentru construirea sau modernizarea capacit ii necesare a autorit ilor na ionale în

vederea aplic rii acestor obiective. A a fiind, domeniul de reglementare al
Conven iei este unul diferit de cel al Codului penal i al legilor speciale din
România, acestea din urm vizând domenii ale activit ii infrac ionale mai diverse,

motiv pentru care nu este necesar ca sfera de aplicare a defini iei no iunii de „grup
infrac ional organizat”, prev zut la art.367 din Codul penal, s fie limitat la cea
specific defini iei „grupului criminal organizat”, prev zut la art.2 lit.a) din
Conven ia analizat .

Re inem, de asemenea, c pluralit ile de infractori au fost clasificate în doctrin în

urm toarele trei categorii: pluralit i naturale (necesare), pluralit i constituite

sti

(legale) i pluralit i ocazionale (participa ia penal ) [a se vedea C. P un, Noul Cod
penal, comentat. Partea special , Edi ia a II-a, rev zut

i ad ugit , Editura Universul

Juridic, Bucure ti, 2014, pp.858-865].
Aceast clasificare se reg se te i în jurispruden a Cur ii Constitu ionale,

respectiv în Decizia nr.823 din 12 decembrie 2017, paragrafele 14-15, i Decizia
nr.472 din 27 iunie 2017, paragrafele 14-16, prin care s-a re inut c pluralitatea
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constituit este o form a pluralit ii de infractori - al turi de pluralitatea natural şi
de pluralitatea ocazional (participa ia penal ) -, creat prin asocierea sau gruparea
mai multor persoane în vederea s vârşirii de infrac iuni. Spre deosebire de celelalte
dou forme ale pluralit ii de infractori, pluralitatea constituit se caracterizeaz prin
aceea c ia naştere prin simplul fapt al asocierii sau grup rii mai multor persoane în
vederea s vârşirii de infrac iuni - indiferent dac aceast asociere sau grupare a fost
sau nu urmat de punerea în practic a vreunuia dintre proiectele infrac ionale -, fiind
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incriminat prin voin a legiuitorului tocmai din cauza caracterului periculos al
grup rii, care este structurat , de regul , în trepte sau nivele de comand , cu sarcini
precise, ierarhiz ri exacte, disciplin şi subordonare. S-a constatat, prin aceea i

decizie, c , potrivit doctrinei, condi iile de existen

a pluralit ii constituite sunt

urm toarele: a) s existe o grupare de mai multe persoane; b) gruparea s fie
constituit pe o anumit perioad de timp, s nu aib caracter ocazional; c) gruparea
s aib un program infrac ional şi o structur ierarhic .

Potrivit acestei clasific ri, grupul infrac ional organizat reprezint

o

pluralitate constituit de infractori, iar simplul fapt al incrimin rii acestei „asocieri
criminale” este determinat de pericolul social pe care ea o prezint pentru societate,
mai exact pentru ordinea i lini tea public . Aceste aspecte au stat, de altfel, la baza
încadr rii f cut de legiuitor infrac iunii de constituire a unui grup infrac ional
organizat, în cuprinsul Capitolului I – „Infrac iuni contra ordinii i lini tii publice” al
Titlului VIII – „Infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea
social ” al P r ii speciale a Codului penal. Cu privire la faptele de asociere în vederea

constituirii unui grup infrac ional organizat, Înalta Curte de Casa ie i Justi ie –

sti

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr.12 din 2 iunie

2014, f când trimitere la doctrin , a re inut c prin ac iunea de a se asocia se în elege
intrarea în asocia ie chiar în momentul constituirii acesteia, în acest fel luând naştere
pluralitatea constituit de f ptuitori, o grupare de persoane care este supus unei
anumite discipline interne, unor anumite reguli privind ierarhia, rolurile membrilor şi
planurile de activitate (V. Dongoroz, Explica ii teoretice ale Codului penal Român,
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vol. IV, pag. 615), realizându-se, prin consensul mai multor persoane, un nucleu
autonom, în scopul de a fiin a în timp şi de a preg ti, organiza şi duce la îndeplinire
s vârşirea de infrac iuni (T. Vasiliu, Codul penal român comentat şi adnotat, Partea
special vol. II, pag. 455). S-a ar tat, de asemenea, c prin ac iunea de a ini ia
constituirea unei asocieri se în elege efectuarea de acte menite s determine şi s
preg teasc constituirea asocierii, aceasta putând fi s vârşit de o singur persoan
sau mai multe, fiecare având calitatea de autori ai infrac iunii, indiferent dac s-a
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ajuns sau nu la constituirea asocierii şi indiferent dac persoana sau persoanele care

au ini iat constituirea au intrat sau nu în asociere, iar prin aderarea la o asociere se
în elege intrarea în asociere ca membru al acesteia, iar ac iunea de sprijinire const în
înlesnirea sau ajutorul dat asocia iei în tot timpul existen ei sale.
Totodat , a a cum rezult

i din prevederile art.223 alin.(2) din Codul de

procedur penal , la care face trimitere textul criticat, infrac iunile care pot fi
s vâr ite în mod organizat, de grupuri de persoane constituite în scopul comiterii
lor, vizeaz numeroase valori sociale ocrotite prin legea penal , acestea putând fi

infrac iuni s vâr ite, cu inten ie, contra vie ii, contra integrit ii corporale sau a
s n t ii, contra libert ii persoanei, contra libert ii i integrit ii sexuale, infrac iuni
contra autorit ii i infrac iuni de terorism. Astfel de infrac iuni nu vizeaz , în mod
necesar, ob inerea unui câ tig material, putând fi comise, spre exemplu, din
considerente de ordin moral, cum sunt actele de r zbunare sau manifest rile religioase,
ori putând fi rezultatul unui grad redus de educa ie sau al unei conduite aberante a
f ptuitorului, prin raportare la valorile sociale vizate. A a fiind, chiar în lipsa
scopului ob inerii unui folos material, infrac iunile precum cele anterior enumerate

sti

prezint un pericol considerabil pentru valorile sociale ocrotite prin normele de drept

penal, iar organizarea unui grup în scopul s vâr irii lor spore te, în mod substan ial,
pericolul acestor fapte de natur penal . Pentru acest motiv, constituirea unei astfel
de grup ri, prezint , per se, un pericol major pentru valorile sociale vizate, dar i
pentru societate, în ansamblul s u. Aceasta cu atât mai mult cu cât un grup
infrac ional organizat este caracterizat i prin existen a lui o anumit perioad de
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timp, i nu printr-o constituire spontan în scopul s vâr irii de infrac iuni, urmat
de dizolvarea acestuia. Acest aspect a fost analizat de Curtea Constitu ional prin
Decizia nr.472 din 27 iunie 2017, prin care, la paragrafele 19-21, s-a ar tat c
sintagma „constituit pentru o anumit perioad de timp" reprezint o condi ie de
existen

a infrac iunii de constituire a unui grup infrac ional organizat, care are

menirea de a face diferen a între pluralitatea constituit de infractori - incriminat
de dispozi iile art.367 din Codul penal - şi pluralitatea ocazional , cu scopul de a
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evita ca simpla participa ie penal la s vârşirea unei infrac iuni s fie sanc ionat de
dou ori, atât ca infrac iune distinct , cât şi ca autorat, instigare sau complicitate la
infrac iunea efectiv comis , ceea ce ar fi inadmisibil. Curtea a re inut, aşadar, c nu

poate constitui grup infrac ional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii
imediate a uneia sau a mai multor infrac iuni şi care nu are continuitate, iar cerin a ca
gruparea s fie constituit pe o anumit perioad de timp semnific tocmai faptul c
ea nu trebuie s aib caracter ocazional. Aceasta înseamn c între membrii grupului
infrac ional organizat trebuie s existe o în elegere care îi confer acestuia stabilitate
şi durabilitate. În acest sens, instan a suprem a stabilit c infrac iunea de asociere
pentru s vârşirea de infrac iuni - prev zut de dispozi iile art.323 din Codul penal din
1969 - presupunea o întov r şire de oarecare durat , în vederea realiz rii unui scop
infrac ional comun, iar nu o simpl în elegere întâmpl toare şi spontan . Curtea a
observat, totodat , c intervalul de timp care trebuie s se scurg de la constituirea
grupului pentru ca acesta s dobândeasc un caracter infrac ional distinct de cel al
infrac iunilor care intr în scopul s u nu poate fi stabilit cu o precizie absolut , prin
raportarea la unit i de timp, ci se poate determina numai în func ie de circumstan ele

sti

fiec rui caz în parte.

Pentru aceste motive, apreciem c restrângerea inciden ei dispozi iilor legale

referitoare la constituirea unui grup infrac ional organizat, sub aspectul scopului
s vâr irii infrac iunii, la cel al ob inerii, direct sau indirect, a unui beneficiu
financiar sau a altui beneficiu material, lipse te de protec ia penal adecvat o
bun parte din valorile sociale care sunt de o importan fundamental , prin l sarea
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nesanc ionat a constituirii de grupuri infrac ionale în scopul comiterii unor fapte de
natur penal ce lezeaz astfel de valori. Or, dezincriminarea unor fapte cu un
pronun at con inut antisocial lipse te de finalitate norma penal , reducându-i atât
rolul preventiv, cât i rolul sanc ionator, cu consecin a încuraj rii fenomenului
infrac ional.

Având în vedere c , valorile sociale vizate (cu titlu exemplificativ, via a,
integritatea fizic , libertatea persoanei, securitatea na ionale etc.) sunt protejate i
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garantate prin dispozi ii ale Legii fundamentale, lipsirea lor de protec ie penal
dobânde te relevan constitu ional , iar neasigurarea acestei protec ii pune în pericol
valorile democra iei i ale statului de drept, astfel cum acestea sunt reglementate la
art.1 alin.(3) i (5) din Constitu ie. În acest sens, prin Decizia nr.62 din 18 ianuarie
2007, Curtea Constitu ional

a constatat c , potrivit art.1 alin.(5) din Legea

fundamental , respectarea Constitu iei este obligatorie, de unde rezult

c

Parlamentul nu-şi poate exercita competen a de incriminare şi de dezincriminare a

unor fapte antisociale, decât cu respectarea normelor şi principiilor consacrate prin
Constitu ie, ar tând c , de exemplu, Parlamentul nu ar putea defini şi stabili ca
infrac iuni, f r ca prin aceasta s nu încalce Constitu ia, fapte în con inutul c rora ar
intra elemente de discriminare dintre cele prev zute de art.4 alin.(2) din Legea

fundamental . S-a re inut, prin aceea i decizie c , tot astfel, Parlamentul nu poate

proceda la eliminarea protec iei juridice penale a valorilor cu statut constitu ional,
cum sunt dreptul la via , libertatea individual , dreptul de proprietate sau, ca în cazul
analizat, demnitatea omului. S-a ar tat, totodat , c libertatea de reglementare pe care

o are Parlamentul în aceste cazuri se exercit prin reglementarea condi iilor de tragere

sti

la r spundere penal pentru faptele antisociale care aduc atingere valorilor prev zute
şi garantate de Constitu ie. Acelea i considerente au fost re inute de Curtea
Constitu ional

i prin Decizia nr.224 din 4 aprilie 2017, paragrafele 34-35, potrivit

c reia prevederile art.1 alin.(3) din Constitu ie, potrivit c rora „România este stat de
drept [...]”, impun legiuitorului obliga ia de a lua m suri în vederea ap r rii ordinii şi
siguran ei publice, prin adoptarea instrumentelor legale necesare în scopul prevenirii
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st rii de pericol şi a fenomenului infrac ional, cu excluderea oric ror reglement ri de
natur s duc la încurajarea acestui fenomen.

Nu în ultimul rând, men ion m c prevederile art.367 din Codul penal au mai
f cut obiectul controlului de constitu ionalitate, Curtea Constitu ional pronun ând,
în acest sens, mai multe decizii, printre care Decizia nr.559 din 12 iulie 2016, prin
care a respins, ca neîntemeiat , excep ia de neconstitu ionalitate invocat , constatând
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c nu poate fi re inut critica potrivit c reia prevederile art.367 alin.(1) şi (6) din
Codul penal reprezint

o reglementare excesiv , întrucât ar incrimina orice

asociere pentru s vârşirea de infrac iuni, indiferent de scop.
Pentru aceste considerente, apreciem c prevederile art.I pct.62 din legea

criticat au fost adoptate de legiuitor cu nerespectarea marjei de apreciere ce
rezult din dispozi iile art.61 alin.(1) din Constitu ie, care oblig Parlamentul s
î i exercite atribu iile constitu ionale în limitele exigen elor statului de drept.
A a fiind, dispozi iile art.I pct.62 din legea criticat contravin prevederilor

art.1 alin.(3) i art.61 alin.(1) din Constitu ie.
*

*

*

Având în vedere toate aspectele relevate mai sus, consider m c , sesiz rile de

neconstitu ionalitate formulate de Pre edintele României, de Înalta Curte de
Casa ie i Justi ie, constituit în Sec ii Unite i de un num r de 110 deputa i
apar inând Grupului Parlamentar al Partidului Na ional Liberal, Grupului
Parlamentar al Partidului Mi carea Popular , Grupului Parlamentar al Uniunii

sti

Salva i România i deputa i neafilia i,

se impuneau a fi admise i cu privire la celelalte aspecte invocate de autorii

sesiz rilor – la care ne-am referit anterior - i care au vizat art.I pct.17 [cu

referire la abrogarea art.91 alin.(1) lit.c)], art.I pct.49 [cu referire la art.295
alin.(3)], art.I pct.50 [cu referire la art.297 alin.(1)] i art.I pct.62 [cu referire la

art.367 alin.(6)] din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009
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privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sanc ionarea faptelor de corup ie.
JUDEC TOR,

Dr. LIVIA DOINA STANCIU
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OPINIE SEPARAT
În acord cu solu ia pronun at

de Curte în ceea ce prive te motivele de

neconstitu ionalitate intrinsec , consider m îns c obiec ia de neconstitu ionalitate
trebuia admis

şi constatat

neconstitu ionalitatea dispozi iilor Legii pentru

modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie, în
ansamblul s u, pentru dou motive care vizeaz neconstitu ionalitatea extrinsec a
actului normativ.

Astfel, avem în vedere (i) critica ce vizeaz

nerespectarea termenului

regulamentar referitor la difuzarea raportului întocmit de comisia parlamentar cu cel
pu in 3/5 zile înainte de data stabilit pentru dezbaterea propunerii legislative în plenul

Camerei Deputa ilor, legea fiind avizat de comisia special în data de 3 iulie 2018,

chiar în ziua în care aceasta a fost primit de la prima Camer sesizat – Senat, i
dezb tut şi aprobat în şedin a Camerei Deputa ilor, a doua zi, în data de 4 iulie 2018.

De asemenea, apreciem întemeiat

i (ii) critica referitoare la dep irea termenului de

adoptare tacit în prima Camer sesizat , termen reglementat de art.75 alin.(2) din

sti

Constitu ie. Potrivit procedurii parlamentare, termenul de adoptare tacit a propunerii
legislative se împlinea la data de 16 iunie 2018, astfel c , dup aceast dat , Senatul nu
mai avea dreptul s ia în dezbatere propunerea legislativ . Or, legea a fost votat
adoptat de prima camer sesizat la data de 3 iulie 2018.
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1. Cu privire la primul aspect, facem trimitere la opinia separat formulat la
Decizia nr.633 din 12 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.1020 din 29 noiembrie 2018, ale c rei considerente sunt aplicabile întru
totul prezentei cauze. Reiter m concluzia potrivit c reia, în temeiul dispozi iilor
regulamentare, parlamentarul, deputat sau senator, are la dispozi ie o serie de garan ii
procedurale pentru a- i exercita mandatul în acord cu prevederile constitu ionale.
Participarea la procedura parlamentar de legiferare presupune luarea la cuno tin

a

rip
es
ur
s

proiectului de lege sau a propunerii legislative i a documentelor aferente, examinarea
acestora în vederea formul rii de amendamente, participarea activ la dezbateri prin
luarea cuvântului i, în final, exprimarea votului cu privire la actul normativ. A adar,
exercitarea mandatului reprezentativ, în serviciul poporului, implic participarea la o
serie de activit i inerente procedurii de legiferare, documentarea parlamentarului în
privin a materiei supuse reglement rii, formularea unei opinii cu privire la ini iativa
legislativ supus dezbaterii, menit s asigure adoptarea unei decizii în cuno tin de
cauz , corespunz toare interesului general al societ ii la momentul legifer rii. Prin

urmare, votul final pe care membrul Parlamentului îl d asupra actului normativ nu
reprezint altceva decât rezultatul acestei activit i prealabile, desf urate în condi ii de
deplin independen . Instituirea termenelor regulamentare privind în tiin area acestuia
cu privire la stadiul procesului legislativ i cu privire la con inutul ini iativei legislative
i a documentelor aferente (avize, rapoarte) constituie garan ii procedurale menite s

asigure tocmai independen a votului parlamentarului

i, implicit, respectarea

prevederilor constitu ionale referitoare la mandatul reprezentativ. Astfel, termenul de
”cel pu in 3 zile lucr toare înainte de data dezbaterii în plen”, prev zut de art.95

sti

alin.(2) din Regulamentul Senatului i termenul de ”cel pu in 3 zile înainte de data
stabilit pentru dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative în plenul
Camerei Deputa ilor”, prev zut de art.69 alin.(2) din Regulamentul Camerei
Deputa ilor, instituite cu privire la difuzarea rapoartelor comisiilor de fond senatorilor,
respectiv deputa ilor, sunt termene minimale puse la dispozi ia parlamentarilor pentru
a înlesni luarea la cuno tin a con inutului actelor pe baza c rora au loc dezbaterile în
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plenul fiec rei Camere, în vederea exercit rii unui vot real i efectiv cu privire la legea
adoptat . Aceasta deoarece un proces legislativ conform Constitu iei presupune o
dezbatere real asupra ini iativelor legislative, în sensul substan ial al unui schimb de
idei cu privire la con inutul normativ al acestora; în absen a posibilit ii de desf urare
a dezbaterilor, participarea membrilor Parlamentului la procesul legislativ este golit
de con inut, reducându-se fie la o simpl în elegere pasiv a propunerilor prezentate i
votate, fie la votarea propunerilor legislative în lipsa oric rei cunoa teri a con inutului

rip
es
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s

acestora, aceast din urm situa ie fiind inacceptabil .

Având în vedere obiectul de reglementare a legii adoptate (modificarea Codului

penal), complexitatea actului modificator

i amploarea modific rilor operate,

constat m c legiuitorul nu a respectat garan iile pe care regulamentele celor dou
Camere le instituie în consacrarea mandatului reprezentativ prev zut de Constitu ie. Or,

în condi iile în care principiul „majoritatea decide, opozi ia se exprim ” implic , în mod
necesar, un echilibru între necesitatea de exprimare a pozi iei minorit ii politice cu
privire la o anumit problem şi evitarea folosirii mijloacelor de obstruc ie, în scopul
asigur rii, pe de o parte, a confrunt rii politice din Parlament, deci a caracterului
contradictoriu al dezbaterilor, şi, pe de alt parte, a îndeplinirii de c tre acesta a
competen elor sale constitu ionale şi legale, constat m c

legiuitorul a ignorat

recomandarea Cur ii Constitu ionale cuprins în Decizia nr.250 din 19 aprilie 2018,
par.48-49, potrivit c reia ”parlamentarii, fie c provin din rândul majorit ii, fie c

provin din cel al opozi iei, trebuie s se ab in de la exercitarea abuziv a drepturilor
procedurale şi s respecte o regul de propor ionalitate, de natur s asigure adoptarea
deciziilor ca urmare a unei dezbateri publice prealabile”. Nerespectarea termenelor

sti

procedurale prev zute de art.95 alin.(2) din Regulamentul Senatului i de art.69 alin.(2)
din Regulamentul Camerei Deputa ilor, au împiedicat Parlamentul s - i exercite

func ia de legiferare în mod efectiv, transformând actul decizional al votului într-o

formalitate care lipse te de efecte juridice norma cuprins în art.69 din Constitu ie.

Procesul legislativ nu a presupus o dezbatere real asupra ini iativei legislative, în
sensul c nu a avut loc un schimb de idei cu privire la con inutul normativ al acesteia.
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Mai mult, în absen a dezbaterilor, participarea membrilor Parlamentului la procesul
legislativ a fost golit de con inut, reducându-se la votarea propunerii legislative în lipsa
oric rei cunoa teri a con inutului acesteia, ceea ce este de neconceput într-un stat de
drept.

Pe de alt parte, a a cum s-a constatat prin decizia Cur ii Constitu ionale
pronun at în cauz , imposibilitatea în care au fost pu i parlamentarii de a lua act de
ini iativa legislativ

i de raportul Comisiei speciale comune a Camerei Deputa ilor şi

rip
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ur
s

Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilit ii legislative în
domeniul justi iei, cu consecin a lipsei unor dezbateri reale în plenul celor dou Camere
ale Parlamentului, a condus la adoptarea unui act cu numeroase vicii de
neconstitu ionalitate.

Având în vedere aceste argumente, apreciem c legea a fost adoptat

cu

înc lcarea dispozi iilor art.1 alin.(5), coroborate cu art.69 din Constitu ie, ceea ce
determin neconstitu ionalitatea legii, în ansamblul s u.

2. Cu privire la cel de-al doilea aspect, care vizeaz regimul juridic al termenelor

de 45, respectiv de 60 de zile, prev zute de art.75 alin.(2) din Constitu ie, apreciem c
sunt aplicabile considerentele re inute de Curtea Constitu ional

într-o decizie

pronun at recent, respectiv Decizia nr.646 din 16 octombrie 2018, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1087 din 21 decembrie 2018. Curtea a
constatat c , de i art.75 alin.(2) din Constitu ie nu prevede modul de calcul al
termenelor pe care prima Camer sesizat le are la dispozi ie pentru a se pronun a
asupra unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative, în absen a unor norme

sti

constitu ionale exprese, întrucât sunt termene ce privesc desf şurarea raporturilor
constitu ionale dintre autorit ile publice, deci termene de drept public, acestea
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urmeaz

constitu ional, acestea calculându-se pe zile calendaristice1.

În continuare, Curtea a re inut c , din interpretarea sistematic a dispozi iilor
constitu ionale ale art.75 alin.(2) şi a celor ale art.66 referitoare la sesiunile celor dou
Camere ale Parlamentului, rezult c singura ipotez în care termenele de adoptare
tacit ar putea fi suspendate este aceea a vacan ei parlamentare, respectiv a perioadei
dintre sesiunile parlamentare ordinare, în condi iile în care nu s-a solicitat întrunirea în

rip
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sesiune extraordinar , la cererea Preşedintelui României, a biroului permanent al
fiec rei Camere ori a cel pu in o treime din num rul deputa ilor sau al senatorilor.
Astfel, întrucât sistemul constitu ional român instituie regula sesiunilor periodice şi nu

a celor permanente, între cele dou perioade prev zute de art.66 alin.(1) din Constitu ie
pentru cele dou sesiuni ordinare, în absen a unei cereri de convocare a unei sesiuni
extraordinare, termenele prev zute la art.75 alin.(2) din Constitu ie trebuie considerate
suspendate. În aceast

situa ie, Curtea a stabilit c

”ele se vor calcula pe zile

calendaristice, în sensul c se include în termen ziua în care ele încep s curg şi ziua
când acestea se împlinesc, cu excluderea, îns , a perioadei vacan ei parlamentare, aşa
cum aceasta este reglementat în art.66 alin.(1) din Constitu ie”.
În spe , în ceea ce priveşte Legea pentru modificarea şi completarea Legii

nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie (lege care vizeaz modificarea unui
cod, deci având o complexitate deosebit ), re inem c termenul de 60 de zile, prev zut
de art.75 alin.(2) din Constitu ie, a început s curg din 18 aprilie 2018, dat când

sti

propunerea legislativ a fost prezentat în Biroul permanent al Senatului şi a fost

Curtea a f cut trimitere la Decizia nr. 233 din 20 decembrie 1999, prin care a statuat c ”termenele care
privesc desf şurarea raporturilor constitu ionale dintre autorit ile publice, (...) în m sura în care nu se
prevede altfel în mod expres, nu se calculeaz pe zile libere”, precum i la Decizia nr.89 din 26 ianuarie
2010, prin care a re inut c prevederile art. 101 din Codul de procedur civil , potrivit c rora ”termenele
se în eleg pe zile libere, neintrând în socoteal nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit
termenul”, nu sunt aplicabile în dreptul public, supus regulii în virtutea c reia termenele, în acest
domeniu, se calculeaz pe zile calendaristice, în sensul c se include în termen şi ziua în care el începe
s curg şi ziua când acesta se împlineşte.
1
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sesizat

sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilit ii legislative în domeniul justi iei.
Calculând acest termen în acord cu jurispruden a constitu ional , respectiv pe zile
calendaristice, dar cu excluderea perioadei vacan ei parlamentare, în prezenta cauz ,
acest termen s-a împlinit la data de 16 iunie 2018, iar propunerea legislativ trebuia
transmis Camerei decizionale - Senatul - în forma ini iatorului, ca adoptat tacit.

Or, prin continuarea procedurii parlamentare dup împlinirea termenului de

rip
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s

adoptare tacit şi adoptarea legii de c tre Senat, în calitate de prim Camer sesizat ,
în data de 3 iulie 2018, într-o alt form decât cea a ini iatorului, constat m c

legiuitorul a înc lcat dispozi iile art.75 alin.(2) coroborate cu cele ale art.66 alin.(1)
din Constitu ie.

Având în vedere cele statuate de Curte, prin Decizia nr.646 din 16 octombrie

2018, în sensul c doar perioada de vacan

parlamentar poate suspenda curgerea

termenului de 45, respectiv 60 de zile, prev zut de art.75 alin.(2) din Constitu ie,
motivarea opiniei majoritare care, constatând c procedura de adoptare a legii de c tre
Senat a durat peste 70 de zile calendaristice i c în aceast perioad nu a fost vacan
parlamentar , re ine c , potrivit Regulamentului Senatului, pentru termenele procesului
legislativ se iau în calcul numai zilele în care Senatul lucreaz în plen sau în comisii,
contrazice jurispruden a recent cu privire la modul de calcul al termenelor prev zute
în Constitu ie.

Curtea, prin decizia pe care a pronun at-o în prezenta cauz , ignor ceea ce a

statuat în prealabil, f r a motiva revirimentul jurispruden ial. De altfel, date fiind
argumentele peremptorii care au fundamentat deciziile anterioare ale Cur ii, i în

sti

special Decizia nr.646 din 16 octombrie 2018, justificarea op iunii actuale a Cur ii
apare ca imposibil .
Plecând de la premisa celor stabilite prin Decizia nr.828 din 13 septembrie 2017,

par.50, Curtea ajunge la o concluzie care lipse te de efecte juridice norma
constitu ional prev zut de art.75 alin.(2). Astfel, cu privire la competen a unei comisii
speciale comune în cadrul procedurilor legislative, prin decizia men ionat , Curtea a
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recunoscut, pe lâng atribu ia cu caracter general a acesteia de a întocmi rapoarte prin
care avizeaz proiecte sau propuneri legislative, ini iate în temeiul art.74 alin.(1) din
Constitu ie de Guvern, de parlamentari sau de un num r de cel pu in 100.000 de
cet eni, i posibilitatea acesteia, în cazuri speciale, de a concepe o propunere
legislativ , deci de a ac iona ca titular al unei ini iative legislative, prin intermediul
membrilor s i, deputa i i senatori.

Ini iativele legislative sunt depuse la prima Camer sesizat . Cu privire la

rip
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s

momentul de la care încep s curg termenele procedurale prev zute de art.75 alin.(2)
din Constitu ie, Curtea a stabilit 2 c acesta se determin având în vedere dispozi iile
regulamentare, respectiv art.113 alin.(11) din Regulamentul Camerei Deputa ilor,

potrivit c ruia ”În cazul propunerilor legislative care sunt depuse la Camera
Deputa ilor, ca prim Camer sesizat , termenele aferente procesului legislativ curg
de la data înregistr rii la Biroul permanent […]” sau art.93 alin.(3) din Regulamentul

Senatului, potrivit c ruia ”Senatul, ca prim Camer sesizat , se pronun

asupra

proiectelor de lege şi propunerilor legislative cu care este sesizat, în termen de 45 de
zile de la data prezent rii acestora în Biroul permanent. Pentru coduri şi alte legi de

complexitate deosebit , termenul este de 60 de zile de la data prezent rii în Biroul
permanent”.

Prin urmare, orice ini iativ legislativ înregistrat la prima Camer sesizat

parcurge procedura legislativ în termenele constitu ionale, indiferent de titularul s u.
Astfel, fie c ini iativa apar ine Guvernului, parlamentarilor sau unui num r de cel pu in
100.000 de cet eni, fie c propunerea legislativ a fost ini iat de o comisie special
comun , prin intermediul membrilor s i, termenul constitu ional de 45, respectiv 60 de

sti

zile, prev zut de art.75 alin(2) din Constitu ie, începe s curg de la data înregistr rii
ini iativei la Biroul permanent al primei Camere sesizate.
În ipoteza în care comisia special comun î i îndepline te doar rolul de

avizare, perioada în care aceasta studiaz ini iativa legislativ

2 A se vedea Decizia nr.646 din 16 octombrie 2018, par.88.
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(prin care avizeaz favorabil sau prin care solicit respingerea ini iativei) este cuprins
în termenul de 45, respectiv 60 de zile, care, a a cum am ar tat, începe s curg de la
data înregistr rii ini iativei la Biroul permanent al Camerei, deci anterior sesiz rii
comisiei. În aceast situa ie, raportul comisiei este un act procedural de avizare a
ini iativei legislative de c tre un organ de lucru al Parlamentului, distinct de ini iativa
legislativ . Cu alte cuvinte, raportul pe care comisia îl depune la Biroul permanent al
primei Camere sesizate este actul prin care comisia î i finalizeaz activitatea de
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avizare a unei ini iative legislative preexistente, nicidecum actul prin care ini iaz o
propunere legislativ nou . Prin urmare, depunerea raportului nu poate fi asimilat
depunerii unei ini iative legislative sub aspectul inciden ei normelor care prev d
debutul termenelor constitu ionale, ci, dimpotriv aceast opera iune trebuie s se
încadreze în termenele men ionate pentru a putea produce efecte juridice. ”La
împlinirea acestui termen, dreptul şi, totodat , obliga ia primei Camere s dezbat o
ini iativ legislativ înceteaz , legea considerându-se adoptat în forma depus de
ini iator. Ca efect al împlinirii acestui termen se naşte dreptul Camerei decizionale de
a se pronun a asupra ini iativei adoptate în condi iile art.75 alin.(2) şi de a decide
definitiv.” 3

În spe a de fa , ini iativa legislativ a apar inut unui num r de 179 de deputa i

i senatori, i a fost înregistrat la Biroul permanent al Senatului, la data de 18 aprilie

2018, dat la care a început s curg termenul constitu ional de 60 de zile. Propunerea

legislativ a fost înaintat Comisiei speciale comune a Camerei Deputa ilor şi Senatului
pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilit ii legislative în domeniul
justi iei, care a întocmit raportul i l-a depus Biroului permanent al Senatului la data de

sti

3 iulie 2018, dup expirarea termenului constitu ional.

Motivele invocate în opinia majoritar , precum ”complexitatea i varietatea

domeniului ce face obiectul activit ii Comisiei speciale comune”, care ar justifica o
procedur special , ”fiind op iunea exclusiv a Comisiei speciale comune s aleag

3 A se vedea Decizia nr.646 din 16 octombrie 2018, par.83.
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proiectul/propunerea de lege existent/ în procedur parlamentar care va face obiectul
activit ii sale, astfel c , odat ce aceast op iune a fost realizat , proiectul/propunerea
de lege se supune art.75 alin.(2) din Constitu ie, sub aspectul termenelor de adoptare,
îns , acesta va curge de la data depunerii raportului” nu numai c nu au fundament
juridic, dar sunt, în mod evident, tributare unei viziuni pro causa. Prin decizia de care
ne delimit m prin prezenta opinie separat , sub pretextul ”înzestr rii cu instrumente i
proceduri care s

o fac

func ional

i eficient ”, Curtea confer

unei comisii
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parlamentare puteri mai mari decât Parlamentului însu i, statuând, în plus, c aceasta
poate decide dac

i când devin incidente norme constitu ionale cu caracter imperativ,

ceea ce este inadmisibil.

Pentru motivele prezentate, apreciem c sesizarea formulat trebuia admis şi

constatat

neconstitu ionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii

nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie, în ansamblul s u.
Judec tori,

Daniel Marius MORAR

Mona Maria PIVNICERU

sti

OPINIE SEPARAT

În dezacord cu solu ia pronun at , cu majoritate de voturi, de Curtea

Constitu ional formul m prezenta opinie separat ,
considerând c , sesiz rile de neconstitu ionalitate formulate de Pre edintele

României, de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, constituit în Sec ii Unite i de
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un num r de 110 deputa i apar inând Grupului Parlamentar al Partidului
Na ional Liberal, Grupului Parlamentar al Partidului Mi carea Popular ,
Grupului Parlamentar al Uniunii Salva i România i deputa i neafilia i,
se impuneau a fi admise:

• i cu privire la criticile de neconstitu ionalitate extrinsec

• cât i cu privire la criticile de neconstitu ionalitate intrinsec care au
vizat dispozi iile art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.c) şi lit.e),
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cu trimitere la lit.c)], pct.10 [cu referire la art.64 alin.(1)], pct.11 [cu
referire la abrogarea art.64 alin.(6)], pct.13 [cu referire la art.75 alin.(1)
lit.d)], pct.21 [cu referire la art.100 alin.(1) lit.a)-c) şi alin.(2)-(6)],
pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)], pct.27 [cu referire la
art.155 alin.(3)], pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1), (2) i alin.(3) teza
întâi], pct.43 [cu referire la art.277 alin.(32)], pct.46 [cu referire la

art.290 alin.(3)], pct.52 [cu referire la abrogarea art.298], pct.53 [cu
referire la art.308 alin.(3) şi (4)], pct.54 [cu referire la art.309] şi art.III
din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind

Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,

descoperirea şi sanc ionarea faptelor de corup ie,
•

i s

se constate c

Legea pentru modificarea

i

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanc ionarea faptelor de

corup ie, este neconstitu ional în ansamblul s u,

sti

pentru argumentele ce vor fi expuse în continuare:

Referitor la criticile de neconstitu ionalitate extrinsec

I.

1.

Prima critic de neconstitu ionalitate extrinsec s-a referit la faptul c

în procedura de adoptare a acestei propuneri legislative au fost înc lcate
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obiectivele expres i limitativ prev zute pentru activitatea Comisiei speciale
comune a Camerei Deputa ilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi
asigurarea stabilit ii legislative în domeniul justi iei, cu consecin a nerespect rii
art.1 alin.(3) din Constitu ie. În acest sens, se men ioneaz c aceast comisie şi-a
extins activitatea asupra unui act normativ care nu se încadreaz în niciuna dintre
categoriile de legi pe care Comisia, potrivit Hot rârii Parlamentului nr.69/2017, putea
s le modifice, respectiv Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi

rip
es
ur
s

sanc ionarea faptelor de corup ie - art.132.
2.

Cu privire la aceast

critic

de neconstitu ionalitate extrinsec

înveder m urm toarele aspecte:

Prin Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind

Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sanc ionarea faptelor de corup ie, mai exact prin art. III s-a statuat c :
”Articolul 132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi

sanc ionarea faptelor de corup ie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.219 din 18 mai 2000, cu modific rile i complet rile ulterioare, se abrog ”.
Conform art.1 alin.(1) lit.c), d), f) şi g) din Hot rârea Parlamentului

nr.69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputa ilor şi
Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilit ii legislative în
domeniul justi iei obiectul de activitate al acestei comisii în privin a legilor în

sti

materie penal vizeaz :
•

înglobarea în cuprinsul Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu

modific rile şi complet rile ulterioare, a modific rilor introduse prin Legea
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal,
precum şi a modific rilor introduse prin alte legi ulterioare adopt rii;
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•

României prin care s-au declarat neconstitu ionale texte din Codul penal, în
considerarea prevederilor art.147 alin.(1) şi (4) din Constitu ia României, republicat ;
•

punerea de acord cu concluziile Raportului Comisiei de la Vene ia

asupra rela iei dintre responsabilitatea ministerial politic şi cea penal din anul 2013;
•

punerea în acord a rapoartelor GRECO cu prevederile Codului penal

(Raportul de evaluare a României privind incrimin rile, 3 decembrie 2010, pct. 23,
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24, 111, 112; Raportul de conformitate privind România, 7 decembrie 2012, Regretul
efectiv, caracterul total automat şi obligatoriu al clauzei de nepedepsire a
denun torului, pct. 34, 37-42; Al doilea raport de conformitate a României, 12

decembrie 2014, pct. 35-37, 40, 41).

Or, niciunul dintre aceste obiective ale Comisiei speciale comune nu se

refer la modificarea Legii nr.78/2000. Desigur, din ra iuni de corelare legislativ ,

în m sura în care se modific o anume solu ie legislativ din Codul penal, aflat în
leg tur direct cu o norm de incriminare din Codul penal, atunci Comisia special
comun poate realiza o asemenea opera iune.

Îns , în cazul de fa , abrogarea art.132 din Legea nr.78/2000, prin art.III

din legea supus

controlului de constitu ionalitate, nu are leg tur

nici cu

deciziile Cur ii Constitu ionale, textul în cauz fiind, de altfel, constatat ca fiind
constitu ional chiar prin Decizia nr.405 din 15 iunie 2016. Prin decizia men ionat ,

par.88, Curtea a statuat c „analiza existen ei infrac iunii prev zute de dispozi iile
art.132 din Legea nr.78/2000 trebuie s se raporteze la dispozi iile art.246 din Codul

sti

penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal astfel cum acestea au fost
reconfigurate prin prezenta decizie, dispozi ia respectiv fiind o norm incomplet ”.
Curtea a mai statuat c

„nu poate fi re inut

nici critica potrivit c reia

dispozi iile art.132 din Legea nr.78/2000 sunt neconstitu ionale, deoarece nu

precizeaz dac trebuie s existe o rela ie de rudenie/prietenie între func ionar
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şi persoana care a dobândit folosul necuvenit, ceea ce determin neclaritatea
sintagmei «a ob inut»”. Curtea a apreciat c , „prin infrac iunea prev zut de
dispozi iile art.132 din Legea nr.78/2000, legiuitorul a dorit incriminarea faptei
de abuz în serviciu şi atunci când, pe lâng urmarea imediat prev zut de
dispozi iile Codului penal, subiectul activ al infrac iunii ob ine pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit”. Referitor la sintagma „a ob inut”, Curtea a observat
c aceasta are, potrivit Dic ionarului explicativ al limbii române, „sensul de «a primit»,
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«a dobândit», «a realizat». În ceea ce priveşte folosul ob inut din s vârşirea
infrac iunii, […] acesta presupune orice avantaje patrimoniale, bunuri, comisioane,
împrumuturi, premii, presta ii de servicii în mod gratuit, angajarea, promovarea în
serviciu, dar şi avantaje nepatrimoniale, cu condi ia ca acestea s fie legal nedatorate.

Expresia «pentru sine ori pentru altul» se refer la destina ia foloaselor, prin sintagma
«pentru altul» legiuitorul în elegând s incrimineze şi o destina ie colateral , deviat
a foloaselor ob inute din s vârşirea acestei infrac iuni de c tre func ionarul public.
Astfel, [...] nu are relevan

existen a unei rela ii de rudenie/prietenie între

func ionarul public şi persoana care a dobândit avantajul, esen ial fiind dobândirea
de c tre o persoan (func ionar public sau ter ) a unui folos necuvenit” [par.89].
Or, modificarea operat

în privin a art.297 din Codul penal, în urma

deciziei pronun ate de instan a de contencios constitutional, nu excludea
existen a normativ

a art.132 din Legea nr.78/2000, în sensul c

nimic nu

împiedica reglementarea unei agravante la infrac iunea de abuz în serviciu. Mai

mult, a fost eliminat ipoteza normativ care se refer la infrac iunea de uzurpare a
func iei, în cazul în care s-a ob inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în

sti

condi iile în care legea criticat nu modific art.300 din Codul penal referitor la
uzurparea func iei.
Prin urmare, constat m c , prin abrogarea art.132 din Legea nr.78/2000,

Comisia special comun şi-a dep şit obiectivele pentru care a fost creat .
În aceast ipotez , constat m totodat c , prin adoptarea art.III [cu referire

la art.132 din Legea nr.78/2000] din lege, au fost înc lcate prevederile art.1
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neconstitu ional.

e.r
o

alin.(3) şi art.64 alin.(4) din Constitu ie, drept pentru care textul antereferit este
Subliniem îns c , acest viciu de neconstitu ionalitate extrinsec nu loveşte
întregul act normativ, ci numai textul adoptat cu dep şirea competen ei Comisiei
speciale comune.

De altfel, în jurispruden a Cur ii Constitu ionale s-a statuat c , înc lcarea
reglement rilor constitu ionale referitoare la obiectul legii de aprobare a unei
sau la principiul bicameralismului atrag/ pot atrage
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ordonan e de urgen

neconstitu ionalitatea numai a textelor legale care au fost adoptate cu înc lcarea
acestora, şi nu în mod exclusiv legea în ansamblul s u [Decizia nr.1 din 14 ianuarie
2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.85 din 2 februarie 2015,
par.24-25, sau Decizia nr.377 din 31 mai 2017, par.42-53].

3.

Cea de-a doua critic de neconstitu ionalitate extrinsec s-a referit la

faptul c , legea a fost adoptat cu înc lcarea dispozi iilor art.69 alin.(2) din
Regulamentul Camerei Deputa ilor, fapt care aduce atingere prevederilor art.1
alin.(3) i alin.(5) din Constitu ie, deoarece raportul Comisiei speciale comune,

elaborat în cadrul procedurii din fa a Camerei Deputa ilor, a fost difuzat
deputa ilor în chiar ziua votului, aşadar, cu nerespectarea termenului de cel
pu in 5 zile înainte de data stabilit pentru dezbaterea proiectului de lege sau a
propunerii legislative în plenul Camerei Deputa ilor.

4. Cu privire la aceast critic de neconstitu ionalitate extrinsec

ar t m

sti

urm toarele:

Conform art.69 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputa ilor, aprobat

prin Hot rârea Camerei Deputa ilor nr.8/1994, republicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr.481 din 28 iunie 2016: „(2) Raportul [întocmit de comisia
sesizat în fond – sn] va fi imprimat şi difuzat deputa ilor cu cel pu in 3 zile înainte

de data stabilit pentru dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative în
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plenul Camerei Deputa ilor, în cazul proiectelor de legi şi al propunerilor legislative
pentru care Camera Deputa ilor este prima Camer sesizat , şi cu cel pu in 5 zile,
în cazul celor pentru care Camera Deputa ilor este Camer decizional ”.

Or, în cauz , se constat c raportul a fost întocmit în data de 3 iulie 2018,
iar legea a fost adoptat a doua zi [orele 13.48], în condi iile în care forma legii
adoptate în Senat a fost transmis Camerei Deputa ilor în dup amiaza zilei de
3 iulie 2018.
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În jurispruden a sa [Decizia nr.209 din 7 martie 2012, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.188 din 22 martie 2012], Curtea a statuat c :
„Autonomia regulamentar constituie expresia statului de drept, a principiilor

democratice şi poate opera exclusiv în cadrul limitelor stabilite de Legea
fundamental . Autonomia regulamentar

nu poate fi exercitat

în mod

discre ionar, abuziv, cu înc lcarea atribu iilor constitu ionale ale Parlamentului.
Astfel, între principiul constitu ional referitor la autonomia Parlamentului de a-şi

stabili reguli interne de organizare şi func ionare [art.64 alin.(1)] şi principiul
constitu ional referitor la rolul Parlamentului, în ansamblul autorit ilor publice ale
statului,

ce

exercit ,

potrivit

Constitu iei,

atribu ii

specifice

democra iei

constitu ionale (legiferarea, acordarea votului de încredere, în baza c ruia este numit
Guvernul, retragerea încrederii acordate Guvernului prin adoptarea unei mo iuni de
cenzur , declararea st rii de r zboi, aprobarea strategiei na ionale de ap rare a

rii

etc.), Curtea apreciaz c exist un raport ca de la mijloc/instrument la scop/interes.
Astfel, regulamentele parlamentare se constituie într-un ansamblu de norme juridice,

menite s organizeze şi s disciplineze activitatea parlamentar cu privire, printre

sti

altele, la procedura de legiferare, de numire sau de învestitur a celor mai importante
institu ii sau autorit i publice în stat (Guvern, o parte dintre judec torii Cur ii
Constitu ionale, o parte dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, membrii
Cur ii de Conturi, Avocatul Poporului, directorii serviciilor de informa ii), precum şi
regulile de organizare şi func ionare ale fiec rei Camere. Normele regulamentare
reprezint instrumentele juridice care permit desf şurarea activit ilor parlamentare
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în scopul îndeplinirii atribu iilor constitu ionale ale Parlamentului, autoritate
prin care poporul român îşi exercit

suveranitatea na ional , în

conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) din Constitu ie.

Ca orice act normativ destinat s reglementeze un anumit domeniu de activitate,
regulamentul parlamentar trebuie s

respecte cerin ele privind claritatea şi

previzibilitatea normelor, s fie un element regulator suplu, care, pe de o parte, s
permit o libertate de ac iune parlamentarilor sau grupurilor parlamentare în
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acord cu dispozi iile art.69 din Constitu ie referitoare la caracterul reprezentativ
al mandatului parlamentar, iar, pe de alt

parte, s

garanteze autorit ii

legiuitoare posibilitatea de a-şi îndeplini rolul constitu ional. Or, instrumentul
juridic menit s

asigure îndeplinirea atribu iilor Parlamentului nu poate

constitui o piedic în realizarea scopului s u.

Regulamentul parlamentar trebuie interpretat şi aplicat cu bun -credin

şi în spiritul loialit ii fa

de Legea fundamental ”.

În prezenta cauz , Curtea nu este chemat s verifice numai dac a fost respectat

Regulamentul Camerei Deputa ilor, ci dac , prin conduita sa, Camera Deputa ilor
a înc lcat garan iile procedurale pe care le are la îndemân deputatul pentru a-

şi exercita mandatul în serviciul poporului, respectiv de a cunoaşte
amendamentele depuse, de a formula propriile amendamente şi de a vota în
cunoştin

de cauz propunerea/ proiectul de lege. De aceea, se re in ca norme

de referin , art.69 alin.(1) şi art.74 din Constitu ie, raportate la art.1 alin.(3) şi
(5) din Constitu ie referitor la statul de drept, democra ie şi obliga ia respect rii
suprema iei Constitu iei.

sti

Desf şurarea procesului legislativ în cauza analizat denot faptul c , înc lcarea

termenului de 5 zile din Regulament (s.n. termenul este de 5 zile întrucât Camera
Deputa ilor a fost Camer

decizional ), aspect care în sine nu atrage

neconstitu ionalitatea extrinsec a unui act normativ, a avut îns aptitudinea s duc
la imposibilitatea exercit rii plenare a mandatului de deputat, în sensul c nu au
putut fi luate la cunoştin

amendamentele adoptate în comisia sesizat în fond
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şi dezb tute în mod real, nu s-au putut depune sau s-a limitat extrem de sever
dreptul deputa ilor de a depune amendamente şi nu a fost exprimat un vot în
deplin cunoştin

de cauz .

O asemenea concluzie deriv din faptul c problemele dezb tute vizeaz
chiar Codul penal al României, iar aspectele modificate în privin a diverselor
institu ii de drept substan ial sunt extrem de sensibile pentru societate şi evolu ia
ei.
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Astfel, nu este vorba doar de înc lcarea unui simplu termen procedural, ci

de consecin ele pe care le produce sau le poate produce o asemenea înc lcare
având în vedere importan a problemelor dezb tute.

Politica penal a statului nu poate fi dezb tut şi votat într-o Camer a

Parlamentului într-o singur zi; ea reflect starea şi evolu ia societ ii în contextul
fenomenului infrac ional, ea implic luarea unei decizii de natur legislativ care are
repercusiuni deosebite asupra dezvolt rii societ ii şi nu reflect o necesitate de
moment. Ea nu trebuie s fie contradictorie sau s r spund dorin ei unei anumite
op iuni politice, ci trebuie s r spund cerin elor societ ii, protejând interesele
generale ale acesteia. Or, pentru aceasta, deputatul trebuie s

aib

asigurat

posibilitatea de a lua cuno tin de proiectul/ propunerea legislativ , amendamentele
aduse, raportul şi avizele comisiilor permanente, dar şi de a se informa sau consulta
cu al i actori politici sau institu ionali; numai în aceste condi ii îşi poate forma o opinie
asupra problemei dezb tute şi numai în aceste condi ii votul s u, eminamente politic,
poate fi dat în deplin cunoştin de cauz .

Prin urmare, se constat c deputa ii au fost puşi în situa ia de a nu putea

sti

participa în mod real la dezbaterea parlamentar , aceasta fiind dus în derizoriu,
c p tând valen ele unui simulacru.
Or, îns şi exigen ele statului de drept şi principiile care stau la baza democra iei

se opun unei paradigme care s ridice la rang de principiu constitu ional aparen a sau
mimarea dezbaterii parlamentare. De aceea, ori de câte ori, prin nerespectarea unui
termen procedural asociat dezbaterii parlamentare are loc o înc lcare a exercit rii
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plenare a mandatului parlamentar, Curtea este îndrituit s intervin şi s constate
neconstitu ionalitatea extrinsec a actului normativ respectiv prin raportare la
art.69 alin.(1) şi art.74 din Constitu ie, cu re inerea înc lc rii art.1 alin.(3) şi (5)
din Constitu ie, a a cum s-ar fi impus i în cauza de fa .

5. Cea de-a treia critic de neconstitu ionalitate extrinsec s-a referit la faptul
c , nu a existat o cerere din partea Biroului permanent al Camerei Deputa ilor

rip
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de întrunire a plenului Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar .

6. Cu privire la aceast critic de neconstitu ionalitate extrinsec

ar t m

urm toarele:

Textul Constitu iei, respectiv art.66 alin.(2), impune ca cererea s provin

de la unul dintre cele trei subiecte de drept expres precizate: Preşedintele
României, Biroul permanent al fiec rei Camere ori cel pu in o treime din
num rul deputa ilor sau al senatorilor. Prin urmare, Constitu ia impune în
termeni imperativi manifestarea de voin

expres a unuia dintre cele trei

subiecte de drept antereferite.

Potrivit art.84 alin.(9) teza întâi din Regulamentul Camerei Deputa ilor, cererea

de convocare a unei sesiuni extraordinare se face în scris şi va cuprinde ordinea

de zi, precum şi perioada de desf şurare a sesiunii. Astfel, se constat
manifestarea de voin

c

a celor trei subiecte de drept, unul unipersonal, iar celelalte

dou colective, nu poate fi exprimat în mod verbal, ceea ce înseamn c forma
scris a cererii este o condi ie ad validitatem pentru formularea acesteia. Este de

observat c regula în dreptul public este aceea a formul rii cererilor în scris,

sti

pentru ca autorit ile şi institu iile publice s r spund la acestea. Lipsa formei scrise
determin inexisten a actului.
De asemenea, se constat c formularea cererii de convocare prezint anumite

specificit i în func ie de subiectul de drept care o ini iaz . Astfel, dac în privin a
autorit ii unipersonale, condi iile de form
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extraordinar vizeaz numai forma scris , decizia formul rii cererii apar inându-i în
exclusivitate, f r nici o alt condi ionare, în privin a subiectelor colective trebuie
s existe un consens care s duc la formularea unei asemenea cereri. Astfel, în
privin a subiectului colectiv, reprezentat de deputa i/ senatori, Constitu ia fixeaz un
num r minimal cerut pentru solicitarea întrunirii Camerei în sesiune extraordinar ,
respectiv o treime din num rul membrilor Camerei respective. În consecin , cererea
scris trebuie s fie însu it prin semn tur de c tre aceştia.
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În privin a Biroului permanent, subiect colectiv, care are o natur colegial ,

art.32 alin.(1) lit.p) din Regulamentul Camerei Deputa ilor prevede extrem de clar c
Biroul permanent „adopt , cu respectarea prevederilor legale şi regulamentare,
decizii privind activitatea sa, activitatea deputa ilor şi a personalului Camerei;
deciziile Biroului permanent se public pe site-ul Camerei Deputa ilor, cu excep ia

celor care cuprind informa ii clasificate”. Prin urmare, la propunerea oric rui
membru al s u, Biroul permanent poate adopta o decizie prin care cere întrunirea în
şedin

extraordinar a Camerei Deputa ilor. Este evident c aceast decizie este un

act scris.

Or, în spe , în şedin a Biroului permanent din 27 iunie 2018 – potrivit

stenogramei acestei edin e - pe ordinea de zi [la poz.12] s-a aflat aprobarea

unui ”Proiect de Decizie a preşedintelui Camerei Deputa ilor privind convocarea
Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar ” i nu proiectul unei decizii a
Biroului permanent al acestei Camere, subiect îndrituit prin Constitu ie s
solicite întrunirea acestui for în sesiune extraordinar .

sti

Prin urmare, materialul aflat pe ordinea de zi a Biroului permanent,

respectiv ”Proiectul de Decizie a preşedintelui Camerei Deputa ilor privind

convocarea Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar ”, în primul rând, nu putea
fi aprobat, pentru c Biroul permanent nu are nici o competen

pentru aprobarea

acestuia. Este evident c în lipsa competen ei func ionale a Biroului permanent, acesta
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prin vot proiectul antereferit. Este adev rat c
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nu putea s

preşedintele Camerei Deputa ilor este membru în Biroul permanent şi c poate solicita
şi el ca orice membru al acestuia formularea de c tre Biroul permanent a unei cereri
de convocare a Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar , îns , acesta, în loc s
formuleze o asemenea solicitare, a depus un proiect de decizie de convocare, decizie
care se emite ulterior cererii formulate de Biroul permanent de întrunire în sesiune
extraordinar , fiind un act subsecvent şi legat de acesta. Practic, în fa a Biroului
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permanent nu s-a aflat nici o solicitare pentru ca acesta s îşi exercite competen a

prev zut de art.66 alin.(2) din Constitu ie. Mai mult, chiar dac s-ar fi aflat pe

rolul s u o asemenea solicitare, nu a fost dat un vot cu privire la aceasta, conform
art.35 alin.(2) din Regulament. De aceea, este şi inexact men iunea „aprobat”
înscris la pozi ia 12 din ordinea de zi a şedin ei respective. În concluzie, reiter m

faptul c , nu a existat nici un vot cu privire la vreo propunere de convocare a
Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar . Mai mult, chiar dac am accepta

c s-a votat o astfel de solicitare – ceea ce nu s-a întâmplat – Biroul permanent nu
a emis o decizie, conform art.32 alin.(1) lit.p) din Regulament, forma scris
reprezentând o condi ie ad validitatem a cererii de întrunire în sesiune

extraordinar .

Este de observat c , la Senat, Biroul permanent a adoptat Hot rârea nr.12 din 28

iunie 2018, în considerarea art.37 alin.(1) din Regulament, conform c ruia „Biroul
permanent lucreaz în prezen a majorit ii membrilor s i şi adopt hot rârile cu

votul deschis al majorit ii membrilor prezen i. Hot rârile importante se public pe

sti

site-ul Senatului”, respectând, astfel, art.66 alin.(2) din Constitu ie.

Prin urmare, rezult c la nivelul Camerei Deputa ilor:

- nu a existat nici o propunere din partea vreunui membru al Biroului permanent

pentru a se cere convocarea Camerei Deputa ilor în sesiune extraordinar ;
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- nu a existat nici un vot pentru aprobarea vreunei cereri de convocare a Camerei
Deputa ilor în sesiune extraordinar ;

- nu a existat nici o solicitare scris în sensul adopt rii unei decizii prin care s
se solicite întrunirea în sesiune extraordinar a Camerei Deputa ilor;

- nu a existat nici o decizie emis de Biroul permanent în acest sens.

Având în vedere cele de mai sus, constat m c , din punct de vedere juridic,
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nu a fost formulat din partea Biroului permanent al Camerei Deputa ilor nici
o cerere de întrunire a acestei Camere în sesiune extraordinar .
Totodat , nu a existat nici un act juridic valid care s materializeze aceast

cerere. Or, astfel cum am ar tat, forma scris este o cerin

ad validitatem a cererii

formulate în sensul art.66 alin.(2) din Constitu ie. În lipsa acesteia, nu putem s

constat m decât c suntem în fa a unei solicit ri inexistente, ceea ce înseamn c nu
exist formulat nici o cerere de întrunire în sesiune extraordinar .
Prin urmare, întrucât legea a fost adoptat într-o sesiune extraordinar care

nu a fost cerut

potrivit art.66 alin.(2) din Constitu ie, viciul de

neconstitu ionalitate astfel constatat se constituie într-unul extrinsec, asociat
legii supuse controlului de constitu ionalitate. De aceea, legea criticat a fost
adoptat contrar art.66 alin.(2) din Constitu ie.

7. Cu privire la înc lcarea art.66 alin.(3) din Constitu ie, se constat c , în

interpretarea art.35 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputa ilor, preşedintele
Camerei Deputa ilor emite o decizie numai când absenteaz , pentru ca cele dou

sti

atribu ii ale sale expres specificate s fie exercitate de unul dintre vicepreşedin i.
În schimb, când este prezent, preşedintele Camerei Deputa ilor, din

ra iuni de flexibilitate, poate solicita, în mod verbal, îndeplinirea acestor atribu ii de
c tre unul dintre vicepreşedin i, neexistând, aşadar, obliga ia emiterii unui act în acest
sens. Aceast interpretare este sus inut şi prin corelarea existent între art.35 alin.(2)
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şi art.34 lit.b) şi d) din Regulament, respectiv între atribu iile preşedintelui şi
atribu iile delegate vicepreşedin ilor, dup cum urmeaz :

Potrivit art.34 lit.b) şi d) din Regulamentul Camerei Deputa ilor,
Preşedintele Camerei Deputa ilor are urm toarele atribu ii:

b) conduce lucr rile plenului Camerei Deputa ilor, asistat obligatoriu de 2
secretari, şi asigur men inerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum şi respectarea
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prevederilor prezentului regulament;

d) conduce lucr rile şedin elor Biroului permanent.

Conform art.35 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputa ilor,

Vicepreşedin ii conduc activitatea Biroului permanent şi a plenului Camerei
Deputa ilor, la solicitarea preşedintelui sau, în absen a acestuia, prin decizie a
preşedintelui Camerei Deputa ilor.

Prin urmare, în spe , pentru alte activit i decât conducerea lucr rilor/

activit ilor [termeni ce au în acest context aceeaşi semnifica ie juridic ], devine
aplicabil art.35 alin.(1) teza final din Regulament, care prevede c „Vicepreşedin ii

îndeplinesc atribu iile stabilite de Biroul permanent sau încredin ate de preşedintele
Camerei Deputa ilor”. Astfel, textul nu mai precizeaz dac trebuie sau nu emis
vreo decizie sau condi iile în care aceasta se emite, îns , este de la sine în eles c
încredin area atribu iunilor, pentru a fi valabil în dreptul public, nu poate avea loc
decât printr-un act scris. Aceste atribu iuni pot fi atât cele specifice preşedintelui

sti

Camerei Deputa ilor, cât şi altele în leg tur cu buna func ionare a Parlamentului.
Aşadar, din interpretarea coroborat a dispozi iilor art.34 şi art.35 alin.(1) şi (2)

din Regulament, rezult , ca regul general , competen a preşedintelui Camerei de a

încredin a îndeplinirea unor atribu ii de c tre unul/ unii dintre vicepreşedin i, iar, în
ipoteza specific a conducerii lucr rilor/ activit ii Biroului permanent/ plenului
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Camerei Deputa ilor, textul prevede posibilitatea preşedintelui Camerei de a
încredin a îndeplinirea acestor atribu ii chiar verbal.

De asemenea, trebuie subliniat faptul c , mai ales atribu iile constitu ionale ale
preşedin ilor Camerelor nu pot fi exercitate de vicepreşedin ii acestora, la
solicitarea verbal

a Pre edin ilor Camerelor [convocarea în sesiune a

Camerelor sau sesizarea Cur ii Constitu ionale potrivit art.146 lit.a) teza întâi,
lit.b), c), e) sau k) din Constitu ie]. Suntem, în mod evident, în fa a unei deleg ri de

rip
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atribu iuni constitu ionale, ceea ce indic faptul c acestea sunt de o importan
maxim pentru stat. De altfel, Constitu ia reglementeaz , în mod expres, dou cazuri
de asemenea atribu iuni constitu ionale pe care le exercit preşedin ii celor dou

Camere ale Parlamentului. De aceea, ca regul ele se deleag printr-un act scris, forma

ad validitatem a deleg rii constitu ionale. În consecin , autonomia parlamentar
nu poate fi contrar dispozi iilor exprese ale Constitu iei şi nu poate duce la

deleg ri de atribu ii constitu ionale prin în elegeri verbale.
În cauza de fa , se constat c preşedintele Camerei Deputa ilor nu a emis

vreun act de delegare a atribu iei sale de a convoca sesiunea extraordinar a
Camerei Deputa ilor în favoarea vicepreşedintelui Camerei Deputa ilor, domnul
Florin Iordache, acesta semnând Decizia nr.5/2018 privind convocarea în sesiune
extraordinar a Camerei Deputa ilor, f r a avea vreo calitate în acest sens.
Întrucât Camera Deputa ilor are 4 vicepreşedin i, se na te întrebarea

legitim care dintre aceştia are dreptul s semneze pentru pre edintele acesteia,
în lipsa oric rui act sau reglement ri exprese care s dispun o anumit delegare

sti

sau o anumit ordine de realizare a deleg rii.

Este de observat c , la Senat, decizia de convocare în sesiune extraordinar a

fost semnat tot de un vicepreşedinte [Decizia nr.9/2018 publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.539 din 28 iunie 2018], dar datorit faptului c
preşedintele Senatului, potrivit agendei sale, lipsea din ar , iar anterior a emis o
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decizie prin care vicepreşedintele care a semnat decizia de convocare era împuternicit
s asigure conducerea Senatului [Decizia nr.8/2018, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.534 din 27 iunie 2018]. Prin urmare, la Senat, la momentul
emiterii deciziei de convocare a existat o decizie de asigurare a conducerii Senatului
pentru acea zi. A adar, spre deosebire de Camera Deputa ilor, la Senat procedura s-a
desf şurat corect.

Având în vedere cele de mai sus constat m c , sesiunea extraordinar de la

rip
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Camera Deputa ilor a fost convocat , în realitate, de un vicepreşedinte, care nu
a avut vreun mandat în considerarea c ruia s semneze actul în substituirea
preşedintelui Camerei Deputa ilor.

În consecin , întrucât legea a fost adoptat într-o sesiune extraordinar

convocat contrar art.66 alin.(3) din Constitu ie, viciul de neconstitu ionalitate
astfel constatat se constituie într-unul extrinsec, asociat legii supuse controlului

de constitu ionalitate. De aceea, legea criticat a fost adoptat cu înc lcarea

art.66 alin.(3) din Constitu ie.

8. De asemenea, mai constat m faptul c decizia de convocare – dat , aşa cum

s-a ar tat cu înc lcarea art.66 alin.(2) şi (3) din Constitu ie – nu stabilea ca parte a

ordinii de zi legea supus

analizei Cur ii Constitu ionale. Decizia nr.5/2018

prevedea la pct.28 şi 29 c ordinea de zi cuprinde şi:

„28. Ini iative legislative adoptate de Senat în calitate de prim Camer sesizat ;

29. Ini iative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei

sti

Deputa ilor”.

Se mai constat faptul c , Propunerea legislativ pentru modificarea i

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000
pentru prevenirea, descoperirea şi sanc ionarea faptelor de corup ie (PL-x
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406/2018) a fost inclus pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei
Deputa ilor, prin Decizia nr.5 din data de 27 iunie 2018.

În acest context, se ridic problema de a cunoaşte dac în cadrul sesiunii
extraordinare deja convocate, se pot ad uga noi puncte pe ordinea de zi. Este
evident c o sesiune extraordinar este cerut pentru o anumit ordine de zi.
Numai cu aceasta este sesizat Camera respectiv . Prin urmare, ea poate respinge
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întreaga ordine de zi, caz în care sesiunea extraordinar nu se mai ine [„Neaprobarea

de c tre Camer a ordinii de zi solicitate împiedic

inerea sesiunii extraordinare” –

art.84 alin.(9) teza a doua din Regulament] sau poate elimina proiecte/ propuneri
legislative aflate pe ordinea de zi, dar nu poate ea îns şi ad uga noi puncte la
ordinea de zi, puncte cu care nu a fost sesizat .
Camera se pronun

numai în limitele sesiz rii, pentru c , în caz contrar, s-

ar ajunge la o sesizare din oficiu a acesteia. Or, din textul art.66 alin.(2) coroborat
cu art.84 alin.(9) teza întâi din Regulament rezult
extraordinar

se convoac

foarte clar c

sesiunea

numai pentru anumite probleme, drept pentru care

subiectele acolo men ionate (Pre edintele României, Biroul permanent sau deputa i/
senatori) stabilesc ordinea de zi. În caz contrar s-ar ajunge la situa ii inadmisibile
şi absurde ca subiectele de drept prev zute la art.66 alin.(2) din Constitu ie s
indice o ordine de zi formal , chiar cu un singur punct, iar Camera s mai
adauge oricâte puncte doreşte pe ordinea de zi. Este de principiu, c cererea de
întrunire în sesiune extraordinar a fost solicitat pentru anumite aspecte şi c Plenul
este suveran s se pronun e în limitele acestei sesiz ri. În caz contrar, ar fi inutil

sti

prevederea potrivit c reia subiectele de la art.66 alin.(2) din Constitu ie trebuie s
indice ordinea de zi, pentru c , şi f r o ordine de zi, tot plenul ar stabili-o dup bunul

s u plac.

De altfel, înscrierea în cererea de întrunire în sesiune extraordinar a unor

puncte de o generalitate foarte mare, astfel cum s-a întâmplat cu punctele 28 şi

29 ale deciziei antereferite, este, în sine, o practic parlamentar contrar ideii
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de sesiune extraordinar . Nu se poate ca toate ini iativele legislative adoptate de
Senat în calitate de prim Camer sesizat s fie parte a ordinii de zi; ele trebuie
identificate, nu de c tre Plen, ci de c tre subiectul care a solicitat sesiunea
extraordinar . În aceast logic , dac s-ar înscrie, în decizia preşedintelui Camerei
Deputa ilor de convocare, ca ordine de zi, ini iativele legislative adoptate de Senat în
calitate de prim Camer sesizat şi cele înregistrate la Biroul permanent al Camerei
Deputa ilor [a se vedea articolul unic pct.28 şi 29 din Decizia preşedintelui Camerei
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Deputa ilor nr.5/2018] i, corelativ, dac s-ar înscrie în decizia preşedintelui Senatului

de convocare, ca ordine de zi, ini iativele legislative adoptate de Camera Deputa ilor
în calitate de prim Camer sesizat şi cele înregistrate la Biroul permanent al
Senatului [a se vedea art.I pct.29 şi 30 din Decizia preşedintelui Senatului nr.9/2018,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.539 din 28 iunie 2018, potrivit
c rora „Proiectul ordinii de zi: […] 29. Ini iative legislative adoptate de Camera
Deputa ilor în calitate de prim

Camer

sesizat ; 30. Ini iative legislative

înregistrate la Biroul permanent al Senatului”], astfel cum s-a întâmplat în cazul

de fa , ar însemna s se convoace, în realitate, o sesiune ordinar , din moment ce,
sub aspectul proiectelor/ propunerilor legislative ce ar putea fi dezb tute, nu exist
nicio abatere de la modul normal/ firesc de desf şurare a sesiunilor ordinare. Practic,
devine posibil ca în sesiunea extraordinar s poat fi dezb tute toate ini iativele
înregistrate la cele dou Camere.

Aşadar, observ m c , în realitate, o sesiune ordinar a fost disimulat sub

forma unei sesiuni extraordinare.

Or, aceast sesiune nu cuprinde, pân la urm , nimic punctual, pentru c

sti

orice ini iativ legislativ poate fi dezb tut , exact ca într-o sesiune ordinar .

Practic, cele dou Camere s-au comportat ca şi cum ar fi fost în sesiune ordinar ,
deşi temeiurile constitu ionale şi regulamentare invocate indic , în mod

indubitabil, c erau în sesiune extraordinar .
Având în vedere cele de mai sus, se constat

c , în realitate, sesiunea

extraordinar de la Camera Deputa ilor şi Senat disimuleaz o sesiune ordinar ,
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contrar art.66 alin.(1) şi (2) din Constitu ie, potrivit c ruia exist numai dou
sesiuni ordinare pe an [„Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate dep şi
sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate dep şi
sfârşitul lunii decembrie”], care, în mod evident, se diferen iaz , prin caracterul
lor de generalitate de sesiunile extraordinare.

În consecin , datorit acestei disimul ri, legea a putut fi introdus pe
ordinea de zi a sesiunii extraordinare de c tre plenul Camerei Deputa ilor, îns
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o atare abordare reprezint un viciu de neconstitu ionalitate, care se constituie
într-unul extrinsec asociat legii supuse controlului de constitu ionalitate, din

moment ce legea nu putea face obiectul sesiunii extraordinare.

Concluzionând:

a) Biroul permanent nu a formulat nicio cerere de întrunire în sesiune
C

D

D

C

D

c) Ordinea de zi a sesiunii extraordinare nu poate fi completat de c tre

Plen, care trebuie s se pronun e in limine litis;

d) Sesiunea extraordinar a fost, în realitate, una ordinar , drept care a

permis introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a acesteia.

sti

Având în vedere cele expuse,

C
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9.Raportat la cea de-a patra critic

referitoare la dep irea termenului constitutional de adoptare tacit , men ion m
urm toarele:

Textul art.75 din Constitu ia României care are ca denumire marginal
Sesizarea Camerelor opereaz o împ r ire, o partajare a competen elor decizionale
ale celor dou Camere ale Parlamentului, respectiv Camera Deputa ilor i Senat, în
procesul legislativ, mai exact instituie un mod de adoptare a legii, în virtutea c ruia
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una dintre Camere poate fi o simpl Camer de reflec ie, atunci când este prima

Camer sesizat , sau poate fi o Camer decizional , atunci când se pronun definitiv

asupra unui proiect de lege care a fost adoptat sau respins, prin vot, de prima Camer
sesizat , ori în lipsa acestuia, la trecerea unei perioade de 45 sau de 60 de zile (în cazul
codurilor i altor legi de complexitate deosebit ) de la sesizarea Camerei de reflec ie.
Potrivit art.75 alin.(2) din Constitu ie, „Prima Camer sesizat se pronun

în termen de 45 de zile. Pentru coduri i alte legi de complexitate deosebit , termenul
este de 60 de zile. În cazul dep irii acestor termene se consider c proiectele de
legi sau propunerile legislative au fost adoptate”.

Dispozi iile art.75 alin.(2) din Constitu ie nu prev d un anumit mod de calcul

al acestor termene pe care prima Camer competent le are la dispozi ie pentru a se
pronun a asupra unei ini iative legislative.

Astfel, în jurispruden a sa, Curtea Constitu ional a statuat c „termenele care

privesc desf urarea raporturilor constitu ionale dintre autorit ile publice, (...) în

m sura în care nu se prevede altfel în mod expres, nu se calculeaz pe zile libere.”

sti

(a se vedea Decizia nr.233 din 20 decembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.638 din 28 decembrie 1999). Totodat , în Decizia nr.89 din

26 ianuarie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.115 din 19
februarie 2010, Curtea a re inut c dispozi iile art.101 din Codul de procedur

civil – potrivit c rora „termenele se în eleg pe zile libere, neintrând în socoteal nici

ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr it termenul” – nu sunt aplicabile în
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dreptul public, supus regulii în virtutea c reia termenele, în acest domeniu, se
calculeaz pe zile calendaristice, în sensul c se include în termen i ziua în care
el începe s curg

i ziua când se împline te.

Termenele de 45 de zile, respectiv de 60 de zile, prev zute la art.75 alin.(2)
din Constitu ie, reprezint termene de drept public care privesc raporturile
constitu ionale dintre autorit ile publice, respectiv raporturile dintre cele dou
Camere ale Parlamentului, pe de o parte, i între acestea i Guvern, pe de alt
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parte. La împlinirea termenului, dreptul i, totodat , obliga ia primei Camere

competente s dezbat o ini iativ legislativ înceteaz , legea considerându-se
adoptat în forma depus de ini iator. Ca efect al împlinirii acestui termen se
na te dreptul Camerei decizionale de a se pronun a asupra ini iativei adoptate
în condi iile art.75 alin.(2) i de a decide definitiv. De asemenea, împlinirea

acestui termen are drept consecin

imposibilitatea membrilor primei Camere

competente de a mai formula amendamente, dincolo de acest interval de timp
stabilit de Constitu ie, propunerile parlamentarilor sau ale comisiilor nemaifiind
admisibile. Aceea i consecin

este i pentru Guvern care, dincolo de acest termen,

nu mai poate formula i depune amendamente cu privire la legea respectiv în cadrul
primei Camere sesizate, nu mai poate solicita dezbaterea acesteia în procedur de
urgen sau înscrierea ei cu prioritate pe ordinea de zi, toate aceste drepturi putând fi
exercitate de Guvern doar în cadrul Camerei decizionale.

În spe , întrucât termenele prev zute la art.75 alin.(2) din Constitu ie sunt

termene de drept public, ce vizeaz desf urarea raporturilor constitu ionale
dintre cele dou Camere ale Parlamentului, firesc este ca acestea s se calculeze

sti

calendaristic, aceast interpretare unitar fiind singura de natur s confere
efectivitate normelor constitu ionale men ionate, asigurând, pe de o parte,
respectarea principiului transparen ei activit ii parlamentare, iar pe de alt
parte, predictibilitate în aplicarea normelor constitu ionale i în derularea
procesului de legiferare.
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Potrivit art.93 alin.(3) şi (8) din Regulamentul Senatului „(3) Senatul, ca prim
asupra proiectelor de lege şi propunerilor legislative

cu care este sesizat, în termen de 45 de zile de la data prezent rii acestora în Biroul
permanent. Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebit , termenul este de 60
de zile de la data prezent rii în Biroul permanent. […]

(8) Termenele prev zute la alin.(3) şi (5) se calculeaz potrivit art.118”.

Norma la care se trimite este de fapt art.119, potrivit c ruia „Pentru termenele
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procedurale ale procesului legislativ se iau în calcul numai zilele în care Senatul
lucreaz în plen sau în comisii permanente”.

Potrivit art.118 din Regulamentul Senatului: „Pentru propunerile legislative

termenele de legiferare curg de la data înregistr rii acestora la Biroul permanent,
înso ite de avizele necesare”.

În contextul celor mai sus men ionate, subliniem faptul c , în jurispruden a

Cur ii Constitu ionale s-a statuat c

autonomia regulamentar

d

dreptul

Camerelor Parlamentului de a dispune cu privire la propria organizare i
procedurile de desf urare a lucr rilor parlamentare, îns aceasta nu poate fi
exercitat în mod discre ionar, abuziv, cu înc lcarea atribu iilor constitu ionale
ale Parlamentului sau a normelor imperative privind procedura parlamentar ;
normele regulamentare reprezint instrumentele juridice care permit desf urarea
activit ilor parlamentare în scopul îndeplinirii atribu iilor constitu ionale ale forului
legislativ i trebuie interpretate i aplicate cu bun -credin

i în spiritul loialit ii fa

de Legea fundamental (Decizia nr.209 din 7 martie 2012).

Or, dac textul regulamentar contravine modului de calcul al termenelor

sti

de drept public, astfel cum acesta a fost consacrat în jurispruden a Cur ii
Constitu ionale, rezult c în m sura în care Camera respectiv , în spe

Senatul,

nu a respectat prevederea constitu ional , nu se poate accepta ideea c dup
împlinirea acestuia s se poat aduce amendamente noi, astfel cum s-a întâmplat
în cauz .
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Subliniem c , prin Decizia nr.646 din 16 octombrie 2018, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1087 din 21 decembrie 2018, Curtea
s-a pronun at în sensul celor anterior expuse, constatând neconstitu ionalitatea
Legii pentru modificarea i completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea i
func ionarea Cur ii de Conturi, întrucât a fost adoptat de Camera Deputa ilor,
în calitate de prim Camer competent , cu înc lcarea termenelor stabilite de
art.75 alin.(2) din Constitu ie. Mai mult, în paragraful 83 al deciziei mai sus
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men ionate, cu privire la termenele prev zute în art.75 alin.(2) din Constitu ie,
Curtea a statuat c , ”Legea fundamental instituie, astfel, o prezum ie absolut ,
în virtutea c reia o ini iativ legislativ , chiar dac nu a fost adoptat de o Camer ,

se consider adoptat prin simpla trecere a timpului. Prezum ia se bazeaz pe o
presupus acceptare tacit a propunerii legislative şi pe lipsa obiec iilor primei
Camere sesizate. Termenul de 45 de zile, respectiv de 60 de zile, prev zut la art. 75
alin. (2) din Constitu ie, este un termen de dec dere care priveşte raporturile
constitu ionale dintre autorit ile publice, respectiv raporturile dintre cele dou
Camere ale Parlamentului, pe de o parte, şi între acestea şi Guvern, pe de alt parte.
La împlinirea acestui termen, dreptul şi, totodat , obliga ia primei Camere s
dezbat o ini iativ legislativ înceteaz , legea considerându-se adoptat în forma

depus de ini iator”.

Totodat , înveder m faptul c , situa ia din prezenta cauz nu este diferit

de cea care a f cut obiectul deciziei Cur ii men ionat mai sus.

sti

Astfel, propunerea legislativ a fost înregistrat la Biroul permanent al
Senatului la data de 18 aprilie 2018. Potrivit art.118 din Regulamentul
Senatului ”pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data
înregistr rii acestora la Biroul permanent, înso ite de avizele necesare”. Prin
urmare, termenul de adoptare tacit a propunerii legislative se împlinea la data
de 16 iunie 2018, astfel încât Senatul nu mai avea dreptul s dezbat propunerea
legislativ dup aceast dat , a a cum s-a întâmplat în cauz , legea fiind votat
la 3 iulie 2018. Or, prin continuarea procedurii parlamentare dup împlinirea
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termenului de adoptare tacit , legea criticat a fost adoptat cu înc lcarea
dispozi iilor art. 75 alin. (2) din Constitu ie.
Prin urmare, şi sub acest aspect criticile de neconstitu ionalitate extrinsec
formulate sunt întemeiate.

În opinia majoritar s-a mai sus inut c , propunerea legislativ se afla în
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procedura de adoptare ”cu mijlocirea unei comisii speciale comune”, astfel c nu a
fost l sat în nelucrare,si de aceea termenul de 60 de zile prev zut de art.75 alin.(2)
din Constitu ie nu este aplicabil acestei proceduri; c dispozi ia constitu ional
incident nu are în vedere ipoteza în care propunerile/proiectele de legi fac obiectul
de lucru al comisiilor speciale comune pentru c , în aceast situa ie, este clar c
procedura nu este în nelucrare, ci, din contr , se desf oar întrun ritm care ine seama
de criteriul coeren ei, completitudinii i unit ii actului legislativ.
Examinând textul art.75 alin.(2) din Constitu ie constat m îns c , legiuitorul nu

opereaz , nu face nici o distinc ie, dup cum propunerea legislativa sau proiectul de

lege se afl în procedur de adoptare ”cu mijlocirea unei comisii speciale comune”
sau ”f r mijlocirea unei astfel de comisii”, mai exact textul constitutional nu
prevede nici o excep ie, nemen ionând c termenele de 45 sau 60 de zile nu ar fi
aplicabile în cadrul unei proceduri de adoptare ”cu mijlocirea unei comisii
speciale comune”. Astfel, din punctul nostru de vedere, nu se poate sus ine c

dispozi ia constitu ional cuprins în art.75 alin.(2) nu s-ar aplica procedurii de

adoptare a legii din prezenta cauza, regula exprimata in adagiul latin, conform

sti

caruia ”Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” [Unde legea nu

distinge, nici noi (s.n.interpretul) nu trebuie sa distingem], fiind pe deplin incident .
De altfel, nici nu era necesar o astfel de distinc ie, întrucât legiuitorul

constituant, la redactarea textului art.75 alin.(2), a avut în vedere faptul c ,
Parlamentul, pentru a asigura eficien a activit ii acestui corp deliberativ numeros, î i
poate constitui comisii de lucru, concretizând acest fapt prin dispozi iile art.64 alin.(4)
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din Constitu ie, conform c rora: ”Fiecare Camer î i constituie comisii permanente
i poate institui comisii de anchet sau alte comisii speciale. Camerele î i pot constitui
comisii comune.”

Potrivit jurispruden ei Cur uii Constitu ionale, comisiile

parlamentare sunt

definite drept organe interne de lucru ale Camerelor Parlamentului, a c ror
activitate are caracter preg titor pentru a oferi forului deliberativ toate elementele
necesare adopt rii deciziei [Decizia Cur ii Constitu ionale nr.48 din 17 mai 1994,
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publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.125 din 21 mai 1994, Decizia
Cur ii Constitu ionale nr.209 din 7 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.188 din 22 martie 2012 i Decizia Cur ii Constitu ionale nr.828
din 13 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185
din 28 februarie 2018, par.49]. Dat fiind caracterul comisiilor parlamentare de organe
de lucru interne ale Parlamentului, natura juridic a rapoartelor sau avizelor
adoptate de acestea este aceea a unui act preliminar, cu caracter de recomandare,

adoptat în scopul de a sugera o anumit conduit , sub aspect decizional, plenului
fiec rei Camere sau Camerelor reunite. Acesta este motivul pentru care Curtea a
concluzionat, prin Decizia nr.209 din 7 martie 2012 c , situa ia în care o comisie
parlamentar , din diverse motive, nu- i poate duce la îndeplinire activitatea, respectiv
întocmirea unui raport sau a unui aviz, nu este de natur a împiedica plenul fiec rei
Camere de a dezbate i de a decide direct asupra problemelor care intr în atribu iile

sale, în vederea respect rii termenelor de 45 sau 60 de zile prev zute în art.75 alin.(2)
din Constitu ie.

Orice alt

concluzie ar echivala, pe de o parte, cu o

supradimensionare a rolului comisiilor de lucru ale Parlamentului, prin atribuirea unor

sti

efecte mult sporite actelor pe care aceste organe de lucru le adopt , împrejurare care
excedeaz cadrului constitu ional i regulamentar în care acestea activeaz , i, pe de
alt parte, ar echivala cu o deturnare a rolului Parlamentului, în ansamblul s u, ca
organ reprezentativ suprem al poporului român, care beneficiaz de o legitimitate
originar , fiind exponentul intereselor întregii na iuni.
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Având în vedere cele expuse anterior constat m c , în privin a criticilor de
neconstitu ionalitate raportate la art.66 [cererea de convocare şi convocarea
Camerelor în şedin

extraordinar ] şi la art.75 alin.(2) [calculul termenului de

adoptare tacit la prima Camer sesizat ] din Constitu ie, acestea determin
neconstitu ionalitatea în ansamblu a legii, care nu poate fi remediat

prin

rip
es
ur
s

punerea ei de acord cu decizia Cur ii Constitu ionale. De aceea, în aceast ipotez
devin aplicabile considerentele de principiu rezultate din jurispruden a Cur i
Constitu ionale,

în

accep iunea

c rora,

dac

a

fost

constatat

neconstitu ionalitatea legii în ansamblul s u, iar nu doar a unor dispozi ii din
cuprinsul acesteia, nu pot fi incidente prevederile art.147 alin.(2) din Constitu ie,
potrivit c rora, „În cazurile de neconstitu ionalitate care privesc legile, înainte de
promulgarea acestora, Parlamentul este obligat s

reexamineze dispozi iile

respective pentru punerea lor de acord cu decizia Cur ii Constitu ionale”.
În situa ia determinat de constatarea neconstitu ionalit ii legii în ansamblul s u,

Curtea a re inut c pronun area unei astfel de decizii are un efect definitiv cu

privire la acel act normativ, consecin a fiind încetarea procesului legislativ în
privin a respectivei reglement ri.

Prin urmare, op iunea legiuitorului de a legifera în materia în care Curtea

Constitu ional a admis o sesizare de neconstitu ionalitate cu privire la o lege în
ansamblul s u presupune parcurgerea din nou a tuturor fazelor procesului

legislativ prev zut de Constitu ie şi de regulamentele celor dou Camere ale

sti

Parlamentului. Reexaminarea, mai exact punerea de acord a legii cu decizia Cur ii

Constitu ionale, se aplic numai atunci când Curtea a constatat neconstitu ionalitatea
unor dispozi ii ale acesteia, şi nu atunci când neconstitu ionalitatea vizeaz actul
normativ în ansamblul s u. [a se vedea, în acest sens, Decizia nr.820 din 7 iunie 2010,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.420 din 23 iunie 2010, sau
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Decizia nr.581 din 20 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.737 din 22 septembrie 2016, par.47 şi 48].
II.

Referitor la criticile de neconstitu ionalitate intrinsec

1. Deşi calificat de autorii obiec iei de neconstitu ionalitate drept critic
de neconstitu ionalitate de natur

extrinsec , în jurispruden a Cur ii, lipsa

rip
es
ur
s

studiilor de impact a fost considerat o critic de neconstitu ionalitate intrinsec ,
în sensul c reperul de constitu ionalitate nu îl constituie numai lipsa studiilor de
impact, ci aceasta se coroboreaz cu natura şi importan a solu iilor legislative
reglementate în corpul legii.

În ceea ce priveşte necesitatea studiului de impact prin prisma art.1 alin.(5)

din Constitu ie şi prin raportare la Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic
legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, este incident art.30 din aceast lege,
care prevede urm toarele: „(1) Proiectele de acte normative trebuie înso ite de
urm toarele documente de motivare:[...] d) studii de impact - în cazul proiectelor de

legi de importan

şi complexitate deosebit şi al proiectelor de legi de aprobare a

ordonan elor emise de Guvern în temeiul unei legi de abilitare şi supuse aprob rii
Parlamentului.” Prin Decizia nr.623 din 25 octombrie 2016, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.53 din 18 ianuarie 2016, par.110, Curtea a stabilit c
„Legea nr.77/2016 nu se încadreaz în aceast ipotez , ea reglementând o solu ie
normativ menit a rezolva o situa ie punctual , respectiv impreviziunea în ipoteza

sti

intervenirii unei „crize a contractului” care nu se subsumeaz con inutului normativ
al art.30 din Legea nr.24/2000”.
Or, raportat la prezenta cauz , se constat c propunerea legislativ şi

legea adoptat reformeaz politica penal a statului, nefiind vorba, aşadar, de
aspecte punctuale sau secundare, ci de o lege de o complexitate deosebit . Sunt

aduse modific ri substan iale atât p r ii generale a Codului penal [lege penal
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de

infrac iuni,
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mai

individualizarea pedepselor, termenele de prescrip ie, no iunea de lege penal ,
definirea unor termeni în în elesul legii penale etc.], cât şi p r ii speciale
[infrac iunile privind autoritatea, contra înf ptuirii justi iei, de corup ie şi de
serviciu etc.].

Importan a modific rilor, ca şi num rul mare al acestora, coroborarea lor,
consacr o restructurare a politicii penale a statului, f r a cunoaşte ce a

rip
es
ur
s

determinat aceast schimbare sau consecin ele ei. Prin urmare, era necesar

elaborarea unui studiu de impact corespunz tor care s indice consecin ele
urm rite şi evaluarea acestora, aspect care nu s-a întâmplat.
Mai men ion m c lipsa unui studiu sau analize de impact, prev zute de o

lege special , respectiv Legea-cadru a descentraliz rii nr.195/2006, a dus la
constatarea neconstitu ionalit ii Legii privind stabilirea unor m suri de
descentralizare a unor competen e exercitate de unele ministere şi organe de
specialitate ale administra iei publice centrale, precum şi a unor m suri de reform
privind administra ia public , prin Decizia Cur ii Constitu ionale nr.1 din 10 ianuarie
2014, par.94-98. Curtea a stabilit expres c , „neîndeplinirea obliga iei care incumba
Guvernului şi Parlamentului în temeiul art.5 alin.(1) din Legea-cadru nr.195/2006
de a realiza, respectiv de a adopta legea criticat pe analizele de impact necesare”,
se constituie într-o înc lcare a dispozi iilor art.1 alin.(5) din Constitu ie referitoare
la obliga ia de respectare a legilor [par.95 şi 98].

Având în vedere acest precedent constitu ional, Curtea nu avea nici un

sti

motiv s se îndep rteze de la acesta, ci se impunea s aplice aceeaşi solu ie şi în
cauza de fa , cu consecin a constat rii înc lc rii art.1 alin.(5) din Constitu ie,

aspect ce afecteaz legea în ansamblul s u.
2.Cu privire la art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.c) i e), cu

trimitere la lit.c)] din lege, s-a sus inut c , în condi iile diminu rii, în mod
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semnificativ, a limitelor speciale de pedeaps fa

din 1969, legiuitorul a reglementat un mod de sanc ionare a concursului de infrac iuni,
chiar mai blând decât cel prev zut în codul antereferit, ceea ce încalc exigen ele
art.1 alin.(3) din Constitu ie.

Examinând aceste critici de neconstitu ionalitate, consider m c aspectele
expuse în decizie ce vizeaz

art.39 alin.(1) lit.b) i e) cu trimitere la b) se aplic

şi cu privire la modific rile lit.c), respectiv atunci când se stabilesc numai

rip
es
ur
s

pedepse cu amend .

Dispozi iile art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.c) şi e)] din lege au

urm torul cuprins:

„(1) În caz de concurs de infrac iuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare

infrac iune în parte şi se aplic pedeapsa, dup cum urmeaz : […]
c) când s-au stabilit numai pedepse cu amenda, se aplic pedeapsa cea mai

grea, la care se poate ad uga un spor pân la o treime din acel maxim; […]
e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu

amenda, se aplic pedeapsa închisorii potrivit dispozi iei de la lit.b), la care se
adaug pedeapsa amenzii potrivit dispozi iei de la lit.c)”;

Men ion m c vechea reglementare (Codul penal din 1969) prevedea, la art.34

alin.1 lit.c):

„(1) În caz de concurs de infrac iuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare

infrac iune în parte, iar dintre acestea se aplic pedeapsa, dup cum urmeaz : […]

sti

c) „când s-au stabilit numai amenzi, se aplic pedeapsa cea mai mare, care

poate fi sporit pân la maximul ei special, iar dac acest maxim nu este îndestul tor,
se poate ad uga un spor de pân la jum tate din acel maxim”.
Prin urmare, fa

de dispozi iile Codului penal din 1969, în noul text propus

pentru art.39 alin.(1) lit.c) din Codul penal, legiuitorul pare a se concentra pe
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reglementarea unui spor cât mai mic posibil, prin raportare la actul infrac ional
pedepsit cu amenda cea mai mare, f r a da posibilitatea sporirii amenzii pân la
maximul ei special, iar sporul în sine r mâne de pân la o treime, dar nu raportat
la totalul celorlalte pedepse stabilite.

La nivel conceptual este, astfel, încurajat s vârşirea de infrac iuni în concurs;
chiar dac pericolul social al acestor infrac iuni este mai mic, de vreme ce pot fi
sanc ionate prin amend penal , ne afl m îns

în aceeaşi situa ie ca în privin a

rip
es
ur
s

infrac iunilor sanc ionate numai cu închisoare. Prin urmare, şi aceast tez încalc
art.1 alin.(3) din Constitu ie.

Totodat , noile dispozi ii ale art.39 alin.(1) lit.c) din Codul penal,

reglementând aplicarea pedepsei celei mai grele i a unui spor de pedeaps , pân la o
treime din acel maxim, în cazul concursului de infrac iuni cu privire la care s-au

aplicat numai pedepse cu amend , nu stabilesc ,cu claritate,la ce maxim se refer
legiuitorul i, în consecin , nu se poate identifica pedeapsa maxim aplicabil
în cazul concursului de infrac iuni, în ipoteza în care s-au stabilit numai pedepse

cu amend , înc lcându-se, astfel, art.1 alin.(5) din Constitu ie, în componenta sa

de calitate a legii.

Aspectele relevate mai sus sunt aplicabile mutatis mutandis şi în privin a formei

preconizate a art.39 alin.(1) lit.e), în privin a trimiterii din cuprinsul acesteia la lit.c)
din Codul penal.

3.Cu privire la art.I pct.10 i 11 [cu referire la art.64 alin.(1) i la

abrogarea art.64 alin.(6)] din lege, se observ c , principala problem relevat de
autorii sesiz rii, este eliminarea consim mântului persoanei condamnate, în ipoteza

sti

înlocuirii obliga iei de plat a amenzii neexecutate, cu obliga ia de a presta o munc
neremunerat în folosul comunit ii, fapt ce ar duce la concluzia c persoana în cauz
este obligat s efectueze munc for at , cu înc lcarea art.42 din Constitu ie referitor
la interzicerea muncii for ate.
Cu referire la problematic antereferit , Curtea, prin Decizia nr.641 din 17 mai

2011, în materie contraven ional a statuat urm toarele:
355

e.r
o

„Analizând dispozi iile constitu ionale invocate în motivarea excep iei, Curtea
observ , mai întâi, c acestea nu definesc sintagma «munc for at ». Astfel fiind şi
f când aplicarea dispozi iilor art.20 alin.(1) din Constitu ie, potrivit c rora
«Dispozi iile constitu ionale privind drepturile şi libert ile cet enilor vor fi
interpretate şi aplicate în concordan cu Declara ia Universal a Drepturilor Omului,
cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte», Curtea va proceda la
interpretarea acestei sintagme în concordan

în materie la care România este parte.

rip
es
ur
s

interna ionale de referin

cu pactele şi tratatele

În acest sens, se constat c art.2 pct. 1 din Conven ia nr.29 din 28 iunie 1930

privind munca for at sau obligatorie, adoptat de Organiza ia Interna ional a
Muncii, ratificat prin Decretul nr.213/1957, publicat în Buletinul Oficial nr.4
din 18 ianuarie 1958, prevede c «termenul munc for at sau obligatorie va
însemna orice munc sau serviciu pretins unui individ sub amenin area unei pedepse
oarecare şi pentru care numitul individ nu s-a oferit de bun voie». În sfera acestui

concept nu sunt cuprinse, potrivit art.2 pct. 2 lit.c) din aceeaşi conven ie, «orice

munc

sau serviciu pretins unui individ ca urmare a unei condamn ri

pronun ate printr-o hot râre judec toreasc , cu condi ia ca aceast munc sau
serviciu s fie executat sub supravegherea şi controlul autorit ilor publice şi ca

numitul individ s nu fie cedat sau pus la dispozi ia unor particulari, societ i
sau unor persoane morale private».

Tot astfel, art.8 paragraful 3 din Pactul interna ional cu privire la drepturile

civile şi politice din 16 decembrie 1966, ratificat prin Decretul nr.212/1974,
publicat în Buletinul Oficial nr.146 din 20 noiembrie 1974, stabilind la alin.a) c

sti

„nimeni nu va putea fi constrâns s execute o munc for at sau obligatorie",
precizeaz la alin.b) urm toarele: «alineatul a) al prezentului paragraf nu poate fi
interpretat ca interzicând, în

rile în care anumite infrac iuni pot fi pedepsite cu

deten iunea înso it de munca for at , executarea unei pedepse de munc for at ,
pronun at de un tribunal competent».
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Or, prestarea unei activit i în folosul comunit ii, a c rei reglementare este
criticat în prezenta cauz , constituie una dintre sanc iunile contraven ionale
principale prev zute de alin.(2) al art.5 din Ordonan a Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contraven iilor [art.5 alin.(2) lit.c)], al turi de avertisment [art.5
alin.(2) lit.a)] şi amend [art.5 alin.(2) lit.b)].
Potrivit art.9 din aceeaşi ordonan

a Guvernului, prestarea unei activit i în

folosul comunit ii poate fi stabilit numai prin lege, numai pentru o anumit durat

rip
es
ur
s

şi alternativ cu amenda. În condi iile aceluiaşi text de lege, înlocuirea amenzii cu
prestarea unei activit i în folosul comunit ii se face de c tre instan a de judecat , la
sesizarea organului din care face parte agentul constatator, în cazul în care
contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la r mânerea definitiv
a sanc iunii şi nu exist posibilitatea execut rii silite. Înlocuirea sanc iunii amenzii se
face cu citarea contravenientului, c ruia i se ofer , la cerere, un termen de 30 de zile
în vederea achit rii amenzii. În plus, executarea acestei sanc iuni, care poate fi

aplicat numai de instan a de judecat , este strict reglementat de lege, respectiv de
Ordonan a Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sanc iunii prest rii unei
activit i în folosul comunit ii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr.642 din 30 august 2002, realizându-se sub supravegherea şi controlul autorit ilor.

[…]

Din examinarea prevederilor legale care contureaz regimul juridic al sanc iunii

prest rii unei activit i în folosul comunit ii rezult c aceasta se aplic în urma
constat rii înc lc rii unor dispozi ii legale, în scopul de a sanc iona şi a contribui la
educarea şi reabilitarea contravenientului care nu are resurse b neşti suficiente pentru

sti

a achita o amend contraven ional .

Faptul c munca prestat în cadrul acestei pedepse are un caracter gratuit

nu determin

calificarea sa ca munc

for at , ci constituie elementul de

constrângere al pedepsei în cauz , prin intermediul c reia se tinde spre
corectarea şi reeducarea contravenientului.
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Tot astfel, lipsa acordului contravenientului la aplicarea acestei sanc iuni nu
poate fi interpretat ca determinând calificarea ca munc for at a conduitei
impuse prin actul de sanc ionare. Având în vedere natura juridic şi scopul m surii
în cauz , solicitarea acordului pentru aplicarea sa ar avea ca efect, astfel cum a re inut
Curtea Constitu ional în jurispruden a sa, lipsirea de eficien

a sanc iunii aplicate

pentru comiterea unei fapte antisociale, cu consecin a înc lc rii dispozi iilor art.1
alin.(5) din Constitu ia României, în conformitate cu care, «în România, respectarea

rip
es
ur
s

Constitu iei, a suprema iei sale şi a legilor este obligatorie» (Decizia nr.1.354 din 10
decembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.887 din 29
decembrie 2008).

De altfel, aceasta este unica posibilitate de a sanc iona o persoan lipsit de

resurse materiale, dar care comite fapte din sfera ilicitului contraven ional, fiind
singura pedeaps care nu se r sfrânge în mod negativ asupra situa iei materiale
a celui sanc ionat.
În

concluzie,

contraven ional

conduita

persoanei

c reia

i

se

aplic

sanc iunea

a prest rii unei activit i în folosul comunit ii nu se

încadreaz în sfera sintagmei «munc for at ». Astfel fiind, dispozi iile art.42
din Constitu ia României, interpretate în concordan

cu actele interna ionale

men ionate, nu sunt incidente în cauz ”.

Este de observat totodat c , reglementarea cuprins în art.9 din Ordonan a

Guvernului nr.2/2001, referitoare la eliminarea consim mântului persoanei
sanc ionate contraven ional pentru aplicarea sanc iunii contraven ionale
principale a prest rii unei activit i în folosul comunit ii, a fost introdus de

sti

legiuitor ca urmare a Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.1354 din 10 decembrie
2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.887 din 29 decembrie
2008, prin care aceasta a admis excep ia de neconstitu ionalitate şi a constatat c
sintagma „cu acordul acestuia” din art.9 din Ordonan a Guvernului nr.2/2001

privind regimul juridic al contraven iilor, precum şi sintagmele „numai dac
exist

consim mântul

contravenientului”,
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contravenientului” şi „dup luarea consim mântului contravenientului” din
art.1 alin.(3), art.8 alin.(5) lit.b) şi, respectiv, art.13 din Ordonan a Guvernului
nr.55/2002 privind regimul juridic al sanc iunii prest rii unei activit i în folosul
comunit ii sunt neconstitu ionale. Curtea a re inut, în esen , c aplicarea
sanc iunii oblig rii la prestarea unei activit i în folosul comunit ii este
condi ionat de acordul contravenientului, fapt care este de natur a lipsi de
eficien

sanc iunea aplicat

pentru comiterea unei fapte antisociale, cu

rip
es
ur
s

consecin a înc lc rii dispozi iilor art.1 alin.(5) din Constitu ie, în conformitate

cu care „în România, respectarea Constitu iei, a suprema iei sale şi a legilor este

obligatorie”.

Din cele de mai sus, rezult c una dintre sanc iunile contraven ionale

principale este prestarea unei activit i în folosul comunit ii, astfel c înlocuirea
amenzii, sanc iune contraven ional principal , cu cea a prest rii unei activit i
în folosul comunit ii reprezint , în realitate, o aplicare a unei alte sanc iuni
principale, sanc iune care, în sine, nu reprezint munc for at .
Obliga ia de a presta o munc neremunerat în folosul comunit ii nu este

o pedeaps principal , conform art.53 din Codul penal, aspect care, îns , nu este
determinant pentru a califica m sura ca fiind o munc for at .
De asemenea, Curtea a stabilit, în jurispruden a antereferit , c prestarea unei

activit i în folosul comunit ii nu contravine în sine art.42 din Constitu ie şi nu este
considerat o munc for at ; de aceea, se constat c aceast obliga ie, deşi în materia
dreptului penal substan ial nu este o pedeaps , ea reprezint o modalitate de
executare a unei pedepse aplicate, respectiv a amenzii. Prin urmare, ea este o m sur

sti

prin care se execut

pedeapsa amenzii ce nu poate fi executat

din motive

neimputabile persoanei condamnate.
Se observ

c , potrivit art.23 alin.(1) din Legea nr.253/2013 privind

executarea pedepselor, a m surilor educative şi a altor m suri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513 din 14 august 2013, „judec torul
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delegat cu executarea, constatând c persoana condamnat nu a achitat amenda, în
tot sau în parte, în termenul prev zut la art.22 alin.(1) sau (2), sesizeaz instan a de
executare, care procedeaz dup cum urmeaz :

a) când constat c neexecutarea nu este imputabil condamnatului, dispune
executarea amenzii prin munc neremunerat în folosul comunit ii, în afar de cazul
în care persoana nu poate presta aceast munc din cauza st rii de s n tate, în
condi iile prev zute la art.64 din Legea nr.286/2009, cu modific rile şi complet rile

rip
es
ur
s

ulterioare;

b) când constat c neexecutarea nu este imputabil condamnatului şi acesta

nu îşi d

consim mântul la prestarea unei munci neremunerate în folosul

comunit ii, înlocuieşte amenda cu închisoarea, în condi iile art.64 din Legea
nr.286/2009, cu modific rile şi complet rile ulterioare;

c) când constat neexecutarea cu rea-credin a amenzii, înlocuieşte amenda cu

închisoarea, în condi iile art.63 din Legea nr.286/2009, cu modific rile şi
complet rile ulterioare”.

De asemenea, art.64 alin.(6) din Codul penal, propus a fi abrogat prin

prezenta lege, prevede c „dac persoana condamnat , aflat în situa ia prev zut

în alin.(1), nu îşi d consim mântul la prestarea unei munci neremunerate în folosul

comunit ii, amenda neexecutat

se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii conform

art.63”.

Este de observat c , sub amenin area înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa

închisorii, dispuse potrivit art.64 alin.(6) din Codul penal, respectiv a unei pedepse
mai grave, ce implic pierderea libert ii individuale, persoana condamnat , în

sti

principiu, îşi d consim mântul la prestarea unei munci neremunerate în folosul
comunit ii, f r ca aceast m sur s fie calificat drept pedeaps principal . Ea este
doar o m sur prin care se execut pedeapsa amenzii neexecutate. Eliminarea
înlocuirii pedepsei amenzii cu cea a închisorii şi înlocuirea automat a amenzii
neexecutate cu obliga ia la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunit ii
nu este în sine un procedeu care s sl beasc autoritatea de lucru judecat a hot rârii
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judec toreşti. Nu este nici m car o m sur de individualizare a pedepsei, ci o
pentru ca pedeapsa s

converteasc direct în închisoare.

nu r mân

neexecutat

sau s

se

Lipsa consim mântului nu echivaleaz cu o munc for at , din moment ce
art.42 din Constitu ie, interpretat prin prisma art.20 alin.(1), în raport cu Conven ia
nr.29 din 28 iunie 1930 privind munca for at sau obligatorie, adoptat de Organiza ia
Interna ional a Muncii, ratificat prin Decretul nr.213/1957, publicat în Buletinul
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Oficial nr.4 din 18 ianuarie 1958, permite interpretarea potrivit c reia „termenul
«munc for at sau obligatorie» va însemna orice munc sau serviciu pretins unui
individ sub amenin area unei pedepse oarecare şi pentru care numitul individ nu s-a
oferit de bun voie”. În sfera acestui concept nu sunt cuprinse, potrivit art.2 pct. 2 lit.c)
din aceeaşi conven ie, „orice munc sau serviciu pretins unui individ ca urmare
a unei condamn ri pronun ate printr-o hot râre judec toreasc , cu condi ia ca

aceast

munc

sau serviciu s

fie executat sub supravegherea şi controlul

autorit ilor publice şi ca numitul individ s nu fie cedat sau pus la dispozi ia
unor particulari, societ i sau unor persoane morale private”.
Or, potrivit art.32 alin.(1) lit.e) din Legea nr.252/2013 privind organizarea şi

func ionarea sistemului de proba iune, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.512 din 14 august 2013, în desf şurarea activit ii de proba iune,
consilierii de proba iune „coordoneaz executarea pedepsei amenzii prin prestarea
unei munci neremunerate în folosul comunit ii”. Potrivit art.46 din aceeaşi lege,
„serviciul de proba iune pune la dispozi ia instan ei informa iile cuprinse în baza de

date constituit la nivel na ional cu privire la institu iile din comunitate abilitate s

sti

participe, sub coordonarea serviciului de proba iune, la executarea pedepselor şi a
m surilor neprivative de libertate, conform procedurii stabilite în Legea nr.253/2013.
Baza de date prev zut la alin.(1) con ine şi lista institu iilor din comunitate în cadrul
c rora poate fi prestat munc neremunerat în folosul comunit ii şi tipurile de
activit i care pot face obiectul acesteia, cursurile, programele sau activit ile care
pot fi impuse în con inutul unor obliga ii sau al unor m suri educative”. De asemenea,
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având în vedere art.104 raportat la art.61 din aceeaşi lege, în vederea punerii în
executare a obliga iei de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunit ii,
consilierul de proba iune manager de caz, în func ie de situa ia şi nevoile persoanei şi
în func ie de utilitatea activit ilor pentru comunitate, stabileşte în care din cele dou
institu ii din comunitate men ionate în hot rârea judec toreasc urmeaz a se executa
obliga ia. În urma stabilirii activit ii pe care urmeaz s o presteze persoana şi a
institu iei din comunitate determinate ca loc de executare, consilierul de proba iune
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emite o decizie prin care refer cazul c tre institu ia stabilit pentru executarea
obliga iei. Decizia prev zut la alin.(2) şi o copie de pe dispozitivul hot rârii prin care
a fost dispus executarea obliga iei se comunic institu iei din comunitate stabilite.
Decizia se comunic şi persoanei supravegheate. Pe parcursul execut rii obliga iei,
consilierul de proba iune manager de caz monitorizeaz derularea activit ii de
prestare a muncii neremunerate în folosul comunit ii. La finalizarea activit ii,
documentul eliberat de c tre institu ia din comunitate care atest prestarea muncii este
ataşat, în copie, dosarului de proba iune.

Prin urmare, acest serviciu este executat sub supravegherea şi controlul

autorit ilor publice, astfel c nu poate fi calificat drept munc for at .
Mai men ion m c , potrivit art.64 alin.(1) din Codul penal, ”În cazul în care

pedeapsa amenzii nu poate fi executat în tot sau în parte din motive neimputabile
persoanei condamnate, instan a înlocuieşte obliga ia de plat a amenzii neexecutate
cu obliga ia de a presta o munc neremunerat în folosul comunit ii.”
Conform art.64 alin.(5) lit.a) din Codul penal şi art.561 alin.(1) din Codul de

procedur penal , dac persoana condamnat nu execut obliga ia de a presta munc

sti

în folosul comunit ii, instan a înlocuieşte zilele amend neexecutate prin munc în
folosul comunit ii, cu un num r corespunz tor de zile cu închisoare. Deci, este vorba
de o înlocuire a pedepsei amenzii cu închisoarea [a se vedea, art.631 din Codul

penal din 1969 şi art.63 din noul Cod penal].
Prin urmare, persoana condamnat , indiferent de comportamentul s u,

într-un final va executa, fie pedeapsa amenzii, prin plat
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sau prin munc

în folosul comunit ii, dup

caz, fie, dac

nu o execut ,
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neremunerat

împotrivindu-se, va executa, în subsidiar, pedeapsa închisorii, care înlocuieşte,
astfel, pedeapsa amenzii.

Prin urmare, se constat c art.I pct.10 şi 11 [cu referire la art.64 alin.(1) şi
la abrogarea art.64 alin.(6)] din lege nu încalc art.42 din Constitu ie.

4.Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.13

rip
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[cu referire la art.75 alin.(1) lit.d)] din lege, în raport cu art.1 alin.(3) din
Constitu ie

Dispozi iile criticate au urm torul cuprins:

Art.I pct.13 [cu referire la art.75 alin.(1) lit.d)] din lege:
„Urm toarele împrejur ri constituie circumstan e atenuante legale: […]

d) acoperirea integral a prejudiciului material cauzat prin infrac iune, în

cursul urm ririi penale sau al judec ii, pân la r mânerea definitiv a hot rârii
judec toreşti, dac f ptuitorul nu a mai beneficiat de aceast circumstan

într-un

interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstan a atenuant nu se aplic în
cazul s vârşirii urm toarelor infrac iuni, dac au produs un prejudiciu material:
tâlh rie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace
de plat electronice”;

Dispozi iile legale modificate, în forma în vigoare, au urm torul cuprins:

sti

- Art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal:

„Urm toarele împrejur ri constituie circumstan e atenuante legale: […]
d) acoperirea integral a prejudiciului material cauzat prin infrac iune, în

cursul urm ririi penale sau al judec ii, pân la primul termen de judecat , dac
f ptuitorul nu a mai beneficiat de aceast circumstan
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anterior comiterii faptei. Circumstan a atenuant nu se aplic în cazul s vârşirii
urm toarelor infrac iuni: contra persoanei, de furt calificat, tâlh rie, piraterie,
fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plat electronice, ultraj, ultraj
judiciar, purtare abuziv , infrac iuni contra siguran ei publice, infrac iuni contra
s n t ii publice, infrac iuni contra libert ii religioase şi respectului datorat
persoanelor decedate, contra securit ii na ionale, contra capacit ii de lupt a
for elor armate, infrac iunilor de genocid, contra umanit ii şi de r zboi, a
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infrac iunilor privind frontiera de stat a României, a infrac iunilor la legisla ia
privind prevenirea şi combaterea terorismului, a infrac iunilor de corup ie,
infrac iunilor asimilate infrac iunilor de corup ie, a celor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene, a infrac iunilor privitoare la nerespectarea
regimului materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restric iona i,
materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al
drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, a celor privind
sp larea banilor, privind activit ile aeronautice civile şi cele care pot pune în
pericol siguran a zborurilor şi securitatea aeronautic , privind protec ia martorilor,
privind interzicerea organiza iilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau
xenofob şi a promov rii cultului persoanelor vinovate de s vârşirea unor infrac iuni
contra p cii şi omenirii, a celor privind traficul de organe, esuturi sau celule de
origine uman , privind prevenirea şi combaterea pornografiei şi a celor la regimul
adop iilor.”

Cu privire la art.I pct.13 din lege, autorii sesiz rilor au mai sus inut c ,

eliminarea infrac iunilor exceptate de la aplicarea circumstan ei atenuante

sti

prev zute în art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, în vigoare, va conduce la
situa ii inechitabile, absurde, de reducere obligatorie a limitelor de pedeaps în
situa ii nejustificate. În forma adoptat , norma permite aplicarea circumstan ei
atenuante în cazul acoperirii prejudiciului material cauzat printr-o infrac iune
care are alt obiect juridic decât rela iile sociale de ordin patrimonial. Astfel, o
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v t mare corporal prin care s-a cauzat o infirmitate permanent va fi sanc ionat
mult mai blând dac se achit costul opera iei. Se arat c legiuitorul nu a realizat un
just echilibru între interesul f ptuitorului şi valoarea social a c rei protec ie se
urm reşte prin legea penal . În acest sens, spre exemplu, în ipoteza infrac iunilor de
corup ie sau de serviciu, al c ror obiect juridic const în rela iile sociale referitoare la
buna desf şurare a raporturilor de serviciu, acoperirea prejudiciului material
constituie un element marginal, care nu este de natur a diminua atingerea adus
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valorilor sociale protejate prin normele de incriminare. În aceste condi ii, se arat c
legiuitorul nu şi-a respectat obliga ia de a stabili tratamentul sanc ionator în mod

echitabil şi propor ional, cu luarea în considerare atât a intereselor persoanelor care
cad sub inciden a legii penale, cât şi a intereselor societ ii în general, obliga ie care
rezult

inclusiv din jurispruden a Cur ii Constitu ionale, sens în care Decizia

nr.711/2015 este aplicabil mutatis mutandis şi în cauza de fa : „în reglementarea

sanc iunilor de drept penal de c tre legiuitor, trebuie stabilit un echilibru între
dreptul fundamental, care face obiectul limit rii impuse de sanc iune, i valoarea
social a c rei protec ie a determinat limitarea”. Prin urmare, se conchide c textul
legal criticat încalc art.1 alin.(3) din Constitu ie.

Se mai arat , totodat , c sintagma „pân la r mânerea definitiv a hot rârii

judec tore ti” confer prevederilor art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, în forma

propus prin legea criticat , un caracter impredictibil în aplicare, în ipoteza în care
acoperirea prejudiciului are loc dup pronun area sentin ei i pân la r mânerea
definitiv a acesteia, întrucât în acest interval de timp prima instan

nu mai are

sti

posibilitatea de a reveni asupra propriei solu ii, deoarece intervine dezînvestirea.
Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate astfel formulate, re inem

urm toarele:

4.1.Referitor la enumerarea limitativ a infrac iunilor pentru care nu se aplic

circumstan a atenuant

prev zut la art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, se
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constat c este de competen a legiuitorului s reglementeze circumstan e atenuante
legale, îns , acesta trebuie s fie coerent în op iunea pe care o realizeaz .
Or, în cazul de fa , circumstan a atenuant

nu se aplic

în privin a

infrac iunilor de furt calificat, tâlh rie, piraterie, fraude comise prin sisteme
informatice şi mijloace de plat electronice, dar se aplic în privin a infrac iunilor
de corup ie sau asimilate infrac iunilor de corup ie.
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În acest fel, se încurajeaz s vârşirea de acte de corup ie pentru c infractorul va

şti c dac va achita prejudiciul pân la solu ionarea definitiv a cauzei va beneficia
de o reducere cu o treime a limitei speciale de pedeaps . F r a stabili o ierarhie între

infrac iunile contra patrimoniului şi cele de corup ie, se constat c fenomenul
corup iei este o amenin are la adresa statului de drept, Curtea statuând, prin Decizia
nr.2 din 15 ianuarie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71

din 29 ianuarie 2014, c acesta „este considerat a fi una dintre cele mai grave
amenin ri cu privire la institu iile statului de drept, democra ie, drepturile omului,
echitatea i justi ia social , cu efecte negative asupra activit ii autorit ilor i
institu iilor publice i asupra func ion rii economiei de pia . Corup ia se constituie
într-un obstacol al dezvolt rii economice a statului i compromite stabilitatea

institu iilor democratice i fundamentul moral al societ ii. În consecin , în ultima

perioad , politica penal declarat a statului a fost aceea de a intensifica eforturile în
scopul adopt rii unor acte normative în materia combaterii corup iei, care, printre
altele, s prevad incriminarea coordonat a tuturor infrac iunilor de corup ie la toate
nivelurile autorit ilor i institu iilor statului” [a se vedea şi Decizia nr.536 din 6 iulie

sti

2016, par.31].

În aceste condi ii, este greu de determinat ra iunea care a stat la baza

concep iei legiuitorului de a extinde sfera aplic rii circumstan ei atenuante la
infrac iuni a c ror s vârşire constituie o amenin are la adresa statului de drept,
mai exact la adresa tuturor drepturilor şi libert ilor fundamentale, exceptând
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infrac iunile a c ror s vârşire constituie o amenin are la adresa dreptului de
proprietate sau a integrit ii fizice a persoane, respectiv la adresa anumitor
drepturi sau libert i fundamentale punctual determinabile.

Astfel cum am ar tat anterior, o asemenea m sur contravine politicii penale
a statului şi constituie per se o amenin are ce vizeaz întregul spectru de drepturi
şi libert i fundamentale ce caracterizeaz statul de drept.
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Apreciem c adoptarea unei asemenea m suri, în loc s intensifice efortul

statului de prevenire şi combatere a fenomenului, tempereaz lupta împotriva
acestuia, iar o viziune cu caracter moderat asupra fenomenului corup iei are
drept efect îng duirea actelor de corup ie şi încurajarea subiectelor de drept la
s vârşirea unor asemenea fapte.

Prin urmare, configurarea circumstan ei atenuante legale trebuie s

fie

realizat în mod coerent prin raportare la întreaga reglementare în materie

penal , astfel încât aceasta s sus in politica penal a statului. Deşi este atribu ia

legiuitorului s adopte norme penale, precum cea în discu ie, tot acestuia îi revine

obliga ia ca în activitatea de generare a reglement rilor legale s realizeze o necesar
dozare a circumstan elor atenuante legale în func ie de natura rela iilor sociale ocrotite

prin infrac iunile avute în vedere.

Mai este de observat c , în expunerea de motive a Codului penal, se arat c

frecventele interven ii legislative asupra diferitelor institu ii de drept penal au condus
la o aplicare şi interpretare neunitar , lipsit de coeren a legii penale, cu repercusiuni

sti

asupra eficien ei şi finalit ii actului de justi ie.

Or, raportat la cauza de fa , re inem c modificarea circumstan ei legale de

atenuare, în sensul dorit de legiuitor, denot în sine o lips de coeren

penale, cu repercusiuni asupra eficien ei şi finalit ii actului de justi ie.
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Având în vedere cele expuse, se constat

valorile statului de drept i, prin urmare, dispozi iile constitu ionale ale art.1
alin.(3).

De asemenea, în mod punctual, se constat c legiuitorul a eliminat dintre
infrac iunile în privin a c rora nu se aplic circumstan a atenuant prev zut la
art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, infrac iunile împotriva intereselor financiare
ale Uniunii Europene, cu acela i efect al încuraj rii fenomenului infrac ional în acest
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domeniu i al diminu rii protec iei penale asigurate la nivel na ional bugetului general
al Uniunii Europene i bugetelor administrate de aceasta.

Aceast interven ie legislativ este îns necorelat cu dispozi iile Directivei

(UE) 2017/1371 a Parlamentului European i a Consiliului din 5 iulie 2017 privind
combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin
mijloace de drept penal, care are drept termen de transpunere data de 6 iulie 2019.
Actul european anterior men ionat prevede în Preambulul s u c protec ia intereselor
financiare ale Uniunii prive te nu numai gestionarea creditelor bugetare, ci i toate
m surile care afecteaz sau care risc s aib un efect negativ asupra activelor sale i

ale statelor membre, în m sura în care m surile respective sunt relevante pentru
politicile Uniunii i, de asemenea, c , în vederea asigur rii punerii în aplicare a
politicii Uniunii în domeniul vizat, este esen ial s continue apropierea dreptului penal
al statelor membre prin completarea protec iei intereselor financiare ale Uniunii prin
dreptul administrativ i civil în cazul celor mai grave tipuri de comportament din
categoria fraudei în acest domeniu, evitându-se, în acela i timp, incoeren ele atât în

sti

cadrul fiec ruia dintre aceste domenii ale dreptului, cât i între acestea.
Or, prin raportare la considerentele mai sus enun ate, crearea de c tre legiuitor a

unor mijloace disuasive de protec ie penal

în domeniul infrac ional analizat

reprezint o obliga ie a acestuia ce deriv din prevederile art.148 alin.(2) şi (4) din
Constitu ie. Pentru acest motiv, aplicabilitatea, în cazul infrac iunilor contra
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intereselor financiare a Uniunii Europene, a circumstan ei atenuante legale
prev zute la art.75 alin.(1) lit.d) din Codul penal, ce are ca efect încurajarea
s vâr irii unor fapte ce pun în pericol aceste interese, este de natur a înc lca
obliga iile ce revin României ca urmare a ader rii la Uniunea European .

Mai mult, cele dou categorii de infrac iuni mai sus analizate, - respectiv cele
de corup ie i cele contra intereselor financiare ale Uniunii Europene - sunt strâns
legate între ele printr-o rela ie de tipul „cauz -efect”, s vâr irea infrac iunilor de
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corup ie putând genera efecte negative asupra intereselor financiare ale Uniunii
Europene. Pentru acest motiv, art.4 din Directiva (UE) 2017/1371, intitulat „Alte

infrac iuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii”, face trimitere la

infrac iunile de corup ie, prev zând, la art.2, c statele membre iau m surile necesare

pentru a se asigura c corup ia pasiv

i activ constituie infrac iuni atunci când sunt

s vâr ite cu inten ie. Potrivit lit.a) i b) ale aceluia i art.2 din Directiva (UE)
2017/1371, în sensul directivei, „corup ie pasiv ” înseamn ac iunea unui func ionar
public care, în mod direct sau printr-un intermediar, solicit sau prime te avantaje de

orice fel, pentru sine sau pentru o ter

parte, ori accept o promisiune referitoare la

un astfel de avantaj pentru a ac iona sau a se ab ine de la a ac iona în conformitate cu

sarcinile sale sau în exercitarea atribu iilor sale, într-un mod care prejudiciaz sau este
susceptibil s prejudicieze interesele financiare ale Uniunii, iar „corup ie activ ”

înseamn ac iunea unei persoane care, în mod direct sau printr-un intermediar,
promite, ofer sau acord avantaje de orice fel unui func ionar public, pentru sine sau
pentru o ter parte, pentru a ac iona sau a se ab ine de la a ac iona în conformitate cu
sarcinile sale sau în exercitarea atribu iilor sale, într-un mod care prejudiciaz sau este

sti

susceptibil s prejudicieze interesele financiare ale Uniunii. De asemenea, conform
art.4 lit.a) din directiva analizat , „func ionar public” înseamn func ionar al Uniunii
sau func ionar na ional, iar, în acest context, conform pct.(ii) al art.4 lit.a) anterior
men ionat, no iunea de „func ionar na ional” este în eleas

prin trimitere prin

trimitere la defini ia „func ionarului” sau a unui „func ionar public” din dreptul intern
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al statului membru sau a rii ter e în care î i îndepline te func iile. Totodat , potrivit
acelora i dispozi ii legale, termenul de „func ionar na ional” include orice persoan
care de ine o func ie executiv , administrativ sau judec toreasc la nivel na ional,
regional sau local, precum i orice persoan care de ine o func ie legislativ la nivel
na ional, regional sau local este asimilat unui func ionar na ional. De asemenea,
al turi de categoriile de „func ionar al Uniunii” i „func ionar na ional”, lit.b) a art.4
din Directiva (UE) 2017/1371, prevede ca f când parte din sfera no iunii de
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„func ionar public”, în sensul aceleia i directive, orice alt persoan c reia i s-a
încredin at i exercit o func ie de serviciu public care implic gestionarea intereselor
financiare ale Uniunii în state membre sau în ri ter e sau luarea de decizii referitoare
la acestea. Nu în ultimul rând, gravitatea infrac iunilor contra intereselor financiare
ale Uniunii Europene i a infrac iunilor de corup ie i de serviciu este subliniat prin
dispozi iile art.5 din Directiva (UE) 2017/1371, care oblig statele membre s adopte
m surile necesare pentru a se asigura c se pedepsesc ca infrac iuni instigarea i
complicitatea la s vâr irea oric reia dintre infrac iunile men ionate la art.3 i 4,
precum i tentativa de a s vâr i oricare dintre infrac iunile men ionate la art.3 i la
art.4 alin.(3). În acela i sens, art.7 din Directiva (UE) 2017/1371 oblig statele
membre ca, în cazul s vâr irii infrac iunilor men ionate la art.3, 4 i 5 din directiv ,
s se asigure c sunt aplicate sanc iuni penale eficace, propor ionale i disuasive i s
ia toate m surile necesare pentru a se asigura c infrac iunile men ionate la art.3 i 4
din directiv sunt sanc ionate cu o pedeaps maxim care prevede închisoarea,
precum i c maximul acestei pedepse este de cel pu in patru ani atunci când
s vâr irea faptelor implic un prejudiciu sau avantaj semnificativ.

sti

Or, toate aceste considerente denot caracterul grav al infrac iunilor analizate

i importan a major pe care Uniunea European o acord reglement rii unor

mijloace de drept penal adecvate i propor ionale cu pericolul major pe care faptele
de corup ie i cele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene îl prezint
pentru valorile fundamentale ale statelor membre, precum i caracterul imperativ
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al obliga iei pe care acestea din urm o au, de a adopta, la nivel na ional, m suri
legislative corespunz toare. Se impune, prin urmare, asigurarea, prin mijloacele
oferite de dreptul penal na ional, a unei cât mai sporite protec ii, atât a valorilor
sociale formate în leg tur cu exercitarea de c tre func ionarii publici a atribu iilor
de serviciu specifice func iilor pe care le de in, cât i a intereselor financiare ale
Uniunii Europene.

A a fiind, solu ia juridic a aplic rii prevederilor art.75 alin.(1) lit.d) din

rip
es
ur
s

Codul penal în cazul infrac iunilor de corup ie i de serviciu i a celor împotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene este în discordan

atât cu

imperativul respect rii principiilor statului de drept, cât i cu cel al ap r rii

valorilor europene mai sus men ionate, textul criticat fiind, prin urmare, contrar
dispozi iilor art.1 alin.(3) i art.148 alin.(2) şi (4) din Constitu ie. Pentru acest
motiv, consider m c

s-ar fi impus reintroducerea acestor categorii de

infrac iuni în cuprinsul enumer rii prev zute la art.75 alin.(1) lit.d) din Codul
penal.
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5.Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I

pct.21 [cu referire la art.100 alin.(1) lit.a) – c) i alin.(2)-(6)] din lege în raport
cu art.1 alin.(3) din Constitu ie
374
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D

- Art.I pct.21 [cu referire la art.100] din lege are urm torul cuprins:
„Liberarea condi ionat în cazul închisorii poate fi dispus , dac :

a) cel condamnat a executat cel pu in jum tate din durata pedepsei, în
cazul închisorii care nu dep şeşte 10 ani, sau cel pu in dou treimi din durata
pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;
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b) cel condamnat se afl în executarea pedepsei în regim semideschis

sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obliga iile civile stabilite prin

hot rârea de condamnare, afar

de cazul când dovedeşte c

nu a avut nicio

posibilitate s le îndeplineasc ;

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate

dispune liberarea condi ionat , dup executarea efectiv a cel pu in o treime din

durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu dep şeşte 10 ani, sau a cel pu in jum tate
din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dac sunt îndeplinite
condi iile prev zute în alin.(1) lit.b)–d).

(3) În calculul frac iunilor de pedeaps prev zute în alin.(1) se ine

seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca
executat pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condi ionat nu poate fi
dispus înainte de executarea efectiv a cel pu in o treime din durata pedepsei
închisorii, când aceasta nu dep şeşte 10 ani, şi a cel pu in jum tate, când pedeapsa
este mai mare de 10 ani.

sti

(4) În calculul frac iunilor de pedeaps prev zute în alin.(2) se ine

seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca
executat pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condi ionat nu poate fi
dispus înainte de executarea efectiv a cel pu in o p trime din durata pedepsei
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este mai mare de 10 ani.
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închisorii, când aceasta nu dep şeşte 10 ani, şi a cel pu in o treime, când pedeapsa
(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat
acordarea liber rii condi ionate sau care au condus la respingerea acesteia şi, în
cazul admiterii, aten ionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a
consecin elor la care se expune, dac va mai comite infrac iuni sau nu va respecta
m surile de supraveghere ori nu va executa obliga iile ce îi revin pe durata
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termenului de supraveghere.

(6) Intervalul cuprins între data liber rii condi ionate şi data împlinirii

duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.”
Art.100 din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins:
„(1) Liberarea condi ionat în cazul închisorii poate fi dispus , dac :

a) cel condamnat a executat cel pu in dou treimi din durata pedepsei,

în cazul închisorii care nu dep şeşte 10 ani, sau cel pu in trei p trimi din durata
pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;
b) cel condamnat se afl în executarea pedepsei în regim semideschis

sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obliga iile civile stabilite prin

hot rârea de condamnare, afar

de cazul când dovedeşte c

nu a avut nicio

posibilitate s le îndeplineasc ;

d) instan a are convingerea c persoana condamnat s-a îndreptat şi se

poate reintegra în societate.

sti

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate

dispune liberarea condi ionat , dup executarea efectiv a jum tate din durata
pedepsei, în cazul închisorii ce nu dep şeşte 10 ani, sau a cel pu in dou treimi din
durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dac sunt îndeplinite
condi iile prev zute în alin.(1) lit.b)-d).
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(3) În calculul frac iunilor de pedeaps prev zute în alin.(1) se ine
seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca
executat pe baza muncii prestate. în acest caz, liberarea condi ionat nu poate fi
dispus înainte de executarea efectiv a cel pu in jum tate din durata pedepsei
închisorii, când aceasta nu dep şeşte 10 ani, şi a cel pu in dou treimi, când pedeapsa
este mai mare de 10 ani.

(4) În calculul frac iunilor de pedeaps prev zute în alin.(2) se ine

rip
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seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca
executat pe baza muncii prestate. în acest caz, liberarea condi ionat nu poate fi
dispus înainte de executarea efectiv a cel pu in o treime din durata pedepsei
închisorii, când aceasta nu dep şeşte 10 ani, şi a cel pu in jum tate, când pedeapsa
este mai mare de 10 ani.

(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat

acordarea liber rii condi ionate şi aten ionarea condamnatului asupra conduitei sale
viitoare şi a consecin elor la care se expune, dac va mai comite infrac iuni sau nu
va respecta m surile de supraveghere ori nu va executa obliga iile ce îi revin pe
durata termenului de supraveghere.

(6) Intervalul cuprins între data liber rii condi ionate şi data
împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru

condamnat”.

Cu privire la art.I pct.21 autorii sesiz rilor au sus inut c , în contextul în care

concep ia avut în vedere de legiuitor la adoptarea Codului penal în vigoare a fost
a infractorilor afla i la prima abatere, materializat prin

sc derea semnificativ

a limitelor de pedeaps , reducerea frac iei minime din

sti

tratarea cu indulgen

pedeaps ce trebuie executat efectiv, prin care se relaxeaz şi mai mult tratamentul
sanc ionator de drept penal, tinde s goleasc de con inut institu ia pedepsei şi, în mod
inerent, s o deturneze de la scopul preventiv al acesteia.
Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate astfel formulate constat m c ,

noua concep ie a legiuitorului relaxeaz regimul liber rii condi ionate, în sensul
377
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c reduce frac iile obligatorii a fi executate din durata pedepsei aplicate. Astfel, ori
de câte ori reglementarea în vigoare prevede o frac ie de executat de minim trei
p trimi, noua reglementare impune dou treimi, în loc de dou treimi impune jum tate,
în loc de jum tate impune o treime sau în loc de o treime prevede o p trime.
Rezult , aşadar, c

legiuitorul a redus sensibil frac iile care trebuie

executate din durata pedepselor pentru ca, în spe , condamnatul s aib voca ie
la acordarea m surii de liberare condi ionat .
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Deşi legiuitorul are competen a de a structura condi iile liber rii

condi ionate, acesta trebuie îns s

in cont de politica sa penal , astfel cum a

fost configurat la adoptarea Codului penal.

Astfel, este de observat c maximul special al pedepselor au fost reduse

sensibil fa de Codul penal din 1969, fapt care, evident, în procesul de individualizare
a pedepsei duce la aplicarea unor pedepse mai reduse. Legiuitorul din 2009 a
reglementat, în esen , aceleaşi frac ii de pedeaps

de executat pentru ca un

condamnat s aib voca ie la liberare condi ionat , ca în vechea reglementare din
1969, cu excep ia condamna ilor care au împlinit vârsta de 60 de ani [unde frac ia a
fost m rit de la o treime, la jum tate sau de la jum tate, la dou treimi, dup caz].
Noua solu ie legislativ reduce frac iile de pedeaps de executat, sub cele

din vechea reglementare din 1969, pentru ca un condamnat s aib

voca ie la

liberare condi ionat , iar în privin a condamna ilor care au împlinit vârsta de 60 de

ani s-a revenit la frac iile de pedeaps din vechea reglementare. Îns , ceea ce îi scap

legiuitorului este faptul c , fa

de vechea reglementare, maximul special al

pedepselor este mult diminuat, astfel c şi pedepsele aplicate sunt mai mici.

sti

Or, a reduce atât maximul special al pedepselor, cât şi frac iile care se

raporteaz la acestea relev o lips a unei atitudini ra ionale a legiuitorului fa
de fenomenul infrac ional şi o sl bire, f r precedent, a rolului sanc ionator al
hot rârii judec toreşti de condamnare. Se încurajeaz , astfel, s vârşirea de
infrac iuni, având în vedere regimul extrem de favorabil al liber rii condi ionate.
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De altfel, Curtea, în Decizia nr.356 din 30 mai 2018, publicat

în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.528 din 27 iunie 2018, par.85, a remarcat
„op iunea legiuitorului pentru un prag redus de executare a pedepsei în regim
de deten ie penitenciar atunci când stabileşte inciden a m surilor alternative de
executare. Or, aceast op iune ridic probleme din perspectiva realiz rii rolului
sanc ionator al hot rârii judec toreşti de condamnare, care, în condi iile
prezentei legi, pare a fi redus în mod drastic. Este neîndoielnic c scopul
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reglement rii m surilor alternative de executare a pedepsei privative de
libertate este acela de a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei

condamnate, pe de o parte, prin scoaterea acesteia dintr-un sistem penitenciar care
prezint serioase deficien e, şi, pe de alt parte, prin crearea premiselor reeduc rii,
reinser iei sociale, dar şi prevenirii recidivei, îns

acest scop, cu caracter

preponderent individual, trebuie s se afle într-un just echilibru cu scopul
sanc ionator al r spunderii penale, care corespunde interesului general. Tocmai
de aceea, legiuitorul este obligat s îşi reconsidere op iunea şi s g seasc acea
solu ie

legislativ

care,

transpunând

politica

sa

penal

în

materia

individualiz rii execut rii pedepselor, s respecte echilibrul între rolul punitiv,
rolul preventiv şi rolul reintegrator al justi iei penale”.

Prin Decizia nr.57 din 2 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.366 din 17 mai 2017, Curtea a statuat c

liberarea

condi ionat nu reprezint un drept recunoscut condamnatului de a nu executa
pedeapsa pân la termen, ci un instrument juridic prin care instan a de judecat
constat c nu mai este necesar continuarea execut rii pedepsei în regim de

sti

deten ie pân la împlinirea integral a duratei stabilite prin condamnare, întrucât
condamnatul, prin conduita avut pe toat durata execut rii pedepsei, dovedeşte c a
f cut progrese evidente în vederea reintegr rii sociale, iar liberarea sa anticipat nu
prezint niciun pericol pentru colectivitate. Curtea a mai re inut c liberarea
condi ionat nu este un drept fundamental, ci doar o posibilitate care se aplic

facultativ dac sunt îndeplinite şi constatate de c tre instan
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condi iile legale,
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m sura constituind un stimulent important pentru reeducarea celui condamnat [în
acest sens, a se vedea şi Decizia nr.238 din 21 mai 2013, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.417 din 10 iulie 2013].

Practic, o asemenea m sur contravine politicii penale a statului, în
sensul c deturneaz finalitatea şi scopul pedepsei, precum şi voca ia la liberare
condi ionat . Rolul punitiv al justi iei penale este z d rnicit din moment ce
executarea în integralitate a pedepsei devine excep ia, iar voca ia liber rii
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condi ionate devine regula în materie de executare a pedepsei.

Prin limitarea minim a libert ii individuale a condamnatului, ipotez

care determin mari semne de întrebare cu privire la îndreptarea acestuia, se

încalc exigen ele statului de drept, fiind eliminat , pân la urm , o garan ie care
asigura protec ia drepturilor şi libert ilor fundamentale ale celorlalte persoane.
Mai mult, este afectat autoritatea puterii judec toreşti, în sensul c

Parlamentul z d rniceşte actul prin care aceasta se exprim , respectiv
hot rârea judec toreasc .

Prin urmare, constat m c , dispozi iile art.I pct.21 [cu referire la art.100

alin.(1) lit.a) – c) i alin.(2)-(6)] din lege încalc prevederile art.1 alin.(3) din
Constitu ie referitor la statul de drept, dar şi alin.(4) privind separa ia puterilor
în stat.

6.C

sti

C

D

- Art.I pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)] din lege
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„(1) Termenele de prescrip ie a r spunderii penale sunt: […]

b) 8 ani, când legea prevede pentru infrac iunea s vârşit pedeapsa închisorii
mai mare de 10 ani, dar care nu dep şeşte 20 de ani;

c) 6 ani, când legea prevede pentru infrac iunea s vârşit pedeapsa închisorii
mai mare de 5 ani, dar care nu dep şeşte 10 ani;”
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- Art.I pct.27 [cu referire la art.155 alin.(3)] din lege

„(3) Prescrip ia înl tur r spunderea penal oricâte întreruperi ar interveni,

dac termenul de prescrip ie prev zut în art.154 este dep şit cu înc jum tate”.

- Art.154 alin.(1) lit.b) şi c) din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins:

„(1) Termenele de prescrip ie a r spunderii penale sunt: […]
b) 10 ani, când legea prevede pentru infrac iunea s vârşit pedeapsa închisorii

mai mare de 10 ani, dar care nu dep şeşte 20 de ani;

c) 8 ani, când legea prevede pentru infrac iunea s vârşit pedeapsa închisorii

mai mare de 5 ani, dar care nu dep şeşte 10 ani”.

- Art.155 alin.(4) din Codul penal, în vigoare, are urm torul cuprins:

„Termenele prev zute la art.154, dac au fost dep şite cu înc o dat , vor fi

socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni”.

sti

Autorii sesiz rilor au sus inut c , diminuarea termenelor de prescrip ie a

r spunderii penale pentru infrac iuni cu pericol social ridicat, concomitent cu

reducerea termenelor speciale de prescrip ie a r spunderii penale pune la
îndoial aptitudinea sanc iunilor penale de a-şi atinge scopul preventiv.
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Examinând criticile de neconstitu ionalitate privind art.I pct.26 şi 27 [cu
referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c) şi art.155 alin.(3)] din lege, constat m c ,
legiuitorul a redus, pe de o parte, durata termenelor de prescrip ie a r spunderii
penale, respectiv în privin a infrac iunilor cu maximul special mai mare de 5 ani, dar
care nu dep şeşte 10 de ani, precum şi în privin a în privin a infrac iunilor cu maximul
special mai mare de 10 ani, dar care nu dep şeşte 20 de ani, iar, pe de alt parte,
durata termenului prescrip iei speciale, astfel c dac termenele de prescrip ie a
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r spunderii penale au fost dep şite cu jum tate [şi nu înc o dat ], vor fi socotite

îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.
Reducerea semnificativ

a termenelor de prescrip ie reprezint

o solu ie

legislativ care contravine jurispruden ei Cur ii Constitu ionale şi afecteaz

echilibrul între dreptul statului de a trage la r spundere penal persoanele care
s vârşesc infrac iuni, r spunzând unui interes general, şi drepturile persoanelor
care beneficiaz de prescriptibilitatea r spunderii penale.
Totodat , reducerea termenelor de prescrip ie a r spunderii penale, nu

este de natur s asigure un just echilibru între drepturile persoanelor inculpate
pentru s vâr irea unei infrac iuni i drepturile persoanelor prejudiciate prin
comiterea lor.

Maximul special al celor mai multe infrac iuni reglementate prin Codul penal

partea special este cuprins în intervalul 5-20 de ani închisoare. Prin urmare, art.I

pct.26 din lege vizeaz majoritatea infrac iunilor, ceea ce înseamn c legiuitorul
a limitat dreptul statului de a trage la r spundere persoana care a comis o fapt

sti

penal .

Prin Decizia nr.443 din 22 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.839 din 24 octombrie 2017, par.18-21, Curtea a statuat c

„dintre principiile care guverneaz

r spunderea penal

prezint

relevan

[…]

principiul legalit ii incrimin rii şi a pedepsei, prev zut la art.23 alin.(12) din
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Constitu ie şi art.1 din Codul penal, potrivit c ruia faptele care constituie infrac iuni
şi pedepsele aplicabile în cazul s vârşirii lor sunt prev zute prin legea penal . Acelaşi
principiu se reg seşte, indirect, şi la art.15 alin.(2) din Codul penal, conform c ruia
infrac iunea este singurul temei al r spunderii penale. Principiul legalit ii r spunderii
penale este completat cu principiul caracterului personal al acesteia, conform c ruia
r spunderea penal poate fi angajat numai cu privire la persoana care a s vârşit o
infrac iune şi la participan ii la comiterea acesteia. În fine, un alt principiu aplicabil
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r spunderii penale este cel al prescriptibilit ii r spunderii penale.

Potrivit acestuia din urm , dreptul statului de a trage la r spundere penal

persoanele care s vârşesc infrac iuni se stinge, dac acesta nu este exercitat într-un
anumit interval de timp. Prescrip ia r spunderii penale are la baz ideea c , pentru aşi atinge scopul, acela al realiz rii ordinii de drept, r spunderea penal trebuie s
intervin prompt, cât mai aproape de momentul s vârşirii infrac iunii, întrucât doar în
acest fel poate fi realizat preven ia general şi cea special şi poate fi creat, pe de o
parte, sentimentul de securitate a valorilor sociale ocrotite, iar, pe de alt parte,
încrederea în autoritatea legii. Cu cât r spunderea penal este angajat mai târziu
fa

de data s vârşirii infrac iunii, cu atât eficien a ei scade, rezonan a social a

s vârşirii infrac iunii se diminueaz , iar stabilirea r spunderii penale pentru
s vârşirea infrac iunii nu mai apare ca necesar , deoarece urm rile acesteia ar fi putut
fi înl turate sau şterse. Totodat , în intervalul de timp scurs de la s vârşirea

infrac iunii, autorul acesteia, sub presiunea amenin rii r spunderii penale, se
poate îndrepta, f r a mai fi necesar aplicarea unei pedepse.

sti

Prin urmare, pentru a nu l sa nesolu ionate sine die raporturi juridice de

conflict, legiuitorul a reglementat prescrip ia r spunderii penale drept cauz de

înl turare a r spunderii penale. Prescrip ia r spunderii penale este reglementat la
art.153-156 din Codul penal. Aşa fiind, prescrip ia r spunderii penale const în
stingerea raportului juridic penal de conflict şi, prin aceasta, în stingerea dreptului

statului de a trage la r spundere penal persoana care s vârşeşte o infrac iune, dup
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trecerea unui anumit interval de timp de la data comiterii acesteia, respectiv dup
scurgerea termenului de prescrip ie. În acest sens, termenele de prescrip ie sunt
reglementate la art.154 din Codul penal, în func ie de natura şi gravitatea pedepselor
prev zute de lege pentru infrac iunile în cazul c rora se aplic ”.

Fixarea unor termene scurte pentru prescrierea r spunderii penale
afecteaz

tocmai ra iunea instituirii prescrip iei,

întrucât, pe de o parte,

afecteaz sentimentul de securitate a valorilor sociale ocrotite şi încrederea în
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autoritatea legii, iar, pe de alt parte, nu permite diminuarea rezonan ei sociale
a s vârşirii infrac iunii, iar în intervalul de timp scurs de la s vârşirea
infrac iunii, este discutabil dac autorul acesteia, sub presiunea amenin rii
r spunderii penale, se poate îndrepta, fiind mai degrab încurajat în activitatea
sa infrac ional .

Mai mult, reducerea termenului de prescrip ie special , coroborat cu

reducerea termenului de prescrip ie a r spunderii penale duce la înjum t irea
termenului de prescrip ie special – exempli gratia – tâlh ria va avea termen de
prescrip ie a r spunderii penale de 6 ani, iar termenul de prescrip ie special de 9 ani;

în prezent, aceste termene sunt de 8, respectiv 16 ani, iar în condi iile Codului penal
din 1969, aceste termene erau de 15 ani, respectiv 22,5/ 30 de ani [înainte şi dup
intrarea în vigoare a Legii nr.63/2012]. Se ajunge la îngreunarea sau împiedicarea
anchet rii unor cauze penale, în special a celor complexe, privind fapte care au
produs prejudicii foarte mari, pentru care împlinirea termenului de prescrip ie
a r spunderii penale va conduce la imposibilitatea sanc ion rii f ptuitorilor,

sti

fiindu-le creat astfel o situa ie mai favorabil .

Prin urmare, apreciem c o asemenea reducere a termenelor de prescrip ie

a r spunderii penale şi a celui de prescrip ie special este în contradic ie cu

politica penal

declarat

a statului, respectiv reprimarea fenomenului

infrac ional.
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Având în vedere cele ar tate, coroborate cu faptul c modificarea operat
este una de structur , care pune în pericol drepturile şi libert ile fundamentale
ale victimelor, dar şi ale celorlalte persoane, constat m c art.I pct.26 şi 27
contravine prevederilor art.1 alin.(3) privind statul de drept, care „impun
legiuitorului obliga ia de a lua m suri în vederea ap r rii ordinii şi siguran ei
publice, prin adoptarea instrumentelor legale necesare în scopul reducerii
fenomenului infrac ional (…) cu excluderea oric ror reglement ri de natur s

rip
es
ur
s

duc la încurajarea acestui fenomen” [Decizia Cur ii Constitu ionale nr.44 din
16 februarie 2016].

7. Criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.42 [cu referire

la art.277 alin.(1), (2) i (3) teza întâi] din lege în raport cu art.1 alin.(5) i art.23
alin.(11) din Constitu ie

Dispozi iile criticate au urm torul cuprins:

Art.I pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1)-(3)] din lege:

„(1) Divulgarea, f r drept, de informa ii confiden iale privind data, timpul,

locul, modul sau mijloacele prin care urmeaz s se administreze o prob , de c tre
un magistrat sau un alt func ionar public care a luat cunoştin de acestea în virtutea

func iei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .
(2) Dezv luirea, f r drept, de mijloace de prob sau de înscrisuri oficiale dintr-

o cauz penal , înainte de a se dispune o solu ie de netrimitere în judecat ori de
solu ionare în prim instan

de acestea în virtutea func iei, se pedepseşte cu închisoare de la o lun la

sti

cunoştin

a cauzei, de c tre un func ionar public care a luat

un an sau cu amend .
(3) Dezv luirea, f r drept, de informa ii dintr-o cauz penal , atunci când

aceast interdic ie este impus de legea de procedur penal , se pedepseşte cu
închisoare de la o lun la un an sau cu amend . Dac fapta este s vârşit de un
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magistrat sau de un reprezentant al organului de urm rire penal , pedeapsa se

Art.277 alin.(1)-(3) din Codul penal, în vigoare, având titlul marginal
Compromiterea intereselor justi iei, are urm torul cuprins:

„(1) Divulgarea, f r drept, de informa ii confiden iale privind data, timpul,
locul, modul sau mijloacele prin care urmeaz s se administreze o prob , de c tre

rip
es
ur
s

un magistrat sau un alt func ionar public care a luat cunoştin de acestea în virtutea
func iei, dac prin aceasta poate fi îngreunat sau împiedicat urm rirea penal ,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .
(2) Dezv luirea, f r drept, de mijloace de prob sau de înscrisuri oficiale dintr-

o cauz penal , înainte de a se dispune o solu ie de netrimitere în judecat ori de
solu ionare definitiv a cauzei, de c tre un func ionar public care a luat cunoştin

de acestea în virtutea func iei, se pedepseşte cu închisoare de la o lun la un an sau
cu amend .

(3) Dezv luirea, f r drept, de informa ii dintr-o cauz penal , de c tre un

martor, expert sau interpret, atunci când aceast interdic ie este impus de legea de
procedur penal , se pedepseşte cu închisoare de la o lun la un an sau cu amend ”.
Cu privire la art.I pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1), (2) i (3) teza întâi]

din lege, înveder m urm toarele:

În ceea ce prive te infrac iunea de Compromiterea intereselor justi iei prev zut în

art.277 alin.(1) - din textul modificat prin prezenta lege - constat m c , fa de textul

sti

de incriminare în vigoare, a fost eliminat sintagma „dac prin aceasta poate fi

îngreunat sau împiedicat urm rirea penal ”, ceea ce a modificat situa ia premis a
infrac iunii, care const în existen a unei cauze penale aflate în faz de urm rire penal ,
cauz pentru a c rei solu ionare a fost stabilit atât necesitatea administr rii unei probe,

cât şi data, locul, modul sau mijloacele de administrare a acesteia, aspecte pe care
f ptuitorul le divulg f r drept [a se vedea T. Toader şi M. Safta – Comentariul la art.277
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din Codul penal în lucrarea G. Antoniu şi T. Toader (coord.) – Explica iile noului Cod
penal, vol.I, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2015, p.435-439].

Prin urmare, elementul material al infrac iunii poate fi realizat pe toat
durata procesului penal.

În schimb, dezv luirea, f r drept, de mijloace de prob sau de înscrisuri
oficiale poate fi realizat , potrivit noii forme preconizate a art.277 alin.(2) din
a cauzei. Astfel, înc de la

rip
es
ur
s

Codul penal pân la solu ionarea în prim instan

început apare o lips de corelare a textelor în sensul c divulgarea, f r drept, de
informa ii confiden iale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin
care urmeaz s se administreze o prob vizeaz tot parcursul procesului penal,

iar dezv luirea, f r drept, de mijloace de prob sau de înscrisuri oficiale vizeaz
cel mult judecata în prim

instan . Rezult

c , aspectele care vizeaz

administrarea probei sunt protejate pe tot parcursul procesului penal, pe când
cele ce vizeaz mijloacele de prob prin care a fost administrat proba sunt
protejate numai pân la solu ionarea cauzei în prim instan .
Dac în prezent situa ia normativ este clar , în sensul c divulgarea, f r

drept, de informa ii confiden iale privind data, timpul, locul, modul sau
mijloacele prin care urmeaz

s

se administreze o prob

vizeaz

stadiul

procesual al urm ririi penale, iar dezv luirea, f r drept, de mijloace de prob
sau de înscrisuri oficiale vizeaz cauza penal pân la solu ionarea sa definitiv ,

ceea ce asigur , pe de o parte, desf şurarea în bune condi ii a activit ii de
administrare a probelor, iar, pe de alt parte, protejarea prezum iei de nevinov ie a

sti

inculpatului din dosar, prin incriminarea dezv luirii, f r drept, de mijloace de prob
sau de înscrisuri oficiale din cauza penal pân la solu ionarea sa definitiv , în urma

modific rilor preconizate este fragilizat prezum ia de nevinov ie, în sensul c ,
în apel, se poate scoate un mijloc de prob din întregul material probator al
dosarului şi poate fi adus la cuno tin a publicului.
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Tolerarea unei asemenea conduite poate duce la o concluzie greşit

a

publicului asupra vinov iei sau nevinov iei celui pus sub acuzare, concluzie care cu
greu poate fi schimbat în ochii publicului.

Prin urmare, modific rile operate asupra alineatelor (1) i (2) ale art.277
din Codul penal demonstreaz o lips de claritate a legiuitorului în redactarea
textelor de lege, respectiv modificarea operat asupra alin.(2) din acelaşi text
contravine ra iunii modific rii antemen ionate a alineatului (1) şi sl beşte

rip
es
ur
s

prezum ia de nevinov ie, fiind astfel înc lcate prevederile art.1 alin.(5) şi art.23
alin.(11) din Constitu ie.

În ceea ce priveşte modific rile aduse alineatului (3) teza I, constat m c

acestea sunt imprecise. Ne întreb m cine este subiectul activ al acestei infrac iuni?
Dac în forma actual subiec ii activi sunt martorul, expertul sau interpretul, în forma
preconizat poate fi chiar şi inculpatul sau subiec ii procesuali principali. A a fiind,
prevederile art.277 alin.(3) teza întâi încalc

dispozi iile art.1 alin.(5) din

Constitu ie.

8. Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.43

[cu referire la art.277 alin.(32)] din lege în raport cu art.1 alin.(5) din Constitu ie
Dispozi iile criticate au urm torul cuprins:

Art.I pct.43 [cu referire la art.277 alin.(32)] din lege

(32) Înc lcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un

judec tor impar ial şi independent prin orice interven ie care afecteaz procesul de

sti

repartizare aleatorie a dosarelor, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”;
Art.277 alin.(32) din Codul penal este propus a fi introdus, astfel încât nu

exist un text legal cu o solu ie legislativ corespondent .
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Cu privire la art.I pct.43 [cu referire la art.277 alin.(32)] din lege constat m
c , acesta incrimineaz „înc lcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea
cauzei de un judec tor impar ial şi independent prin orice interven ie care afecteaz
procesul de repartizare aleatorie a dosarelor”.

Astfel cum este formulat , norma pare a fi mai degrab

o garan ie

procesual şi atunci s-ar pune problema nulit ii relative a actului realizat. De
asemenea, nu este clar care este elementul material al laturii obiective a

rip
es
ur
s

infrac iunii şi cum se stabileşte. Ac iunea de înc lcare a „dreptului la un proces

echitabil, la judecarea cauzei de un judec tor impar ial şi independent” nu pare a
fi în sine elementul material pentru c , astfel cum am ar tat, remediul specific
acestei ac iuni este unul procesual. Poate c , elementul material ar fi trebuit s

fie ac iunea de înc lcare a procedurii de repartizare aleatorie a dosarelor care,
ca urmare imediat , s fi determinat sau s fi fost de natur s afecteze dreptul
la un proces echitabil, în componenta sa referitoare la impar ialitatea obiectiv
a instan ei, fie numai ac iunea de înc lcare a procedurii de repartizare aleatorie
a dosarelor.

Or, legiuitorul incrimineaz înc lcarea dreptului la un proces echitabil prin orice

interven ie care afecteaz procesul de repartizare aleatorie a dosarelor, aspect care
duce la concluzia c este incriminat înc lcarea procesului echitabil numai în
modalitatea de s vârşire antereferit , iar restul de înc lc ri ale dreptului la un proces
echitabil par a r mâne la un alt remediu procesual. Realitatea este c problema
remedierii înc lc rii dreptului la un proces echitabil ine de administrarea probelor în

sti

cauz , astfel c numai faptele punctuale de interven ie asupra procedurii de repartizare
aleatorie a dosarelor, contrare legii, cu sau f r finalitate asupra caracterului echitabil
al procedurii, pot face obiectul incrimin rii.
Prin urmare, constat m c

norma criticat

încalc

art.1 alin.(5) din

Constitu ie, elementul material al laturii obiective a infrac iunii nefiind clar
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structurat. De asemenea, legiuitorului îi revine obliga ia s delimiteze aceast
infrac iune de remediile procedurale ce pot interveni în cursul procesului penal,
pentru a nu se ajunge la o amalgamare a garan iilor procesuale cu normele de
drept penal substan ial, şi, astfel, s realizeze un just raport între acestea.

9. Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.46

rip
es
ur
s

[cu referire la art.290 alin.(3)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) din Constitu ie
Dispozi iile criticate au urm torul cuprins:

Art.I pct.46 [cu referire la art.290 alin.(3)] din lege are urm torul cuprins:

„(3) Mituitorul nu se pedepseşte dac denun

fapta mai înainte ca organul de

urm rire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de
la data s vârşirii acesteia”;

Art.290 alin.(3) din Codul penal, în vigoare, având titlul marginal Darea

de mit , are urm torul cuprins:

„Mituitorul nu se pedepseşte dac denun

fapta mai înainte ca organul de

urm rire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta”.

Autorii sesiz rilor au sus inut c , textul de lege este neclar, deoarece s-ar

putea interpreta c mituitorul se pedepseşte dac denun

fapta dup un an şi o zi de

la s vârşirea acesteia, respectiv textul determin , prin redactarea sa, inhibarea oric rei
tenta ii de a denun a. În foarte pu ine cauze denun torii anun organele de urm rire

sti

penal imediat dup consumarea infrac iunii, deoarece la acel moment sunt mul umi i
de folosul primit în schimb.
Examinând criticile de neconstitu ionalitate privind art.I pct.46 [cu

referire la art.290 alin.(3)] din lege constat m c , textul în cauz consacr o cauz
special de nepedepsire, care înl tur r spunderea penal a mituitorului dac
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denun

privire la aceasta, îns reduce aplicarea acesteia la un termen de 1 an de la data
s vârşirii faptei.

Astfel, dac pân în prezent nu exist normativizat o asemenea limitare
temporal , legiuitorul, în noua formul
termenului de 1 an.

redac ional , propune introducerea

rip
es
ur
s

Este de observat c , ra iunea textului în vigoare const în prevenirea s vârşirii infrac iunii
de luare de mit prin insuflarea, pentru cel care ar fi ispitit s ia mit , a temerii c va fi
denun at. De asemenea, s-a ar tat c pedepsirea mituitorului ar fi o piedic în calea

descoperirii infrac iunii, deoarece, dac ar fi şi el pedepsit, nu ar îndr zni niciodat s se
plâng împotriva func ionarului incorect, func ionar, care, în felul acesta, s-ar vedea la

ad post de r spundere penal pentru fapta s vârşit [a se vedea G. Ivan – Comentariul

la art.290 din Codul penal în lucrarea G. Antoniu şi T. Toader (coord.) – Explica iile

noului Cod penal, vol. IV, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2015, p.261].

Noua solu ie legislativ men ine cauza de nepedepsire, dar îi reduce

foarte mult aplicabilitatea. Termenul de 1 an fixat este unul foarte scurt, care

altereaz ra iunea pentru care aceast cauz de nepedepsire a fost reglementat .

Practic, imediat dup s vârşirea infrac iunii fiecare dintre cei doi subiec i – mituitul
şi mituitorul – au un interes de a nu devoala fapta pentru c amândoi profit de pe

urma acesteia. De abia în m sura în care intervin anumite neîn elegeri/ nemul umiri
între aceştia, unul dintre cei doi – mituitorul – va fi dispus s colaboreze cu organele

sti

de urm rire penal . Îns , fixarea unui termen atât de scurt în interiorul c ruia acesta
poate beneficia de cauza de nepedepsire, va face ca, dup trecerea anului respectiv,
rela ia dintre cei doi subiec i s se înt reasc , pentru c fiecare va avea de pierdut în
urma devoal rii faptului ilicit. În aceste condi ii, sarcina organelor de urm rire penal

de a combate fenomenul infrac ional, şi mai ales faptele de corup ie, se îngreuneaz
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considerabil. Or, este o exigen

în sine de a crea premisele necesare combaterii fenomenului infrac ional. Astfel,
obliga ia pozitiv a statului este de a crea un asemenea cadru legislativ, şi nu de a-l
altera într-un mod nepermis, cu evidente efecte asupra capacit ii statului de a lupta
cu fenomenele antisociale.

Este de observat c pe toat perioada cât nu s-a prescris r spunderea penal
pentru fapta s vârşit , subzist interesul statului ca organele de urm rire penal s o

rip
es
ur
s

descopere şi s trimit cauza spre solu ionare instan ei competente.
Prin urmare, dac

s-a dorit reglementarea unei asemenea limit ri

temporale a cauzei de nepedepsire, ea trebuia realizat

în considerarea

termenului de prescrip ie al infrac iunii de luare de mit . Mai ad ug m c , potrivit
art.7 din Legea nr.78/2000, faptele de luare de mit sau trafic de influen

s vârşite

de o persoan care exercit o func ie de demnitate public ; este judec tor sau procuror;
este organ de cercetare penal sau are atribu ii de constatare ori de sanc ionare a
contraven iilor; este una dintre persoanele prev zute la art.293 din Codul penal se
sanc ioneaz cu pedeapsa prev zut la art.289 sau art.291 din Codul penal, ale c rei
limite se majoreaz cu o treime [7 ani+2 ani şi 4 luni]. Şi atunci, raportat la aceast
infrac iune s vârşit de un subiect activ calificat, se observ c aceast cauz de
nepedepsire aproape c îşi pierde ra iunea normativ , din moment ce atât mituitul, cât
şi mituitorul, dup trecerea acelui an, sunt constrânşi s formeze un corp unitar timp
de 8 ani şi 4 luni, iar organelor de urm rire penal le va fi extrem de anevoios s
depisteze aceste fapte. Se submineaz , astfel, capacitatea statului de a lupta – eficient

sti

– împotriva corup iei.
În consecin

constat m c , textul criticat încalc

Constitu ie.
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10. Cu privire criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I pct.52
[cu referire la abrogarea art.298] din lege în raport cu art.1 alin.(3) i art.61
alin.(1) din Constitu ie

- Dispozi iile art.I pct.52 din legea criticat [cu referire la art.298 din Codul
penal] au urm torul cuprins: „Articolul 298 se abrog ”.

- Dispozi iile art.298 din Codul penal, în forma în vigoare, având titlul

rip
es
ur
s

marginal Neglijen a în serviciu, au urm torul cuprins: „Înc lcarea din culp de
c tre un func ionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia
sau prin îndeplinirea ei defectuoas , dac prin aceasta se cauzeaz o pagub ori o
v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei
persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend .”
Autorii sesiz rilor au sus inut c , abrogarea art.298 din Codul penal referitor la

infrac iunea de neglijen

în serviciu încalc art.1 alin.(3) şi (5) din Constitu ie, în

condi iile în care este necesar

sanc ionarea faptelor antisociale s vârşite de

func ionari publici, chiar şi din culp , prin prisma func iei publice ocupate. S-a mai
ar tat c , prin abrogarea realizat sunt afectate valori sociale protejate de Constitu ie,
prin nesanc ionarea înc lc rii unor rela ii sociale, ce ar avea drept consecin existen a
unei amenin ri cu privire la institu iile statului de drept, democra ie, drepturile
omului, echitatea şi justi ia social . Or, nevoia protej rii acestor valori este statuat şi
în Decizia Cur ii Constitu ionale nr.518 din 6 iulie 2017, par.25-28.
Referitor

la

criticile

de

neconstitu ionalitate

formulate,

re inem

sti

urm toarele:

Prevederile art.298 din Codul penal au f cut obiectul controlului de

constitu ionalitate, Curtea pronun ând, în acest sens, Decizia nr.518 din 6 iulie 2017,

prin care a constatat c dispozi iile art.249 alin.1 din Codul penal din 1969 şi ale
art.298 din Codul penal sunt constitu ionale în m sura în care prin sintagma
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„îndeplinirea ei defectuoas " din cuprinsul acestora se în elege „îndeplinirea prin
înc lcarea legii". Prin decizia anterior men ionat , Curtea a re inut c , ra iunea
incrimin rii faptei de neglijen

în serviciu este similar celei pentru care este

incriminat abuzul în serviciu, diferen a între cele dou infrac iuni distingânduse la nivelul laturii subiective - inten ia în cazul abuzului în serviciu, respectiv
culpa cu prevedere (uşurin a)/culpa f r prevedere sau simpl (neglijen a) în
cazul infrac iunii de neglijen

latura obiectiv

a

în serviciu este format , ca şi la infrac iunea de abuz în

rip
es
ur
s

infrac iunii de neglijen

în serviciu. S-a ar tat c

serviciu, din elementul material, înso it de o cerin

esen ial , urmarea imediat şi

leg tura de cauzalitate dintre activitatea ilicit şi rezultatul produs. Curtea a re inut,
de asemenea, c elementul material al laturii obiective al infrac iunii de neglijen în

serviciu presupune înc lcarea din culp a unei îndatoriri de serviciu de c tre un
func ionar public sau de c tre o alt persoan încadrat în munc (în cazul variantei
atenuate prev zute de art.308 din Codul penal) prin cele dou modalit i normative,
respectiv „neîndeplinirea" ori „îndeplinirea defectuoas " a acesteia.
Prin aceeaşi decizie, Curtea a subliniat c , prin Decizia nr.405 din 15 iunie 2016,

paragrafele 66-80, şi Decizia nr.392 din 6 iunie 2017, paragrafele 40-56, a dezvoltat

mai multe considerente în scopul delimit rii r spunderii penale - în cazul infrac iunii

de abuz în serviciu - de alte forme de r spundere juridic în func ie şi de alte criterii
decât cel al actului normativ înc lcat. Astfel, în exercitarea competen ei de legiferare

în materie penal , legiuitorul trebuie s

in seama de principiul potrivit c ruia

incriminarea unei fapte trebuie s intervin ca ultim resort în protejarea unei valori
sociale, ghidându-se dup principiul "ultima ratio". Cu alte cuvinte, Curtea a apreciat

sti

c , în materie penal , acest principiu nu trebuie interpretat ca având semnifica ia c
legea penal trebuie privit ca ultim m sur aplicat din perspectiv cronologic , ci
trebuie interpretat ca având semnifica ia c legea penal este singura în m sur s

ating

scopul urm rit, alte m suri de ordin civil, administrativ etc., fiind

improprii în realizarea acestui deziderat. În sens larg, scopul urm rit de legiuitor
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prin legisla ia penal este acela de a ap ra ordinea de drept, iar, în sens restrâns, este
acela de a ap ra valori sociale, identificate de legiuitor în partea special a Codului
penal, acest scop fiind, în principiu, legitim. Îns , m surile adoptate de legiuitor
pentru atingerea scopului urm rit trebuie s fie adecvate, necesare şi s respecte un
just echilibru între interesul public şi cel individual. Aşadar, din perspectiva
principiului "ultima ratio", Curtea a re inut c , în materie penal , nu este suficient s
se constate c faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci aceast

rip
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atingere trebuie s prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care s
justifice sanc iunea penal .

În acest context, Curtea a re inut c infrac iunea de neglijen în serviciu este

o infrac iune de rezultat, urmarea imediat a s vârşirii acestei fapte fiind cauzarea
unei pagube ori a unei v t m ri a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane
fizice sau ale unei persoane juridice; art.298 din Codul penal extinde foarte mult
sfera de aplicare a infrac iunii de neglijen

în serviciu, neprev zând condi ia ca

paguba, respectiv v t marea drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau ale unei persoane juridice s

aib

o anumit

valoare,

respectiv ca v t marea s aib o anumit intensitate, aspect de natur a face
imposibil

delimitarea între abaterile disciplinare sau inerentele greşeli

profesionale şi infrac iunea de neglijen

în serviciu. Aşadar, Curtea constat c

reglementarea în vigoare a infrac iunii de neglijen în serviciu permite încadrarea în
con inutul s u a oric rei fapte s vârşite din culp , dac s-a adus o atingere minim
drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane
juridice. În aceste condi ii, Curtea a constatat c , în ceea ce priveşte acest aspect, sunt

sti

aplicabile mutatis mutandis considerentele Deciziei nr.405 din 15 iunie 2016,
paragrafele 75-80, şi ale Deciziei nr.392 din 6 iunie 2017, paragrafele 46-56, astfel

încât, în acord cu acestea, Curtea re ine c sarcina aplic rii principiului "ultima ratio"

revine, pe de-o parte, legiuitorului, iar, pe de alt parte, organelor judiciare chemate
s aplice legea. Astfel, responsabilitatea de a reglementa şi aplica, în acord cu
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principiul anterior men ionat, prevederile privind neglijen a în serviciu ine atât de
autoritatea legiuitoare primar /delegat

(Parlament/Guvern), cât şi de organele

judiciare (Ministerul Public şi instan ele judec toreşti). Cu alte cuvinte, Curtea a
constatat necesitatea complinirii de c tre legiuitor a omisiunii legislative
constatate, sub aspectul valorii pagubei sau intensit ii/gravit ii v t m rii
drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane
juridice în vederea asigur rii clarit ii şi previzibilit ii normei penale
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examinate.

Având în vedere aceste considerente ale Deciziei nr.518 din 6 iulie 2017, sau

mai degrab ne inând cont de acestea, legiuitorul a procedat la abrogarea art.298 din
Codul penal, ar tând în Expunerea de motive a legii criticate c aceast opera iune
legislativ s-a impus, întrucât era foarte greu s se disting între abaterea disciplinar
i fapta penal . Se sus ine, în aceea i Expunere de motive c , prin men inerea

dispozi iilor legale ce reglementeaz infrac iunea de neglijen în serviciu, se ajunge
la incrimin ri discre ionare, f r a exista elemente clare de distinc ie între acestea. Se
sus ine c , mai mult, prin Decizia nr.518 din 6 iulie 2017, con inutul constitutiv al
infrac iunii analizate a fost configurat într-o manier similar celui al infrac iunii de

abuz în serviciu, dar c este imposibil de imaginat înc lcarea unei norme juridice de

c tre un func ionar care o cunoa te i care nu urm re te un scop ilicit. Se subliniaz ,
în expunerea de motive a legii, faptul c reglementarea infrac iunii de neglijen

în

serviciu are la baz o contradic ie, aceea c dac func ionarul public cunoa te un text
de lege i îl încalc voit, atunci forma de vinov ie a culpei nu poate fi re inut , iar,
dac acesta nu cunoa te dispozi ia legal înc lcat , independent de voin a sa, nu poate

sti

fi re inut nici vinov ia sub forma culpei.

Raportat la cele sus inute în expunerea de motive, constat m c , decizia

Cur ii Constitu ionale nu îndeamn legiuitorul s abroge textul analizat. Din
contr , decizia men ioneaz expres c incriminarea abuzului în serviciu şi a

neglijen ei în serviciu se afl pe aceleaşi coordonate în ceea ce priveşte ra iunea
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şi valorile sociale ocrotite, singurul element diferen iator fiind forma vinov iei.
de decizia Cur ii Constitu ionale este v dit ;

dificult ile tehnice de redactare a unui text de incriminare nu echivaleaz cu o
op iune serioas de dezincriminare; din contr , dac întreaga legisla ie trebuie
corelat pentru ca textul de incriminare s devin ceea ce Curtea calific ultima ratio
de sanc ionare a unui ilicit, legiuitorul trebuie s procedeze în consecin . Abrogarea/
dezincriminarea nu este o op iune de politic penal doar pentru c este dificil de
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redactat un text clar şi precis. Ne întreb m dac politica penal a statului poate fi
animat de faptul c este dificil de redactat un text de incriminare exact, astfel c mai
bine dezincrimin m fapta respectiv . O asemenea abordare nu ine de politica penal ,
ci de lipsa de reac ie legislativ corespunz toare din partea Parlamentului. O politic

penal se structureaz dup realitatea social şi nu dup o solu ie solomonic , precum
cea de fa , care, în realitate, sl beşte for a de constrângere a statului. Tot prin decizia

antereferit , Curtea a subliniat faptul c Parlamentul nu îşi poate exercita competen a
de incriminare şi de dezincriminare a unor fapte antisociale decât cu respectarea
normelor şi principiilor consacrate prin Constitu ie; or, exigen ele decurgând din

statul de drept împiedic legiuitorul s sl beasc protec ia penal în privin a rela iilor
sociale referitoare la serviciu. S-ar putea sus ine c aceste rela ii sociale, şi garan iile
asociate acesteia, nu sunt reglementate în Constitu ie. Totuşi, se observ c , prin
Decizia nr.414 din14 aprilie 2010, decizie de constatare a neconstitu ionalit ii,
Curtea a statuat c „existen a drepturilor şi libert ilor prev zute de Constitu ie nu este
doar declarativ şi iluzorie, ci efectiv , astfel încât şi dreptului de acces la func iile

publice trebuie s i se aplice acelaşi regim. De aceea, Curtea constat c dreptul de

sti

acces la func iile publice este unul complex, fiind compus din cel pu in 3 elemente
esen iale, şi anume:
- accesul/ocuparea efectiv a func iilor publice prin concurs;
- exercitarea atributelor de func ie public ;
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- încetarea raporturilor de serviciu”.

Rezult c , pe de o parte, func ionarul public primeşte ocrotirea textului
constitu ional, iar, pe de alt

parte, este supus obliga iilor derivate din textul

constitu ional, respectiv exercitarea potrivit legii a atributelor de func ie public .
Prin urmare, dac

incriminarea abuzului în serviciu este o garan ie în sensul

exercit rii potrivit legii a atributelor de func ie public , aceeaşi semnifica ie o
are şi neglijen a în serviciu. Este clar faptul c garan iile necesare exercit rii
nu pot fi reduse numai la cele civile
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atributelor de func ie public

[contraven ional, disciplinare, civil contractual], din contr , ele trebuie ultima

ratio s fie şi de natur penal , chiar dac în subsidiar.
Este evident c

nu orice neglijen

în serviciu a func ionarului public

echivaleaz cu angajarea r spunderii sale penale, din contr , doar o intensitate
crescut a acesteia, care lezeaz valori fundamentale ale statului. Astfel, chiar

dac este greu de delimitat sfera diferitelor tipologii de r spundere ce intervin
în paradigma neglijen ei în serviciu, legiuitorul nu se poate deroba de la aceast
sarcin şi s aleag o solu ie absolut simplist – dezincriminarea. Ar fi un

precedent periculos pentru îns şi ideea de stat de drept şi, pân la urm , ar
decredibiliza şi institu ia Parlamentului.

În aceste condi ii, se constat c abrogarea prevederilor art.298 din Codul

penal a fost realizat din motive independente de politica penal a statului, astfel
c interven ia legislativ realizat nu este conform prevederilor art.61 alin.(1)
din Constitu ie, nereflectând politica penal a statului, ci o situa ie de moment
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care nu a fost corect gestionat din punct de vedere legislativ.
Prin urmare, constat m c , art.I pct.52 din lege încalc art.1 alin.(3),

art.16 alin.(3) şi art.61 alin.(1) din Constitu ie.
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11. Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I
pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) şi (4)] din lege în raport cu art.1 alin.(3) şi
(5) şi art.16 alin.(1) din Constitu ie

Art.I pct.53 [cu referire la art.308 alin.(3) şi (4)] din lege are urm torul
cuprins:

„(3) Dac infrac iunile prev zute la art.295 şi art.297–300 (s.n. – art.298 Cod
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penal vizând infrac iunea de neglijen în serviciu a fost abrogat prin legea supus
controlului de constitu ionalitate) au produs un prejudiciu material, iar f ptuitorul
acoper integral prejudiciul cauzat, în cursul urm ririi penale sau al judec ii, pân
la r mânerea definitiv a hot rârii judec toreşti, limitele prev zute la alin.(2) se

reduc la jum tate.

(4) Dispozi iile alin.(3) se aplic tuturor persoanelor care au comis împreun

una dintre faptele prev zute de alin.(1), indiferent dac plata a fost efectuat doar de
unul sau o parte dintre aceştia”.

Art.308 alin.(3) şi (4) din Codul penal este propus a fi introdus, astfel încât

nu exist un text legal cu o solu ie legislativ corespondent .
Autorii sesiz rilor au sus inut c , textul analizat nu este corelat cu dispozi iile

de reducere a pedepsei stipulate în alte legi (de exemplu, Legea nr.241/2005).
Deosebirile se refer la momentul acoperirii pagubei, respectiv la sfera de aplicare a
cauzei de reducere a pedepsei. Se mai arat c , f ptuitorii în privin a c rora prejudiciul
cauzat a fost acoperit de un alt f ptuitor, în virtutea faptului c au comis împreun una
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dintre faptele imputate prin ipoteza normei, ar fi privilegia i în raport cu persoana care
a achitat integral prejudiciul cauzat, din moment ce nu se afl pe pozi ii de egalitate,
ci li se acord un avantaj legal f r s achite nicio sum de bani.
Examinând criticile de neconstitu ionalitate privind art.I pct.53 [cu

referire la art.308 alin.(3) şi (4)] din lege, constat m c , acesta consacr o cauz
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de reducere a pedepsei, care, pe de o parte, prevede acest beneficiu dac
f ptuitorul acoper integral prejudiciul cauzat, în cursul urm ririi penale sau al
judec ii, pân la r mânerea definitiv a hot rârii judec toreşti, iar, pe de alt
parte, în cazul mai multor f ptuitori stabileşte regula potrivit c reia, dac unul
dintre aceştia a acoperit paguba, cauza de reducere a pedepsei foloseşte tuturora.
Constat m c , legiuitorul, atunci când stabileşte o cauz de reducere a
pedepsei prin raportare la recuperarea prejudiciului realizat, o face în
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considerarea recuper rii cât mai rapide a prejudiciului, pentru ca persisten a în
circuitul civil a faptei ilicite s fie minim , iar raporturile patrimoniale s se
poat desf şura în continuare în dinamica lor.
Or, a stabili o cauz

de reducere a pedepsei care reglementeaz

acoperirea prejudiciului material într-un interval temporal extrem de extins
echivaleaz cu punerea la dispozi ia f ptuitorului a unui mecanism de care poate
uzita, cu alterarea scopului pentru care a fost creat.

Punerea la dispozi ia f ptuitorului a unei cauze de reducere a pedepsei a c rei

valorizare se face cu înc lcarea scopului pentru care astfel de mecanisme sunt create,
duce la deturnarea scopului lor, creeaz neîncredere în societate şi destabilizeaz
circuitul economic firesc. Executarea cu întârziere a unor obliga ii b neşti nu mai are
efectul scontat în circuitul economic şi de aceea, astfel de cauze de reducere a
pedepsei trebuie condi ionate de plasarea cât mai aproape, din punct de vedere

temporal, a acoperirii prejudiciului de actul care l-a determinat. Prin urmare,

momentul pân

la care f ptuitorul poate acoperi prejudiciul [respectiv

sti

r mânerea definitiv a hot rârii judec toreşti], cu aplicarea cauzei de reducere
a pedepsei, nu poate fi considerat ca respectând exigen ele art.1 alin.(3) din
Constitu ie. O obliga ie pozitiv

a legiuitorului derivat din art.1 alin.(3) din

Constitu ie este şi aceea ca m surile de nepedepsire/ reducere a pedepselor s le
adopte în considerarea repar rii grabnice a consecin elor faptei ilicite, şi nu s
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reglementeze pân la urm o condi ie potestativ în favoarea f ptuitorului, care o va
folosi doar în m sura în care apreciaz c evolu ia cauzei îi este nefavorabil .

Cu privire la faptul c , acoperirea prejudiciului realizat de c tre un
f ptuitor duce la aplicarea cauzei de reducere a pedepsei şi în privin a celorlal i,
acest fapt pune în discu ie caracterul personal al r spunderii penale. Ar rezulta
c , un act de conduit ulterior s vârşirii infrac iunii a unuia dintre f ptuitori, respectiv
acoperirea prejudiciului, s profite şi celorlal i; ar însemna c indiferent de pozi ia
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subiectiv a celorlal i f ptuitori, din moment ce, din punct de vedere obiectiv, a fost
acoperit prejudiciul de c tre un f ptuitor, cauza de reducere a pedepsei s se aplice
tuturor acestora.

Or, o atare cauz , prin natura sa, este personal , ca şi r spunderea penal .

În consecin ,

constat m o înc lcare a obliga iei pozitive a statului de a

reglementa un cadru normativ coerent, care s asigure un standard ridicat de
protec ie drepturilor şi libert ilor fundamentale ale celorlalte persoane, care
sunt puse într-o stare de pericol datorit normativiz rii unui sistem sanc ionator
care îşi pierde rolul s u preventiv, punitiv şi educativ.

Prin urmare, consider m c textul criticat încalc dispozi iile art.1 alin.(3) din

Constitu ie.

12. Cu privire la criticile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art.I

pct.54 [cu referire la art.309] din lege în raport cu art.1 alin.(3) din Constitu ie.

sti

Art.I pct.54 [cu referire la art.309] din lege are urm torul cuprins:

„Dac faptele prev zute la art.295, art.300, art.303, art.304, art.306 sau art.307

au produs consecin e deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prev zute de
lege se majoreaz cu o treime”.
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Art.309 din Codul penal, în vigoare, având titlul marginal Faptele care
au produs consecin e deosebit de grave, are urm torul cuprins:

„Dac faptele prev zute în art.295, art.297, art.298, art.300, art.303, art.304,
art.306 sau art.307 au produs consecin e deosebit de grave, limitele speciale ale
pedepsei prev zute de lege se majoreaz cu jum tate”.

Autorii sesiz rilor au sus inut c , este neconstitu ional eliminarea infrac iunii
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de abuz în serviciu din cuprinsul art.309 din Codul penal şi, în consecin , din sfera
faptelor sanc ionate mai sever, în ipoteza în care au produs consecin e deosebit de
grave.

Examinând criticile de neconstitu ionalitate privind art.I pct.54 [cu referire

la art.309] din lege, constat m c , legiuitorul a eliminat infrac iunea de abuz în

serviciu din cuprinsul art.309 din Codul penal şi, în consecin , din sfera faptelor
sanc ionate mai sever în ipoteza în care au produs consecin e deosebit de grave.
Este de observat c legiuitorul nu numai c a redus limitele speciale ale pedepsei
cu închisoarea aplicabil

infrac iunii de abuz în serviciu şi a reglementat

pedeapsa alternativ a amenzii, dar a eliminat şi forma agravat a acesteia. Dac
stabilirea pedepsei i a limitelor ei pentru infrac iunea de abuz în serviciu reprezint
op iunea legiuitorului, nu putem s nu observ m c , prin prezenta modificare a
textului art.309 din Codul penal, care elimin agravanta la infrac iunea de abuz
în serviciu, regimul sanc ionator al acesteia a fost nepermis de mult relaxat. Mai

mult, din moment ce se elimin agravanta analizat , termenul de prescrip ie al
r spunderii penale pentru infrac iunea de abuz în serviciu se egalizeaz la

sti

nivelul termenului de prescrip ie pentru forma de baz

[de altfel, singura

existent în noua form preconizat a Codului penal], aspect care, corelat cu
sc derea maximului special al infrac iunii, duce la un termen de prescrip ie unic
de 5 ani pentru aceste infrac iuni.
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Practic, statul pierde pârghiile necesare pedepsirii corespunz toare a acestei
infrac iuni de serviciu, aspect care se repercuteaz asupra standardului de
protec ie a drepturilor şi libert ilor celorlalte persoane. Se încalc astfel, Decizia
Cur ii Constitu ionale nr.224 din 4 aprilie 2017, par.34, sub aspectul obliga iei
legiuitorului de a adopta instrumentele legale necesare în scopul prevenirii
fenomenului infrac ional, cu excluderea oric ror reglement ri de natur s duc la
încurajarea acestuia.
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Prin urmare, consider m c textul criticat încalc dispozi iile art.1 alin.(3)

din Constitu ie.
*
*

*

Având în vedere toate aspectele relevate anterior, consider m c , sesiz rile

de neconstitu ionalitate formulate de Pre edintele României, de Înalta Curte de
Casa ie i Justi ie, constituit în Sec ii Unite i de un num r de 110 deputa i
apar inând Grupului Parlamentar al Partidului Na ional Liberal, Grupului
Parlamentar al Partidului Mi carea Popular , Grupului Parlamentar al Uniunii
Salva i România i deputa i neafilia i,
se impuneau a fi admise:

• i cu privire la criticile de neconstitu ionalitate extrinsec

• cât i cu privire la criticile de neconstitu ionalitate intrinsec care au
vizat dispozi iile art.I pct.6 [cu referire la art.39 alin.(1) lit.c) şi lit.e),
cu trimitere la lit.c)], pct.10 [cu referire la art.64 alin.(1)], pct.11 [cu
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referire la abrogarea art.64 alin.(6)], pct.13 [cu referire la art.75 alin.(1)
lit.d)], pct.21 [cu referire la art.100 alin.(1) lit.a)-c) şi alin.(2)-(6)],
pct.26 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c)], pct.27 [cu referire la
art.155 alin.(3)], pct.42 [cu referire la art.277 alin.(1), (2) i alin.(3) teza
întâi], pct.43 [cu referire la art.277 alin.(32)], pct.46 [cu referire la

art.290 alin.(3)], pct.52 [cu referire la abrogarea art.298], pct.53 [cu
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referire la art.308 alin.(3) şi (4)], pct.54 [cu referire la art.309] şi art.III
din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sanc ionarea faptelor de corup ie,
•

i s

se constate c

Legea pentru modificarea

i

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanc ionarea faptelor de
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corup ie, este neconstitu ional în ansamblul s u.
JUDEC TOR,

sti

Dr. LIVIA DOINA STANCIU
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