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V. DIN JURISPRUDENŢA CCR


ABSTRACT

As a result of the activity of the Constitutional Court, three decisions were published (pleas of
unconstitutionality granted) regarding: the provisions of art. 428 para. (1) with reference to art. 426
letter i) of the Code of criminal procedure; art. II point 1, point 5 and point 15 of the Law for
supplementing the Government Emergency Ordinance no. 119/2006; the provisions of Law for the
amendment and supplement of Law no. 393/2004 on the Statute of local elected officials.

NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF. NR. 733/21.09.2016):
DISPOZIŢIILE ART. 428 ALIN. (1) CU REFERIRE LA ART. 426
LIT. I) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

De Redacţia ProLege
Decizia
CCR
D.C.C.
nr. 501/2016

Actul
normativ
Codul de
procedură
penală

Articol

Sumar

Art. 428 alin. (1)
cu referire la
art. 426 lit. i)

Dispoziţiile art. 428 alin. (1) cu
referire la art. 426 lit. i) din Codul
de procedură penală sunt
neconstituţionale

În M. Of. nr. 733 din 21 septembrie 2016, a fost publicată Decizia CCR
nr. 501/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428
alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 428
alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală, în varianta de
dinaintea intrării în vigoare a O.U.G. nr. 18/2016.
Art. 428 („Termenul de introducere a contestaţiei în anulare”)
„(1) Contestaţia în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 poate fi introdusă în
10 zile de la data când persoana împotriva căreia se face executarea a luat cunoştinţă de
hotărârea a cărei anulare se cere”.
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Art. 426 lit. i) („Cazurile de contestaţie în anulare”)
Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în
următoarele cazuri:
(...)
„i) când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru
aceeaşi faptă”.
D.C.C. nr. 501/2016
Prin Decizia nr. 501/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de
neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 3.695/2/2015 (2.219/2015) al Curţii de
Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi a constatat că dispoziţiile art. 428 alin. (1) cu
referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale.
* De altfel, CCR a constatat că legiuitorul a remediat viciul de neconstituţionalitate constatat în respectiva decizie, art. 428 alin. (1) din Codul de procedură
penală fiind modificat prin art. II pct. 110 din O.U.G. nr. 18/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea
art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în
Monitorul Oficial nr. 389 din 23 mai 2016, în sensul că: „(1) Contestaţia în anulare
pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. a) şi c)-h) poate fi introdusă în termen de 30 de
zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel. (2) Contestaţia în anulare pentru
motivele prevăzute la art. 426 lit. b) şi i) poate fi introdusă oricând”.
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF NR. 731/21.09.2016):
ART. II PCT. 1, PCT. 5 ŞI PCT. 15
DIN LEGEA PENTRU COMPLETAREA O.U.G. NR. 119/2006.
UNELE MĂSURI PENTRU APLICAREA UNOR REGULAMENTE
COMUNITARE ŞI MODIFICAREA LEGII NOTARILOR
PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE NR. 36/1995

De Redacţia ProLege
Decizia
CCR
D.C.C.
nr. 582/2016

Actul normativ
Legea pentru
completarea O.U.G.
nr. 119/2006 privind
unele măsuri
necesare pentru
aplicarea unor
regulamente
comunitare de la
data aderării
României la UE,
precum şi pentru
modificarea Legii
notarilor publici şi
a activităţii
notariale nr. 36/1995

Articol
Art. II
pct. 1,
pct. 5 şi
pct. 15

Sumar
Dispoziţiile art. II pct. 1, pct. 5
şi pct. 15 din Legea pentru
completarea O.U.G. nr.
119/2006 privind unele
măsuri necesare pentru
aplicarea unor regulamente
comunitare de la data aderării
României la Uniunea
Europeană, precum şi pentru
modificarea şi completarea
Legii notarilor publici şi a
activităţii notariale nr.
36/1995 sunt
neconstituţionale.

În M. Of. nr. 731 din 21 septembrie 2016, a fost publicată Decizia nr. 582 din
20 iulie 2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II
pct. 1, pct. 5 şi pct. 15 din Legea pentru completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind
unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data
aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.
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Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. II pct. 1,
pct. 5 şi pct. 15 din Legea pentru completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele
măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării
României la UE, precum şi pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii
notariale nr. 36/1995.
D.C.C. nr. 582/2016
Prin Decizia nr. 582/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de
neconstituţionalitate transmisă de Guvernul României, sub semnătura
prim-ministrului, constituind obiectul Dosarului nr. 1.221A/2016, şi a constatat că
art. II pct. 1, pct. 5 şi pct. 15 din Legea pentru completarea O.U.G. nr. 119/2006
privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de
la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 sunt
neconstituţionale.
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NECONSTITUŢIONALITATE (M. OF NR. 730/21.09.2016):
DISPOZIŢIILE LEGII PENTRU MODIFICAREA
ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 393/2004 PRIVIND STATUTUL
ALEŞILOR LOCALI

De Redacţia ProLege
Decizia
CCR
D.C.C.
nr. 536/2016

Actul normativ

Sumar

Legea pentru modificarea
şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul
aleşilor locali

Legea pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali este
neconstituţională, în ansamblul său.

În M. Of. nr. 730 din 21 septembrie 2016, a fost publicată Decizia nr. 536 din 6
iulie 2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile Legii
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali.
D.C.C. nr. 536/2016
Prin Decizia nr. 582/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de
neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României și a constatat că Legea
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali este neconstituţională, în ansamblul său.

