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L...to..../. J,0.;..C6...205JJ ,
AVIZ

referitor Ia propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 

penală (b355/02.06.2022), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr. XXXV/2816/07.06.2022 şi înregistrată Ia 

Consiliul Legislativ cu nr. D675/08.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, 
republicată, şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii 

nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Potrivit Expunerii de motive, prin proiect se preconizează 

„asigurarea unui cadru de audiere sigur pentru copil, persoană vătămată 
sau martor, fără a se aduce vreo atingere integrităţii psiho-emoţionale a 

acestuia şi pentru a evita o posibilă retraumatizare a sa”.
2. Având în vedere Deciziile Curţii Constituţionale nr. 266/2002, 

nr. 564/2006 şi nr. 737/2018, precum şi nr. 548/2008 şi nr. 786/2009, 
întrucât nu reglementează aspecte ce ţin de domeniile rezervate de 

Constituţie legii organice, prin conţinutul său normativ, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 

art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră 

sesizată este Senatul.
3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.



4. Potrivit normei propuse la pct. 1 al articolului unic pentru 

art. 111 alin. (8^, audierea persoanei vătămate în vârstă de până la 14 
ani urmează să aibă loc doar în prezenţa unuia dintre părinţi, a 

tutorelui sau a persoanei ori reprezentantului instituţiei căreia îi este 

încredinţat minorul spre creştere sau educaţie.
Ţinând seama de specificul infracţiunilor în care persoana vătămată 

este un minor, pentru asigurarea unei reglementări complete, sugerăm să 

se analizeze dacă proiectul nu ar trebui să prevadă şi soluţia aplicabilă în 

situaţia în care respectivele persoane nu pot fi prezente ori au calitatea de 

suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă 

civilmente sau martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot 
influenţa declaraţia minorului, similar reglementării din cuprinsul 
art. 124 alin. (2) din Codul de procedură penală, cu prevederea expresă, 
dacă este cazul, şi a necesităţii prezenţei unui psiholog.

Menţionăm că art. 124 alin. (2) din Codul de procedură penală 

prevede, cu privire la audierea martorului minor în vârstă de până la 
14 ani, că în respectivele situaţii audierea are loc în prezenţa unui 
reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină 
de exerciţiu, stabilite de organul judiciar.

Totodată, pentru unitate de reglementare, este de analizat dacă în 

situaţiile prevăzute la art. 111 alin. (8^) şi la art. 124 alin. (C), nu ar 

trebui să se prevadă şi necesitatea prezenţei, pe lângă psiholog, şi a 
reprezentantului autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate 
deplină stabilite de organul judiciar.

5. Sub rezerva observaţiilor de la punctul anterior din aviz, la 

actuala formă a proiectului, pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, semnalăm următoarele:

5.1. La părţile dispozitive ale pct. 1 şi 2 ale articolului unic, 
pentru rigoarea exprimării, sintagmele „(8'-8^)” şi „(1')” se vor reda 

sub forma „alin. (8')-(8^)” şi „alin. (!')”.
5.2. La pct. 1 al articolului unic, în cuprinsul normei propuse 

pentru art. 111 alin. (8^), pentru corectitudinea normei de trimitere, 
expresia „reprezentantul instituţiei prevăzut la alin. (1)” trebuie 

înlocuită cu sintagma „reprezentantul instituţiei prevăzut la alin. (8^)”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 486/15 iul. 2010L. nr. 135/2010
Lege privind Codul de procedură penală

(v. Decizia I.C.CJ. nr. 25/2014 - M. Of.-nr. 935/22 dec, 2014 (art. 480-485); Decizia l.C.C.J. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 80/30 ian, 
2015 (art. 347, 348); Decizia l.C.C.J. nr, 3/2015 - M. Of. nr. 150/2 mar. 2015 (art. 431 alin. (1)); Decizia l.C.C.J. nr. 4/2015 - M, 
Of. nr. 157/5 mar. 2015 (art, 215 alin. (8)); Decizia l.C.C.J. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 159/6 mar. 2015 (art. 465); Decizia l.C.C.J. nr. 
7/2015 - M. Of. nr. 234/6 apr. 2015 (art. 399 alin. (3) lit, d)şi alin. (4)); Decizia l.C.C.J. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 248/10 apr, 2015 
(art. 426); Decizia l.C.C.J. nr. 22/2015-M. Of. nr, 486/2 iul 2015 (art. 466 alin. (1)); Decizia l.C.C.J. nr. 496/2015-M, Of. nr. 
708/22 sep, 2015 (art. 335 alin. (4))

1 promulgată prin D. nr. 774/2010 M. Of. nr. 486/15 iul. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul de procedură 
penală



2 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea tn aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la I febmarie 2014, an. J alin.
(2), art. 3 alin. (!) Ut. c),-art. 3 alin.(3) şi 
(6). art. 10 alin. (3), aii. 12 alin. (3). ari. 17 
alin. (2). art. 19 alin. (1) şi (3). art. 20 alin. 
(6) şi (7). art. 21 alin. (I) şi (3), aii. 24 alin.
(2) , art. 25 alin. (!), aii. 25 alin. (5), ari. 26 
alin. (I) şi (3), art. 27 alin. (2) şi (7). ari.
31, an. 36 alin. (l) Ut. a) şi b), art. 38 alin.
(1) Ut. d), art. 40 alin. (î), art. 40 alin. (4), 
art. 43 alin. (3). art. 48 alin. (1), art. 53 Ut. 
e) şif), art. 56 alin. (1) şi (3) - (5), art. 58 
alin. (3), art. 63 alin. (3) şi (4), art. 64 alin. 
(4), art. 65 alin. (4). art. 67 alin. (4). art. 69 
alin. (2), art. 71, art. 72 alin. (1), (5) şi (6), 
art. 73 alin. (3). (4) şi (5). art. 74 alin. (1) -
(3) , art. 75 alin. (2) - (4). art. 76, art. 80 
alin. (1). art. 85 alin. (2), art. 86, art. 88 
alin. (3) şi (4), art. 91 alin. (2) şi (3), art. 92 
denumirea marginală, art. 92 alin. (1), (6) 
şi (7), art. 93 alin. (1). art. 94 alin. (1), (3) 
şi (4). art. 97 alin. (2) Ut. e), art. 100 alin. 
(3), art. 102 alin. (3). art. 103 alin. (3), art. 
105 alin. (4). art. 106, art. 107 alin. (1). 
art. 108 alin. (3), art. 109 alin. (3), art. 110 
alin. (1) şi (4). art. 116 alin. (3). art. 117 
alin. (4), art. 118, art. 121 alin. (6).art. 129 
alin. (1) şi (3), art. 131 alin. (4). art. 133 
alin. (2), denumirea cap. IV din titlul IV al 
Părţii generale, art. 138 alin. (1), (2), (9) - 
(11) şi (13), art. 139 alin. (2) şi (4), art. 142 
alin. (2), art. 143 alin. (4). art. 144 alin.
(3), ari. 146 alin. (3). art. 148, art. 149, art. 
150, art. 151 alin. (3) Ut. c) şi alin. (8). art. 
152, art. 153, denumirea cap. V din titlul IV 
al Părţii generale, art. 154, denumirea 
cap. VI din titlul IV al Părţii generale, an. 
157, art. 158 alin. (2) Ut. b) şi d). art. 158 
alin. (7) Ut. i). art. 158 alin. (8), art. 159 
alin. (10), art. 159 alin. (14) Ut. c), art. 162 
alin. (4) şi (5), art. 168 denumirea 
marginală, art. 168 alin. (2). art. 168 alin.
(6) lit.f). art. 168 alin. (8). art. 168 alin. 
(11), art. 168 alin. (12). art. 168 alin. (13) 
Ut. a), art. 170 alin: (1), art. 170 alin. (2), 
denumirea cap. Vil din titlul IV al Părţii 
generale, art. 172, art. 173 alin. (2). art.
178 alin. (4) Ut. b). art. 184 alin. (1), (3). 
(14) şi (16), art. 185 alin. (8) lit. e), art. 188 
alin. (1) şi (2), art. 189 alin. (3), art. 190 
alin. (1), (5) şi (7) - (10), art. 191 alin. (1), 
(3) şi (4). art. 192 denumirea marginală şi 
alin. (1). art. 193 alin. (2) şi (3), art. 194 
denumirea marginală, art. 195 denumirea 
marginală şi partea introductivă a alin. (1). 
art. 196 alin. (3). art. 198 alin. (1) şi (2), 
art. 203 alin. (2) şi (5), art. 204 alin. (1),
(2) , (6), (11) şi (12), art. 205 alin. (2). (6) şi 
(10), art. 206 alin. (7), art. 209 alin. (4), 
art. 210 alin. (2) şi (6), art. 212, art. 213, 
art. 215 alin. (2) lit. d), art. 215 alin. (5) şi
(7) - (9), art. 216 alin. (2), art. 217, an. 220 
alin. (2), art. 221 alin. (2) lit. b) şi alin. (7). 
ari. 228, art. 231. art. 238 alin. (2), art. 239 
alin. (2), art. 240 alin. (1), art. 241 alin. (1) 
lit. d). art. 242 alin. (5). 67) si 68). art. 243



alin. (4), art. 249, art. 253, art. 257 alin.
(2). (5) şi (6), art. 259 alin. (5). art. 260 
alin. (2), art. 261 alin. (4), art. 262 alin.
(2), art. 263, art. 266 alin. (1), ari. 276 
alin. (1) şi (3), art. 283 alin. (4) Ut. g). art. 
283 alin. (4) Ut. o), art. 284. art. 286 alin. 
(4), art. 288 alin. (2), art. 289 alin. (2), art. 
291. art. 293 alin. (3) şi (4). art. 294 alin.
(1) - (3), ari. 296 alin. (2) şi (3), art. 298 
alin. (2), art. 305 alin. (3), ari. 306 alin. (1) 
şi (5), art. 308, art. 309 alin. (I). art. 311 
alin. (1) şi (2), art. 315 alin. (1) şi (2), art 
316 alin. (1), art 318, art. 321 alin. (2), 
art. 326, art 328 alin. (1). art. 334 alin.
(2) , ari. 335 alin. (2) ~ (4), art. 339 alin.
(4), ari. 341, art. 342, art 343, art 344, 
art. 345, art 346, art. 347, art. 349, art 
351 alin. (2), art 352 alin. (7), (8) şi (10) - 
(12). art. 353 denumirea marginală şi alin. 
(1), (2) şi (7), art. 356 alin. (4). art 360 
alin. (2), art. 363 alin. (4), art. 366, art.
368 alin. (1), (2) şi (4), art 370 alin. (2) şi 
alin. (4) Ut. e). art. 374, art. 375, art. 377, 
art. 378 alin. (1) şi (3) - (5), art. 381 alin.
(3) , (6), (8). (10) şi (12), art 386 alin. (1), 
ari. 391 alin. (1), art 395, art. 396 alin.
(3) , (4) şi (8), art 399 alin. (8) şi (9), art. 
403 alin. (2) şi (3), art. 404 alin. (1) - (3) şi 
(7), art. 407, art. 409 alin. (1) Ut. c), art. 
412, art 420 alin. (12), cap. IV din titlul III 
al Pârlii speciale devine secţiunea 1 din 
cap. V titlul III al Părţii speciale, secţiunile 
1-3 ale cap. V din titlul III al Părţii speciale 
devin secţiunile 2-4 ale cap. V din titlul III 
al Părţii speciale, art. 426, art. 429 alin.
(1), art. 434 alin. (2), art 436 alin. (1) Ut. 
h), art. 438 alin. (!) pct. 1, art. 439 alin.
(1), art. 440 alin. (2), art. 441 alin. (1), art. 
453 alin. (3) 'şi (4). art. 459 alin. (1), art. 
460 alin. (1), art 465 alin. (3), (4) şi (12), 
art. 466 alin. (1) - (3). art. 468 alin. (1), 
art. 469, art 471 alin. (1), art. 473 alin.
(1), (2) şi (9), cap. VI din titlul III al părţii 
speciale, denumirea secţiunii a 2-a. art.
475, art 476, art 477, art. 482 Ut. h), art. 
485 alin. (1), art 486, art. 488. art. 491, 
art. 492, art 493, art. 494, art. 496, art.
497 alin. (1) şi (2). art. 498, art. 502 alin. 
(1) şi (2), art. 503 alin. (2), art. 506 alin.
(4) , art 509 alin. (3), art 511, ati. 516 
alin. (2), art. 523 alin. (2). art. 524, art.
525, art. 526.alin. (3), art. 528 alin. (2), 
art. 548 alin. (1), art. 554 alin. (2), art 555 
alin. (1), art. 556 alin. (1), art. 557 
denumirea marginală, art. 559, art. 560 
alin. (2), art. 562, art. 564, art 574, art.
576 alin. (2).Partea specială titlul V cap. 
III denumirea secţiunii 1, art. 582, art. 583, 
art 585 alin. (1), art 587 alin. (4). art 588 
alin. (1), (3) şi (4), art 589 alin. (1) Ut. a), 
art 591 alin. (3). art. 592 alin. (1); 
introduce alin.(6) la art. 25, Ut. c_l) la aH. 
36 alin. (1), Ut e) - h) la art. 38 alin. (1),
Ut. d) şi e) la art. 39 alin. (1), secţiunea a 6- 
a după art. 63. alin. (5) şi (6) la art. 64. Ut.



g_]) la art. 81 alin. (1). alin. (2) la ari. 81, 
lil. a_l) la art. 83. Iii. g_l) la art. 83. alin. 
(8) la art. 94. alin. (3) la art. 97. alin. (4) 
la art. 108. alin. (9) la art. 140, ari. 142_1. 
alin. (2_1) la art. 143. alin. (16) la ari. 168, 
secfiunea a 3-a după art. 168, alin. (2_1) ■ 
(2_5)laart. 170, art. 181 _1. alin. (17) la 
art. 209. alin. (4) la art. 218. alin. (4) la 
art. 220, alin. (11) ia ari. 222, alin. (3) la 
ari. 227, alin. (4_1) la art. 230. alin. (1_1) 
la art. 241, art. 252_! - 252_4. alin. (8) la 
art. 257, alin. (7J) la ari. 259. alin. (13) 
la art. 259, alin. (2_1) şi alin. (7) la art. 
260, art. 261 denumirea marginală la 
art. 267, Ut. d) la art. 275 alin. (l) pct. 2, 
art. 294_1, alin. (4) la an. 305, alin. (6) şi 
(7) la art. 306. alin. (5) la art. 315, alin. (5) 
la art. 335, alin. (10) la ari. 353, alin. (6) Ja 
art. 364, alin. (10) la art. 396, alin. (10) ia 
ari. 399, alin. (4) la art. 403, alin. (4_1) la 
art. 439, alin. (5) la art. 466, art. 474_l. 
ari. 477_1, cap. 1_1 după art. 488, cu art. 
488_1 - 488_6, Ut. d) la ari. 501 alin. (1), 
art. 501 _1. cap. IX după ari. 549 cu art. 
549_1. alin. (6) la art. 553, alin. (l_l) la 
art. 556. alin. (2_l) la art. 556, alin. (10) la 
an. 557. art. 5SI_1 după titlul .secpunii 1 a 
cap. 111 al titlului V al Părţii speciale, 
secţiunea l_l după ari. 582. alin. (5) la art. 
599:
abrogă art. 24 alin. (3). art. 25 alin. (4). 
art. 26 alin. (4). art. 102 alin. (5). ari. 111 
alin. (2) lil. g), art. 116 alin. (5). an. 124 
alin. (6) şi (7), art. 129 alin. (2), art. 155, 
art. 170 alin. (3). an. 174 alin. (3), an. 210 
alin. (4). an. 215 alin. (10) - (15). ari. 241 
alin. (1) lil. e) - g), art. 261 alin. (6). ari.
283 alin. (4) lil.j). art. 286 alin. (3). aii.
353 alin. (5). art. 361 alin. (1), art. 388 
alin. (5), art. 438 alin. (1) pct. 2-6, 9. 10,
13 şi 14. ari. 480 alin. (3), ari. 506 alin. (3) 
şi alin. (5). art. 512, art. 523 alin. (1) lil. e), 
art. 590 alin. (3)

3imodificări prin O.U.G. nr. 3/2014 M. Of. nr. 98/7 feb. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru luarea unor măsuri de 
implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte 
normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 58/2016

modifică art. 56 alin. (3) Ut. b). art. 206 
alin. (1) şi (2). art. 309 alin. (1), art. 474J, 
art. 477J:
introduce alin. (6) la art. 56. cap. 11]_1 cu 
art. 425 1M. Of. nr. 285/14 apr. 2016

<» admisă excepţie D.C.C. nr. 599/2014 
de neconst. prin

U. Of. nr. 886/5 dec. 2014 
Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 38 alin. (1) Irt. 0 Şi 
art. 341 alin. (5H6) din Codul de procedură penală

Admite excepţia de neconslituţionaliiale a 
dispoziţiilor ari. 341 alin. (5) şi con.nată 
că soluţia legislativă potrivit căreia 
judecătoi-ul de cameră preliminară se 
pronunţă asupra plângerii ..fără 
participarea petentului. a procurorului şi a 
intimaţilor " este neconstituţională.



s admisă excepţie D.C.C. nr. 641/2014 
de neconst. prin

dispoziţiile ar!. 344 alin. (4) sunt 
neconstituţionale

M.Of. nr. 887/5 dec. 2014
Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4). art.
345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 641/2014 
• de neconst. prin

M. Of. nr. 887/5 dec. 2014
Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4). art.
345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 345 alin. (1) şi în art. 346 alin. (1). 
potrivit căreia judecătonil de cameră 
preliminară se pronunţă ..jară participarea 
procuronilui şi a inculpatului”, este 
neconstituţională

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că dispoziţiile ari. 347 qlin. (3) 
raportate la cele ale art. 344 alin. (4). art. 
345 alin. (I) şi art. 346 alin. (1) sunt 
neconstituţionale

1 admisă excepţie D.C.C. nr. 641/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 887/5 dec. 2014
Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art.' 
345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală

8 modificări prin modifică art. 216 alin. (3);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce alin. (7) la art. 207, alin. (5) la 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

M. Of. nr. 334/29 apr. 2016

M. Of. nr. 911/15 dec. 2014O.U.G. nr. 82/2014

ari. 208. ari. 215 1
aprobată cu modificări prin L. nr. 75/2016

9 admisă excepţie D.C.C. nr. 712/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 33/15 ian. 2015
Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Codul 
de procedură penală

art. 211-217

constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 341 alin. (10) potrivit căreia 
judecătonil de cameră preliminară se 
pronunţă ..Jară participarea procurorului 
şi a inculpatului" este neconstituţională

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 663/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 52/22 ian. 2015
Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul 
de procedură penală

constată că soluţia legislativă de excludere 
Decizia nr. 76 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de a procurorului de la dezbaterea 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza a doua contradictorie a probelor cuprinsă în art.
din Codul de procedură penală 37^ ^

neconstituţională

M. Of. nr. 174/13 mar. 201511 admisă excepţie D.C.C. nr. 76/2015 
de neconst. prin

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 166/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 264/21 apr. 2015
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54. art. 344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 549_l alin. (3). potrivit căreia 
judecătorul de cameră preliminară se 
pronunţă "în camera de consiliu. Jară 
participarea procurorului ori a 
persoanelorpre\’ăzute la alin. (2)" este 
neconstituţională

i3 admisă excepţie D.C.C. nr. 166/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 264/21 apr. 2015
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şl 
(4). art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 549_1 alin. (5). potrivit căreia instanţa 
ierarhic superioară ori completul 
competent se pronunţă. "Jară participarea 
procurorului şi a persoanelor prevăzute la 
alin. (2)" este neconstituţională



14 admisă excepţie D.C.C. nr. 166/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 264/21 apr. 2015 
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 alin. (3) şi (7). art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

ari. 549_J alin. (2)

15 modificări prin D.C.C. nr. 166/2015 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

siLipendă pentru 45 zile dispoziţiile ari. 
549_l alin. (2) (termenul se împlineşte la 4 
iunie 2015) după care operează dispoziţiile 
art. 147 din Constituţie

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 336/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 342/19 mai 2015
Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

dispoziţiile art. 235 alin. (!) sunt 
constituţionale în măsura în care 
nerespectarea termenului „cu cel puţin 5 
zile înainte de expirarea duratei arestării 
preventive ” atrage incidenţa art. 268 alin.

0)

17 admisă excepţie D.C.C. nr. 235/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 364/26 mai 2015
Decizia nr. 235 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin. (2) şi ale art. 
488 din Codul de procedură penală

dispoziţiile art. 488 precum şi soluţia 
legislativă cuprinsă în art. 484 alin. (2) 
care exclude persoana vătămată, partea 
civilă şi partea responsabilă civilmente de 
la audierea în faţa -instanţei de fond. sunt 
neconstituţionale

18 admisă excepţie D.C.C. nr. 361/2015 
de neconst. prin

M.Of. nr. 419/12 iun. 2015
Decizia nr. 361 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218*222 şi art. 241 alin. 
(1_1) lit. a) din Codul de procedură penală

ari. 222

i9imodificări prin D.C.C. nr. 361/2015
Decizia nr. 361 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-222 şi art. 241 alin. 2015)după care operează prevederile art. 
(1J) lit. a) din Codul de procedură penală ^^7 Constituţie

M. Of. nr. 419/12 iun. 2015 suspendă pentru 45 zile dispoziţiile ari. 
222(termenul se împlineşte la 26 iulie

20 modificări prin O.U.G. nr. 24/2015 M.Of. nr. 473/30 iun. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală 

aprobată cu modificări prin L. nr. 116/2016

modifică art. 207 alin. (6), art. 208 alin. 
(4). art. 222

M.Of. nr. 418/2 iun. 2016

21 admisă excepţie D.C.C. nr. 423/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 538/20 iul. 2015 
Decizia nr. 423 din 9 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488_4 alin. (5) din 
Codul de procedură penală şi ale art. 105 din Legea nr. 
255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală şi pentnj modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

dispoziţiile art. 488jf alin. (5) şi constată 
că soluţia legislativă povivit căreia 
contestaţia privind durata procesului penal 
se soluţionează „fără participarea părţilor 
şi a procurorului" este neconstituţională

22 admisă excepţie D.C.C. nr. 506/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 539/20 iul. 2015
Decizia nr. 506 din 30 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul 
de procedură penală

art. 459 alin. (2) şi constată că soluţia 
legislativă potrivit căreia admisibilitatea în 
principiu a cereiii de re\’izuire se 
examinează de către instanţă „fără citarea 
părţilor” este neconstituţională



23 admisă excepţie D.C.C. nr. 542/2015 
de neconst. prin

M.Of. nr. 707/21 sep. 2015
Decizia nr. 542 din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

art.431 alin.(l) (soluţia legislativă potrivit 
căreia admisibilitatea fn principiu a 
contestaţiei in anulare se examinează de 
către instanţă "Jară citarea părţilor")

24 admisă excepţie D.C.C. nr. 552/2015 
de neconst. prin

M.Of. nr. 707/21 sep. 2015
Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua. 
art. 342. art. 343. art. 344 alin. (1H3). art. 345 alin. (2) şi (3), 
art. 346 alin. (2H7). art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din 
Codul de procedură penală

art. 3 alin. (3) teza a doua (soluţia 
legislativă conform căreia exercitarea 
funcţiei de verificare a legalităţii 
netrimiterii în judecată este compatibillă cu 
exercitarea funcţiei de Judecată)

25 admisă excepţie D.C.C. nr. 553/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 707/21 sep. 2015
Decizia nr. 553 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul 
de procedură penală

art. 223 alin. (2) (cu referire la sintagma 
"trafic de stupefiante")

26 admisă excepţie D.C.C. nr. 496/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 708/22 sep. 2015
Decizia nr. 496 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul 
de procedură penală

art. 335 alin. (4) şi constată că soluţia 
legislativă potrivit căreia Judecătorul de 
cameră preliminară hotărăşte „fără 
participarea procuromiui şi a suspectului 
sau. după caz. a inculpatului" este 
neconstiluţională

21 admisă excepţie D.C.C. nr. 631/2015 
de neconst. prin

iM. Of. nr. 831/6 nov. 2015
Decizia nr. 631 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (3). art. 
345 alin. (3), art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (1) din Codul de 
procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în art. 347 alin. 
(1) din Codul de procedură i)enală potrivit 
căreia numai „procurorul şi inculpatul" 
pot face contestaţie cu privire la modul de 
soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, 
precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la 
art. 346 alin. (3)—(5)

28 admisă excepţie D.C.C. nr. 591/2015 
de neconst. prin

,M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 art. 440 alin. (2) (sintagma.,dacă cererea 
Decizia nr. 591 din 1 octombrie 2015 referitoare ta excepţia de este vădit nefondată ') 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură penală

29 admisă excepţie D.C.C. nr. 740/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 927/15 dec. 2015
Decizia nr. 740 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (10) din Codul 
de procedură penală

art. 222 alin. (10)

80 modificări prin D.C.C. nr. 740/2015 M. Of. nr. 927/15 dec. 2015 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
Decizia nr. 740 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de 222 alin. (10) (termenul se împlineşte la 29 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (10) din Codul ianuarie 2016) după care operează 
de procedură penală prevederile art. 147 din Constituţie

31 modificări prin L. nr. 318/2015 M. Of. nr. 961/24 dec. 2015
Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică ari. 252 alin. (8). art. 252_1 alin.
(4):
abrogă art. 252_1 alin. (5)



32 admisă excepţie D.C.C. nr. 733/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 59/27 ian. 2016
Decizia nr. 733 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 341 alin. (6) lit. c) şi 
alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

art. 341 alin. (6) lit. c) şi ari. 341 alin. (7) 
pct. 2 lit. d)

33 modificări prin D.C.C. nr. 733/2015
Decizia nr. 733 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 341 alin. (6) lit. c) şi pd, 2 lit. d) (tennenul se împlineşte la 12 
alin. (7) pct. 2 lit. d) din Cddul de procedura penala ^016). după care operează

prevederile art. 147 din Constitufie

M. Of. nr. 59/27 ian. 2016 suspendă pentiv 45 de zile dispoziţiile art. 
341 alin. (6) lit. c) şi ale art. 341 alin. (7)

34 admisă excepţie D.C.C. nr. 126/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 185/11 mar. 2016
Decizia nr. 126 din 3 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 88 alin. (2) lit. d), ari. 
452 alin. (1), ari. 453 alin. (1) lit. f), precum şi ale art. 459 alin. 
(2) din Cc^ul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în art. 453 alin. 
(!) lit.J), care nu limitează cazul de 
revizuire la cauza în care a fost invocată 
excepţia de neconstituţionalitate. este 
neconstituţională

35 admisă excepţie D.C.C. nr. 51/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 sintagma .. ori de alte otgane specializate 
ale statului" din cuprinsul dispoziţiilor aii. 
142 alin. (1) este neconstituţională

Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 142 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

36 modificări prin O.U.G. nr. 6/2016 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentoi punerea în . şi (2): 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal

modifică art. 57 alin. (2). art. 142 alin. (1)

introduce alin. (l_l) la art. 142

37 admisă excepţie D.C.C. nr. 23/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 240/31 mar. 2016
Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 318 din Codul de 
procedură penală

art. 31S

38imodificări prin D.C.C. nr. 23/2016 M. Of. nr. 240/31 mar. 2016 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 318 (termenul se împlineşte 
la data de 15 mai 2016) după care 
operează prevederile ari. 147 din 
Constituţie

Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 318 din Codul de 
procedură penală

39 admisă excepţie D.C.C. nr. 24/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 276/12 apr. 2016
Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 250 alin. (6) din Codul 
de procedură penală

aii. 250 alin. (6) - soluţia legislativă care 
nu permite şi contestarea luării măsurii 
asigurătorii de către judecătorul de cameră 
preliminară ori de către instanţa de 
judecată

40 admisă excepţie D.C.C. nr. 44/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 305/21 apr. 2016
Decizia nr. 44 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (3) lit. d) din 
Codul de procedură penală şi ale ari. 125 alin. (3) din Codul 
penal

art. 399 alin. (3) lit. d) în măsura în care se 
referă numai la măsurile educative 
neprivalive de libenate



41 modificări prin L.nr. 75/2016 M. Of. nr. 334/29 apr. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală

modifică arî. 138 alin. (}) lit.j), art. 152 
denumirea marginală şi alin. (1), art. 205 
alin. (1). art. 216 alin. (3). art. 344 alin. (2)- 
(4). art. 345, art. 346 alin. (1) şi (2). art.
347 alin. (1) şi (3), art. 348 alin. (2), art.
367 alin. (8), art. 440 alin. (1) şi (2), art.
476 alin. (2), art. 524; 
introduce alin. (7_1) la art. 154, alin. (7) la 
ari. 207, alin. '(5) la art. 208, art. 215_1, 
alin. (4_1) şi (4_2) la art. 346, alin. (4) la 
art. 347, lit. h_l) la alin. (1) al art. 523



42 modificări prin O.U.G. nr. 18/2016 M. Of. nr. 389/23 mai 2016
Ordonanţă de urgenţă 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

modifică art. 3 alin. (3). art. 25 alin. (5), 
art. 36 alin. (!) Ut. a), ari. 45 alin. (l), art. 
56 alin. (3) Iii. b), art. 59 alin. (1), ari. 68 
alin. (8) .şi (9), art. 68 alin. (10). art. 72 
alin. (1). art. 75 alin. (3), art. 81 alin. (1)
Ut. g_l). art. 90 Ut. c), art. 111 alin. (5). 
art. 113, art. 124 alin. (5), art. 138 alin. 
(12) şi (13). art. 139 alin. (2), art. 142 alin. 
(2), art. 144 alin. (1) şi denumirea 
marginală, art. 147 alin. (9). art. 148 alin. 
(1) Ut. a), art. 148 alin. (9), art. 150 alin.
(1) Ui. a), art. 151 alin. (1). (3) şi (5). art.. 
153 alin. (1). art. 172 alin. (12), art. 174 
alin. (2), art. 190 alin. (5). art. 204 alin.
(7). art. 205 alin. (7). art. 209 alin. (7), art. 
213 alin. (6), art. 215 alin. (5). (8) .şi (9). 
art. 219 alin. (9). art. 223 alin. (2), art. 230 
alin. (5), art. 235 alin. (3) şi (4), art. 238 
alin. (1). art. 241 alin. (l) Ut. a) şi b), art. 
241 alin. (1_1). art. 242 alin. (5), art. 243 
alin. (2), art. 251, art. 259 alin. (7), art.
274 alin. (1) şi (2), art. 275 alin. (1) pct. 3 
Ut. a), art. 275 alin. (6), art. 283 alin. (4)
Ut. o), art. 283 alin. (4) Ut. q), art. 294_1, 
art. 305 alin. (1) - (3), art. 308, art. 311 
alin. (2), art. 3l4 alin. (1) Ut. b). art. 315 
alin. (2) Ut. e), art. 315 alin. (5), art. 318, 
art. 319 alin. (1), ari. 335 alin. (3) şi (4), 
art. 335 alin. (5), art. 339 alin. (1), (2) şi
(4) . art. 340 alin. (1). art. 341 alin. (2) şi
(5) , art. 341 alin. (8) - (10), art. 364 alin. 
(1), (4) şi (6). art. 368 alin. (4), art. 374 
alin. (4) şi (7), art. 396 alin. (5) şi (10), art. 
399 alin. (3) Ut. a) şi d), art. 399 alin. (4). 
(9) şi (10), art. 404 alin. (6), art. 407 alin.
(1) , art. 409 alin. (1) Ut. e), art. 410 alin.
(2) , art. 421 pct. 2 Ut. a) şi b), art. 424 alin. 
(2), art. 426 Ut. c)-h), art. 428, art. 431 
alin. (1), art. 434 alin. (2) Ut. a) şi c). art. 
453 alin. (1) lit.f), art. 459 alin. (2), art. 
467 alin. (1), art. 478 alin. (6). art. 479, 
art. 480 alin. (1). art. 484, art. 485 alin.
(1), art. 488 alin. (1) - (3), art. 488 alin. (4) 
Ut. b). art. 488_4 alin. (5), art. 549_1, 
denumirea secţiunii 1 a titlului V cap. 111, 
art. 581 _1 alin. (2);

introduce alin. (9_1) la ari. 68, Ut. g_2) la 
art. 81 alin. (1). alin. (6) -10) la art. 111,

■ art. 146_1, alin. (2_1) la art. 151, art. 
168_1. alin. (3) - (5) la art. 171, alin. (2_1) 
la art. 174, art. 208_1. alin. (6_1) la art. 
213, alin. (8_1) la art. 215, alin. (4_1) şi 
(4_2) la art. 242, alin. (13) la art.246. alin. 
(14) la art. 248, alin. (5_1) la art. 250, art. 
250_1, alin. (7) la art. 275, Ut. o_l) la art. 
283 alin. (4), Ut. d_l) la ari. 286 alin. (2). 
alin. (11) la art. 289, alin. (4_1) la art. 335, 
alin. (6) la art. 335, alin. (3) - (5) la art. 
340, alin. (5_1) la art. 341, alin. (7_1) la 
art. 341, alin. (6) la art. 369, alin. (1_1) şi 
(1 _2) la art. 375, alin. (4) la art. 480, alin. 
(4) la art. 532, alin. (2_1) la art. 597, art. 
601 1:



abrogă aii. 170 alin. (4) - (6). art. 227 
alin. (3). ari. 228 alin. (1). aii. 470. ari. 
477 alin. (4)

« modificări prin L. nr. 116/2016 iM. Of. nr. 418/2 iun. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală

modifică art. 222 alin. (10)

« completat prin L. nr. 151/2016 M.Of. nr. 545/20 iul. 2016
Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

introduce alin. (6_1) la art. 404

« admisă excepţie D.C.C. nr. 501/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 733/21 sep. 2016
Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) cu referire 
la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală

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

“6 modificări prin M.Of. nr. 733/21 sep. 2016
Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 alin. (1) cu referire 
la art. 426 lit. I) din Codul de procedură penală

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
428 alin. (1) cu referire la ari. 426 Ut. i) 
(termenul se împlineşte la 5 nov. 2016) 
după care operează prevederile art. 147 
din Constituţie

D.C.C. nr. 501/2016

47 admisă excepţie D.C.C. nr. 432/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 841/24 oct. 2016
Decizia nr. 432 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 436 alin. (2). art. 439 
alin. (4_1) teza întâi şl art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală

art. 436 alin. (2). art. 439 alin. (4_1) teza 
întâi şi art. 440 alin. (2) cu referire la 
menţiunile care decurg din obligativitatea 
formulării cererii de recurs prin avocat

48 admisă excepţie D.C.C. nr. 540/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 841/24 oct. 2016
Decizia nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1)teza întâi 
din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprin.să în dispoziţiile 
ai1. 434 alin.. (1) teza întâi din Codul de 
procedură penală, care exclude atacarea 
cu recurs în casaţie a deciziilor pronunţate 
de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca 
instanţă de apel

49 modificări prin O.U.G. nr. 70/2016 M. Of. nr. 866/31 oct. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Codului de proceduiă penală şi a Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară

modifică art. 434 alin. (1). art. 437 alin. (1) 
Ut. a) şi d). art. 439 alin. (4_1). art. 440 
alin. (2):

introduce alin. (6) la art. 439, alin. (5) la 
art. 440:

abrogă art. 436 alin. (2)

50 admisă excepţie D.C.C. nr. 614/2016 
de neconst. prin

;M. Of. nr. 962/28 nov. 2016
Decizia nr. 614 din 4 octombrie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215_1 alin. (2) şi alin. 
(5) din Codul de procedură penală

art. 215_1 alin. (2) (în măsura în care 
prelungirea măsurii preventive a 
controlului judiciar se face cu aplicarea 
prevederilor art. 212 alin. (l) şi alin. (3) 
din Codul de ţjrocedură penală )



51 admisă excepţie D.C.C. nr. 586/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016
Decizia nr. 586 din 13 septembrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul 
de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) 
lit. f) din acelaşi act normativ

art. 25 alin. (5) cu referire la dispoziţiile 
art. 16 alin. (!) lit.J) din Codul de 
procedură penală

52 modificări prin M. Of. nr. 92/1 feb. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală 

respinsă prin L. nr. 8/2017

O.U.G. nr. 13/2017 modifică art. 25 alin. (5). art. 2J5_I alin.
(2):
introduce alin. (3) la art. 290 şi alin. (I_l) 
la an. 557

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

53 modificări prin O.U.G. nr. 14/2017 M. Of. nr. 101/5 feb. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală

aprobată cu modificări prin L.nr. 9/2017

modifică art. 25 alin. (5) şi art. 2]5_J alin.
(2);

abrogă art. 290 alin. (3) şi art. 557 alin.

OJ)

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

54 admisă excepţie 
de neconst. prin

soluţia legislativă cuprinsă in dispoziţiile 
art. 70 din Codul de procedură penală, 
care stabileşte că asupra cererii de 
recuzarea procurorului fornndată în faza 
de judecată, in faza camerei preliminare 
sau în faţa Judecătorului de dreptuii şi 
libertăţi se pronunţă procurorul ierarhic 
superior este neconstituţională

D.C.C. nr. 625/2016
Decizia nr. 625 din 26 octombrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 şi art. 70 din 
Codul de procedură penală

M. Of. nr. 107/7 feb. 2017

65 modificări prin L. nr. 8/2017 U. Of. nr. ^44l24ţeb. 2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală

respinge O.U.G. nr. 13/2017

56 modificări prin iM. Of. nr. 144/24 feb. 2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2017 privind abrogarea Oidonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

L. nr. 9/2017 modifică art. 25 alin. (5) şi art. 215J alin.

(2)

57 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 704/2016
Decizia nr. 704 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (7) şi art. 
238 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală, în 
varianta anterioară modificării prin art. II pct. 54 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016

iM. Of. nr. 158/2 mar. 2017 art. 23B alin. (1) teza finală din Codul de 
procedură penală in varianta anterioară 
modificăhi prin art. 11 pct. 54 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
18/2016

58 modificări prin D.C.C. nr. 22/2017 M. Of. nr. 159/3 mar. 2017
Decizia nr. 22 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

suspendă pentru 45 de zile prevederile art. 
220 alin. (1) (termenul se împlineşte la 17 
aprilie 2017). după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie



59 admisă excepţie D.C.C. nr. 22/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 159/3 mar. 2017
Decizia nr. 22 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 220 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

art. 220 alin. (1)

60 admisă excepţie D.C.C. nr. 17/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 261/13 apr. 2017
Decizia nr. 17 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi art. 
215_1 alin. (6) din Codul de procedură penală

dispoziţiile art. 213 alin. (2) sunt 
constituţionale in măsura fn care 
soluţionarea plângerii împotriva 
ordonanţei procurorului prin care s-a luat 
mă.^taa controlului judiciar se face cu 
aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4) din 
Codul de procedură penală.

61 admisă excepţie D.C.C. nr. 90/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 291/25 apr. 2017
Decizia nr. 90 din 28 februarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (3) din Codul 
de procedură penală

ari. 311 alin. (3) - solufia legislativă care 
exclude obligaţia infonnării 
suspectului/inculpalului despre schimbarea 
încadrării Juridice

62 admisă excepţie D.C.C. nr. 18/2017 
de neconst. prin

:M. Of. nr. 312/2 mai 2017
Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2017 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

solufia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 347 alin. (I) în redactarea anterioară 
modificării prin Legea nr. 75/2016 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgentă a 
Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, care exclude 
posibilitatea de a face conteslafie împotriva 
.soluţieiprevăzute la art. 346 alin. (2). este 
neconstitutională

63 admisă excepţie D.C.C. nr. 2/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 324/5 mai 2017
Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

art. 453 alin. (3) cu privire la cazul de 
revizuire prevăzut la alin. (1) Ut. a)

64 admisă excepţie D.C.C. nr. 2/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 324/5 mai 2017
Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

art. 453 alin. (4) teza întâi care exclude 
posibilitatea revizuirii hotărârii de achitare 
pentru cazul prevăzut la alin. (!) Ut. a)

65 admisă excepţie D.C.C. nr. 2/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 324/5 mai 2017
Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

solufia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 457 alin. (2) care exclude cazul de 
revizuire prevăzut la art. 453 alin. (1) Ut. a)

66 admisă excepţie D.C.C. nr. 257/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 472/22 iun. 2017
Decizia nr. 257 din 26 aprilie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 21 
alin. (1) din Codul de procedură penală

sintagma ,.în termenul prevăzut la art. 20 
alin. (1) " din cuprin.sul aii. 21 alin.fl)

67 admisă excepţie D.C.C. nr. 244/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 529/6 iul. 2017
Decizia nr. 244 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul de 
procedură penală

.solufia legislativă cuprinsă in dispozifiile 
art. 145 care nu pennite conte.starea 
legalităţii măsurii supravegherii tehnice de 
către persoana vizată de aceasta, care nu 
are calitatea de inculpat



68 admisă excepţie D.C.C. nr. 302/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 566/17 iul. 2017
Decizia nr. 302 din 4 mai 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din 
Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă in dispoziţiile 
art. 281 alin. (!) lit. h) care nu 
reglementează in categoria nulităţilor 
absolute încălcarea dispoziţiilor referitoare 
la competenţa materiala şi după calitatea 
persoanei a organului de urmărire penală

69 admisă excepţie D.C.C. nr. 437/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 763/26 sep. 2017
Decizia nr. 437 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 348 alin. (2) din Codul 
de procedură penală

art. 348 alin. (2) in ceea ce priveşte 
sintagma „sau, după caz. judecătorul de 
cameră preliminară de la instanţa ierarhic 
superioară
ori completul competent de la înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, investit cu 
soluţionarea contestaţiei"

70 admisă excepţie D.C.C. nr. 562/2017 
de neconst. prin

:M. Of. nr. 837/23 oct. 2017
Decizia nr. 562 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) şi 
lit. b) din Codul de procedură penală

art. JJ7 alin. (1) lit. a) şi lit. b). in ceea ce 
priveşte soluţia legislativă care exclude de 
la dreptul de a refuza să fie audiate in 
calitate de martor persoanele care au 
stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre 
soţi

71 admisă excepţie D.C.C. nr. 651/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017
Decizia nr. 651 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) şi 
ale art. 439 alin. (4_1) teza a doua din Codul de procedură 
penală

art. 434 alin. (2) lit. f)

72 modificări prin D.C.C. nr. 651/2017
Decizia nr. 651 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 434 alin. (2) Ut. f) şi 
ale ari. 439 alin. (4_1) teza a doua din Codul de procedură 
penală

M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017 suspendă pentm 45 de zile dispoziţiile ari. 
434 alin. (2) lit.f) - (teiwenul se împlineşte 
in data de 1 febtvarie 20JS), după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

73 admisă excepţie D.C.C. nr. 554/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017
Decizia nr. 554 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 282 alin. (2) din 
Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă in dispoziţiile 
art. 282 alin. (2) care nu permite invocarea 
din oficiu a nulităţii relative

7< admisă excepţie D.C.C. nr. 802/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 116/6 feb. 2018
Decizia nr. 802 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi ari. 345 alin. 
(1) din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă in art.345 alin. 
(I)carc nu permite Judecătorului de cameră 
preliminară, in soluţionarea cererilor şi 
excepţiilor formulate ori excepţiilor 
ridicate din oficiu, să administreze alte 
mijloace de probă in afara ..oricăror 
înscrisuri noi prezentate”

75 admisă excepţie D.C.C. nr. 21/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 175/23 feb. 2018
Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 352 alin. (11} şi alin. 
(12) din Codul de procedură penală

art. 352 alin. (II) - sintagma "instanţa 
solicită" cu raportare la sintagma 
"permiterea accesului la cele clasificate de 
către apărătorul inculpatului"



76 admisă excepţie D.C.C. nr. 21/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 175/23 feb. 2018
Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11} şi alin. 
(12) din Codul de procedură penală

art. 352 alin. (12) - sintagma "autoritatea 
emitentă "

77 admisă excepţie D.C.C. nr. 22/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 177/26 feb. 2018
Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3), art. 345 
alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

art. 102 alin. (3) - prin sintagma 
.. excluderea probei ” se infelege şi 
eliminarea mijloacelor de probă din 
dosaml cauzei

78 modificări prin M. Of. nr. 194/2 mar. 2018
Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

în cuprinsul art. 139 alin. (2). art. 148 alin.
(1) Ut. a) şi alin. (9). art. 150 alin. (1) Ui. 
a), art. 152 alin. (1) Ui. a) şi ari. 223 alin.
(2) expresia „şi al materiilor explozive " .se 
înlocuieşte cu expresia „al materiilor 
explozive şi al precursorilor de explozivi 
restricţionaţi
în cuprinsul art. 151 alin. (2) Ut. a) 
expresia materiale explozive ” se 

înlocuieşte cu expresia .. materiale 
explozive şi precursori de explozivi 
restricţionaţi"

L. nr. 49/2018

79 admisă excepţie D.C.C. nr. 79/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 399/9 mai 2018
Decizia nr. 79 din 22 februarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215_1 alin. (8) din 
Codul de procedură penală

art. 215_1 alin. (8) referitor la sintagma 
„în primă in.stanţă "

80 admisă excepţie D.C.C. nr. 102/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 400/10 mai 2018
Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, precum şi a sintagmei 'care nu a 
împlinit 16 ani' din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1) din 
Codul de procedură penală

art. 505 alin. (2)

81 admisă excepţie D.C.C. nr. 102/2018 
de neconst. prin

M. a. nr. 400/10 mai 2018
Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, precum şi a sintagmei 'care nu a 
împlinit 16 ani' din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1) din 
Codul de procedură penală

art. 505 alin. (1) referitor la sintagma "care 
nu a împlinit 16 ani"

82imodificări prin D.C.C. nr. 102/2018 M. Of. nr. 400/10 mai 2018
Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, precum şi a sintagmei 'care nu a 
împlinit 16 ani' din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1) din 
Codul de procedură penală

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
505 alin. (2) (termenul se împlineşte la 24 
iunie 2018) după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie

83 admisă excepţie D.C.C. nr. 354/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 579/9 iul. 2018
Decizia nr. 354 din 22 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art; 252_3 alin. (3) teza 
finală din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în art. 252_3 
alin. (3) teza finală care nu permite. în 
cur.sulJudecăţii, contestarea luării de către 
instanţă a măsurii valorificării bunurilor 
mobile sechestrate



w admisă excepţie D.C.C. nr. 573/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 959/13 nov. 2018
Decizia nr. 573 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din 
Codul de procedură penală

art. 434 alin. (2) Iii. g)

85 modificări prin D.C.C. nr. 573/2018 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
Decizia nr. 573 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepţia 434 alin. (2) lit. g) (termenul se împlineşte 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din 
Codul de procedură penală

M. Of. nr. 959/13 nov. 2018

la 27 decembrie 2018) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

86 admisă excepţie D.C.C. nr. 651/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1083/20 dec. 2018
Decizia nr. 651 din 25 octombrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din 
Codul de procedură penată şi ale art. 4 din Codul penal

soluţia legislativă cuprinsă in art. 595 alin. 
(1). care nu prevede şi decizia Curţii 
Constituţionale prin care se constată 
neconstituţionalitatea unei norme de 
incriminare ca un caz de înlăturare sau 
modificare- a pedepsei/măsurii educative

87 admisă excepţie D.C.C. nr. 243/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 429/30 mai 2019 soluţia legislativă cuprinsă la art. 341 alin. 
(9) care exclude posibilitatea de a face 
contestaţie împotriva încheierii 
judecătorului de cameră preliminară cu 
privire la dispoziţia de începere a judecăţii 
referitor la faptele şi persoanele pentru 
care. în cursul cercetării penale, a fost 
pusă în mişcare acţiunea penală

Decizia nr. 243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (9) din Codul 
de procedură penală

88 modificări prin D.C.C. nr. 248/2019 ;M. Of. nr. 494/19 iun. 2019
Decizia nr. 248 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)*(6) din 
Codul de procedură penală

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
126 alin. (6) (tennenul se împlineşte în data 
de 2 august 2019). după care, operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

89 admisă excepţie D.C.C. nr. 248/2019 
de neconst. prin

;M. Of. nr. 494/19 iun. 2019
Decizia nr. 248 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4H6) din 
Codul de procedură penală

art. 126 alin. (6)

90 admisă excepţie D.C.C. nr. 87/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 498/19 iun. 2019
Decizia nr. 87 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 174 alin. (1) şi art. 282 
alin. (1) din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 174 alin. (1). care nu prevede 
aplicarea cazurilor de incompatibilitate 
prevăzute de art. 64 din acelaşi act 
normativ şi în ceea ce îl priveşte pe 
specialistul care funcţionează în cadrul 
organelor judiciare sau din afara acestora, 
care efectuează constatarea potrivit art. 
172 alin. (10)

91 admisă excepţie D.C.C. nr. 88/2019 
de neconst. prin

iM. Of. nr. 499/20 iun. 2019 dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) raportai 
la art. 281 alin. (1) lit.J)Decizia nr. 88 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) llt. a) din 
Codul de procedură penală raportat la art. 261 alin. (1) lit. f) 
din acelaşi act normativ



92 modificări prin M. Of. nr. 499/20 iun. 2019 suspendă pentni 45 de zile dispoziţiile ari. 
281 alin. (4) Iii. a) raportai la ari. 281 alin. 
(1) lit.J) (lennenul se împlineşte la data de 
3 august 2019). după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

D.C.C. nr. 88/2019
Decizia nr. 68 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din 
Codul de procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. 0 
din acelaşi act normativ

93 admisă excepţie D.C.C. nr. 250/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 500/20 iun. 2019
Decizia nr. 250 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

ari. 377 alin. (4) teza întâi şi art. 386 alin. 
(1) sunt constituţionale în măsura în care 
instanţa de judecată se pronunţă cu privire 
la schimbarea încadrării juridice date 
faptei prin actul de sesizare printr-o 
hotărăre judecătorească care nu 
soluţionează fondul cauzei

94 admisă excepţie D.C.C. nr. 590/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1019/18 dec. 2019
Decizia nr. 590 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul 
de procedură penală. !n interpretarea dată prin Decizia nr. 13 
din 3 iulie 2017 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie • Completul competent să judece recursul în interesul 
legii

art. 469 alin. (3) în interpretarea dată prin 
Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017. pronunţată 
de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 
Completul competent să judece recursul in 
interesul legii. în ceea ce pliveşte faza 
proce.suală de la care se reia procesul penal

95 admisă excepţie D.C.C. nr. 535/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1026/20 dec. 2019
Decizia nr. 535 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 589 alin. (1) lit. b) 
fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală

în ceea ce pliveşte soluţia legislativă 
cuprinsă în dispoziţiile aii. 589 alin. (1) Ut. 
b) fraza întâi teza a doua. care exclude 
bărbatul condamnat care are un copil mai 
mic de un an de la po.sibilitatea amânării 
executării pedepsei închisorii sau a 
detenţiunii pe viaţă

96 admisă excepţie D.C.C. nr. 55/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 517/17 iun. 2020
Decizia nr. 55 din 4 februarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (3) teza finală 
din Codul de procedură penală şi ale art. 11 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

dispoziţiile ari. 139 alin. (3) teza fmală din 
Codul de procedură penală sunt 
constituţionale în mă.sura în care nu 
privesc înregistrările rezultate ca urmare a 
efectuării activităţilor specifice culegerii de 
informaţii care presupun restrângerea 
exerciţiului unor drepturi sau libertăţi 
fundamentale ale omului desfăşurate cu 
respectarea prevederilor legale, autorizate 
potrivit Legii nr. 51/1991

97 admisă excepţie D.C.C. nr. 236/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 597/8 iul. 2020
Decizia nr. 236 din 2 iunie 2020 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi art. 248 din 
Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, ale 
art. 114 alin. (2) şi ale art. 118 din Codul de procedură penală, 
precum şi ale art. 13_2 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de coaipţie

soluţia legislativă cuprinsă in art. 118, care
nu reglementează dreptul
martorului la tăcere şi la neautoincriminare

98 admisă excepţie D.C.C. nr. 421/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 661/27 iul. 2020 soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 146_1 care nu permite contestarea 
legalităţii măsurii referitoare la obţinerea 
datelor privind tranzacţiile financiare ale 
unei persoane de către persoana vizată de 
acea.ria. care nu are calitatea de inculpat

Decizia nr. 421 din 23 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146_1 din Codul de 
procedură penală



99 modificări prin L. nr. 217/2020 M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru modificarea ari. 223 
alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

modifică ari. 223 alin. (2)

100 modificări prin L. nr. 228/2020 M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale 
Uniunii Europene

modifică aii. 311 alin. (3) şi aii. 367 alin.
(4);
introduce alin. (4_I) la aii. 249. alin. (4) la 
aii. 250_l. alin. (I_1) şi 0_2) la aii. 312, 
alin. (J_l) şi (l_2) la aii. 367 şi alin. (J_2) 
la an. 557

101 modificări prin L. nr. 284/2020 M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

modifică aii. 506 alin. (2) şi an. 507 alin.
(3):
introduce art. 244_J, alin. (2)-(4) la ari. 
504. alin. (JJ)-(JJ) la aii. 505, an. 
505J, art. 505_2. alin. (IJ) şi (4J) la 
aii. 506 şi alin. (4)-(6) la an. 508

102 modificări prin L. nr. 6/2021 M. Of. nr. 167/18 feb. 2021 
Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 
octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea 
Parchetului European (EPPO)

modifică art. 272 alin. (1):
introduce Ut. c_2) la art. 36 alin. (}) şi art.
250 2

103 admisă excepţie D.C.C. nr. 102/2021 
de neconst. prin

sintagma ..cu excepfia împrejurărilor care 
Decizia nr. 102 din 17 februarie 2021 referitoare la excepţia de privesc existenja infracţiunii ” din cuprinsul 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 52 alin. (3) şi ale art.
249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art.
32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării terorismului

M. Of. nr. 357/7 apr. 2021

dispoziţiilor art. 52 alin. (3)

104 modificări prin L. nr. 130/2021 IM. Of. nr. 493/12 mai 2021
Lege pentoi modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

modifică art. 208 alin. (4) şi (5). art. 362, 
art. 391. art. 400 alin. (1) şi (2). art. 405. 
art. 406. art. 407 alin. (l), art. 410 alin.
(1), art. 514 alin. (l). art. 515 alin. (l), art. 
557 alin. (1). an. 568 alin. (6). art. 571 
alin. (5). ari. 576 alin. (1), art. 579 alin. 
(5), art. 580 alin. (4) şi (5): 
introduce alin. (1 _l) la art. 407. alin. (2) 
la art. 421, alin. (3) la art. 484

105 admisă excepţie D.C.C. nr. 136/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 494/12 mai 2021
Decizia nr. 136 din 3 martie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 539 din Codul de 
procedură penală

soluţia legislativă din cuprinsul art. 539. 
care exclude dreptul la repararea pagubei 
în cazul privării de libertate dispuse în 
cursul procesului penal soluţionat prin 
clasare, conform art. 16 alin. (1) Ut. a)—d)

106 modificări prin M. Of. nr. 508/17 mai 2021
Decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 alin. (1). ale ari. 
405 alin. (2) şi (3) şi ale art. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală

D.C.C. nr. 233/2021 su.spendă pentni 45 de zile dispoziţiile art. 
400 alin. (I). ale art. 405 alin. (3) şi ale art. 
406 alin. (l) şi (2) (tennenul se împlineşte 
în data de 30 iunie 2021). după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie



107 admisă excepţie D.C.C. nr. 233/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 508/17 mai 2021
Decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 400 alin. (1}. ale ari. 
405 alin. (2) şi (3) şi ale ari. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constatâ că dispoziţiile art. 400 alin. (1). 
ale art. 405 alin. (3) şi ale an. 406 alin. (I) 
şi (2) sunt neconstituţionale

108 modificări prin L. nr. 146/2021 modifică art. 215 alin. (2) Ut. c). art. 21S 
Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri alin. (3). ari. 221 alin. (3). art. 521 alin. (4);

introduce alin. (6_1) la art. 221, alin. (12) 
la art. 221

M. Of. nr. 515/18 mai 2021

judiciare şi execuţional penale

109 modificări prin L. nr. 207/2021 
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri 
de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu 
mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei- 
cadru 2001/413/JAI a Consiliului

iM. Of. nr. 720/22 iul. 2021 Ori de câte ori în Legea nr. 135/2010 se 
utilizează sintagma ., instrument de plată 
electronică ".referirea se consideră făcută 
la .. mijloc de plată fără numerar

110 modificări prin M. Of. nr. 739/28 iul. 2021L. nr. 219/2021 modifică art. 138 alin. (11), art. 139 alin. 
(2). art. 148 alin. (1) Ut. a), art. 148 alin.Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 

privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de q,-( ]^Q aUn^ j]j Uf a), art. 151 alin. 
substanţe dopante cu grad mare de risc (2) Ut. a), art. 223 alin. (2)

111 admisă excepţie D.C.C. nr. 637/2021 
de neconst. prin

:M. Of. nr. 1155/6 dec. 2021
Decizia nr. 637 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 68 alin. (2) lit. b) şi 
ale ari. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală

dispoziţiile art. 88 alin. (2) Ut. b) din Codul 
de procedură penală
sunt constituţionale în măsura în care nu se 
referă la persoanele care s-au prevalat de 
dreptul de a refuza să dea declaraţii în 
calitate de martor. în temeiul art. 117 alin. 
(1) Ut. a) şi b) din Codul de procedură 
penală

112 modificări prin L. nr. 49/2022 M. Of. nr. 244/11 mar. 2022
Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală

modifică art. 38 alin. (1) lit.f) şi art. 40 
alin. (1)

113 modificări prin D.C.C. nr. 55/2022 M. Of. nr. 358/11 apr. 2022
Decizia nr. 55 din 16 februarie 2022 referitoare ta obiecţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele 
măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, precum şi a 
dispoziţiilor ari. I pct. 1 fraza a doua. ale art. II pct. 1. ale art. 
IV pct. 1 fraza a treia şi ale ari. IV pct. 2 fraza a doua din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele 
măsuri pentru punerea Tn executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul penai

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 1 
pct. 1 fraza a doua din O.U.C. nr. 6/2016, 
cu referire la ari. 57 alin. (2) fraza a doua 
din L. nr. 135/2010 (teivienul-se împlineşte 
la data de 25 mai 2022). după care 
operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie



”4 admisă obiecţie D.C.C. nr. 55/2022 
de neconst. prin

M.Of. nr. 358/11 apr. 2022
Decizia nr. 55 din 16 februarie 2022 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele 
măsuri pentru punerea Tn executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, precum şi a 
dispoziţiilor art. I pct. 1 fraza a doua. ale art. II pcl. 1. ale art. 
IV pct. 1 fraza a treia şi ale art. IV pct. 2 fraza a doua din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele 
măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul penal

art. 57 alin. (2) fraza a doua

115 admisă excepţie D.C.C. nr. 175/2022 
de neconst. prin

M. Of. nr. 450/5 mai 2022
Decizia nr. 175 din 24 martie 2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) din 
Codul de procedură penală

soluţia legislativa cuprinsă in art. J17 alin. 
(!) lit. a) care exclude de la dreptul de a 
refuza sâ fie audiate in calitate de martor 
persoanele care au stabilit relaţii 
asemănătoare acelora dintre părinţi şi 
copii, in cazul in care convieţuiesc cu 
suspectul sau inculpatul

115 modificări prin M. Of. nr. 500/20 mai 2022 modifică art. 296 alin. (2)L. nr. 140/2022
Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

Dispoziţiile art. 118 alin. (2) şi ale art. 170 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege. vor intra în 
vigoare la data care va fi prevăzută de legea specială privind reprezentantul personal.

117 modificări prin M. Of. nr. 510/24 mai 2022 suspendă pentru 45 de zile art. 434 alin. (2) 
lit. e) (termenul se implineşte la data de 7 
iulie 2022), după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie

D.C.C. nr. 208/2022 
Decizia nr. 208 din 7 aprilie 2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. e) din 
Codul de procedură penală

118 admisă excepţie D.C.C. nr. 208/2022 
de neconst. prin

M.Of. nr. 510/24 mai 2022
Decizia nr. 208 din 7 aprilie 2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. e) din 
Codul de procedură penală

art. 434 alin. (2) lit. e)

119 modificări prin iM. Of. nr. 560/8 iun. 2022L. nr. 173/2022
Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în 
aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la 
Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la 
Strasbourg la 14 octombrie 2014

modifică denumirea marginală a art. 465: 
introduce alin. (I_l) şi (4_I) la ari. 465 - 
la data intrării in
vigoare, pentru România, a Protocolului 
nr. 161a Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale


