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AVIZ
referitor la proiectul de Lege privind desfiinţarea Secţiei 

pentru Investigarea Infracţiuni1or din Justiţie 

Analizând proiectul de Legc privind desfiinţarea Secţiei 
pentru. Investigarea Infracţiuni1or din Justiţie, transmis de 
Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.32 din. 12.02.202 1 si 
înregistrată la Consiliul Legislativ Cu nr.D60/12.02.2021, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

Îri temeiul art.2 alin.(1) liLa) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil proiectul de lege, Cu următoarele observaţii 
şi propuneri: 

I. Observaţii privind fondul reglementării 

1. ProieCtul de lege are ca obiect desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infraCţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe 
lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de măsuri 
tranzitorii care decurg din această operaţiune şi propunându-se 
abrogarea prevederilor care fac referire la această Secţie. 

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face pane din 
categoria legilor organice, fund incidente prevederile art.73 alin.(3) 
lit.l) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 
dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră 
sesizată este Camera Deputaţilor. 

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor Legislative preconizate. 



2. Semnalăm că desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie a constituit obiectul de reglementare a trei 
propuneri legislative anterioare, transmise de Secretarul General al 
Camerei Deputaţilor cu adresele nr.P1x52/2019, Plx288/2019 şi 
Plx252/2020 - avizate de Consiliul Legislativ prin avizele 
nr.166/2019, nr.778/2019 şi nr.504/2020, au fost respinse definitiv de 
către Senat, în calitate de Cameră decizională. 

De asemenea, menţionăm că o propunere legislativă ce vizează 
intervenţii asupra Legii nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, transmisă de SeCretarul General al Camerei 
Deputaţilor Cu adresa nr.PLX253/13.05.2020, avizată favorabil, cu 
observaţii şi propuneri, cu avizul nr.505/2020, se află în prezęnt în 
procedură parlarnentară la S enat. Printre intervenţiile legislative 
propuse în respectiva propunere se regăseşte şi abrogarea art.881.889
din Legea nr.304/2004 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, soluţie propusă şi la art.4 din prezentul proiect. 

Având în vedere că, potrivit normelor de tehnică legislativă, în 
procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi 
reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act 
normativ 

on în două sau mai 
multe acte normative, propunem 

dezbaterea concomitentă a celor două proiecte şi adoptarea unui singur 
act normativ; evitându-se astfel instituirea unor reglementări paralele. 

3. Menţionărn că, potrivit prevederilor art.7 alin.(3 1) din Legea 
ru.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
„Propunerile legislative, pro iectele de legi şi celelalte proiecte de acte 
normative von j  însoţite, în mod obligatoriu, de o evaluare 
prelirninară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor şi 
libertătilorfundamentale ale omului". 

Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări asupra 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un set de 
activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare 
adecvată a iniţiativelor legislative, în vederea, atât a evaluării 
impactului legislaţiei specifice în vigaare Ia IIî011îe11`t.ui elabarării 
proiectului de act nonnativ, cât şi a evaluării impactului politicilor 
publice pe care proiectul de act normativ le impiementează. 

4. Fără a ne pronunţa asupra argumentelor de oportunitate 
privind desfiinţarea S ecţiei privind investigarea infracţiunilor din 
justiţie, asifel cum acestea sent relate în Expunerea de motive, 
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semnalăm că, în susţinerea soluţiei legislative preconizate, Bunt 
prezentate cu precădere critici privind imperfecţiuni ale reglementării 

actuale care ar putea face obiectul unor modificări punctuale, în scopul 
îmbunătăţirii cadrului normativ actual. Având în vedere că 

instrumentul de prezentare şi motivate trebuie să cuprindă cerinţele 

care reclamă intervenţia normativă preconizată, sugerăm completarea 
corespunzătoare a Expunerii de motive, astfel încât să fie prezentate 
argumentele care susţin soluţia desfiinţării Secţiei. 

In acest context, fără a ne pronunţa cu privire la oportuniţatea 

soluţiei legislative propuse, menţionăm că, în cuprinsul paragrafului 
141 din Decizia nr.33/2018, Curtea Constituţională a subliniat că, „sub 
aspectul înJinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din 
Justiţie, la nivelul celui mai înalt parcliet naţional, Curtea reţine că 

aceasta are ca stop crearea unei structuri specializate, cu un obiect 
determinat de investigaţie, şi constituie o - garanţie legală a 
princzpiului independenţei justiţiei, sub aspectul componentei sale 
individuale, independenţa judecătorului. Se asigură, pe această tale, 
o protec,tie adecvată a magistraţilor împotriva presiunilor exercit ate 
asupra br, împotriva ab uzurilor săvârşite pain sesizăj^i/denunţuri 

arbitrage şi se ccsigură o practică unitară, la nivelul acestei structuri 
de parchet, cu privire la efectuarea actelor de urmărire penală pentru'
infracţiun ile săvârşite de magistraţi". 

In plus, întrucât, atât în cuprinsul Expunerii de motive, cât şi în 
avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.23/11.02.2021 se face referire la recomandarea din cuprinsul pct.88 
al Avizului nr.924/20 18 al Comisiei de la Veneţia, este de analizat 
dacă reglementarea cuprinsă în proiect este de natură să răspundă 

celor sublimate în respectivul Aviz: „88.Ne putern întreba dacă 

recurgerea la procurori anticorupţie specializaţi, cu acordarea unor 
garan,tii procedurabe rnai solide pentru judecătorii şťi pro curorii 
investigaţi, fără în'fîin,tarea unei structuj^i speciale în acest stop, nu ar 
Jž o soluţie mai potrivită dacă obiectivul legiuitorubui ar fi într-adevăr 

aeela de a combate şi saneţiana eorupţia dig justiţie. Corn isia de Ia 
Vene,tia a recunoscut în bucrările sale avantajele apelului la procurori 
specializaţi, combinat cu căi adecvate de control judiciar, pentru 
investigarea unor zone sâu infrac,tiuni foarte speciale; inclusiv 
coNupţia, spălarea de bani, traficul de influenţă etc. In pest, pentru 
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alte infracţiuni, ar trebui aplicat cadrul jurisdicţional de dept comun, 
ca în cazul oricărui cetăteczn al României ". 

Pe de altă parte, referitor la argumentul din Expunerea de motive 
referitor la încălcarea, prin dispoziţiile legale care reglementează 
activitatea SIIJ, a principiului separaţiei carierelor, menţionăm că, în 
paragraful 84 din Decizia Curţii Constituţionale nr.547/2020 s-a 
reţinut că „Deşi este preferabil ca normele privind statutul şi carieNa 
procurorilor să se regăsească în mod unitar cuprinse într-un sin gur 
act noNmativ, respectzv Legea nr. 303/2004, opţiunea legiuitorului de a 
reglementa distinct în cuprznsul actului normativ pain cage se 
înjîin,tează not structuri de parcliet, respectiv Legea nr. 304/2004, a 
acelor norme de dept cage prezintă caracter' de specificitate nu 
afectează constituţionalitatea acestei din urmă legi, cage este, 
deopotrivă, o lege organică, deci cu aceeaşi for,tă juridică cu legea 
cage constituie dreptul comun în materie. Noile reglementărz nu au 
aplicabilitate generală, nu înlocuiesc şi nici nu modifică normele 
privind statutul procurorilor consacrat de Legea fir. 303/2004, ci doar 
stabilesc acele elemente cage derogă de, la dreptul comun şi cage se 
von aplica în regim de lege speczală. Cu alte cuvinte, dei princi iul 
separării carierelor ţine de statutul celor două magistraturi, având 
caracter de normă generală, el nu are o consacraNe constituţională, 
astfel că poate suporta derogări pain norme cu caracter special, 
precum normele supuse controlului. Áadar, Curtea constată că 
dispoziţiile art. 88 alin. (2) din Legea fir. 304/2004 suet constituţionale 
pain raportare la prevederile apt. l aim . ('5) din Constituţie, din 
perspectiva i^espectării normelor de tehnică legislativă.". 

In plus, referitor la afirmaţia din Expunerea de motive, potrivit 
căreia „modul de reglementare şi func,tionare a SIIJ, j^aportat la 
alineatul (6) introdus la art.881 din Legea nN.304/2004, cage deJ'înete 
noţiunea de procuror ierarhic superior, instituie în mod nele gal o 
excepţie de la princz iul constituţional al controlului ierarl7ic;", 
menţionăm' că efectele jutidice ale acestei norme au încetat, începând 
cu data de 3 actambrie 2020, ca urmare a adI111ter11 excepţiei de 
neconstituţionalitate a acesteia, prin Decizia Curţii Constituţionale 

nr.547/2020. 
Semnalăm, de asemenea, că nu toate măsurile prećonizate sunt 

prezentate şi argumentate în cuprinsul instrumentului de prezentare şi 

motivare, hind necesară reanalizarea acestuiâ şi sub acest aspect. 
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5. La art.l alin.(2), semnalăm că textul este lipsit de claritate şi 

precizie normativă, întrucât „cauzele aflate în curs de soluţionare la 
nivelul Secţiei" nu pot ft „transmise pe cale administrativă", aşa cum 
se prevede în proiect. Astfel, în acord cu normele tranzitorii specifice 
Îfl aceste situaţii, este necesar ca textul să prevadă Îfl mod expres 
faptul că respectivele Gauze se preiau de către parchetele competente 
potrivit legii. Este necesară, de aceea, reanalizarea şi reformularea 
corespunzătoare a normei. 

Obsérvaţia este valabilă, Îfl mod corespunzător, şi pentru alin.(3) 
al art.1. In plus, la alin.(3), semnalăm 

că 

nici referirea la dosarele 
;,aflate Îfl arhiva Secţiei" nu întrunete condiţiile de claritate şi precizie 
normativă, îritrucât ar trebui să se refere la dosarele „cauzelor 
soluţionate până la data intrării 111 vigoare a prezentei legi". 
Menţionăm că, în acest fel, este asigurată şi corelarea cu norma de 
trimitere din cuprinsul alin.(4) al aceluiaşi articol, care se referă la 
„cauzele prevăzute la alin.(2) şi (3)": 

Pe de altă pane, fără a ne pronunţa cu privire la oportunitatea 
soluţiei juridice propuse, este de analizat dacă termenul de 5 zile 
lucrătoare, prevăzut la art.l alin.(2), care este aplicabil şi pentru 
situaţia reglementată la art.l alin.(3), , este sufficient pentru 
desfăurarea respectivului demers, având în vedere faptul că, potrivit 
Expunerii de motive, „la data 01.12.2020 la nivelul Secţiei se aflau în 
curs de solutionare 5.790 de dosare". 

6. La art.2 alin.(1), semnâlăm că sintagma „rămân în schema 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie" este 
insufficient de clară, deoarece nu se înţelege despre ce schemă este 
vorba. In ipoteza în care se intenţionează a se face refelire la schema 
organizatorică a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, recomandăm reformularea textului în mod corespunzător. 
Totodată, semnalăm că, prin gradul mare de generalitate, 

expresia „fiind redistribuite în cadrul celorlalte secţii on în cadrul altor 
parchete, în funcţie de necesităţi" nu îndeplinete criteriile de claritate 
i accesibilitate. Ca urmare, Este necesară reiormularea textului, astfel 

încât să fie prevăzute în mod expres criteriile potrivit cărora se va 
efectua iedistribuirea posturilor aflate în schema de funcţii şi de 
personal a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
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7. In ceea ce privete normele din cuprinsul art.3, semnalăm că 
prevederea expresă a competenţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a 
Direcţiěi de Investigare a Infracţiuni1or de Criminalitate Organizată şi 
Terorism referitoare la anumite infracţiuni care, în prezent, Bunt de 
competenţa Secţiei pentru investigarea infracţiuńilor din justiţiě, apare 
ca o reglementare paralelă în raport cu dispoziţiile privind competenţa 
DNA şi DIICOT din cuprinsul art. 13 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2002 şi, respectiv, al art. l 1 din Ordonanţa 
de urgenţă â Guvernului nr.78/20 16, norme care nu au fost 
modificate expres după intrarea în vigoare a dispoziţiilor referitoare 
la înfiinţarea Secţiei. 

Este adevărat că, aşa cum s-a constatat în Decizia Curţii 

Constituţionale nr.33/2018, la care se face referire în Expunerea de 
motive, „în urma înfiinţării acestei not structure cu competenţe proprii 
de investigare, o structură de parchet preexistentă pierde o parte dintre 
competenţele sale legale", însă această modificare a competenţei 
rezultă dintr-o modificare tacită, şi nu dintr-o modificare expresă a 
dispoziţiilor anterioare. Prin urmare, abrogarea dispoziţiilor grin care 
este reglementată competenţa specială a Secţiei are ca efect o nouă 
modificare tacită a dispoziţiilor anterioare, nem odificate expres, 
care se vor aplica în integralitate. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că art.3 ar trebui 
eliminat din proiect. 

II. Observaţii de tehnică legislativă şi de redactare 
1. Recomandăm revederea Expunerii de motive, pentru 

asigurarea utilizării unei terminologii unitare, specifice limbaj ului 
normativ, Clare şi concise, evitând expresii de genul „pay 

mai degrabă 

similare", „în acest sens, spre exemplu, apare atipică" sau „numeroase 
voce din România au cerut desfiinţarea Secţiei speciale". 

2. La titlu, pentru corelare cu forma de redactare a denumirii 
Secţiei prevăzută în cuprinsul Legii nr.304/2004, expresia „Secţiei 

pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie" trebuie redată sub forma 
„S ecţiei pentru investigarea infracţiuniior din justiţie". Observaţia es'ce 
valabilă, în mod corespunzător, şi pentru art.1 alin.(1). 

3. La art.l alin.(1), pentru o exprimare specifică stilului 
normativ, recoman.dăm reformularea textului, astfel: 

„(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se 
desfiinţează Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din 
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cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

denurnită în continuare S ecţia.". 

4. La art.l aim . (5), pentru o informare completă, expresia „din 
Codul de procedură penală" se va înlocui cu sintagma „din Legea nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 

completările ulterio are". 
Ca urmare a acestei observaţii, la aim . (6), în locul sintagmei 

„din Codul de procedură penală" se va scrie „din Legea nr. 135/20 10, 
cu modificările şi completările ulterioare". 

De asemenea, precizăm că trirniterea la articolele din Codul de 
procedură penală la care se face trimitere la aim . (5), ar trebui să fie 
realizată în ordinea crescătoare a acestora. 

5. La art.2 alin.(2), pentru a se evita repetiţia termenului 
„Secţiei", recomandăm reformularea normei în partea de debut, astfel: 

„(2) Incepând cu data desfiinţării Secţiei, procurorii din 
cadrul acesteia, ińclusiv ...". 

Totodată, pentru consecvenţă terminologică, ţinând seama de 
dispoziţiile art. l aim . (1), sintagma „în cadrul S ecţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie", din finalul art.2 alin.(2), 
trebuie înlocuită cu expresia „în cadrul Secţiei". 

6. Referitor la implicaţiile legislative pe care le presupune 
desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, 

precizăm că norme referitoare la această Secţie se regăsesc şi în alte 
acte normative, cum ar fi Legea nr.207/20 18 sau Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.90/2018. 
Pentru asigurarea coerenţei cadrului legislativ în niaterie şi 

ţinând seama de dispoziţiile art. 17 din Legea nr.24/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „în procesul 
de elaboNare a pro iectelor de acte normative se va urrnări abrogarea 
expresă a dispoziţiilor legale căzute în desuetudine sau cage 
înregistrează aspecte de contradictorialitate cu .reglementarea 
preconizată", propunem ca proiectul să prevadă în mod expres şi 

abrogarea, la data intrărmm în vigoare a Iegmm, a art. ii şi III âir~ 
Legea nr.207/2018, precum şi a Ordonanţem de urgenţă a 
Guvernulum nr.90/2018. 

In această situaţie, arto4 trebuie reformulat, astfel: 
„Art.4. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se 

abrogă: 
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a) Secţiunea a 21-a „Secţia pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie", cuprinzând articolele 881-8 8, din Capitolul 
II al Titlului III din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr. 827 din 13 
septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) articolele II şi III din Legea nr.207/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, publicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr.636 
din 20 iulie 2018; 

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/20 18 privind 
unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie, publicată în Monitorul Official al României, 
Partea I, nr. 862 din 10 octombrie 2018". 

7. Având în vedere faptul că, după republicarea din anul 2005, 
asupra Legii ru.304/2004 s-au adus numeroase intervenţii legislative, 
recomandăm introducerea în frnalul proiectului a unui nou articol, care 
să cuprindă dispoziţia de republicare a respectivei legi. 

Pentru acest motiv, propunem introducerea, în frnalul 
proiectului, a unui nou articol, art.5, cu următorul cuprins: 

„Art. 5. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr. 827 din 13 
septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioâre, precum şi 
cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Official al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă 
numerotare". 

Bucureşti 
Nr.

E 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 
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2 modificări prin 

L. nr. 78I2000 M. Of. nr. 219/18 rnai 2000 

i Lege pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 
(v. Decizia I.C.C.J. nr. V/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006; Decizia l.C.C.J. nr. LIX/2007 - M. Of. nr. 274/7 apr. 2008 - (art.6_1 
alin. (2) şi (4); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 418/2 iun. 2016 - (art. 18_1 alin. (1)); Decizia C.C.R. nr. 417/2019 - M. Of. 
nr. 825/10 oct. 2019) 

1 modificări prin O.G, nr. 83/2000 M. Of. nr. 425/1 sep. 2000 modifică art. 29 al/n. (2) 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din 
organele autorităţii judecătoreşti 

aprobată cu modificări prin L. nr. 334/2001 M. Of. nr. 370/9 iul. 2001 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. X)(XVI/2007 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2007 (art. I pct. 32)) 

O.U.G. nr. 43/2002 M. Of. nr. 244/11 apr. 2002 abrogă art.28, art. 29 alin. ( 2) 
Ordonanţă de urgenţă privind Direcţia Naţională Anticorupţie 

aprobată cu modificări prin L. nr. 503/2002 M. Of. nr. 523/18 iul. 2002 

(v. Decizia l.C.C.J. nr. VI/2007 - M. Of. nr. 327/15 mai 2007 (art. 28 alin. (4)); D.C.C. nr. 365/2009 - M. Of. nr. 
237/9 apr. 2009 (art. 22_3 alin. (1) lit. a)-d)); 

3 modificări prin L. nr. 161/2003 M. Of. nr. 279/21 apr. 2003 
Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 760/6 dec. 2013) 

4 modificări prin L.. nr. 521/2004 M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004 
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancijionarea faptelor de 
corupţie 

6 modificări prin O.U.G. nr.. 124/2005 M. Of. nr. 842/19 sep. 2005 
Ordonan~ă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie 

respinsă prin L. nr. 320/2015 M. Of, nr. 928/15 dec. 2015 

6 modificări prin O.U.G. nr. 50/2006 M. Of. nr. 566/30 iun. 2006 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea 
bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi 
pentru prorogarea unor termene 

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2009 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 

7 modificări prin L. or. 69/2007 M. Of: nr. 215/29 mar. 2007 
Lege privind modificarea lit, b) şi c) ale art. 10 din Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie 

8 modificări prin L. nr. 77/2009 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
nr. 50/2006 privind unele măsuri-pentru asigurarea bunei 
functionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru 
prorogarea unor termene 

rnodţfîcă art. S al.in. (1), art. 7 alin. (3), 
art.8, art. 13, art.17 lit. e),g) şi',), art. 18 
alin. (1), (2), (4) şi (6), art.22, art.26, 
art.27, art.29; 
introduce alin. (4) la art.5, art. 6 1, 
art.8_1, art. 8_2, art. 13_I , lit. dl,) la 
art.17, lit j) şi k) la art.17, alin. (7) şi (8) la 
art. 18, Secţiunea 4_11a Cap. III cu art. 
18_1-18- 5, alin. (2) la art. 31; 
abrogă art.25 alin. (3), art. 3 2 

rrzodifică art. 17 lit.d); introduce art. 13_2 

modif că art. 10 lit, a), art. 17 partea 
introductivă; 

introduce art. 26_i 

abrogă art. 29 al in. (2) 

rr2odifcă art. 10 lit. b) şi c) 

aprobă cu rnodificări 0. U.G. nr. 50/2006 
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9 modificări prin ' L. nr. 187/2012 M. Of. nr, 757/12 nov. 2012 

10 modificări prin 

11 modificări prin 

Loge pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
` Codul penal 

(v. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 

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

L. or. 320/2015 M. Of. nr. 928/15 dec. 215 
Loge pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea $i sancţionarea 
faptelor de corupţie 

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 458/2017 M. Of. nr. 890/13 •nov; 2017 
de neconst. prin Decizia nr. 458 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, raportate la art. 13_2 din acelaşi act 
normativ, cu referire la infracţiunea de abuz în serviciu 

13 cornpletat prin L. or. 160/2019 M. Of. nr. 629/29 iul. .2019 
Lege privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

14 modificări prin L. or. 283/2020 M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020 
Lego privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sanc~ionarea faptelor de corupţie şi pentru 
dispunerea altar rnăsuri de transpunere a Directivei (UE) 
2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5- 
iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal 

la data de 1 febr-uarie 2014, nlodifică art. 
5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 13_1, 
art. 13_2, titlul sect. a 4_I -a de la cap. III. 
art. 18_1, art. 182, art. 18_3, art. 18_5, 
art. 25 alin. (4); 

. introduce alirl. (5) la art. 25; 
abrogă art. 6_i, art. 8, art. 8_I, art. 8_2, 

art. 9, art. 14, art. 17, art. 18, art. 19 

rnodiflca , la 1 februarie 2014, art. 26; 
ahrogă art. 21, art. 26_i,  art. 27, all. 3.0, 
art. 31 

respinge O. U. G. nr•. 12 4/2005(cojz for-rn art. 
II din L. nr. 320/2015, efectele juridice 
produse in perioada de apl.icare a O. U. G. 
nr. 124/2005 se rnenţin.) 

art. 15, raportat la art. 13_2, cu referir-e la 
infracfiunea de ahuz in serviciu 

introduce aim . (2) la art. 12 

modi fică art. 18_1 alirz. (1) $i (2), art. 182 
alirz. (1) şi (2), art. 18_3 aliri. (1) şi (2) 
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L. nr. 135/2010 M. Of. nr. 486/15 iul. 2010 

~ Lege priVlnd Codul de procedură penală 
(v. Decizia I.C.C.J. 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 I.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 I.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 I.C.C.J. nr. 496/2015 - M. Of. nr. 
708/22 sep. 2015 (art. 335 aim . (4)) 

I promulgată prin D. or. 774/2010 M. Of. or. 480/15 iul. 2010 
Decret pentru promulgarea Legli privind Codul de procedură 
penală 
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~ 2 modi~~,ări prin ` L., nr. ~55120~ 3 M, C3f. nr, ~~ 51~ 4 aug: 20'i 3. 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 

~ completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale 

:4o-~$4~~ . . . .  ~ :7R?.'v'eâ'ia ~. ik"«,"~~~'.x~'rY'.~E'?L'~R's'.,'..~4'.'+~`ab^•C~~S::~:.x~"~?Y%`3i;c`.AY'~"'Ma?~%z.V^'FVK: 

rnodzfîcă, la 1 februarie 2014, art. 1 aim . 
(2), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (3) şi 

(6), art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 17 
alin. (2), art. 19 alin. (1) şi (3), art. 20 alin. 
(6) şi (7), art. 21 a/n. (1) şi (3), art. 24 alin. 
(2), art. 25 aim . (1), art. 25 aim . (5), art. 26 
al/n. (1) şi (3), art. 27 alit?. (2) şi (7), art. 
31, art. 36 alin. (1) lit, a) şi b), art. 38 al/u. 
(1) lit. d), art. 40 alin. (1), art.. 40 al/n. (4), 
art. 43 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 53 lit. 
e) şi f), art. 56 alin. (1) şi (3) - (5), art. 58 
al/n. (3), art. 63 a/in. (3) şi (4), art. 64 alin. 
(4), art. 65 alin. (4), art. 67 alin. (4), art. 69 
al/n. (2), art. 71, art. 72 al/n. (1), (5) şi (6), 
art. 73 al/n. (3), (4) şi (5), art. 74 alin. (1) -
(3), art. 75 al/n. (2) - (4), art. 76, art. 80 
a//n. (1), art. 85 alin. (2), art. 86, art. 88 
a/ir7. (3) şi (4), art. 91 alin. (2) şi (3), art. 92 
denumirea 1nar inala, art. 92 alin. (1), (6) 
şi (7), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1), (3) 
şi (4), art. 97 alin. (2) lit. e), art. 100 alin. 
(3); art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (3), art. 
105 al/n. (4), art. 106, art. 107 alin. (1), 
art. 108 al/n. (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), denunzirea cap. IV din tidal IV al 
Părţii generale, art. 138 alin. (1), (2), (9) -
(11) şi (13), art. 139 alin. (?) şz (4), art. 142 
alin. (2), art. 143 alin. (4), art. 144 alias. 
(3), art. 146 alin. (3), art. 148, art. 149, art. 
150, art. 151 alin. (3) /it. c) şi alin. (8), art. 
152, art. 153, denun2irea cap. V din titlullV 
al Părţii generale, art. 154, denunzirea 
cap. VI dill titlul IV al Părţii generale, art. 
157, art. 158 alin. (2) /it. b) şi d), art. 158 
alin. (7) /it. i), art. 158 alin. (8), art. 159 
alin. (10), art. 159 alin. (14) /it. c), art. 162 
alin. (4) şi (5), art. 168 denunzirea 
nzargznală, art. 168 alin. (2), art. 168 alin. 
(6) /it. f), art. 168 al/n. (8), art. 168 alin. 
(11), art. 168 alin. (12), art. 168 alin. (13) 
/it, a), art. 170 a//n. (1), art. 170 alin. (2), 
denumirea cap. VII dirt titlul IT' al Părţii 

generale, art. 172, art. 173 alin. (2), art. 
178 al/n. (4)/it. b), all. 184 alin. (1), (3), 
(14) şi (16), art. 185 alin. (8)/it. e), art. 188 
a//n. (1) şi (2), art. 189 alin. (3), art. 190 
a//n. (1), (5) şi (7) - (10), art. 191 alin. (1), 
(3) şi (4), art. 192 denurnirea marginală şi 
aliui. (1), art. 193 alin. (2) şi (3), art. 194 
denunzirea marginală, art. 195 denumirea 
rnarginala şl partea tntroductivă a a/In. (1), 
art. 196 alin. (3), art. 198 al/n. (1) şi (2), 
art. 203 al/n. (2) şi (5), art. 204 alin. (1), 
(2), (6), (11) şi (12), art. 205 alias. (2), (6) şi 
(10), art. 206 alin. (7), art. 209 alin. (4), 
art. 210 al in. (2) şi (6), art. 212, art. 213, 
art. 215 alin. (2) /it. d), art. 215 alin. (S) şi 

(7)- (9), art. 216 a//n. (2), art. 217, art. 220 
alin. (?), art. 221 alin. (2) /it. b) şi alin. (7), 
art. 228, art. 231, art. 238 alin. (2), art. 
239 al/n. (2), art. 240 aliri. (1), art. 241 
al/n. (1) /it. d), art. 242 alin. (5), (7) şi (8), 
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art. 243 alin. (4), art. 249, art. 253, art. 
257 alirl. (2), (5) şi (6), art. 259 alir7. (5), 
art. 260 alin. (2), art. 261 aim . (4), art. 262 
aim . (2), art. 263, art. 266 aliri. (1), art. 
276 alirl. (1) şi (3), art. 283 aim . (4) lit. g), 
art. 283 aliri. (4) lit. o), art. 284, art. 286 
alin. (4), art. 288 alirz. (2), art. 289 alirz. 
(2), art. 291, art. 293 alin. (3) şi (4), art. 
294 alirl. (1) - (3), art. 296 aliii. (2) şi (3), 
art. 298 alin. (2), art. 305 alirz. (3), art. 306 
alir7. (1) şi (5), art. 308, art. 309 alin. (1), 
art. 311 alin. (1) şi (2), art. 315 alin. (1) şi 
(?), art. 316 alin. (1), art. 318, art. 321 
aim . (2), art. 326,  art. 328 al irz. (1), art. 
334 aliii. (2), art. 33.5 alin. (2) - (4), art. 
339 alin. (4), art, 341, art. 342, art. 343, 
art. 344, art. 345, art. 346, art. 347, art. 
349, art. 351 alirz. (2), art. 352 alirz. (7), (8) 
şi (10) - (12), art. 353 denurnirea 

rnarginală şi alirz. (1), (2) şi (7), art. 356 
alin. (4), art. 360 alirz. (2), art. 363 alirz. 
(4), art. 366, art. 368 al/n. (1), (2) şi (4), 
art. 370 alii1. (2) şi alin. (4) lit. e), art. 374, 
art. 375, art. 377, art. 378 al/n. (1) şi (3) -
(_5), art. 381 aim . (3), (6), (8), (10) şi (12), 
art. 386 alin. (1), art. 391 alir~. (1), art. 

395, art. 396 alira. (3), (4) şi (8), art. 39.9 
alirz. (8) şi (9), art. 403 alir2. (2) şi (3), art. 
404 aliri. (1) - (3) şi (7), art. 407, art. 409 
alirz. (1) lit. c), art. 412, art. 420 alirz. (12), 
cap. IV dirt titlul III al Părţii speciale 
devine secţiunea 1 din cap. V titlul III al 
Părţii speciale, secţZunZle 1-3 ale cap. V din 
titlul III al Păr ţii speciale devin secţiunile 2-
4 ale cap. V din titlul III al Părţii speciale, 
art. 426, art. 429 aliii. (1), art. 434 aliri. 
(2), art. 436 aim . (1) lit. b), art. 438 aliri. , 
(1) pct. 1, art. 439 alirz. (1), art. 440 alirz. . 
(2), art. 441 alirz. . (1), art. 453 alirz. (3) şi 
(4), art. 459 alir2. (1), art. 460 alirz. (1), art. 
465 alirl. (3), (4) şi (12), art. 466 alin. (1) -
(3), art. 468 al in. (1), art. 469, art. 471 
alin. (1), art. 473 alirz. (1), (2) şi (9), cap. 
VI din titlul III al părtii speciale, 
denuniirea secţiunii a 2-a, art. 475, art. 
476, art. 477, art. 482 lit. h), art. 485 al/n. 
(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 alirz. (1) şi (2), 
art. 503 alir7. (2), art. 506 alin. (4), art. " 
509 alirz. (3), art. 511, art. 516 alira. (2), 
art. 523 a.lir7. (2), art. 524, art. 525, art. 
526 alin. (3), art. 528 al/n. (2), art. 548 
alin. (1), art. 554 alin. (2), art. 555 alin. 
(1), art. 556 alin. (1), art. 557 denurnirea 
rnarginală, art. 559, art. 560 alijz. (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 alirti. (1), art. 587 al/n. (4), art. 588 
alin. (1), ("3) şi (4), art. 589 alirz. (1) lit, a), 
art. 591 alin. (3), art. 592 aim . (1); 
introduce al/n. (6) la art. 25, lit. c_I) la art. 
36 alin. (1), lit. e) - Ii,) la art. 38 alin. (1), 
/it. d) şi e) la art. 39 alirr. (1), secţiunea a 6-
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a după all. 63, a/in. (S) şi (6) la art. 64, lit. 
g_1) la art. 81 a/in. (1), a/in. (2) /a art. 81, 
/it. a_1) /a all. 83, /it. g 1) l•a art. 83, a/in. 
(8) la art. 94, a/in. (3) /.a art. 97, a/in. (4) 
l.a art. 108, a/in. (9) la art. 140, art. 142_1, 
a/in. (2_I) la art. 143, a/in. (16) la art. 168, 
secţiunea a 3-a după art. 168, a/in. (2_I) - 
(2_5) la art. 170, art. 1811, a/in. (17)/a 
art. 209, a/in. (4) /.a art. 218, a/in. (4) l.a 
art. 220, a/in. (11) la art. 222, a/in. (3) /a 
art. 227, a/in. (4_I) la art. 230, a/in. (1 _I) 
la art. 241, art. 252_i - 2524, aliri. (8) la 
art: 257,  a/in. (71)/a art. 259, a/in. (13) 
la art. 259, a/in. (2_i) şi alin. (7) la art. 
260, art. 261_1, denufnirea rrzarginală /a 
art. 267, /it. d) la art. 275 a/in. (1) pct. 2, 
art. 294_l, a/in. (4) la art. 305, a/in. (6) şi 

(7) la art. 306, a/in. (5) la art. 315, a/in. (5) 
la art. 335, a/in. (10) la art. 353, a/in. (6) la 
all. 364, a/in. (10) la all. 396, a/in. (10) /a 
art. 399, a/in. (4) /•a all. 403, a/in. (41) la 
art. 439, a/in. (5) la all. 466, all. 4741, 
art. 477i, cap. Ii după art. 488, cu art. 
488_1- 488_6, /it. d) la art. 501 a/in. (1), 
art. 501_i,  cap. IX după art. 549 cu art. 
549_1, a/in. (6) la art. 553, a/in. ('11)/a 
art. 556, a/in. (2_I) la art. 556, a/in. (10)/a 
art. 557, 7, all. 581_i după titlul secţiunii 1 a 
cap. III al titlztilui T' al Părţii speciale, 
secţiunea 1_I după art. 582, alira. (5) /.a all. 
599; 
ahrogă art. 24 a/in. (3), all. 25 a/in. (4), 
art. 26 a/in. (4), art. 102 a/in. (5), art. 111 
a/in. (2) /it. g), all. 116 a/in. (5), art. 124 
a/in. (6) şi (7), art. 129 a/in. (2), art. 155, 
art. 170 a/in. (3), art. 174 a/in. (3), art. 210 
a/in. (4), art. 215 a/in. (10) - (15), art: 241 
a/in. (1) /it. e) = g), all. 261 a/in. (6), art. 
283 a/in. (4) /it.],), all. 286 a/in. (3), art. 
353 a/in. (5), art. 361 a/in. (1), art. 388 
a/in. (5), all. 438 a/in. (1) pct. 2-6, 9, 10, 
13 şi 14, all. 480 a/in. (3), art. 506 a/in. (3) 
şi a/in. (5), art. 512, art. 523 a/in. (1) /it. e), 
art. 590 a/in. (3) 

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 58/2016 M. Of, nr. 285/14 apr. 2016 

4 admisă excepţie D.CC. nr, 599/2014 M. Of. .nr. 88615 dec. 2014 
de neconst. prin Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alias. (1) lit, f) şi 
art. 341 alias. (5)-(8) din Codul de procedură penală 

rnodi fică art. 56 a/in. (3) lit. b), all. 206 
-a/in. (1) psi (2), art. 309 a/in. (1), art. 4741, 
art. 4771; 
introduce a/in. (6)/a art. 56, cap. 111_I cu 
art. 425_i 

Ac/mite excepţia de neconstituţionalitate a 
dispo:iţiilor art. 341 a/in. (5) şi constată 
că solu,ţia legislativă potrivit căreia 

judecătorul de cameră pr+elirninară se 
pronunţă asupra plângerii „fără 

par~ticiparea petentului, a procurorului ş'i a 
intirna/ilor" este neconstituţională. 
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5 admisă exceptie D.C.C. nr. 641/2014 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014 dispoziţiile art. 344 a/in. (4) sunt 
de neconst. prin 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. or. 641/2014 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014 . 
de neconst. prin 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 

7 admisă excepţie D.C.C. or. 641/2014 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014 
de neconst. prin Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare Ia 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 O.U.G. or. 82/2014 M. Of. nr. 911/15 dec. 2014 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Şi completarea Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 

aprobată cu modificări prin L. nr. 75/2016 M. Of, nr. 334/29 apr. 2016 

9 admisă excep~ie D.C.C. or. 712/2014 M. Of. or. 33115 ian. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Codul 
de procedură penală 

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 66312014 M. Of. or. 52/22 ian. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul 
de procedură penală 

11 admisă excepţie D.C.C: nr. 76/2015 M. Of. nr. 174/1.3 mar. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 76 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza a 
doua din Codul de procedură penală 

12 admisă excepţie D.C.C. or. .166/2015 1ti11. C3f. nr. 264/21 apr, 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 166 din 17 rnartie 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 

13 rr?QdEf#cari priri D.C.C. nr. /66/2015 M. Of. or. 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 

r7ecorzstituţiojaale 

adrnite excepţia de neconstituţionalitate şi 

constată că soluţia /egislativă cuprinsă în 
art. 345 a/in. (1) şi în art. 346 a/in. (1), 
potrivit căreia judeătorul de canreră 

prelirn.inară se pronunţă „fără participarea 
procurorului şi a inculpatului ", este 
rZeconstitutlonala , 

adrraite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că dispoziţiile art. 347 a/in. (3) - 
raportate la cele ale art. 344 a/in. (4), art. 
345 a/in. (1) şi art. 346 a/in. (1) sunt 
neconstituţlonale 

modij că art. 216 a/in. (3); 
introduce a/in. (7) /a art. 207, a/in. (5)/a 
art. 205, art. 215_i 

art. 211-217 

constată că solupa legislativă cuprinsă in 
art. 341 alirz. (10) potrivit căreia 

judecătorul de carneră prelirrainară se 
pronunţă „fără participarea procurorului 

. şi a inculpatului" este neconstituţională 

constată că soluţia legislativă de excludere 
a procurorului de /a dezbaterea 
contradictorie a probe/or cuprinsă în art. 
374 a/in. (7) teza a doua este 
neconstZtl.Gţlonala 

art. 5491 a/in. (2) 

suspendă perctru 45 zile dispoziţiile art. 
549_1 aim . (2) (termenul se îrnplineşte /a 4 
iunie 2015) după care operează dispoziţiile 

art. 147 din. Constituţie ' 
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14 admisă excepţie D.C.C. nr. 166/2015 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015 
de neconst, prin 

r 

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 

15 admisă excepţie D.C.C. or. 166/2015 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015 
de neconst. prin 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 

16 admisă excepţie D.C.C. or. 336/2015 M. Of. nr. 342/19 ma! 2015 
de neconst. prin' Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015 referitoare Ia excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul 
de procedură penală 

17 admisă excepţie D.C.C. or. 235/2015 M. Of, or. 364/26 ma! 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 235 din 7 aprilie 2015 referitoare Ia excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiiior art. 484 alin. (2) şi ale art. 
488 din Codul de procedură penală 

18 admisă excepţie D.C.C. or. 361/2015 M. Of. nr. 419/12 iun. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 361 din 7 ma! 2015 referitoare Ia excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-222 şi art. 241 aim . 
(1_1) lit, a) din Codul de procedură penală 

19 modificări prin D.C.C. or. 361/2015 M. Of. or. 419/12 jun. 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 

20 rnodificări prin O.U.G. nrr. 24/2015 M. Of. or. 473/30 iun. 2015 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Leg!! nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală 

aprobată cu modificări prin L. nr. 116/2016 M. Of. nr. 418/2 iun. 2016 

21 admisă excepţie D.C.C. or. 423/2015 M. Of, or. 538/20 iul. 2015 
de neconst, prin Decizia nr. 423 din 9 iunie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488_4 aim . (5) din 
Codul de procedură penală şi ale art. 105 din Legea or. 
255/2013 pentru punerea în aplicare a Leg!! nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale . 

constată că solzrţia legislativă cuprinsă în 
art. 549_I al/n. (3), pott"IVIt căreia 

judeătoncl de carneră preliminară se 
pronun.ţă "în camera de conSlllu, fără 

participar•ea procurorul.ui on a 
persoarlelor prevăzute la alin. (2)" este 
neconstltuţlonala 

şi constată că soluţia legislativă cuprinsă 

în art. 549_1 al/n. (5), potrivit căreia 
instanţa ierarjiic superioară oil completul 
competent se pronunţă "fără participarea 
procurorului şi a persoanelor prevăzute la 
alin. (2) " este r-leconstituţional.ă 

dispoziţzile art. 235 alin. (1) sunt 
constiticţionale în nzăsura în care 
n.erespectarea ternnenului „ Cu cel puţin 5 
zile înainte de expirarea dur,atei arestărrr. 

preventive" atrage incidenţa art. 268 al/n. 
(1) 

dispoziţiile art. 488 precurir şi sol.uţia 

legislativă cuprinsă în art. 484 alirz. (2) 
care exclude persoana vătănzată, partea 
civilă şi partea responsahilă civilrnente de 
la audierea înfaţa instanţei de fond, sunt 
neconstituţionale 

art. 222 

suspendă pentru 45 zile dispoziciile all. 
2 22(termenul se împlineşte la 26 iulfe 
2015)după care operează pnevederile art. 
147 din constituţie 

nzodifică art. 207 al/n. (6), art. 208 alin. 
(4), art. 222 

dispoziţiile art. 488_4 al/n. (5) şi constată 

J că soluţia legislativă potrivit căreia 

contestaţia privind durata procesului penal 
se soluţionează „fără participarea părţilor 

şi a procznrorului" este neconstituţională 
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22 admisă excepţi'e D.C.C. nr. 506/2015 M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 
de neconst, prin 

~ 

Decizia nr. 506 din 30 iunie 2015 referitoare fa excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul 
de procedură penală 

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 542/2015 M. Of. nr. 707/21 sop. 2015 
de neconst: prin Decizia nr. 542 din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituisionalitate a dispoziţiilor art. 431 alfn. (1) din Codul 
de procedură penală 

24 admisă excepţie D.C.C. nr. 552/2015 M. Of. nr. 707/21 sep. 2015 
de neconst. prin 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. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), 
art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din 
Codul de procedură penală 

25 admisă excepţie D.C.C. nr. 553/2015 M. Of. nr. 707/21 sep. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 553 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstitu~ionalitate a dispoziţiilor art. 223 alfn. (2) din Codul 
de procedură penală 

26 admisă excepţie D.C.C. nr. 496/2015 M. Of. nr. 708/22 sep. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 496 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul 
de procedură penală 

27 admisă exceptie D.C.C. nr: 631/2015 M. Of. nr. 831/6 nov. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 631 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alfn. (2) şi (3), art. 
345 alin. (3), art. 346 alfn. (2) şi art. 347 alin. (1) din Codul de 
procedură penală 

28 admisă excep~ie D.C..C.. nr. 591/2015 M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 591 din 1 octombrie 2015 referitoare Ia excep~ia de 

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 alfn. (10) din Codul 
de procedură penală 

30 rnodificări prin D.C,C. nr. 740/2015 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. 459 alin. (2) şi constată că solul`ia 
legisl•ativă potrr•vtt căreia adm.isibilttatea în 
principiu a cererr•i de revi:uire se 
exarrlir7ează de către instanţă „,fără citarea 
părţilor " este n.econstituţională 

art.431 alin. (1) (soluţia legislativă potrrvrt 
căreia adrnisibilitatea în principiu a 
contestaţiei în anulare se exarniraează de 
către irzstan(ă 'fră citarea părţil•or') 

art. 3 alin.(3) te:a a doua (soluţia 

legislativă conform căreia exercitarea 
ficncţiei de verifr•care a legalităţii 

netrirniterii în judecată este compatibil•lă cu 
e.x:ercitarea funcţiei de judecată) 

art. 223 a•/in. (2) (cu referire la sintagrr2a 
"traffic de stupejiante") . 

art. 335 alin. (4) şi constată că soluçia 
legislativă•potrivit căreia jzidecătorul de 
carneră preliminară hotărăşte „jâră 
par.ticiparea procurorului• şi a srlspectului 
sau, după ca.~, a inculpatului" este 
neconstltutlonala ~ 

soluţia legislativă cuprinsă în art. 347 alirz. 

(1) din Codul de procedură penală potrivit 
căreia nurnai „procurorul şi inculpatul" 
pot face contestaţie cu prn'ire la rnodul de 
solu/ionare a cerer•ilor şi a excepţiilor, 

precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la 
art. 346 alin. (3)—(5) 

art. 440 alin. (2) (sintagrna„ dacă cererea 
este vădit nefondată ") 

art. 222 alin. (10) 

suspendă pentru 45 de pile dispoziliile art. 
222 alin. (10) (termenul se îrnplineşte la 29 
ianuarie 2016) după care operează 

prevederile art. 147 din Constituţie 
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31 rnodifibări prin ' L. nr. 318/2015 M. Of. nr. 961/24 dec. 2015 
Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

32 admisă excepţie D.C.C. nr. 733/2015 M. Of. nr. 59/27 ian. 2016 
de neconst, prin 

33 modificări prin 

Decizia nr. 733 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 afin. (6) lit. c) şi 
afin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală 

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

34 admisă excepţie D.C.C. nr. 126/2016 M. Of. nr. 185/11 mar. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 126 din 3 martie 2016 referitoare Ia excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 afin. (2) fit. d), art. 
452 afin. (1), art. 453 afin. (1) lit. f), precum şi ale art. 459 afin. 
(2) din Codul de procedură penală 

35 adrnisă excepţie D.C.C. nr. 51/2016 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul 
de procedură penală 

36 modificări prin O.U.C. nr. 6/2016 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal 

J7 adrnisă excepţie D.C.C. nr. 23/2016 M. Of. nr. 240/31 mar. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de 
procedură penală 

38 irnodificări prin D.C.C. nr. 23/2016 M. Of. nr. 240/31 mar. 2016 
Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de 
procedură penală 

39 adrnisă excepţie D..•C,C. nr. 24/2016 M. Of. nr, 276/12 apr. 2016 
de :neconst. prin Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul 
de procedură penală 

40 admisă excepţie D.C.C. nr. 44/2016 M. Of. nr. 306/21 apr. 2016 
de neconst, prin Decizia nr. 44 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 afin. (3) lit. d) din 
Codul de procedură penală şi ale art. 125 afin. (3) din Codul 

• penal 

rzzodif că art. 252 aim . (8), art. 252_I ali~z. 
(4); 
abrogă art. 252_i  alin. (5) 

art. 341 alirz. (6) lit. c) şI art. 341 alirz. (7) 
pct. 2 lit. d) 

suspendă pentru 45 de -ile dispoziţiile art. 
341 afin. (6) lit. c) şi ate art. 341 aim . (7) 
pct. 2 lit. d) (term.enul se împlineşte la 12 
martie 2016), după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie 

soluţia legislativă cirprinsă în art. 453 alin. 
(1) lit. ~, care nu lifnitează cazul de 
revizrire la cauza în care a jOst Invocata 
excepţia de neconstitulionalitate, este 
neconstitutională 

sintagrna „oni de alte organe specializate 
ale statului " din cupnlnsul dispoziţiilor art. 
142 alin. (1) este neconstituţionâlă 

modifică art. 57 alirz. (2), art. 142 afin. (1) 

introduce afin. (1 _1) la art. 142 

art. 318 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispo:iţiile art. 318 (termenul se înplineşte 

la data de 15 rnai 2016) după care 
operează prevedenile art. 147 din 
Constitutie 

art. 250 alirz. (6) - soluţia legislativă care 
nu permite şi contestarea luării rnăsurii 

asigurătorii de către judecătorul de carneră 

prelirninară on de către instanţa de 
judecată 

art. 399 aim . (3) lit. d) în ynăsura în care se 
rRef eră nurnai /a nrăsunil e educative 
nepnivative de libertate 
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41 modificări prin . L. nr. 75/2616 Ni. 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 

»todifică art. 138 al/n. (1) l.it. j), art. 152 
denurrTirea margirială şi al/n. (1), art. 205 
a/in. (1), art. 216 a/in. (3), art. 344 al/n. ('2,)-
(4,), art. 345, art. 346 a/in. (1) şi (2), art. 
347 alirl. (1) şi (3), art. 348 a/in. (2), art. 
367 a/in. (8), art.. 440 a/in. (1) si (2), art. 
476 al/n. (2), art. 524; 
introduce a/in. (7 1) la art. 154, a/in. (7) la 
art. 207, a/in. (8)/a art. 208, art. 215_1, 
a/in. (4_I) şi (4_2) la art. 346, a/in. (‚4)/a 
art. 347, lit. b_I ) la al/n. (1) al art. 523 
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42 rnodificări prin' 

~ 

O.U.G. nr. 13/2016 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 

modzfică art. 3 al/n. (3), art. 25 al/n. (s), 
art. 36 alin. (1) lit, a), art. 45 al/n. (1), art. 
56 aim . (3) lit. b), art. 59 alin. (1), art. 68 
al/n. (8) şi (9), art. 68 al/n. (10), art. 72 
al/n. (1), art. 75 al/n. (3), art. 81 alirl. (1) 
lit. g_1). art. 90 lit. c), art. 111 al/n. (5), 
art. 113, art. 124 al/n. (5), art. 138 alin. 
(12) si (13), art. 139 aim . (2), art. 142 al/n. 
(2), art. 144 al/n. (1) şi denumirea 
marginală, art. 147 alin. (9), art. 148 al/n. 
(1) lit, a), art. 148 al/n. (9), art. 150 al/n. 
(1) lit, a), art. 151 al/n. (1), (3) şi (Ş), art. 
153 al/n. (1), art. 172 al/n. (12), art. 174 
al/n. (2), art. 190 alirz. (5), all. 204 al/n. 
(7), art. 205 al/n. (7), art. 209 al/n. (7), art. 
213 al/n. (6), art. 215 alin. (5), (8) şi (9), 
art. 219 al/n. (9), art. 223 alin. (2), art. 230 
alin. (5), art. 235 al/n. (3) şi (4), art. 238 
aim . (1), art. 241 al/n. (1) lit, a) şi b), all. 
241 al/n. ('ii), art. 242 al/n. (5), art. 243 
al/n. (2), art. 251, art. 259 al/n. (7), art. 
274 al/n. (1) şi (2), art. 275 al/n. (1) pct. 3 
lit, a), art. 275 al/n. (6), art. 283 al/n. (4) 
lit. o), art. 283 al/n. (‚4,1/it. q), art. 294_1, 
art. 305 alin. (1) - (3), art. 308, art. 311 
al/n. (2), art. 314 al/n. (1) lit. b), art. 315 
al/n. (2) lit, e), art. 315 al/n. (5), art. 318, 
art. 319 al/r7. (1), art. 335 al/n. (3) ş/ (4), 
art. 335 al/n. (5), art. 339 al/n. (1), (2) şi 

(4), art. 340 al/n. (1), art. 341 al/n. (2) şi 

(5), art. 341 al/n. (8) - (10), art. 364 al/n. 
(1), (4) şi (6), art. 368 al/n. (4), art. 374 
al/n. (4) şi (7), art. 396 al/n. (3) şi (10), art. 
399 al/n. (3) lit. a) şi d), art. 399 al/n. (4), 
(9) şi (10), art. 404 al/n. (6), art. 407 al/n. 
(1), art. 409 al/n. (1) lit. a), art. 410 al/n. 
(2), all. 421 pct. 2 lit. a) şi b), art. 424 al/n. 
(2), art. 426/it. c)-h), all. 428, art. 431 
al/n. (I), art. 434 al/n. (2) lit, a) şi c), art. 
453 al/n. (1) lit.. f, art. 459 alin. (2), art. 
467 al/n. (1), art. 478 al/n. (6), art. 479, 
art. 480 al/n. (1), art. 484, art. 485 al/n. 
(1), all. 488 al/n. (1) - (3), art. 488 al/n. (4) 
lit. b), art. 488_4 al/n. (5), art. 549_1, 
denurnirea sect unii 1 a titlului V Cap. III, 
art. 581_i  al/n. (2); 

introduce al/u . (9_I) la art. 68, lit. g_2) la 
art. 81 al/n. (1), al/n. (6) - 10) la art. 111, 
art. 1461, al/n. (2_I) /a art. 151, art. 
168_1, al/n. (3) - (5) la art. 171, al/n. (2_I) 
la art. 174, art. 2081,_ al/u.. (6_i) la art. 
213, al/n. (8_1) la art. 215, al/n. (4_i) şi 

(42)/a art. 242, al/n. (13) la art.246, al/n. 
(14) la art. 248, al/n. ('51)/a art. 250, all. 
250_1, al/n. (7) la art. 275, lit. o_I) la art. 
283 al/n. (4), lit. di,) la art. 286 al/n.' (2), 
al/n. (11)/a art. 289, al/n. (4 1) la art. 335, 
aliui. (6) la all, 335, al/n. (3) - (5) la art. 
340, al/n. ('51)/a art. 341, al/n. (7 1) la 
art. 341, al/n. (6) la art. 369, al/n. (1_I) şi 

(12)/a art. 375, al/n. (4) la art. 480, alin. 
(4) la art. 532, al/n. (2_I) la art. 597, art. 
601_i,' 
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43 iilodificări prin L. nr. 116/2016 M. Of, nr. 418/2 iun. 2016 
Loge privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

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

45 admisă excepţie D.C.C. nr. 601/2016 M. Of. nr. 733/21 sep. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) cu referire 
Ia art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală 

46 rnodificări prin D.C.C. nr. 501/2016 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 
Ia art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală 

47 admisă excepţie D.C.C. nr. 432/2016 M. Of, nr. 841/24 oct. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 432 din 21 iunie 2016 referitoare Ia excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 436 alin. (2), art. 439 
alin. (4_1) teza întâi şi art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală 

48 admisă excepţie D.C.C. nr. 540/2016 M. Of. nr. 841/24 oct. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi 
din Codul de procedură penală 

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 procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

~ 

50 admisă excepţie D.C.C. nr. 614/2016 M. Of. nr. 062/28 nov, 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 614 din 4 octombrie 2016 referitoare la excep~ia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215_1 alin. (2) şi aim . 
(5) din Codul de procedură penală 

abrogă all. 170 alin. (4) - (6), art. 27 
alin. (3), art. 228 alin. (1), art. 470, art. 
477 alin. -(4) 

nzodi fică art. 222  alin. (10) 

introduce alin. (61)/a art. 404 

art. 428 alin. (1) Cu referire la art. 426 /it. i) 

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
428 alin. (1) cu referire la art. 426 /it. i) 
(termenul se îrplineşte la 5 nor. 2016) 
după care operează prevederUe art. 147 
din Constitutie 

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

soluţia legislat.ivă cuprinsă în dispoziţiile 

art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de 
procedură penală, care exclude atacarea 
Cu recurs în casaţie a deciziilor pronunţate 

de înal.ta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca 
instanţă de apel 

modi f ică all. 434 alin. (1), art. 437 alin. (1) 
/it. a) şi d), art. 439 alin. (4_1), art. 440 
alir7. (2); 

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

abrogă art. 436 alin. (2) 

art. 215_I alin. (2) (în rnăsura în care 
prelungZrea n1 asurll pr"even tire a 

-controlului judiciar se face cu aplicarea 
prevederilor art. 212 alin. (1) şi alin. (3) 
din Codul de procedură penală) 
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51 adf'nisă excepţie D.C.C. or. 586/2016 M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016 
de neconst. prin 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 

52 rnodificări prin O.U.G. or. 13/2017 M. Of. or. 92/1 feb. 2017 
Ordonanţă de urgenţăipentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală 

respinsă pŃn L. nr. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 

53 rnodificări prin O.U.G. nr. 14/2017 M. Of. or. 101/5 feb. 2017 
Ordonanţă de urgenţă_ privind abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvemului 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 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 

54 admisă excepţie D.C.C. nr. 625/2016 M. Of, nr.' 107/7 feb. 2017 
de neconst. prin 

55 modificărî prin 

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

L. or. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2017 pentru modificarea şi cornpletarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

56 modificări prin L or. 9/2017 M. Of. or. 144/24 feb. 2017 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvemului or. 13/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, precurn şi pentru 
modificarea Legii or. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală 

57 adrnisă excepţie D.C.C. or. 704/2016 M. Of. or. 158/2 mar. 2017 
de neconst. prin Decizia nr. 704 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepţią 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (7) şi art. 
238 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală, in 
varianta anterioară modificării prin art. II pct. 54 din Ordonanţa 

. de urgenţă a Guvernului or. 18/2016 

58 admisâ excepţie D.C.C. or. 22/2017 M. Of. or. 159/3 mar. 2017 
de neconst. prin Decizia nr. 22 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) din Codul 
de procedură penală 

art. 25 alin. (S) cu referire l.a dispoziţiile 

art. 16 alin. (1) lit. ,  din codul de 
procedură penală 

r7lodlf ca art. 25 aim . (5), art. 215_I alin. 

(2)' 
introduce alir2. (3) la art. 290 si alin. (1_1) 
1•a art: 557 

modifică art. 25 alirz. (5) şi art. 2151 alin. 

(2) 

abrogă art. 240 alin. (3) şi art. 557 aim . 
(1_I) 

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 

art. 70 din Codul de procedură penală, 

care stabileşte că asupra cererii de 
recu_area proczrrorislzri fornzulată în faza 
de judecată, în faza ca»ierei prel111Zrr2are 
sau în faţa judecătorului de drepturi şi 

libertăţi se pronunţă procurAorul ierarizr•c 
superior este neconstituţional.ă 

respinge ®. tJT G. nr. 13/2017 

nzodif/că art. 25 a/in. (5) şi art. 215_1 aim . 
(2) 

art. 238 alin. (1) teza f nală din Codul de 
procedură penală în >>arianta anterioară 

rnodif cării prin art. II pct. 54 din 
Ordonanţa de urgeniă a Guvernului nr. 
18/2016 

art. 220 alin. (1) 
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59 modifi'Lări prin D.C.C, or. 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 

60 admisă excepţie D.C.C. or. 17/2017 M. Of. nr. 261/13 apr. 2017 
de neconst. prin 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 

61 admisă excepţie D.C.C. or. 90/2017 M. Of. or. 291/25 apr. 2017 
de neconst. prin Decizia nr. 90 din 28 februarie 2017 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (3) din Codul 
de procedură penală 

62 admisă excepţie D.C.C. or. 18/2017 M. Of. or. 312/2 mai 2017 
de neconst. prin Decizia or. 18 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul 
de procedură penală 

63 admisă excepţie. D.C.C. or. 2/2017 M. Of. or. 324/5 mai 2017 
de neconst. prin Decizia or. 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 

64 admisă excepţie D.C.C. or. 2/2017 M. Of. or. 324/5 mai 2017 
de neconst. .prin Decizia or. 2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 aIin. (2) din Codul de procedură penală 

65 admisă excepţie D.C.C. or. 212017 M. Of. or. 324/5 mai 2617 
de neconst. prin Decizia or. 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 

66 admisă excepţie D.C.C. or. 257/2017 M. Of; or. 472/22 iun. 2017 
de neconst. prin Decizia or. 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 

67 admisă excepţie D.C.C. or. 244/2017 M. Of: or. 529/6 iuI. 2617 
de neconst. _ p:rin Decizia nr. 244 din 6 apri lie 2017 referitoare la excepţia de 

neconstltuţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul de 
procedură penală 

suspendă pentru 45 de zile prevederile art. 
220 altrl. (1) (terrnenul se îrnplineşte la 17 
aprilie 2017), după care operează 
prevederil.e art. 147 din Constituţie 

dispoziţiile art. 213 alir7. (2) sunt 
constitufionale în rrrăsura în care 
soluţionarea plângerii îrrrpotriva 
ordonanţei p'ocurorului prin care s-a luat 
rn.ăsura controlului ji'tdiciar se face cu 
aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4) din 
Codul de procedură penală. 

art. 311 alin.(3) - soluţia legi.slativă care 
exclude obligaţia inforrnării 

suspectului/inculpatului despre scliirrzbarea 
încadrărir Juridice 

soluţia legislativă cuprinsă in dispoziţiil.e 

art. 347 alin. (1) în redactarea anterioară 
rnodi ficării prin Legea nr. 75/2016 pirind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guver"nului nr. 82/2014 pentru niodificarea 
şi cornpletarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, care exclude 
posibilitatea de a face contestaţie îrrzpotriva 
soluliei prevăzute la art. 346 alin. (2), este 
tieconstituţiozală 

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 

art. 457 alin. (2) care exclude cazul de 
revizuire prevăzut la art. 453 alin. (1) lit, a} 

art. 453 alin. (3) cu privire la cazul de 
revizuire prevăzut la aim . (1) /it, a) 

art. 453 alin. (4) tern întâi care exclude 
posibilitatea revizuirii hotărârii de achitare 
pentru cazul prevăzut la alirz. (1) /it. a) 

sintagnia „în term enul prevăzut la art. 20 
alin. (‚1,)" dirz cuprinsul art. 21 alin. (1) 

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 

art. 145 care nu perrnite corztestarea 
legalităţii rnăsurZl supraveglierii telrnice de 
către persoana vizată de aceasta, care nu 
are calitatea de .inculpat 
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68 admisă excepţie D.C.C. nr. 302/20/7 Ni. Of, nr, 566/17 iu[. 2017 solztlia legislativă cuprirzsă în clispoziţiile 
de neconst. prin 

~ 
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 

69 admisă excepţie D.C.C. nr. 437/2017 M. Of. nr. 763126 sep. 2017 
de neconst, prin Decizia nr. 437 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 alin. (2) din Codul 
de procedură penală . 

70 admisă excepţie D.C.C. nr. 562/2017 M. Of. nr. 837123 oct. 2017 
de neconst. prin Decizia nr. 562 din 19 septembrie 2017 referitoare Ia excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit, a) şi 
lit. b) din Codul de procedură penală 

71 admisă excepţie D.C.C. or. 651/2017 M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017 
de neconst. prin 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 

72 rnodificărî prin D.C.C. nr. 651/2017 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 

73 admisă excepţie D.C.C. or. 554/2017 M. Of. nr. 1013/21 dec, 2017 
de neconst. prin Decizia nr. 554 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 afin. (2) din 
Codul de procedură penală 

74 admisă excepţie D.C.C. or. 802/20/7 M. Of. nr, 116/6 feb. 2018 
de neconst, prin Decizia nr. 802 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia 

de, neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi art. 345 alin. 
(1) din Codul de procedură penală 

75 adrn;să excepţiQ D.C.C. or. 21/2018 M. Of. or. 175/23 feb, 2018 
de neconst. prin Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) şi aim . 
(12) din Codul de procedură penală 

art. 281 alrn. (1) lit. b) care nu 
reglenentează în categorta nulitaţilor 

absolute încălcarea dispoziţiilor referitoare 
la cornpetenţa rnater•ială şi după calitatea 
pei soanei a or b  anului de urrrzărire penală 

art. 348 aliiz. (2) în ceea ce priveşte 
sintagrna „sau, după cax, judecătorul de 
caineră prelzininara de la installţa i.erarl2ic 
superioară 
on corrlpletul competent dc la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, îilvestit cu 
soluţionarea contestaţiei " 

art. 117 alin. (1) lit, a) şi lit. b), în ceea ce 
priveşte soluţia legislativă care exclude de 
la dreptul de a refuza să fie audiate în 
calitate de martor per soanele care au 
stab/lit relalii aser7ănătoare acelora dintre 
soti 

art. 434 aliri. (2) lit.]) 

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
434 alin. (2) lit. , f) - (termenul se împlineşte 

în data de 1 februarie 2018), după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constitutie 

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 

art. 282 alin. (2) care nit permite invocarea 
din of Iclu a nulitaţii relative 

soluţia legislativă cuprinsă în art. 345 al/n. 
(1)care nu perm ite judecătoiului de cam •eră 

preliminară, în soluçionarea cererilor şi 

excepţiil.or formulate oil excepçiilor 
ridtcate din oficiu, să administreze alte 
inijloace de probă în afara „ oricăror 

rnScr ISuri noi prezenZtate " 

art. 352 alin. (11) - sintagnr.a "instanţa 
solicită" cu raportare la sirz.tagrna 
'periniterea accesul.ui la cele clasificate de 
către apărătorul inculpatului " 
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76 admisă excepţie D.C.C. nr. 21/2018 M. Of. or. 175/23 feb. 2018 
de neconst. prin 

~ 
Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) şi aim . 
(12) din Codul de procedură penală 

77 admisă excep~ie D.C.C. or. 22/2018 M. Of. or. 177/26 feb. 2018 
de neconst. prin 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 

78 modificări prin L. or. 49/2018 M. Of. nr. 194/2 rnar. 2018 
Loge privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
rnodificarea şi completarea unor acte normative 

79 admisă excepţie D.C.C. or. 79/2018 M. Of. nr. 399/9 mai 2018 
de neconst. prin Decizia or. 79 din 22 februarie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215_1 aliri. (8) din 
Codul de procedură penală 

80 admisă excepţie D.C.C. or. 102/2018 M. Of. nr. 400/10 rnai 2018 
de neconst. prin Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispozi~iilor 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 

81 admisă excepţie D.C.C. or. 102/2018 M. Of. or. 400/10 mai 2018 
de neconst. prin 

82 modificări prin 

Decizia or. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiiior 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 

D.C.C. or. 102/2018 M. Of, or. 400/10 mai 2018 
Decizia or. 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 

83 admisă excepţie D.C.C. or. 354/2018 M. Of, or. 579/9 iul. 2018 
de neconst. prin Decizia or. 354 din 22 mai 2018 referitoare Ia excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252_3 alin. (3) teza 
finală din Codul de procedură penală 

art. 352 alin. (12) - sintagrr2a "autoritatea 
ernitentă " 

art. 102 alir7. (1) - prin srntagn7.a 
„exc/uderea probei " se înţelege şi 

eliminarea n1ij/oace/or de probă din 
dosarul cau:ei 

in cuprinsul art. 139 alin. (2), art. 148 a/in. 
(1) lit, a) şi alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. 
a), art. 152 alin. (1) lit, a) şi art. 223 alin. 
(2) e.xpresia „şi al nTateriil.or explozive " se 
înlocuie,ste cu expresia „al inateriilor 
e.xplozive şi al precur.sorrlor de explozivi 
restrrcţronaţr ", 
în cuprinsul art. 151 alin. ("2) lit. a) 

„ expresia rnater•ial.e explozive " se 
înlocuieşte cu expresia „ rnateriale 
explozive şi precursori de e.xplo:ivi 
restricţI onaţl " 

art. 215_I alirl. (8) referitor la sintagrna 
„în prinră instanţă" 

art. 505 alin. ( 2) 

art. 505 alin. (1) referitor la sintagnla 
"care nu a irrzpl.init 16 ani" 

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

soluţia legislativă cuprinsă în. art. 252_3 
a/in. (1) teza finală care nu pernzite, în 
cursul judecăţii, con testarea luării de către 

instançă a nzăsurii valorzýîcării bunurilor 
mobile seclrestrate 
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art. 434 alin. (2) lit. g) 84 admisă excepţie D.C.C. nr. 573/2013 M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 
de neconst. prin 

85 modificări grin 

Decizia nr. 573 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 aim . (2) lit. g) din 
Codul de procedură penală 

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

86 admisă excepţie D.C.C. nr, 651/2018 M. Of. nr. 1083/20 dec. 2018 
de neconst. prin Decizia nr. 651 din 25 octombrie 2018 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 aim . (1) din 
Codul de procedură penală şi ale art. 4 din Codul penal 

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

M. Of. nr. 429/30 mai 2019 
Decizia nr. 243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (9) din Codul 
de procedură penală 

88 admisă excepţie D.C.C. nr. 248/2019 M. Of. nr. 494/19 iun. 2019 
de neconst. prin Decizia nr. 248 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)-(6) din 
Codul de procedură penală 

89 rnodificări 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 

90 admisă excepţie D.C.C. nr, 87/2019 M. Of. nr. 498/19 iun. 2019 de neconst: prin Decizia nr. 87 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 174 alin. (1) şi art. 282 
aim . (1) din Codul de procedură penală 

91 admisă exce,pţie D.C.C. nr. 88/2019 M. Of, nr. 499/20 iun. 2019 
de .neconst. prin Decizia nr. 88 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 

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

suspendă pentru 45 de zile dispoziiiile art. 
434 alin. (2) lit. g) (termenul se îrnplineşte 

la 27 decembrie 2018) după care operează 

prevederile art 147 din C onstituţie 

soluţia legislativă cuprifzsă în art. 595 al.in. 
(1), care r'Zu prevede ş7 declzZCl' Curţll 

Constituţionale prin care se constată 
neconstituţionalitatea unei nornze de 
incrirninare ca un caz de înlăturare sau 
rnodr fÎcare a pedepsei/lnăsur'll educative 

sol.uţia legislati>>ă cuprinsă la art. 341 alirz. 
(9) care exclude posihilitatea de aface 
contestafie îrnpotriva încheierii 
jl.rdecătorului de can7eră preliminară cu 
privire la dispoziţia de în.cepere a judecăçii 
referitor la faptele şi persoanele pentru 
care, in cursul cercetării penale, a fost 
pusă in nzişcare acţiunea penală 

art. 126 alin. (6) 

suspendă pentru 45 de zile dispoziliile art. 
126 alin. (6) (termenul se împlineşte în data 
de 2 august 2019), după care operează 

prevederile art. 147 din constituţie 

soluţia legislativă cup-insă in dispoziciile 
art. 174 alira. (1), care nu prevede 
aplicarea cazurilor de incornpatibilitate 
prevăzute de art. 64 din acelaşi act 
normativ şi în ceea ce îl priveşte pe 
specialistul care funcţi.onează in cadr ul 
organelorjudreiare sau din afar-a acestora, 
care efectuează constatarea potrivit art. 
172 alin. (10) 

dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit, a) raportat 
la art. 281 alin. (1) /it. f) 
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92 modifrGări prin D.C.C. nr. 88/2019 M. Of. nr: 499/20 iun. 2019 
Decizia nr. 88 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. f) 
din acelaşi act normativ 

93 adrnisă excepţie D.C.C. nr. 250/2019 M. Of. nr. 500120 iun. 2019 
de neconst, prin Decizia nr. 250 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (1) din Codul 
de procedură penală 

94 adrnisă excepţie D.C.C. nr. 590/2019 M. Of. nr. 1019/18 dec. 2019 
de neconst. prin Decizia nr. 590 din 8 octombrie 2019 referitoare la excep~ia de 

neconstituţionalitate a.dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul 
de procedură penală, în 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 

9$ admisă excepţie D.C.C. nr: 535/2019 M. Of. nr. 1025/20 dec. 2019 
de neconst. prin 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 

96 adrnisă excepţie D.CYC.. nr.. 551.2020 M. Of. nr-. 517/'!7 un. 2020 
de neconst, prin 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 

97 admisă e.xcepţie D.C.C. :nr. 236/2020 M. Of. .nr.. 597./8 iu1. .2020 
de neconst. prin Decizia nr. 236 din 2 iunie 2020 referitoare la 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 corupţie 

98 adm:isă excepţie , 0.0,0. nr.. 421/2020 M. Of. :nr.: 661./27 1ul. 2020 
de °neconst. prin Decizia nr. 421 din 23 iunie 2020 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146_1 din Codul de 
procedură penală 

suspendă pentru 45 de pile dispoziţiile art. 
281 alirt. (4) lit, a) raportat la art. 281 alirz. 
(1) lit. , f) (termenul se împline$e la data de 
3 august 2019), după care operea~ă 

prevederile art. 147 dire Constituţie 

art. 377 alin. (4) teza întâi şi art. 386 al/n. 
(1) sunt constituţional.e in rrZăsura în care 
instanţa de judecată se pronunţă Cu prrvrre 
l.a schirnbarea încadrării juridice date 
faptei prin actul de sesi:are pr"ir?tr-o 
hotărâre judecătorească care nu 
soluţiorlea:ă fondul cauzei 

art. 469 alin. (3) în rnterpretarea dată prin 
Decizia r7r. 13 din 3 iulie 2017, prrortunţată ~ 
de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 
Cornpletul competent să judece recursul în i 
interesul legii, în ceea ce priveşte faza 
proceszcală de la care se reia procesul penal 

în ceea ce priveşte soluţia legislativă 

cuprinsă in dispoziçiile art. 589 alin. (1) lit. 
b) fraza întâi te:a a doua, care exclude 
bărbatul condarnnat care are un copil r~Tai 
rrzic de un an de la posibilitatea arnânării 

executării pedepsei încliisorii sazr a 
detenţiunii pe viaţă 

dispoziţiile art. 139 al/n. (3) teza fnală din 
Codul de procedură penală sunt 
constituţionale în rnăsura in care nu 
privesc înregistră rile rezultate ca urmare a 
efectuării activităţilor specifice cu/egerii de 
informaţii care presupun restrângerea 
exerciţiul.ui zfnor drepturi sau libertăţi 

fundarrzentale ale omul.ui desfăşurate cu 
respectarea prevederilor legale, autorizate 
potrr.vr.t Leger nr. 51/1991 

soluţia legislativă cuprinsă în art. 118, care 
rzu reglementează dreptul 
rnartorului la tăcere şi la neautoincrijrzinare 

soluţia legislativă cuprinsă în dispoz4iile 
art. 146_i care an permite contestarea 
legal.itătii măsurii referitoare la obçinerea 
datelor privind tranzacţiile financiare ale 
unei persoane de către persoana vi:ată de 
aceasta, care nu are calitatea de inculpat 
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99 modifii✓ări prin ' L. nr. 217/2020 M. Of. nr. 1012/30 oct.2020 i7todi ică art. 223 alijz. (2) 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 
alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală 

100 rnodificări 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 

101 rnodificări prin L. or. 284/2020 

»zodifică art. 311 alijz. (3) şi art. 367 al.in. 
(4); . 
introduce alijz. ('41)/a art. 249, alita. (4) la 
art. 2501, aliiz. (1_I) şi (12,) la art. 312, 
al•it7.. (Ti,)_ şi (1 2) la art. 367 şi alin. (1 _ 2) 
la art. 557 

M. Of, or. 1201/9 dec. 2020 modifică art. 506 alin. (2) şi art. 507 alir7. 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală 

(3); 
introduce art. 244_1, aim . (2)-(4) /a art. 
504, a/in. (1 _I)-(1 _4) la art. 50.5, art 
505_1, art. 505_2, alin. (ii,) şi (4_I) /a 
art. 506 si alit?. (4)-(6) la art. 508 
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L. nr, 30412004 M. Of. nr. 576/29 iun. 2004 

Lege privind organizarea judiciară 

(v. R. nr. 1/2004 (I.C.C.J. ) - M. Of. nr. 876/25 sep. 2004; Decizia I.C.C.J. nr. V/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 57); D.C.C. 
nr. 345/2006 - M. Of. nr. 415/15 mai 2006 (art. 64 alin. (3) fraza a doua); Decizia l.C.C.J. nr. LXlX (69)/2007 - M. Of. nr. 539/17 
iul. 2008 (art. 54 alin. (1), (2) , (3) şi (4)) 

1 republicare Cu M. Of. nr. 827/13 sep. 2005 
renumerotare Lege privind organizarea judiciară 

2 modificări prin L. nr. 17/2006 M. Of. nr. 48/19 ian. 2006 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 

3 adrnisă excepţie D.C.C. nr. 345/2006 M. Of. nr. 415/15 rnai 2006 
de neconst. prin 

4 modificări prin 

Decizia nr. 345 din 18 aprilie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

D.C.C. nr. 345/2006 M. Of. nr. 415/15 mai 2006 
Decizia nr. 345 din 18 aprilie 2006 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

5 modificări prin O.U.G. nr. 50/2006 M. Of. nr. 566/30 iun. 2006 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea 
bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi 
pentru prorogarea unor termene 

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2009 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 

6 modificări prin O.U.G. nr. 60/2006 M. Of. nr. 764/7 sep. 2006 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea 
altar legi 

7 modificări prin O.U.G. nr. 100/2007 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 
Ordonantă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul justi~iei 

aprobată cu modificări şi L. nr. 97/2008 M. Of, nr. 294/15 apr. 2008 
completari prin 

8 modificări prin L. nr. 97/2008 M. Of, nr. 294/15 :apr. 2008 
Loge privind aprobarea Ordonansei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modificarea Şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei 

abrogă art. 128 in ceea ce-1 prr'veşte pe 
inj'orrnatr.cr.enr 

art. 64 alin. (3), jiaza a doua, dispozi.ţia: 

"Măsur*a infirnlării este supusă controlzclui 
instanţei conzpetente să judece cauza în 

f o' nd, la cererea proczrJ°orului care a 
adoptat solu;ia" 

sirspendă pentru o perioadă de 45 zile 
disppzi;iile art. 64 al/n. (3), fraza a doua, 
dispoziţia: "Măsura infirrnării este supusă 

controlului iJzstanţei competente să judece 
cauza in fond, la cererea procuronclui care 
a adoptat solu/ia" (ternzenul se îrnplineşte 

la 1 iulie 2006, după care operează 

prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie) 

rnodţf/că art. 64 alin. (3) şi (4); 
introduce alin. (3) la art. 46, alin. (?_I) la 

art. 49, alin. (5) la art. 64, alin. (S) la art. 
92 

nzodif că all. 64 alin. (3) şi (5) 

ni.odi fr.că art. 104 al.in. (2); 

introduce alin. (4) la art.104, art. 134 1; 
prorogă ter menul prevăzut la art.136 până 

la data de 1 ianuarie 2009 

aprobă Cu modificări O. U.G. nr. 100/2007 
şi trod. i fică art. 125 alin. (4 ), art. 13 2 al/u. 
(6), art. 135 alin. (2); 
Introduce a/in. (2) la art. 44, 
ahrogă art. 60 alin. (3), art. 61 alin. (2) 
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9 modificări prin O.U.G. nr. /37/2008 M. Of, nr. 745/4 nov. 2008 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

~ aprobată prin L. nr. 100/2009 M. Of. nr. 251/15 apr. 2009 

RC}31RY9.~ 

prorogă, până in data de 1 ianuarie 2010, 
termenul prevăzut la all. 136 

10 modificări grin 

11 modificări prin 

L. nr. 7712009 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 
Loge pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei 
funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru 
prorogarea unor termene 

L. nr. 100/2009 M. Of. nr. 251/15 apr. 2009 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene 

12 completat prin O.U.G. nr. 56/2009 M. Of. nr. 381/4 iun. 2009 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară 

aprobată prin L. nr. 385/2009 M. Of, nr. 890/18 dec. 2009 

13 modificări prin L. nr. 385/2009 M. Of. nr. 890/18 dec. 2009 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgen~ă a Guvernului 
nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

aprobă cu modi fi.căhi O. U. G: 11T'. 50/2006 

aprobă O. U. G: nr. 137/2008 

introduce alin. (11_I) in art. 75 şi alin. 
(9_I) la art. 87 

aprobă O. U.G. nr. 56./2009 

14 modificări prin O.U.G{ nr. 114/2009 M. Of. nr. 919/29 dec. 2009 prorogă, până in data de 1 ian. 2011, 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare ternzenul pre>>ăzut la art. 136 

aprobată prin L. nr. 240/2011 M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 

15 modificări prin L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 
Loge privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor 

modrfîcă art. 19 alin. (2), art. 24, art. 32, 
art. 33 a/in. (1), art. 55 alin. (1); 
- introduce art. 241; 
abrogă art. 25 lit, a), art. 33 alin. (2), art. 
55 al in. ("3) 

(v. Decizia l.C.C.J, nr. 12/2012 - M. Of, nr. 735/31 oct. 2012 (art. X :IV aim . (1)-(3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art. XVII alin. (2) - M. Of, nr. 313/30 mai 2013) 

16 modificări prin O.U.G. nr. 109/2010 M. Of. nr. 846/16 dec. 2010 ternzenul prel'ăzut la art. 136 se prorogă 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare până la 1 ianifarie 2012 

aprobată cu modificări şi L. nr. 70/2011 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011 -' 
cornpletări prin . 

17 modificări prin. L. nr. 70/2011 M. Of. nr. 396/6 iun. 2011 aprobă cu nzodificări şi conzpletări O. U. G. 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 109/2010 
nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare 

18 modificări prin L. nr. 7112011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 
Loge pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil . 

(v. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014) 

la data de 1 oct. 2011, modifica art. 19 
alin. (2), art. 21, .art. 35 alin. (2), art. 36 
alin. (3); 
introduce nun. (3) in art. 19 
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19 modifi`cări prin L. nr. 148/2011 M. Of. nr. 510/19 iul. 2011 
Lege privind desfiinisarea unor instanţe judecătoreşti şi a 

~ parchetelor de pe lângă acestea 

frlodif că în mod corespunzător anexa nr. 1 

20 modificări grin L. nr. 240/2011 

21 modi tcări prin 

22 modificări prin 

23 modificări prin 

M. Of. nr; 864/8 dec. 2011 aprobă 0. U. G. nr. 114/2009 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgen~ă a Guvernului 
nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare 

L. nr. 283/2011 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011 
Lego privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar 

L. nr. 300/2011 M. Of. nr. 925/27 dec. 2011 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară 

prorogă terrner7ul de /a art. 136până la 1 
iar7uarie 2013 

modifică art. 29 alin. (1) lit. b) 

L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012 rnodi.fr.că, la 1 septembrie 2012, art. 19 
Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind alin. (1) şi (2), art. 21, art. 33 alin. (1), art. 
Codul de procedură civilă 35 a/ir2. (2), art. 36 aliri. (3), art. 41 a/irz. 

(1), art. 55 alin. (1), art. 113 al.irT. (3); 
introduce alin. (2_I) la art. 19, alin. (4) la 

art. 19, art. 4 2 1 

24 .modificări prin H.G. nr. 666/20/2 M. Of. nr. 481/13 iui. 2012 actualizea..:,ă or. de posturi de judecător din 
Hotărâre privind actualizarea numărului posturilor de judecător fbndul de rezern'ă p•evăzut /a art. 134_I 
din fondul de rezervă a/in. (4) 

25 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr.. 606/23 aug. 2012 prorogă termerzul de iritrare în vigoare a 
Ordonan~ă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010 pâriă la 1 februarie 201: 
7612012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012 

26 modificări prin O.U.G. nr. 81/2012 M. Of. nr. 837/12 dec. 2012 prorogă termenul de la art. 136 pârTă la 1 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

aprobată prin L. nr. 126/2013 M. Of. nr. 251/30 apr. 2013 

27 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 
completări prin 

ianuarie 2014 

prorogă terrnenul de irztrare în vigoare a 
Legii r7r. 134/2010 pârlă l.a 15 februarie 
2013 
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28 modificări prin L. nr. 126/2013 M. Of. nr. 251/30 apr. 2013 ap-obă O. U. G. tw. 81/2012 

a 

29 modificări prin 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe 

30 cornpletat prin O.U.G. nr. 74/2013 M. Of. nr. 389/29 iun. 2013 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru 
î mbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Na~ionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 144/2014 M. Of, nr. 777/24 oct. 2014 
completări prin 

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

32 modificări prin L. nr. 296/2013 M. Of. nr. 699/14 nov. 2013 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară 

J3 modificări prin O.U.G. nr. 103/2013 

ap•obă Cu tnodi fîcări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013 

introduce art. 120_i 

modfcă, la 1 februarie 2014, art. 13, art. 
16, art. 17, art. 22, art. 24, art. 31, art. 32 
alin: (1), (4) şi (5), art. 56 alin. (1), art. 58 
alin. (3), art. 67 alijz. (3), art. 98 alin. (1), 

art. 101 alin. (2), art. 102 a/in. (2), art. 118 
. alin. (5); 

introduce a/IiZ. (1 _I) /.a art. 54, al/n. (5)-(7) 
la art. 116; 
abrog ă art. 23 alin. (2), art. 24_1, art. 54 
alin. (3) şi (4), art. 60, art. 90 alin. (2) 

modUică art. 37 alin. (3), art. 142 alin. (1), 
anexa nr. 1; 
introduce alin. (4) la art. 37 

M. Of.. nr. 703/15 nov, 2013 . termenul prevăzut la art. 136se prorobă 

Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 

aprobată cu completări prin L. nr. 28/2014 M. Of. nr. 201/21 mar. 2014 

34 modifrcărâ 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 altar acte 
normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 58/2016 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016 

J5 modificări prin O.U.G. nr. 83/20'14 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014 
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 71/2015 M. Of. nr. 233/6 apr. 2015 
completări prin 

până la 1 ianuarie 2015 

modifică art. 24; 
introduce lit. e) /a art. 31 alin. (1), art. 
31_1, a/in. (1 2) /a 'art. 54 

termenul prel'ăzut la art. 136 se prorogă 

până la 1 iat7uarie 2017 
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36 modificări priri 

I 

37 modificări prin 

O.U.G. nr. 6/2016 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal 

L. nr. 58/2016 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare 
necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative 

38 modificări prin H.G. nr. 328/2016 M. Of. nr. 361/11 rnai 2016 
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative 

39 cornpietat prin O.U.G. or. 18/2016 M. Of. nr. 389/23 ma! 2016 
Ordonan~ă de urgen~ă 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 

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

41 modificări prin O.U.G. nr. 78/2016 M. Of. or. 938/22 nov. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi func~ionarea 
Direcţiei de Investigare a infractiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2018 M. Of. nr. 472/7 iun. 2018 

42 modificări prin O.U.G. nr. 80/2016 M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în . 
domeniul administra~iei publice centrale, pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 80/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

modifică art. 66; 
Introduce art. 30], art. 66 1 

niodif că art. 24 

actualizea:ă or. poSturilor de judecător 
pre la art. 134_I alin. (4) 

Introduce /it.ý la art. 31 alirl. (1) 

modfică art. 24; 
introduce lit. g) la art. 31 alin. (1) 

rnodifzcă art. 65 alin. (3), art. 69 alin. (1), 
art. 75, art. 116 alin. (3), art. 118 ali~z. (3), 
all. 120 al.in. (1) şi (3), art. 124, art. 125 
alin. (1), art. 126 alin. (4) şi (Ş), art. 132 
alin. (3), art. 133 a/iji. (2), art. 138 alin. 
(2), art. 140 alin. (1) lit, a), art. 140 alin. 
(2); 

. introduce Secţiunea 1 _I cu art. 79_1-
79_3, lit. e) la art. 126 alin. (1) 

prorogă termenul pre- '. la art. 136 până la 
data del ianuarie 2018 
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43 admisâ excepţie D.C.C. nr. 321/2017 M. Of. .nr. .580/20 uI.2017 
de neconst. prin Decizia nr. 321 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi 24 din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 
29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Cur~ii Constituţionale 

« modificări prin O.U.G. nr. 9012017 M. Of. nr. 973/7 dec. 2617 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene 

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 

45 modificări prin L. nr. 207/2018 M. Of. nr. 636/20 iul. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară 

46 •:moddifjcări .prin O.U. G. nr. 90/2018 M.. Of. nr.; 862/10 oct. 2:018 
Ordonan>să de urgeniiă privind uneie măsuri pentru 
operationalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie 

47 :modificări prin 0.11G. nr. 92/2018 M.. Of. nr.. 874/16 ocL 2018 . 
Ordonanţă de urgen~ă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative in domeniul justiţiei . 

aprobată cu modificări prin L. nr. 239t2019 M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019 

constată că dispozrţrile art. 21 şi all. 24 din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. 
(5) teza a doua diti Legea nr. 4 7/199 2 
pr/rind organizarea şi,f'uncţionarea Curţii 

Constltui'lonale sunt constZtuţlonale în 

tnăsura în care nu exclud posibilitatea 
formulării recursului îrnpotriva hotărârii 

judecătoreşti 
de respingere a cererii de sesi:are a Cur ;ii 
Constituţionale pronunţate de ultinla 
instanţă în ierarliia instanţelor ji.rdecătoreşt 

abrogă art. 136 

modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 
9, art. 17 alin. (2), art. 19 al/ll. (2_I), art. 
28 alin. (1) şi (3), art. 29 alin. (1) lit. b) şi 

c), art. 29 alin. (2) şi (3), art. 30_1 alin. (2), 
art. 31 alin. (1) /it. b), art. 31 alin. (3), art. 
32, art. 35 alin. (2), art. 36 al/n. (3), art. 38 
alin. (2), art. 41 al/n. (1), art. 45 alin. (1), 
art. 49 alin. (21), art. 50 alin. (4), art. 51 
/it. e), art. 54 al/n. (1) si (i i), art. 54 alin. 
(2), art. 62 alin. (3), art. 63 /it. k), art. 64 
alin. (2), (3) şi (5), art. 67 alin. (2), art. 69 
alin. (1) şi (3), art. 79, art. 79_1 alin. (2), 
(3) si (9) - (11), art. 86 alin. (1), art. 87 
alin. (1) - (3), (6), (8), (9) si (9_I), art. 88, 
art. 90 alin. (2), all. 94 alin. (1), art. 101, 
art. 106 alin. (2), art. 108 al/n. (3), art. 121 
alin. (2), all. 129, art. 132 alin. (6). all. 
133 alin. (2), art. 134 alin. (2), all. 134_1 
alin. (2), art. 135, art. 139 aim . (2), art 
140 alin. (2); 
introduce alin. (3) la art. 7, alin. (3) la art. 
16, al/n. (2) şi (3) la art. 21, alin. (2) la art. 
24, /it. h) la art. 31 alin. (1), alin. (2_2) la 
art. 49, alin. (3) la art. 53, lit, l) la art. 63, 
alin. (3_I) la art. 66_1, all. 79_4, sectiunea 
a 21-a, după art. 88, cu art. 88_1 - 88_9, 
alin. (1_I) la art. 103, all. 113_1, alin. (6) 
şi (7) la art. 120, art. 1202 -120_4; 
abrogă art. 54 al/r7. (12), art. 58 alin. (2) 
şi (3) 

modijică art. 88_2 alin. (3) 

mod fică art. 79_1 alin. (3) şi (9), art. 87 
alin. (2) şi (8) şi art. 88_5 al/n. (5) lit, a); 
introduce alin. (5) la art. 88_2 
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48 modiflcări priri O.U.G. nr. 7/2019 

49 modificări prin 
~ 

M. Of. nr. 137/20 feb. 2019 
Ordonanlsă de urgenţă privind unele măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor, examenui de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor 
şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi 
Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 

O.U.G. nr. 12/2019 M. Of. nr. 18517 mar. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative in domeniul justi~iei 

50 completat pin L. nr. 120/2020 M. Of. nr. 608/10 iul. 2020 
Loge pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

5' admisă excepţie D.C.C. nr. 547/2020 M. Of. nr. 753/19 aug. 2020 
de neconst. prin Decizia nr. 547 din 7 iulie 2020 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88_I - 88_9 din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele 
măsuri pentru operaţionafizarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie 

52 modificări prin 

53 modificari pin 

D.C.C. nr. 547/2020 M. Of. nr. 753/19 aug. 2020 
Decizia nr. 547 din 7 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88_1 - 88_9 din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 90/2018 privind unele 
măsuri pentru operafionalizarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie 

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

modifîcă art. 88_8 alitz. (1) lit. d); 
Introduce alin. (5) la all. 29, alij2. (8) la 
art. 49, aim . (6) la art. 88_1, alin. (11_1) şi 

(11 _ 2) I.a art. 88_5 si lit. e) l.a art. 88_8 , 
alin. (1); 
abrogă art. 29 ali??. (1) lit. b) şi art. 120 
alin. (6) şi (7) 

Introduce art. 88_10, art. 88_11 şi alit?. 
(5_I) şi alit. ('52)/a art. 120 

introduce all. 11 1 

art. 88_1 alin. (6) şi art. 88_8 alit?. (1) /it. d 

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
88_1 alin. (6) şi ale art. 88_8 alin. (1) /it. 
d) - (termenul se îtnplineşte la 2 octombrie 
2020), după care operează prevederile all. 
147 din Constitutie 

modţfică all. 31 alit?. (1) lit. 
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, EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 
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O.U.G. nr. 7812016 M. Of. nr. 938/22 nov. 2016 
~ 

. 

Ordonan~ă de urgenţă pentru organizarea şi func~ionarea L irecţiei de Investigare a lnfracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, precum Şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

. normative . 
aprobată Cu modificări prin L. nr. 120/2018 M. Of. nr. 472/7 i u n . 2018 

1 modificări prin L. nr. 49/2018 M. Of. nr. 194/2 mar. 2018 
Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

2 modificări prin L. nr. 120/2018 M. Of: nr. 472/7 iun. 2018 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 
Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

3 adrnisă excepţie D.C.C, nr. 384/2020 M. Of. nr. 857/24 iu(. 2020 
de neconst. prin Decizia nr. 384 din 18 iunie 2020 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a 
Infrac~iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Îîi cuprinsul art. 11 alirz. (I ) pct. I lit. a) 
teza întâi sirTtagrrZa „art. 345-347" se 
înlocuieşte cu sirrtagn7a „art. 345, 346, 
3461, 347" 

modi f că art. 2 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. 
(4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (5), art. 11 
alin. (1) pct. 1 lit, a), art. 11 aim . (1) pct. 2, 
art. 18 alin. (1) lit. d) 

sintagnza „îr1 cazul exercitării 

r2ecorespur7Gătoare a 
atribuţiilor specifice fifr7cţiei" dtn cuplirlsul 
art. 5 alin. (4) 
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L. nr. 207/2018 M. Of. nr. 636/20 iu1. 2018 
~ 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

1 promulgată prin D. nr. 699/2018 M. Of. nr. 636/20 iul. 2018 
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi 
cornpletarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

~ 
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~ CD.U.G. nr. 90l201 8 M. Of. nr. 862/10 oct. 2018 

Ordonanţă de urgenţă privind uncle măsuri pentru opera ţionalizarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie 
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