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•	Chestiunea de drept
așa cum a fost formulată de instanță

„Interpretarea dispozițiilor art. 2531 din Codul penal din 1969,  în sensul de a lămuri dacă intră sub incidența Deciziei Curții Constituționale  nr.603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.845 din 13 noiembrie 2015 (prin care s-a constatat că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispozițiilor art.301 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională), fiind dezincriminată, fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat  la luarea unei decizii  prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale în sensul art. 2531 din Codul penal din 1969, în situația în care atât actul  sau decizia funcționarului public cât și raporturile comerciale cu beneficiarul au avut loc anterior datei de 01.10.2011 când a intrat în vigoare Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, când noțiunea de „raport comercial” avea un înțeles normativ determinat și determinabil prin prisma dispozițiilor Codului comercial, cum s-a stabilit în par. 20 din Decizia Curții Constituționale  nr. 603 din 6 octombrie 2015”.
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I. Problema de drept avută în vedere
 Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de conflict de interese în cazul situațiilor tranzitorii
Dispozițiile privind aplicarea legii penale de dezincriminare sunt imperative și își produc efectul în raport cu toate textele incriminatoare anterioare, în care fapta dezincriminată a avut corespondent, indiferent de modul în care acestea au fost redactate și indiferent de modul în care au fost interpretate. Nu există dezincriminare „intermitentă”, cu efecte selective.  
Prin urmare, prin efectul deciziei Curții Constituționale nr. 603 din 6 octombrie 2015 a fost dezincriminată modalitatea conflictului de interese în care subiectul activ s-a aflat în „raporturi comerciale” cu beneficiarul folosului patrimonial. Această dezincriminare are efect și asupra faptelor comise sub incidența Codului penal anterior, înainte de intrarea  în vigoare a noului Cod civil, când noțiunea de raporturi comerciale avea un sens bine determinat. 
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II. Chestiunea de drept
așa cum a fost formulată de instanță

„Atunci când o persoană comite, în aceeași împrejurare, una sau mai multe acțiuni care pot constitui elementul material conform enumerării din art. 2 alin. (1) din Legea 143/2000 având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite (de risc și de mare risc) ne aflăm în prezența unui concurs de infracțiuni prev. de art. 2 alin. (1) din Legea 143/2000 și art. 2 alin. (2) din aceeași lege cu aplicarea art. 38 Cod penal sau a unei unități legale de infracțiuni sub forma infracțiunii continuate, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal ori a infracțiunii complexe prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (2) Cod penal.”
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II. Problema de drept avută în vedere
Natura juridică a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000
 
În concluzie, dispozițiile art. 2 alin. (2) din Legea 143/2000 reprezintă un element circumstanțial prin care se construiește o variantă agravată în raport cu fapta prevăzută la alin. (1). Prin urmare, în ipoteza în care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, o persoană realizează mai multe acte materiale (operațiuni) ce prezintă fiecare în parte conținutul infracțiunii de trafic de droguri, unele operațiuni având ca obiect droguri de risc, iar altele droguri de mare risc, vom fi în prezența unei unități legale de infracțiuni sub forma infracțiunii continuate, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.
P.S.
Soluția îmi pare atât de firească și evidentă, încât problema ridicată poate fi cu greu calificată ca fiind o „chestiune de drept”; în realitate este vorba, mai degrabă, despre aplicarea corectă a unor texte de lege suficient de clare, pe o situație avută deja în vedere în practica instanței supreme …
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III. Chestiunea de drept
așa cum a fost formulată de instanță

„Dacă în interpretarea și aplicarea formei agravante a art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și  sancționarea faptelor de corupție ( formă în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuții de serviciu constatarea ori sancționarea contravențiilor, indiferent dacă infracțiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea ori sancționarea contravențiilor, sau reținerea formei agravante este condiționată de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea ori sancționarea contravențiilor”.
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III. Problema de drept avută în vedere
Natura juridică a dispozițiilor privind atribuțiile de serviciu în domeniul constatării sau sancționării contravențiilor, în cazul variantei agravate a infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 ( varianta în vigoare până la data de 31.01.2014) 
În concluzie, în interpretarea și aplicarea variantei agravate a art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și  sancționarea faptelor de corupție ( variantă în vigoare anterior anului 2014) nu este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuții de serviciu constatarea ori sancționarea contravențiilor, ci reținerea variantei agravate este condiționată de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea ori sancționarea contravențiilor.



Codurile penale la trei ani
 



IV. Chestiunea de drept
așa cum a fost formulată de instanță
- în analiza laturii obiective a infracțiunii prevăzută de art. 16 din Legea nr. 194/2011, raportarea la prevederile Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE și la anexele acesteia, respectiv la rapoartele anuale ale EMCDDA Europol este suficientă pentru a stabili caracterul unui produs de a fi susceptibil să aibă efecte psihoactive, în condițiile în care Legea nr. 194/2011 nu face nicio trimitere la decizia și rapoartele menționate?
- în analiza laturii obiective a infracțiunii prevăzută de art. 16 din Legea nr. 194/2011, pentru a stabili caracterul unui produs de a fi susceptibil să aibă efecte psihoactive este obligatorie urmarea procedurii prevăzută de art. 6 și 7 din Legea nr. 194/2011, aplicabilă în situația autorizării operațiunilor cu acest tip de produse?
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IV. Problema de drept avută în vedere

Este sau nu obligatorie urmarea procedurii prevăzută de art. 6 și 7 din Legea nr. 194/2011, pentru a se putea reține existența infracțiunilor prevăzute de art. 16 din aceeași lege? 
Prin urmare, apreciez că în toate cauzele privind infracțiunile prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 se impune parcurgerea procedurii necesare stabilirii calității de substitut a produsului ce a constituit obiectul operațiunilor imputate. În cauzele de acest gen, atunci când este posibil, raportarea la prevederile Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE și la anexele acesteia, respectiv la rapoartele anuale ale EMCDDA Europol reprezintă un argument puternic pentru declanșarea procedurilor prevăzute de art. 6 și 7 din Legea nr. 194/2011, dar insuficient, cum am explicat mai sus, în stabilirea existenței obiectului juridic al infracțiunii. 
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