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Manifestări procedurale inedite în materie penală

• I. Întreruperea judecăţii pe rolul Î.C.C.J; autonomia acestui incident
procedural şi implicaţiile sale pe plan material (cu privire la termenul
de prescripţie a răspunderii penale)
• II. Admisibilitatea controlului separat pentru măsura asigurătorie luată
de instanţa penală odată cu rezolvarea acţiunii civile
• III. Implicaţii ale Deciziei CCR nr.651/2018. Utilizări inedite ale
remediului prevăzut de art. 595 CPP
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• I. Întreruperea judecăţii pe rolul Î.C.C.J
• Care sunt premisele normative în care se poate produce?

• Art. 26 din Legea nr. 304/2004:
„Dacă o secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie consideră că este necesar să revină asupra propriei jurisprudenţe,
întrerupe judecata şi sesizează Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care judecă cu citarea părţilor din
dosarul a cărui judecată a fost întreruptă. După ce Secţiile Unite s-au pronunţat asupra sesizării privind schimbarea
jurisprudenţei, judecata continuă.”
Minuta Secției Penale:
„1. Sesizează Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a decide dacă se impune schimbarea jurisprudenţei
existente la nivelul Completurilor de 5 judecători, sub aspectul interpretării şi aplicării principiului continuităţii completului
de judecată, subsumat regulii anualităţii ce guvernează activitatea acestor formaţiuni de judecată.
2. Sesizează Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a decide conform art.26 din Legea nr.304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările
şi completările ulterioare.
3. Întrerupe judecata în cauza de faţă până la soluţionarea sesizării de către Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.”
Analiză prin raportare la alte două incidente:
- întreruperea cursului justiţiei
- suspendarea judecăţii
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• I. Întreruperea cursului justiţiei
• întreruperea cursului justiţiei reprezintă un incident care provoacă o discontinuitate în evoluţia progresivă a activităţii judiciare; procedural,
reprezintă o chestiune incidentă care reclamă o rezolvare pe cale contencioasă, o “precădere”.

• incident anormal privind competenţa a cărui consecinţă procesuală este dezînvestirea abruptă a organelor judiciare; indiferent de forma în care este
normată (multiplă, alternativă etc.), competenţa se exprimă judiciar în mod unic – determină învestirea unui singur organ judiciar
• întreruperea cursului justiţiei este împrejurarea care determină dezînvestirea prematură în timp ce hotărârea ICCJ este remediul prin care se
realizează reînvestirea (reluarea activităţii judiciare).
• împrejurarea care determină întreruperea cursului justiţiei de regulă poate fi ea însăşi determinată de o greşită aplicare a dispoziţiilor referitoare la
competenţă; "greşita aplicare“ - fie o aplicare incompletă a dispoziţiilor referitoare la competenţă: "o hotărâre de declinare de competenţă în care
nu este indicat organul judecătoresc căruia îi revine dreptul de a judeca pricina",
• - fie o aplicare contra dispoziţiilor legale: "o hotărâre de declinare de competenţă prin care este restituit dosarul procurorului care a întocmit
rechizitoriul” -Tribunalul Suprem, Secţia penală, Decizia nr. 3385/1973.
• apare în legătură cu situaţiile în care trebuie realizat un transfer de competenţă între organe judiciare

• în cazul declinării, cursul justiţiei este întrerupt în momentul în care se produce o fractura în realizarea celor două efecte care ar trebui să opereze
aproape simultan − dezînvestirea organului care îşi declină competenţa, urmată de învestirea organului căruia i se trimite cauza; transfer întrerupt
• cursul justiţiei se poate întrerupe şi atunci când se tinde la realizarea unui transfer anormal (în contra succesiunii fireşti a etapelor judiciare) de
competenţă funcţională.
• în această categorie ar putea fi inclusă situaţia restituirilor dosarului la procuror sau la parchet, de către instanţa de judecată, or a restituirilor
dosarului de către instanţa de judecată în procedura de cameră preliminară.
• într-o astfel de ipoteză, exercitarea noii funcţii judiciare în contextul procesual determinat de hotărârea instanţei de restituire (fără corespondent
legal) este împiedicată de absenţa unui act de sesizare complementar, emis în forma acceptată lanivel normativ.
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• Tribunalul Militar Bucureşti: "În baza art. 281 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) - (3) C.proc.pen., cu referire la Decizia CCR nr. 302/2017, admite excepția
nulităţii absolute a actelor de urmărire penală, excepţie invocată de procurorul militar. Constată nulitatea absolută a actelor de urmărire penală
efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești în dosarul nr. 3939/P/2015 în care s-a dispus trimiterea în judecată, prin Rechizitoriul din
27.10.2016, a inculpatului maior pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe prevăzută
de art. 336 alin. (1) C.pen., cauză venită prin declinare de la Judecătoria Pitești.
• În temeiul art. 280 alin. (3) C.proc.pen. trimite cauza la organul de urmărire penală competent material și după calitatea persoanei, Parchetul M
ilitarde pe lângă T M București , în vederea refacerii urmăririi penale.”
• Curtea Militară de Apel: "Soluția adoptată de prima instanţă, deşi neprevăzută expres de art. 396 C.proc.pen., cum remarcă redactorul motivelor de
apel, este singura în măsură să asigure finalitatea principiilor procesului penal, îndeosebi cele privind efectele nulităților, separația funcțiilor judiciare
și chiar dreptul inculpatului la un proces echitabil și într-un termen rezonabil. În consecință, va fi respins ca nefondat apelul declarat de procuror.”
• ÎCCJ: "Dacă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, constatând că în cauză nu există un conflict negativ de competenţă, a restituit dosarul spre soluţionare
instanţei civile de apel, iar aceasta a trimis cauza unei instanţe militare fără a respecta prevederile legale privind modul de sesizare al unei instanţe
judecătorești, există un caz de întrerupere a cursului justiţiei, care se soluţionează, potrivit art. 29 pct. 5 lit. b). C. proc.pen., de către Înalta Curte de
Casaţie și Justiţie.“- I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 5330 din 21 septembrie 2005.
• În abordările recente, în special în materie civilă, întreruperea cursului judecăţii a fost abordată ca situaţia provocată de un alt incident prealabil −
suspendarea judecăţii, pentru care este înlăturată sau negată posibilitatea controlului prin intermediul vreunei căi de atac (întrucât incidentul
intervine în faţa unei instanţe care acţionează ca instanţă de ultim grad de jurisdicţie). În acest sens, în M.Of. nr. 175 din 10 martie 2017 a fost
publicată Decizia ICCJ nr. 2/2017 privind soluţionarea unui recurs în interesul legii având ca obiect "admisibilitatea exercitării căii extraordinare de
atac a recursului impotriva încheierilor prin care a fost întrerupt cursul judecăţii, pronunţate de instanţele de apel, în situaţia în care apelul este
ultima cale de atac“
• întreruperea cursului justiţiei reprezintă consecinţa unui incident procedural prealabil, denaturat, respectiv a unei suspendări pentru care, unilateral
sau provocat, dar în mod artifical, se refuză reluarea judecăţii. În aceasta situaţie, înlăturarea împrejurării care a determinat întreruperea cursului
justiţiei se realizează printr-un remediu ce pare a îmbrăca forma unei "căi de atac sui generis", pentru judecarea căreia uneori poate fi atrasă
competenţa exclusivă prevăzută de art. 21 şi de art. 22 lit. d) din Legea nr. 304/2004 a Secţiilor ÎCCJ - "Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie judecă: (...) d) apelurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe
nicio altă cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel."
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• Suspendarea judecăţii
• cu titlu prealabil, câtă vreme participarea procesuală în procedura de cameră preliminară a devenit una completă (din perspectiva
subiecţilor) şi efectivă (din perspectiva formelor prin care se realizează), atunci cazurile şi condiţiile în care intervine suspendarea
judecăţii ar trebui să fie pe deplin aplicate prin analogie şi în cursul procedurii de cameră preliminară.
• spre deosebire de întreruperea cursului justiţiei, suspendarea judecăţii este un incident procedural care nu provoacă dezînvestirea
instanţei ci scoaterea cauzei de pe rol;
• competenţa instanţei de judecată nu se pierde (chiar dacă pentru un moment nu mai este activă), ci doar, ca urmare a unor
împrejurări de ordin material (boală gravă) sau juridic (imunitatea, procedura de mediere) aceasta este împiedicată să se
manifeste judiciar − prin realizarea de acte proprii funcţiei care a determinat-o; în mod excepţional se poate manifesta într-un
cadru limitat: verificarea măsurilor preventive potrivit art.367 alin.(8) CPP iar pentru instituţia similară din cursul urmăririi,
efectuarea de acte ce nu sunt împiedicate de situaţia inculpatului, art.313 CPP (acte cu valoare juridică inferioară, pot fi refăcute)
• actele de procedură efectuate în mod excepţional în condiţiile legii, pe timpul cât urmărirea penală sau judecata este suspendată,
nu întrerup cursul prescripţiei răspunderii penale (este deja suspendat); suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale
intervine, în cazul suspendării judecăţii, nu în forma cauzei materiale prevăzute de art. 156 alin. (1) C.pen. − împrejurarea de
neprevăzut ori de neînlăturat, ci în cea a cauzei juridice − dispoziţia legală care împiedică continuarea procesului (până la reluarea
judecăţii)
• suspendarea cursului prescripţiei nu operează pentru perioada pentru care este activă cauza care a determinat suspendarea
judecăţii.

• judiciar, suspendarea cursului prescripţiei operează între data pronunţării încheierii prin care se dispune suspendarea judecăţii
[încheierea este executorie potrivit art. 367 alin. (5) CPP] şi
- fie data la care se admite contestaţia şi se desfiinţează această încheiere,
- fie data la care, din oficiu, se pronunţă încheierea de reluare a judecăţii.
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Întreruperea judecăţii pe rolul ÎCCJ
• întreruperea judecăţii potrivit art. 26 din Legea nr. 304/2004 reprezintă un incident procedural autonom
cu caracter dilatoriu întrucât amână finalizarea procesului până la soluţionarea sesizării Secţiilor Unite.
• acest incident are mai degrabă un caracter prejudicial de judecată, dar nu provoacă nici o dezînvestire a
instanţei (ca în cazul întreruperii cursului judecăţii), nici o scoatere a cauzei de pe rol.
• dispoziţiile legale incidente nu prevăd obligaţia instanţei de a dispune reluarea judecăţii după ce se
pronunţă Secţiile Unite, împrejurare ce dovedeşte faptul că a rămas în continuare activ cadrul procesual
necesar exercitării funcţiei judiciare.
• neavând natura unui impediment extern şi absolut (trăsătură ce pare a caracteriza cauzele care
determină suspendarea cursului prescripţiei sau suspendarea judecăţii), întreruperea judecăţii
reprezintă o manifestare unilaterală a instanţei, şi prin urmare, nu consider că are efect suspensiv în
privinţa termenului de prescripţie.

Manifestări procedurale inedite în materie penală

II. Admsibilitatea controlului judiciar pentru măsura asigurătorie luată odată cu rezolvarea acţiunii civile
• opţiunea legislativă iniţială privind controlul judecătoresc al actelor procesuale din materia măsurilor
provizorii (preventive sau asigurătorii) a fost substanţial reconfigurată de intervenţia CCR
• modalitatea inedită de transpunere a mecanismului convenţional al controlului înglobat sau încorporat
(control de legalitate realizat prin însăşi dispoziţia de luare a măsurii) a fost declarată
necorespunzătoare standardului constituţional; forma iniţială a art. 250 alin.(6) CPP sancţionată prin
Decizia CCR 24/2016, transpusă prin OUG 18/2016; dezlegarea contestă interpretarea majoritară dată
dispoziţiilor art.206 alin.(1) CPP, contestaţia admisibilă doar împotriva încheierilor prin care instanţa
dispune, în primă instanţă..(nu şi în cazul încheierilor pronunţate de instanţele de apel)
• problematica căilor de atac în materia măsurilor procesuale sau reale trebuie abordată şi în nota
recentelor dezlegări ale Curţii Constituţionale în materia limitelor controlului judiciar în raport cu
ultimul grad de jurisdicţie şi ierarhia instanţelor judecătoreşti

• Decizia CCR nr. 321/2017 cu privire la exercitarea căii de atac a recursului prevăzut de art. 29 alin. (5)
din Legea nr. 47/1992 în situaţia în care cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a fost formulată în
faţa ultimei instanţe în ierarhia instanţelor judecătoreşti
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• recurs cu natura unei căi de atac sui generis, specială, atât în materie penală, cât şi în materie civilă cu
fizionomie juridică proprie − paragr. 21; trebuie judecat în complet de recurs, la instanţa ierarhic
superioară
• CCR pune capăt unei practici constante în materie penală (unde nu mai există calea de atac a recursului)
prin care instanţele recalificau recursul declarat împotriva încheierilor de respingere a cererii de
sesizare a Curţii Constituţionale ca fiind apel, urmând să fie judecat în complet de apel, de către curţile
de apel sau ICCJ.
• paragr. 26: "De asemenea, Curtea reţine că, în accepţiunea art. 21 din Constituţie, căile de atac
împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate reprezintă un aspect al accesului liber la justiţie şi, deşi
legiuitorul are o marjă de apreciere în configurarea acestora, nu se poate ajunge la eliminarea implicită
a unei căi de atac în condiţiile în care acesta este reglementat în fondul activ al legislaţiei. Blocarea
accesului la această cale de atac în ipoteza în care excepţia de neconstituţionalitate a fost respinsă în
ultimul grad de jurisdicţie reprezintă o încălcare a dreptului la acces liber la justiţie prin raportare la
folosirea căilor de atac, contrar art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 129 din Constituţie. De asemenea, ţinând
cont de faptul că echitatea procedurii se evaluează în funcţie de garanţiile procesuale de care dispun
părţile în litigiu, Curtea constată că textul criticat încalcă şi art. 21 alin. (3) din Constituţie privind dreptul
la un proces echitabil.".
• în absenţa unei competenţe pe verticală generată de ierarhia instanţelor judecătoreşti, cererea de
recurs angajează, în mod intrinsec, o competenţă pe orizontală.
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• Curtea de Apel Bucureşti: soluţionând acţiunea civilă disjunsă dintr-o cauză având ca obiect un abuz în
serviciu cu consecinţe deosebit de grave (?!) instanţa dispune, în mod inedit, şi cu privire la măsurile
asigurătorii; necesitatea luării măsurii asigurătorii din oficiu este pusă în discuţia părţilor în cursul
judecăţii, instanţa amână pronunţarea asupra acestei chestiuni 1 an până la soluţionarea acţiunii civile
dispunând: menţinerea măsurilor asigurătorii luate în cursul U.P asupra unor bunuri individualizate,
extinderea acestor măsuri cu privire la toate bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor şi PRC, luarea
măsurii asigurătorii a popririi asupra conturilor

• Pot fi atacate separat cu contestaţie aceste dispoziţii luate în condiţiile art.397 alin.(2) CPP? – “în cazul
în care admite acţiunea civilă, instanţa examinează, potrivit art.249-254, necesitatea luării măsurilor
asigurătorii privind reparaţiile civile, dacă asemenea măsuri nu au fost luate anterior”; 3 condiţii
procedurale suplimentare
• Normă de trimitere care permite aplicarea regimului juridic privind exercitarea controlului separat
asupra actelor procesuale dispuse în cursul judecăţii – marginalul art. 250 ind.1, articol care instituie un
standard de protecţie superior celui aplicabil în materia controlului de legalitate a măsurilor preventive
• Decizia CCR 24/2016 „reglementarea unei căi de atac efective în beneficiul persoanelor al căror drept de proprietate este
afectat prin măsuri procesuale restrictive reprezintă o exigenţă constituţională pe care legiuitorul trebuie să o respecte în vederea
protejării şi garantării dreptului de proprietate privată” [paragr. 24]. Astfel, Curtea apreciază că posibilitatea atacării luării măsurii
asigurătorii odată cu fondul „nu este un argument suficient care să acopere neajunsurile relevate, neajunsuri care se convertesc
fără putinţă de tăgadă în afectări ale dreptului la un proces echitabil.” [paragr. 26].
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• standardul de protecţie oferit de dispoziţiile Convenţiei şi de jurisprudenţa instanţei europene este unul minimal, Legea
fundamentală, jurisprudenţa Curţii Constituţionale sau orice altă convenţie la care România este parte putând oferi, în măsura în
care este afectată substanţa unui drept (drept de proprietate şi drept la un proces echitabil) un standard mai ridicat de protecţie a
drepturilor potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Constituţie şi art. 53 din Convenţie. [paragr. 27].
• în lipsa asigurării unui control judecătoresc eficient asupra măsurii de indisponibilizare a bunurilor în cursul unui proces penal,
statul nu-şi îndeplineşte obligaţia constituţională de a garanta proprietatea privată persoanei fizice/juridice. Obligaţia de garantare
se referă atât la îndatorirea statului de a se abţine de la orice afectare a dreptului de proprietate privată, cât şi la reglementarea
din punct de vedere normativ a unor măsuri pozitive apte să asigure liniştita posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra bunurilor. Or,
crearea unui cadru normativ care fragilizează garanţiile pe care statul trebuie să le stabilească în privinţa atributelor dreptului de
proprietate privată duce la nesocotirea obligaţiei sale asumate prin textul Constituţiei şi implicit la încălcarea dreptului de
proprietate privată. Totodată, Curtea reţine că vulnerabilizarea proprietăţii private a persoanei are drept efect crearea unui regim
de insecuritate juridică a acesteia, dreptul său de proprietate devenind iluzoriu. [paragr. 30].
• în concluzie, Curtea apreciază că „lipsa unei căi de atac separate împotriva luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de
cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, fie că este instanţa de fond sau de apel, contravine dreptului consacrat de
art. 21 alin. (1) şi (3), art. 44 şi art. 129 din Constituţie.” [paragr. 31]

• aşadar, instanţa de contencios constituţional a analizat, în ansamblul său, conformitatea soluţiei legislative care
excludea iniţial posibilitatea atacării separate a dispoziţiei de luare a măsurii asigurătorii de instanţa de judecată
fără a o condiţiona de forma procedurală în care se materializează această dispoziţie. A reţine posibilitatea atacării
separate a dispoziţiei de luare a măsurii asigurătorii doar când aceasta se materializează într-o încheiere înseamnă
a ignora dispoziţiile exprese ale normei de trimitere şi dezlegările Curţii Constituţionale şi a permite înlăturarea pe
cale judiciară a unei căi de atac prevăzute la nivel legislativ.
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• III. Implicaţii ale Deciziei CCR nr. 651/2018. Utilizări inedite ale remediului prevăzut de art. 595 CPP
• cea mai nocivă dezlegare a instanţei de contencios administrativ - Decizia nr. 126/2016 care, invocând exigenţele ce
ţin de producerea ex nunc a efectelor deciziilor de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate, a limitat
incidenţa cazului de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. doar la cauzele în care a fost invocată
excepţia de neconstituţionalitate admisă.
• Geneză extrem de tulbure (publicată la câteva zile înainte de publicarea Deciziei nr. 59/2016) şi controversată, nu
doar că relativizează efectele recunoscute la nivel constituţional ale Deciziilor Curţii (art. 147 alin. (4) − "de la data
publicării deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor"), ci şi afectează în mod evident dreptul
de acces la justiţie pe care ea însăşi îl proclamă; CCR operează în mod greşit cu principiul neretroactivităţii legii, în
sensul că circumscrie aceloraşi exigenţe manifestările formale şi substanţiale care derivă din interdicţia
constituţională prevăzută de art. 15 alin. (2), căzând în capcana utilizării conceptului de "retroactivitate aparentă"
şi contrazicându-şi propria jurisprudenţă.

• Decizia nr.375/2005 (M.Of. nr. 591 din 08 iulie 2005), Decizia nr. 294/2004 M.Of.nr.887/21.o9.2004), Decizia
330/2001 (M.Of. nr.59/28.01.2002): "O lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept
născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub
imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze pentru perioada
ulterioară intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei de aplicare."
• - Decizia nr. 998/2013, M.Of. nr. 39/17.01.2013: "Efectele unei decizii de admitere pronunţate de instanţa de
contencios constituţional se întind numai ex nunc deoarece revizuirea este cea care în mod direct produce efecte
pentru trecut, şi nu decizia de admitere a Curţii Constituţionale, aceasta din urmă fiind doar un instrument, un
motiv legal pentru reformarea viitoare a hotărârii judecătoreşti care s-a întemeiat pe dispoziţia declarată
neconstituţională."

Manifestări procedurale inedite în materie penală

• Decizia nr. 651/2018 : "1. soluţia legislativă cuprinsă în art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală, care nu
prevede şi decizia Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare ca
un caz de înlăturare sau modificare a pedepsei/măsurii educative, este neconstituţională.

•

2. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceiaşi autori, în aceleaşi dosare, ale aceloraşi
instanţe şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 4 din Codul penal, care nu asimilează efectele unei decizii a
Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare cu cele ale unei legi
penale de dezincriminare, este neconstituţională.".

• în considerente - germenii unui reviriment jurisprudenţial pe baza căruia ar trebui regândită chiar natura
prejudicială a sesizării Curţii Constituţionale.
• "Astfel, Curtea a statuat că raţionamentul dezvoltat în Decizia nr. 126 din 3 martie 2016 rămâne pe deplin aplicabil
în ipoteza exercitării căii extraordinare de atac a revizuirii atunci când priveşte orice decizie de admitere a unei
excepţii de neconstituţionalitate referitoare la norme de procedură penală ori de drept material penal, dar care nu
au ca efect dezincriminarea faptei sau micşorarea limitei maxime a pedepsei.
• 52. Această teză este cu atât mai evidentă cu cât intervenirea unei legi de dezincriminare reprezintă o chestiune de
oportunitate, apreciată în exclusivitatea de legiuitor. Or, dacă răspunzând unor motive de oportunitate, legea de
dezincriminare îşi extinde efectele şi asupra unor condamnări definitive, cu atât mai mult acesta trebuie să fie
efectul unei decizii de admitere a unei excepţii de neconstituţionalitate având ca obiect o normă de incriminare,
care lipseşte de validitate juridică norma legală. A admite că declararea neconstituţionalităţii unei norme de
incriminare într-o cauză penală nu ar avea niciun efect asupra situaţiei persoanelor condamnate definitiv la
închisoare în alte cauze penale înseamnă a admite că aceste persoane trebuie să continue executarea pedepselor
aplicate chiar dacă temeiul legal al condamnării lor a dispărut. În acest caz, nu se mai asigură supremaţia
Constituţiei şi principiul legalităţii incriminării şi executării pedepsei.
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• în practică, chiar instanţele au reclamat nevoia unei lămuriri: HP dosar 1245/1/2018: Dacă interdicţia absolută de
suspendare a judecăţii cauzei, în materie penală, prevăzută de art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală, se
raportează la interpretarea sintagmei „ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate” ca având înţelesul
„invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate” sau „sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de
neconstituţionalitate” invocată în condiţiile cumulative prevăzută de art. 29 din Legea nr. 47/1992, după statuarea
preliminară de către instanţa de trimitere privind îndeplinirea condiţiilor pentru sesizarea Curţii Constituţionale.
• Apetenţa CCR pentru tranşarea în mod inedit, prin considerente, a anumitor probleme de drept, reconfigurând
cadrul legislativ – i.e art. 242 alin (4¹) şi (4²) CPP Alin. (4¹): În cursul urmăririi penale, revocarea măsurilor preventive
ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune, precum şi înlocuirea acestor măsuri între ele se dispun de
procuror, chiar dacă măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
•

Alin. (4²): Împotriva ordonanţei procurorului, dispuse potrivit alin. (4¹), se poate formula plangere, in
conditiile art. 213. În practică sunt supuse controlului doar actele pozitive, care produc efecte cu privire la situaţia
juridică a inculpatului

• Decizia nr. 576 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin.
(4¹) din C.proc.pen., în paragr. 24 : „În plus, în temeiul dispozițiilor art. 242 alin. (4²) coroborate cu cele ale art. 213
din Codul de procedură penală, împotriva ordonanței prin care a fost respinsă cererea de revocare a controlului
judiciar - simplu sau pe cauțiune -, în termen de 48 de ore de la comunicare, inculpatul poate formula plângere la
judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond. Totodată,
Curtea observă că judecătorul poate revoca măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune nu doar
în cazul în care admite plângerea împotriva ordonanței prin care procurorul a respins cererea de revocare, ci și în
cazul în care admite plângerea împotriva ordonanței prin care procurorul a luat sau a prelungit măsura.”.

Manifestări procedurale inedite în materie penală

• Este admisibilă formularea unei cereri întemeiată pe dispoziţiile art. 595 C.proc.pen. într-o cauză în care o persoană
a fost condamnată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă în cursul judecăţii a invocat Decizia Curţii
Constituţionale nr. 405/2016, dar instanţele nu au valorificat-o întrucât nu au considerat că această Decizie are
efect dezincriminator?
• Remedii pentru valorificarea dezincriminării unei fapte după soluţionarea definitivă a unei cauze:
• 1. invocarea sub forma cazului de recurs în casaţie prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 − "inculpatul a fost
condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală“ - evident, cu respectarea condiţiilor de
admisibilitate (termen, titular, formă) prevăzute de art. 434, 436 alin. (1) şi (6), 437 şi 438 CPP
• 2. invocarea prin intermediul cererii prevăzute de art. 595 C.proc.pen., remediu autonom ce nu are natura unei
contestaţii la executare speciale întrucât nu priveşte împiedicări la executare/lămuriri, ci chiar hotărârea, în sensul
încetării efectelor sale pentru viitor.
• CCR, aceste remedii se aplică şi pt declararea neconstituţională a unei norme de incriminare; plus, în acest caz, un
remediu suplimentar, sub forma cazului de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. f) CPP limitat însă la cauza în
care s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate
• ICCJ, decizia penală nr. 110/A/04.04.2017: "În consecinţă (pe calea recursului în casaţie, s.n.) pot fi valorificate acele
legi de dezincriminare (mutatis mutandis şi în cazul unei Decizii a Curţii Constituţionale) care intră în vigoare cel
târziu până la expirarea termenului de declarare a recursului în casaţie."
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• premisa pentru valorificarea deciziei CCR referitoare la o normă substanţială, pronunţată în cursul judecăţii este ca
instanţa învestită cu judecarea fondului să accepte cu titlu principial că se găseşte în prezenţa unei decizii care
produce efectul dezincriminării; acest aspect poate fi dificil de determinat atunci când chiar emitentul deciziei
(CCR) nu indică în mod precis caracterul dezincriminator al acesteia, lăsând astfel loc interpretării pe cale
jurisprudenţială.
• cu privire la Decizia nr. 405/2016, Curtea Constituţională nu a precizat explicit dacă aceasta este una cu caracter
dezincriminator, ceea ce a generat o jurisprudenţă neunitară; unele instanţe au considerat decizia ca fiind una de
dezincriminare (spre exemplu: C.Ap. Alba Iulia, Secţia penală, decizia nr. 20/A/2017; Trib. Arad, Secţia penală,
sentinţa nr. 327/2016; Trib. Covasna, Secţia penală, sentinţa nr. 17/2017), iar altele, dimpotrivă, au apreciat-o ca
având caracter interpretativ (spre exemplu: C.Ap. Iaşi, Secţia penală, decizia nr. 765/2017; Trib. Braşov, Secţia
penală, sentinţa nr. 169/2016). Aceeaşi divergenţă de optică s-a manifestat inclusiv la nivelul unor completuri
diferite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în sensul dezincriminării fiind pronunţate, spre exemplu, deciziile nr.
619/2017, nr. 110/A/2017 şi nr. 179/RC/2017, iar în sens contrar, spre exemplu, deciziile nr. 4/A/2017, nr.
266/A/2017 şi nr. 210/RC/2018
• Decizia 651/2018 paragr „44. Din această perspectivă, Curtea constată că posibilitatea producerii unor efecte
specifice dezincriminării unei fapte sau specifice intervenirii unei pedepse mai uşoare decât cea care se execută
poate fi generată nu numai de o lege nouă de dezincriminare sau o lege penală mai favorabilă, ci şi de însăşi o
decizie a Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare. Astfel,
dezincriminările intervin atât prin intermediul abrogării/modificării textelor legale preexistente, dar şi prin
intermediul deciziei Curţii Constituţionale prin care se admite excepţia de neconstituţionalitate a unei norme de
incriminare, cu consecinţa constatării neconstituţionalităţii întregului text de incriminare (a se vedea Decizia nr.
363 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015) sau a unui/unor
element/e constitutiv/e din conţinutul normei de incriminare (a se vedea Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016).
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• În ipoteza în care instanţa de judecată nu a considerat Decizia 405 drept o decizie cu caracter dezincriminator şi nu
i-a atribuit efectele procesuale specifice unei atare operaţiuni, poate fi utilizat remediul prev. de art. 595 după
publicarea în M.Of. a Deciziei 651/2018?

• premisa pt admisibilitatea remediului 595 alin.(1) CPP: “Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare
intervine o lege de dezincriminare....
• exemplu hotarâre care nu valorifică Decizia 405 „Înalta Curte constată că această decizie a CCR nu este una care
constată neconstituţionalitatea unui text de lege, ci este o decizie interpretativă, care nu intră sub incidenţa art. 147
alin. (1) din Constituţia României [...] În acord cu doctrina juridică, Înalta Curte reţine astfel că decizia nr. 405/2016
pronunţată de C.C.R. – invocată în apărare de inculpaţii apelanţi (autori, complici ai infracţiunii de abuz în serviciu)
– nu a constatat neconstituţionalitatea textului incriminator, natura sa fiind doar una interpretativă, că decizia nu a
dezincriminat fapta de abuz în serviciu, fiind cunoscut că numai cel care incriminează (adică stabileşte că o faptă
este infracţiune) are competenţă şi să dezincrimineze (să scoată fapta din categoria infracţiunilor). În concluzie,
instanţa de apel reţine că decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale a României nefiind una de dezincriminare a
faptei prevăzută de art. 297 Cod penal, este una de interpretare pe viitor a textului incriminator pentru faptele de
abuz în serviciu”.
• dacă situaţia juridică ar fi apreciată în sensul că decizia de dezincriminare a abuzului în serviciu a intervenit anterior
pronunţării de către instanţă a deciziei definitive (ceea ce, din punct de vedere cronologic, este corect), cu
consecinţa respingerii ca inadmisibilă a unei cereri întemeiată pe dispoziţiile art. 595 C.p.p., s-ar ajunge la ipoteza
absurdă în care condamnatului i s-ar refuza principial beneficiul dispoziţiilor art. 4 C.pen. invocându-se orientarea
instanţelor spre o interpretare care s-a dovedit ulterior, după rămânerea definitivă a hotărârii, dar cu forţă erga
omnes, ca fiind una eronată. Practic, puterea publică şi-ar invoca propria culpă în defavoarea unei persoane
particulare.
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• o situaţie inacceptabilă: în acest caz condamnatului i se refuză beneficiul dezincriminării, în timp ce unei
persoane care a comis o faptă de acelaşi tip, dar care se află încă în cursul judecăţii în primă instanţă
sau în apel, acest beneficiu să-i fie acordat din simplul motiv că Decizia 651/2018, prin care s-a
consfinţit explicit caracterul dezincriminator al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016, a apărut în
timpul cât procesul său este încă pe rol
• respingerea ca inadmisibilă a unei astfel de cereri de înlăturare a pedepsei închisorii ca urmare a
intervenţiei unei legi penale noi, va conduce la încălcarea unui principiu fundamental ale cărui efecte
sunt radicale, obligatorii şi nelimitate în timp, creându-se astfel un precedent judiciar periculos prin
aceea că s-ar lăsa la liberul arbitru al instanţelor decizia de a stabili, în mod subiectiv şi discreţionar,
căror persoane le vor fi aplicate efectele legii de dezincriminare şi cărora nu
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• CONCLUZII

