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                             COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 I. În ziua de 13 februarie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în 

temeiul art.146 lit.c) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.A.c) şi al art.27 

din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a 

luat în dezbatere sesizarea referitoare la neconstituționalitatea dispozițiilor „art.13 

alin.(1), (6), și (7), art.19 alin.(1), art.35 alin.(1) și art.186 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților”, sesizare formulată de un număr de 63 deputați. 

 În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, 

ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituţionalitate și a constatat că dispozițiile art.13 

alin.(1), (6) și (7), art.19 alin.(1), art.35 alin.(1) și art.186 alin.(4) din Regulamentul 

Camerei Deputaților sunt constituționale în raport cu criticile formulate. 

 Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Camerei Depu-

taţilor.  

 

 II. În aceeaşi zi, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) 

din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 

privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere urmă-

toarele excepții de neconstituționalitate: 

 A. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.174 alin.(1) şi art.282 

alin.(1) din Codul de procedură penală 

 



 În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis: 

 1. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă 

cuprinsă de dispozițiile art.174 alin.(1) din Codul de procedură penală, care nu pre-

vede aplicarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de art.64 din același act nor-

mativ și în ceea ce îl privește pe specialistul care funcționează în cadrul organelor 

judiciare sau din afara acestora, care efectuează constatarea potrivit art.172 alin.(10) 

din Codul de procedură penală, este neconstituțională. 

 2. A respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 

art.282 alin.(1) din Codul de procedură penală.  

 Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere 

ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Consti-

tuțională, respectiv Curtea de Apel Cluj – Secţia penală şi minori. 

  

 B. Excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.281 alin.(4) lit.a) din Co-

dul de procedură penală, raportate la art.281 alin.(1) lit.f) din același act normativ 

 În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis 

excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.281 alin.(4) lit.a) 

din Codul de procedură penală, raportate la art.281 alin.(1) lit.f) din același act nor-

mativ, sunt neconstituționale. 

 Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere 

ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Consti-

tuțională, respectiv Judecătoria Bolintin Vale. 

 

 III. În ceea ce priveşte: 

 A.  Obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii privind sistemul pu-

blic de pensii, obiecție formulată de un număr de 83 de deputați aparținând Grupului 

parlamentar al Partidului Național Liberal și al Uniunii Salvați România, Curtea 

Constituțională a amânat dezbaterile pentru data de 27 februarie 2019. 

 



 B. Obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea și 

completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii 

fiscale, obiecție formulată de un număr de 93 de deputați aparținând Uniunii Salvați 

România, Partidului Național Liberal şi Partidului Mișcarea Populară, Curtea Con-

stituțională a amânat pronunţarea pentru data de 13 martie 2019.  

 

  

 Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții 

Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții 

Constituționale 
 


