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          12 noiembrie 2014 
 

 
C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă 

 
În ziua de 11 noiembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul 
art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere mai 
multe dosare, având ca obiect următoarele excepții de neconstituționalitate: 
 
I. Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.77¹ alin.(6) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
 
II. Excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art.339-art.348 din Codul de 
procedură penală. 
 
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, 
 
I. Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a 
constatat că dispozițiile art.77¹ alin.(6) teza finală din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal sunt constituționale în măsura în care legea nu-l obligă pe 
cumpărătorul adjudecatar să facă dovada plății impozitului datorat de 
înstrăinătorul debitor pentru a-și putea înscrie în cartea funciară dreptul său 
de proprietate. 
 
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două 
Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea 
Constituţională, respectiv Judecătoria Cornetu. 
 
II. Cu unanimitate de voturi: 
 

1. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția 
legislativă cuprinsă în art.341 alin.(10) din Codul de procedură penală, potrivit 
căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunță „fără participarea 
procurorului și a inculpatului”, este neconstituțională; 
 

2. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile 
art.344 alin.(4) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale; 
 

3. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția 
legislativă cuprinsă în art.345 alin.(1) și în art.346 alin.(1) din Codul de 
procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se 
pronunță „fără participarea procurorului și a inculpatului”, este 
neconstituțională; 
 

 



4. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile 
art.347 alin.(3) raportate la cele ale art.344 alin.(4), art.345 alin.(1) și art.346 
alin.(1) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale. 
 
Deciziile sunt definitive şi general obligatorii şi se comunică celor două 
Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţelor care au sesizat Curtea 
Constituţională, respectiv Tribunalul Galați - Secția penală şi Tribunalul Militar 
Cluj. 

Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii 
Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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