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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
I. În ziua de 4 noiembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul 
art.146 lit.a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în 
cadrul controlului anterior promulgării, sesizarea de neconstituţionalitate asupra 
Legii pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, sesizare 
formulată de Președintele României. 
 
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a respins 
obiecţia de neconstituţionalitate având ca obiect dispoziţiile Legii pentru abrogarea 
art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, ca neîntemeiată în raport de 
criticile formulate. 
 
Decizia este definitivă şi se comunică Preşedintelui României. 
 
Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii 
Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
 
II. În aceeași zi, 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, s-a întrunit pentru a soluţiona excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art.87 alin.(1) lit.f) din Legea nr.161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

Având în vedere necesitatea lămuririi suplimentare a unor aspecte, în temeiul 
prevederilor art. 58 alin. (4) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, Curtea a dispus redeschiderea dezbaterilor, repunerea cauzei 
pe rol și a fixat termen de judecată pentru data de 9 decembrie 2014, cu citarea 
părților și a Ministerului Public. În acest sens, se va solicita instanţei judecătoreşti 
care a sesizat Curtea Constituţională (Curtea de Apel Constanţa) dosarul de fond în 
care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate. 
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