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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
 În ziua de 15 ianuarie 2015, 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 
următoarele excepții de neconstituționalitate:  
 
1. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2711 - art.2712 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii; 

 
 2. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.9 teza a doua din Legea 
nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de 
drumuri de interes naţional, județean și local, raportate la cele ale art.26 
alin.(2) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică; 
 
3. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.20 pct.2 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 (prin care au fost introduse alin.(11)-(13) în art.78 
din Legea fondului funciar nr.18/1991) și ale art.3 lit.e), art.4 alin.(1) și art.12 
alin.(3) din aceeași ordonanță de urgență; 
 
4. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1121 alin.(2) lit.a) din 
Codul penal. 
 
 
 
 
 

 



În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a decis:  
 
1. Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a 
constatat că dispozițiile art.2712 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 sunt neconstituționale; 
 
2. Cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a 
constatat că prevederile art.9 teza a doua din Legea nr.198/2004 raportate la 
sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispoziţiile 
art.26 alin.(2) din Legea nr.33/1994 sunt neconstituţionale ; 
 
3. Cu unanimitate de voturi, 

A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile 
art.78 alin.(11) şi (13) din Legea fondului funciar nr.18/1991 sunt 
constituţionale în măsura în care schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor 
în Registrul agricol se realizează de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013. 

A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile  
art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 sunt 
constituţionale în măsura în care obligaţia de menţinere în categoria de 
folosinţă a pajiştilor incumbă deţinătorilor de pajişti înregistrate ca atare în 
Registrul agricol la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013. 
 
4. Cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a 
constatat că dispoziţiile art.1121 alin.(2) lit.a) din Codul penal sunt 
constituţionale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra 
bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.63/2012 pentru 
modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr.286/2009 
privind Codul penal. 
 
Deciziile sunt definitive şi general obligatorii şi se comunică celor două Camere 
ale Parlamentului, Guvernului şi instanţelor care au sesizat Curtea 
Constituţională. 
 
Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii 
Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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