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17 martie 2015 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
 

În ziua de 17 martie 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, s-a 
întrunit pentru a soluţiona excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor 
art.549¹ din Codul de procedură penală, care au următorul conţinut: 

”(1) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea 
la urmărirea penală şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în 
vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a 
desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare, însoţită de dosarul cauzei, 
se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să 
judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la 
art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunţarea hotărârii 
prin care plângerea a fost respinsă. 

(2) Judecătorul de cameră preliminară comunică persoanelor ale 
căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate o copie a ordonanţei, 
punându-le în vedere că în termen de 10 zile de la primirea comunicării 
pot depune note scrise. 

(3) După expirarea termenului prevăzut de alin. (2), judecătorul de 
cameră preliminară se pronunţă asupra cererii prin încheiere motivată, 
în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor 
prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre următoarele soluţii: 

a) respinge propunerea şi dispune, după caz, restituirea bunului 
ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea confiscării; 

b) admite propunerea şi dispune confiscarea bunurilor ori, după 
caz, desfiinţarea înscrisului. 

(4) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul şi 
persoanele prevăzute la alin. (2) pot face, motivat, contestaţie. 
Contestaţia nemotivată este inadmisibilă. 

 



(5) Contestaţia se soluţionează de către instanţa ierarhic 
superioară celei sesizate ori, când instanţa sesizată este Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, de către completul competent potrivit legii, care se 
pronunţă prin încheiere motivată, fără participarea procurorului şi a 
persoanelor prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre 
următoarele soluţii: 

a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată; 
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă 

propunerea potrivit alin. (3).” 
 
 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de 
voturi:  

- a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că 
dispoziţiile art.549¹ alin.(2) din Codul de procedură penală sunt 
neconstituţionale; 

- a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia 
legislativă cuprinsă în art.549¹ alin.(3) din Codul de procedură penală, 
potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunţă „în camera 
de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la 
alin.(2)”, este neconstituţională; 

- a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia 
legislativă cuprinsă în art.549¹ alin.(5) din Codul de procedură penală, 
potrivit căreia instanţa ierarhic superioară ori completul competent se 
pronunţă „fără participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la 
alin.(2)”, este neconstituţională. 
 

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor 
două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat 
Curtea Constituțională, respectiv Judecătoria Oneşti. 
 

Argumentațiile reținute 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.  
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