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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
În ziua de 29 octombrie 2015, Plenul Curții Constituționale, 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 excepţia 
de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(6) lit.c) și, prin extindere, 
ale art.341 alin.(7) pct.2 lit.d) din Codul de procedură penală, cu următorul 
cuprins: 

Art.341 alin.(6) lit.c):  ”În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a 
acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate dispune una dintre 
următoarele soluţii: […] c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al 
soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea 
pentru persoana care a făcut plângerea.” 

Art.341 alin.(7) pct.2 lit.d):  ”În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a 
acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară: […] 2. verifică legalitatea 
administrării probelor și a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal 
administrate ori, după caz, sancționează potrivit art.280-282 actele de 
urmărire penală efectuate cu încălcarea legii și: […] d) admite plângerea şi 
schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se 
creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.” 

În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepția de 
neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile art.341 alin.(6) lit.c) și, prin 
extindere, ale art.341 alin.(7) pct.2 lit.d) din Codul de procedură penală sunt 
neconstituționale prin împiedicarea accesului la justiție în cazul soluțiilor de 
renunțare la urmărirea penală. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere 
ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, 
respectiv Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori. 

 



Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea 
Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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