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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

În ziua de 8 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.347 alin.(1) din Codul de procedură 

penală, care au următorul conţinut: „În termen de 3 zile de la comunicarea 

încheierii prevăzute la art. 346 alin. (1), procurorul şi inculpatul pot face 

contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, 

precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5).” 

În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepția de 

neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.347 

alin.(1) din Codul de procedură penală, potrivit căreia numai „procurorul și 

inculpatul” pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi 

a excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5), 

este neconstituțională. Curtea a reţinut că restrângerea sferei titularilor 

contestației în camera preliminară doar la procuror și inculpat determină 

încălcarea dreptului de acces la justiție, consacrat de art.21 din Constituţie, al 

părții civile, părții responsabile civilmente şi al persoanei vătămate având în 

vedere faptul că, pe de o parte, rezultatul procedurii în camera preliminară 

referitor la stabilirea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor 

procesuale de către organele de urmărire penală are o influenţă directă asupra 

desfăşurării judecăţii pe fond, iar, pe de altă parte, soluţiile prevăzute la art. 

346 alin. (3)-(5) din Codul de procedură penală vizează toate părţile din proces 

şi persoana vătămată. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere 

ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, 

respectiv Judecătoria Moinești. 

 



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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