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NOTĂ 
referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 650 privind obiecţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru motlificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

Către:
De la: 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor
Seaet:arul general al Camerei Deputaţilor

Vă informăm că prin Decizia nr. 650 din 25 octombrie 2018, definitivă şi general 
obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din data de 07 februarie 
2019, Curtea Constituţională a admis obiectia de neconstitutionalitate formulată şi a constatat 
că dispoziţiile art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (11)-(14)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. 
a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) 
lit. b) şi lit. e), cu trimitere la lit. b)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu 
referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)J,. pct. 17 
[cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin.(4)1„ pct. 21 
[cu referire la art. 100 alin. (1) lit. d)], pct. 22 [cu referire la art.1121 alin. (2) lit. b) sintagma 
,,probele administrate'1, pct. 23 [cu referire la art.1121 alin. (21

) sintagma ,;probe certe, 
dincolo de orice Îndoială'1, pct. 24 [cu referire la art. 1121 alin. (3) sintagmele „dacă acesta a 
cunoscut că scopul transferului este evitarea confiscării" şi „probe certe, dincolo de orice 
Îndoială'1, pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2)], pct. 28 [cu referire la art. 1591: sintagma 
,,până la pronunţarea unei hotărâri definitive'1, pct. 29 [cu referire la art. 173 alin .. {2)-(5)], 
pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. 
b) sintagma „fostul soţ'' şi lit. c) sintagma „au convieţuit'1, pct. 32 [cu referire la art. 1871

], 

pct. 33 [cu referire la art. 189 alin.(1) lit. i)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4}, lit. b) şi
c) şi alin. (6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (3)
teza a doua cuvântul „pedeapsă"], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3

1)], pct. 47 [cu
referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la
art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 62 [cu referire la art. 367 alin.
(6) în privinta trimiterii la Codul de procedură penală] şi art. II [cu referire la sintagma „probe
certe"] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de
coruptie sunt neconstituţionale.

Potrivit prevederilor art. 147 alin. (2) din Constitutia României, republicată, în 
cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, 
Parlamentul este obligat să reexamineze dispozitiile respective pentru punerea lor de acord cu 
decizia Curtii Constitutionale. 

Potrivit art. 134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, procedura de 
reexaminare a legii urmează să fie declanşată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Anexăm alăturat, Decizia Curtii Constitutionale nr. 650/2018. 

SECRETAR GENERAL
Silvia-Clau

Şef Departa��islativ
Ge�TOBA


































































































































































































































































