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DESTINATAR: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 

 

DOSAR NR. 1341/1/2022 

TERMEN DE JUDECATĂ: 25 octombrie 2022 

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ 

 

 

Subscrisa SCA Chiriţă şi asociaţii, str. Tăietura Turcului, nr. 18, 400122 Cluj 

Napoca, e-mail: penal@chirita-law.com formulăm prezentul: 

 

AMICUS CURIAE  

Cu privire la sesizările care formează obiectul dosarelor 1341/1/2022, 1344/1/2022, 

1346/1/2022, 1348/1/2022, 1396/1/2022, 1415/1/2022, 1446/1/2022, 

1465/1/2022, 1490/1/2022, 1492/1/2022, 1495/1/2022, 1506/1/2022, 

1554/1/2022, 1576/1/2022, 1577/1/2022, 1578/1/2022, 1604/1/2022. 

 

I. Context 

1. Sesizările reunite sub numărul de mai sus au apărut într-un context arhicunoscut, 

dar care trebuie să fie rememorat pentru a justifica concluziile de mai jos. În 2018, 

Curtea Constituţională admite o excepţie de neconstituţionalitate privind art. 155 

alin. 1 C. pen., constatând că nu este constituţională norma care conducea la 

întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale prin orice act de urmărire 

penală. S-a considerat că, în logica previzibilităţii normelor de incriminare şi a 

condiţiilor răspunderii penale, o astfel de prevedere contravine unor drepturi 

fundamentale. 

2. Motivarea hotărârii a fost uşor ambiguă pentru că instanţa constituţională şi-a 

depăşit oarecum atribuţiile indicând care ar fi fost soluţia legislativă constituţională. 

Nefiind însă legiuitor pozitiv, nu a putut să o impună dreptului pozitiv, astfel încât 

dispozitivul Deciziei nr. 297/2018 a fost extrem de lipsit de ambiguitate: CCR a 

constatat că sintagma „prin orice act de procedură” din cuprinsul art. 155 alin. 1 C. 

pen. este neconstituţională. Indicarea doar a acelei sintagme nu a întregului text a 

avut semnificaţia de a indica că nu instituţia întreruperii prescripţiei, în sine, are o 

problemă de constituţionalitate, ci doar cazul de întrerupere generală prevăzută de 

acea sintagmă. 

3. Reacţia iniţială a instanţelor de judecată, chemate să dea efect acestei decizii a fost 

una de confuzie. Câteva instanţe au constatat că acel caz de întrerupere generală a 

cursului prescripţiei a dispărut, cu consecinţele de rigoare, însă soluţiile lor au fost 

casate prin decizii ale ICCJ. Într-un final, după acele decizii pronunţate în recurs în 

casaţie şi după ce o cerere de HP similară în conţinut cu unele dintre cele formulate 
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acum, a fost respinsă ca inadmisibilă, s-a uniformizat teoria după care Decizia nr. 

297/2018 a CCR reprezintă o decizie interpretativă. 

4. Nu a fost însă o decizie interpretativă, iar acea jurisprudenţă care a ajuns rapid 

unanimă a constituit o eroare imensă a sistemului de justiţie penală. Decizia nr. 

358/2022 a CCR confirmă această constatare fără niciun dubiu, iar decizia este 

obligatorie. În aceasta, CCR nu face decât să indice evidenţa: simpla lectură a 

dispozitivului deciziei sale anterioare era suficientă pentru a stabili că nu este de 

factură interpretativă. 

5. Credem că într-un stat de drept, atunci când un întreg sistem de justiţie face o 

greşeală atât de stridentă, instanţele au obligaţia ca, odată constatată eroarea, să 

facă tot ce e posibil pentru a repara răul făcut. Sunt peste patru ani în care justiţia 

penală a aplicat în materia întreruperii prescripţiei o normă care a ieşit în vigoare din 

2014. Această normă s-a aplicat unor fapte care nu au fost comise sub imperiul ei 

sau, dacă au fost comise sub imperiul ei, s-a aplicat ultra-activ fără a fi o normă mai 

favorabilă. Starea de legalitate generală a sistemul de justiţie penală e fost grav 

afectată şi, chiar dacă Parlamentul şi Guvernul au o culpă enormă în ignorarea 

obligaţiilor ce le reveneau după publicarea Deciziei nr. 297/2018, această culpă nu 

poate fi acoperită prin decizii ale instanţelor care au ignorat şi ele obligaţiile ce le 

reveneau după acea decizie. 

6. Numărul, obiectul şi modul de formulare a întrebărilor sesizărilor trimise către 

completul ICCJ de dezlegare a problemelor de drept penal indică persistenţa multor 

instanţe în ideea de a lipsi, de fapt, de efecte Decizia nr. 297/2018. Refuzul de a 

accepta că acea jurisprudenţă, chiar şi unanimă cum a fost, era contrară legii 

fundamentale a condus la sugerarea unor idei care ar fi o premieră în dreptul român, 

precum calificarea instituţiei prescripţiei drept o instituţie de drept procedural. În 

mod similar, sugestia din unele sesizări după care persoanele care au avut ghinion, 

ca să folosim o expresie prezidenţială, să fie judecate anterior acestor zile trebuie să 

rămână sub efectul unor condamnări contrare normelor de drept, este greu de 

acceptat într-un stat de drept. 

7. Din punctul nostru de vedere, instanţele au obligaţia de a da efect legii, aşa cum este 

ea, inclusiv a deciziilor CCR şi, în cazul unor erori atât de flagrante precum cea de 

faţă, de a repara efectele erorii acolo unde mai este posibil. Acoperirea culpei 

anterioare prin interpretări forţate, abandonarea principiilor pentru o situaţia 

particulară nu poate să conducă în viitor la creşterea încrederii în actul de justiţie. 

Aceasta este nota în care trebuie citite opiniile noastre expuse mai jos.  

 

II. (In)admisibilitatea sesizărilor 

8. Potrivit art. 475 C. proc. pen., sesizarea instanţei supreme pentru pronunţarea unei 

hotărâri prealabile poate fi dispusă atunci când sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: cauza să se afle în faţa unui complet al tribunalului, curţii de 

apel sau instanţei supreme care judecă în ultimă instanţă; să existe o chestiune de 

drept de care să depindă modul de rezolvare a cauzei; problema de drept să nu fi fost 



 

SCA „Chiriţă şi asociaţii”, str. Tăietura Turcului nr. 18, 400122 Cluj Napoca 
Tel. /Fax : 0364-264996, www.chirita-law.com, office@chirita-law.com 

 
Pagina 3 

dezlegată anterior printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii 

şi nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 

9. Din analiza jurisprudenţei ICCJ rezultă că în cazul sesizărilor care vizează efectele 

sau modul de interpretare a unei decizii a Curţii Constituţionale, trebuie verificată 

inclusiv competenţa instanţei supreme de a se pronunţa asupra acesteia. În acest 

sens, prin Decizia nr. 24 din 08.10.2015 s-a reţinut că “Verificarea admisibilităţii 

sesizării presupune analiza unei condiţii suplimentare, respectiv aceea dacă, în 

exercitarea rolului constituţional de asigurare a unei practici unitare, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia 

penală are aptitudinea de a interpreta deciziile Curţii Constituţionale şi efectele pe care 

acestea le produc”.  

10. În aceste situaţii, jurisprudenţa constantă este în sensul respingerii ca inadmisibile 

a unor astfel de solicitări, competenţa Înaltei Curţi fiind limitată la interpretarea şi 

aplicarea unitară a legii, în sens de act normativ, noţiune care exclude deciziile Curţii 

Constituţionale (Decizia nr. 22 din 25.10.2016 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept în materie penală; Decizia nr. 1 din 08.02.2018 a ICCJ – 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală; Decizia nr. 

5 din 21.03.2019 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 

materie penală).       

11. Lipsa de competenţă a instanţei supreme de a da dezlegări obligatorii în ceea ce 

priveşte aplicarea deciziilor Curţii Constituţionale este statuată în mod expres 

inclusiv în jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional, aceasta reţinând că 

“[...] Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu are competenţa să se pronunţe în legătură 

cu efectele deciziei Curţii Constituţionale sau să dea dezlegări obligatorii care contravin 

deciziilor Curţii Constituţionale [...] şi, pe această cale, în mod expres sau implicit, să 

infirme, să altereze sau să limiteze efectele acestora.” (par. 62, Decizia nr. 454 din 

04.07.2018 a Curţii Constituţionale).  

12. În acelaşi sens, în Decizia nr. 206 din 29.04.2013 a Curţii Constituţionale, s-a 

subliniat că “sintagma "dezlegarea dată problemelor de drept judecate", cuprinsă în 

art. 4145 alin.4 din Codul de procedură penală, pe de o parte, nu poate privi decât 

interpretarea şi aplicarea unitară a conţinutului dispoziţiilor legale, cu sensul de acte 

normative, iar nu şi a deciziilor Curţii Constituţionale şi a efectelor pe care acestea le 

produc, şi, pe de altă parte, nu poate privi decât interpretarea şi aplicarea unitară a 

legii de către instanţele judecătoreşti, iar nu şi de către Curtea Constituţională, care 

este o autoritate distinctă de sistemul judecătoresc. Altfel spus, numai în aceste condiţii 

"dezlegarea dată problemelor de drept judecate" poate fi obligatorie, pentru că numai 

în aceste condiţii poate exista o compatibilitate cu normele constituţionale. Orice altă 

interpretare este în contradicţie cu prevederile art.147 alin. (1) şi (4) din Constituţie, 

deoarece lipseşte de efecte deciziile Curţii Constituţionale [...]”. 

13. În consecinţă, pronunţarea unei hotărâri prealabile prin care se interpretează o 

decizie a Curţii Constituţionale nu doar că încalcă competenţa exclusivă a instanţei 

de contencios constituţional, dar vine şi în contradicţie cu jurisprudenţa deja formată 

a instanţei supreme prin care refuză să dea o dezlegare de drept în această materie, 

pronunţând soluţii de inadmisibilitate.  
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14. Probabil cea mai relevantă decizie de inadmisibilitate pronunţată în acest sens este 

Decizia nr. 5 din 21.03.2019 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept în materie penală. Sesizările conexate asupra cărora s-a pronunţat instanţa 

supremă vizau, în esenţă, tocmai modul în care trebuie interpretată Decizia nr. 297 

din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale. Instanţa a arătat că „Nu în ultimul rând, se 

reţine că, fiind învestit cu dezlegarea unor chestiuni de drept prin care instanţele de 

trimitere au solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să stabilească natura, caracterul 

şi efectele unei decizii a Curţii Constituţionale, Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală, în jurisprudenţa sa [...] a statuat, pe de o parte, 

că efectele deciziilor Curţii Constituţionale nu pot fi interpretate, în procesul de aplicare 

a legii, de către alte instituţii ale statului, întrucât un atare demers ar genera o ştirbire 

a competenţei sale exclusive în materie. [...] În privinţa efectelor Deciziei nr. 297 din 26 

aprilie 2018, sub aspectul aplicării ei în timp, soluţia se regăseşte în jurisprudenţa 

Curţii Constituţionale (Decizia nr. 51/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Decizia nr. 190 din 14 martie 2016; Decizia nr. 126/2016, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie 2016; Decizia nr. 

651/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.083 din 20 

decembrie 2018) şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept în materie penală (Decizia nr. 21/2014, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 13 noiembrie 2014). Or, în aceste condiţii, a 

solicita instanţei supreme clarificări suplimentare cu privire la aspectele învederate în 

conţinutul celor două sesizări echivalează cu o nesocotire a plenitudinii de jurisdicţie a 

Curţii Constituţionale în domeniul controlului de neconstituţionalitate”.  

15. Tot în jurisprudenţa instanţei supreme s-a apreciat că numai o problemă de drept de 

o dificultate rezonabilă şi de natură a da naştere, în mod previzibil, unor interpretări 

judiciare diferite legitimează concursul dat tribunalelor şi curţilor de apel de către 

instanţa supremă într-o cauză pendinte (Decizia nr. 22 din 25.10.2016 a ICCJ – 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală; Decizia nr. 

20 din 13.04.2022 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 

materie penală). Mecanismul întrebării preliminare este consacrat pentru a asigura 

o rezolvare unică acelor probleme de drept care, prin complexitatea lor şi prin 

caracterul uneori neclar al normelor incidente, ridică probleme care pot da naştere 

unor rezolvări diferite, în condiţiile existenţei unor argumente solide pentru oricare 

dintre acestea.  

16. În cauza de faţă, această condiţie nu este îndeplinită din moment ce prin Decizia nr. 

358 din 26.05.2022 a Curţii Constituţionale au fost clarificate aspectele problematice 

generate de Decizia nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale. Faptul că 

instanţele de trimitere ar avea pretinse dubii în ceea ce priveşte modul de aplicare, 

respectiv efectele deciziilor Curţii Constituţionale, nu reprezintă o problemă de drept 

care poate fi soluţionată pe calea hotărârii prealabile. În acelaşi sens, în 

jurisprudenţa instanţei supreme s-a subliniat că “De asemenea, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie reţine că sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova s-a grefat, 

în mod evident, doar pe dubiile instanţei cu privire la efectele Deciziei de 

neconstituţionalitate nr. 405 din 15 iunie 2016 [...]. Or, efectele unei decizii prin care 

Curtea Constituţională declară neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale sunt expres 
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prevăzute de art. 147 alin. (4) din Constituţia României, respectiv ele sunt general 

obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial şi au putere numai pentru viitor”. 

(Decizia nr. 1 din 08.02.2018 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept în materie penală). Prin aceeaşi decizie, instanţa supremă a reţinut şi faptul 

că “Mai mult decât atât, potrivit art. 126 alin. (3) din Constituţie, Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe 

judecătoreşti, potrivit competenţei sale, nicidecum clarificarea unei dispoziţii 

constatate, în parte, ca fiind neconstituţională pe motiv că legiuitorul – primar sau 

delegat – nu a intervenit, în termenul de 45 de zile de la publicarea deciziei de 

neconstituţionalitate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru a pune în acord 

prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Legii fundamentale.”  

17. În acelaşi sens, prin Decizia nr. 10 din 18.02.2021 a ICCJ – Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, instanţa supremă a reţinut că 

“omisiunea legiuitorului de a corela dispoziţiile Codului de procedură penală, în urma 

pronunţării unor decizii de către Curtea Constituţională, nu poate fi suplinită de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie prin mecanismul juridic de unificare a practicii judiciare 

reglementat de art. 475 din Codul de procedură penală care are ca obiectiv 

preîntâmpinarea unei practici neunitare în aplicarea şi interpretarea legii de către 

instanţele judecătoreşti întrucât excedează nu numai obiectului unei sesizări de 

dezlegare a unei probleme de drept, ci şi prerogativelor instanţei supreme, consacrate 

de art. 126 alin. (3) din Constituţia României, republicată”.  

18. Acelaşi raţionament s-a regăsit şi în Decizia nr. 7 din 10.03.2020 a ICCJ – Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală: „solicitarea instanţei de 

trimitere, privind interpretarea dispoziţiilor art. 281 alin. (3) din Codul de procedură 

penală, nu s-ar putea face decât interpretând, peste ceea ce Curtea Constituţională a 

spus  […] ceea ce, desigur, nu este permis în cadrul procedurii reglementate de art. 475 

din Codul de procedură penală. Aşa cum deja s-a arătat mai sus, instanţa nu poate să 

interpreteze efectul unei decizii de neconstituţionalitate, ci să aplice acea decizie într-

un mod conform considerentelor sale, la cazul dedus judecăţii”. 

19. De asemenea, în Decizia nr. 11 din 28.04.2020 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept în materie penală s-a arătat că “Din această perspectivă se 

constată că instanţa de trimitere solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie “explicaţii 

suplimentare” ori “lămurirea considerentelor” deciziei Curţii Constituţionale, 

competenţă care nu poate aparţine altei instanţe de drept comun, inclusiv instanţei 

supreme”. 

20. Prin urmare, instanţele judecătoreşti nu trebuie să interpreteze efectul deciziei, ci să 

aplice acea decizie într-un mod conform considerentelor sale la cazul dedus judecăţii. 

Prin întrebările adresate în cauzele înregistrate iniţial sub nr. 1341/1/2022, 

1344/1/2022, 1346/1/2022, 1348/1/2022, 1396/1/2022, 1446/1/2022, 

1490/1/2022, 1492/1/2022, 1495/1/2022, 1506/1/2022, 1554/1/2022, 

1576/1/2022, 1577/1/2022, 1578/1/2022, instanţele de trimitere urmăresc, într-

o formă sau alta, tocmai acest aspect - obţinerea unei dezlegări de drept obligatorii 

prin care să li se indice expres modul în care trebuie să interpreteze, respectiv să 

aplice deciziile Curţii Constituţionale. Or, aplicarea directă a dispozitivului şi a 



 

SCA „Chiriţă şi asociaţii”, str. Tăietura Turcului nr. 18, 400122 Cluj Napoca 
Tel. /Fax : 0364-264996, www.chirita-law.com, office@chirita-law.com 

 
Pagina 6 

considerentelor Deciziilor nr. 297 din 26.04.20218 şi nr. 358 din 26.05.2022 a Curţii 

Constituţionale, respectiv a principiilor de drept penal conduc, aşa cum urmează să 

vedem, la identificarea unei soluţii pe fondul cauzei. În consecinţă, având în vedere 

jurisprudenţa unanimă citată anterior, toate aceste sesizări devin inadmisibile.   

21. Totodată, în ceea ce priveşte şase dintre cererile conexate în prezentul dosar, 

inadmisibilitatea este generată şi de faptul că se solicită ca instanţa supremă să ofere 

o soluţie pe fond în cauzele cu care sunt învestite instanţele de judecată. 

22. În jurisprudenţa Completului pentru dezlegarea unor probleme de drept în materie 

penală s-a statuat asupra înţelesului care trebuie atribuit sintagmei „chestiune de 

drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei”. Astfel, s-a apreciat 

că între problema de drept a cărei lămurire se solicită (indiferent că vizează o normă 

de drept material sau de drept procesual) şi soluţia care urmează a fi dată de instanţă 

trebuie să existe o legătură, în sensul că decizia instanţei supreme să producă un 

efect concret asupra conţinutului hotărârii (în acest sens, Decizia nr. 11 din 

02.06.2014 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie 

penală, Decizia nr. 19 din 15.09.2014 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală). 

23. De asemenea, în jurisprudenţa Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept în materie penală s-a stabilit că sesizarea trebuie să ducă la interpretarea in 

abstracto a unor dispoziţii legale determinate, iar nu la rezolvarea unor chestiuni ce 

ţin de fondul speţei. Instanţa supremă a reţinut că „Pentru a examina însă 

admisibilitatea sesizării prin prisma criteriilor sus-menţionate, Înalta Curte trebuie să 

verifice, în prealabil, dacă ne aflăm sau nu în faţa unei veritabile “chestiuni de drept” 

în înţelesul pe care art. 475 din Codul procedură penală îl conferă acestei sintagme. 

Or, în acest sens, Înalta Curte constată că instanţa de trimitere nu solicită interpretarea 

unor dispoziţii legale in abstracto, ci analiza întrunirii elementelor constitutive ale unei 

infracţiuni într-o cauză concretă. Problema ridicată de instanţa de trimitere nu poate 

primi o rezolvare de principiu în lipsa elementelor de fapt ce urmează a fi stabilite în 

urma judecării cauzei respective. Cu alte cuvinte, instanţa de trimitere nu tinde la o 

rezolvare a unei “chestiuni de drept”, ci la stabilirea de către Înalta Curte a încadrării 

juridice în speţa supusă judecăţii” (Decizia nr. 14 din 12.05.2015 a ICCJ – Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală). De asemenea, a arătat 

că „întrebarea care se poate adresa Înaltei Curţi trebuie să vizeze exclusiv probleme de 

interpretare a legii, iar nu elemente de fapt, analiza acestora din urmă fiind atributul 

exclusiv al instanţei. Astfel, se constată că, prin modul de formulare a sesizării, se 

tinde, în realitate, la pronunţarea unei decizii definitive şi obligatorii cu privire la o 

chestiune de fapt, ceea ce excedează procedurii prevăzute de art. 475 din Codul de 

procedură penală” (Decizia nr. 16 din 22.05.2015 a ICCJ – Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală). 

24. În acelaşi sens, în jurisprudenţa sa, Înalta Curte a reţinut că „nu sunt îndeplinite 

condiţiile de admisibilitate prevăzute de normele procesual penale pentru pronunţarea 

unei hotărâri prealabile atunci când întrebarea formulată a depăşit cadrul unei 

interpretări in abstracto a dispoziţiilor legale” (Decizia nr. 27 din 12.12.2017 a ICCJ – 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală). În motivare 
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s-a făcut trimitere şi la „Deciziile nr. 28 din 29 octombrie 2015, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 9 decembrie 2015, nr. 14 din 18 mai 2016, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 21 iunie 2016, şi nr. 10 

din 12 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 6 

mai 2016”, prin care sesizările au fost respinse ca inadmisibile, reţinându-se că „este 

necesar ca sesizarea să tindă la interpretarea in abstracto a unor dispoziţii legale 

determinate, iar nu la rezolvarea implicită a unor chestiuni ce ţin de particularităţile 

fondului speţei”. Totodată, au fost menţionate „Deciziile nr. 5 din 10 februarie 2016, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 11 martie 2016 şi nr. 

23 din 16 septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 

din 4 noiembrie 2015”, prin care sesizările au fost respinse ca inadmisibile, reţinându-

se că „hotărârile prealabile trebuie pronunţate numai în interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor legale, constituind o dezlegare de principiu a unei probleme de drept. În 

egală măsură, sesizarea trebuie să vizeze exclusiv probleme de interpretare a legii, şi 

nu elemente particulare ale cauzei deduse judecăţii; pentru a constitui o problemă de 

drept, premisa de la care se porneşte în întrebarea ce formează obiectul sesizării 

trebuie să îşi găsească izvorul în dispoziţiile legale, şi nu într-o stare de fapt, aplicarea 

legii la situaţia de fapt, astfel cum aceasta a fost stabilită prin probatoriul administrat, 

fiind atributul exclusiv al instanţei învestite cu soluţionarea cauzei”. 

25. În Decizia nr. 1 din 27.01.2022 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept în materie penală, instanţa supremă a reiterat că „procedura pronunţării unei 

asemenea hotărâri este condiţionată de existenţa unei chestiuni de drept de a cărei 

lămurire depinde soluţionarea acţiunii penale pe fond a cauzei în care s-a dispus 

sesizarea, nefiind permis a se apela la acest mijloc legal în scopul de a primi de la 

instanţa supremă rezolvarea în concret a speţei în formula confirmării sau infirmării 

soluţiei ce se prefigurează în cauză”. În Decizia nr. 14 din 11.03.2022 a ICCJ – 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, s-a arătat că 

„Prin urmare, răspunsul la problematica pe care o ridică curtea de apel este diferit în 

funcţie de circumstanţele particulare ale fiecărei speţe, situaţie în care dezlegarea 

acesteia îşi pierde caracterul pur teoretic, fiind condiţionată de analiza datelor concrete 

ale cauzei şi tinzând, de fapt, la o rezolvare a fondului litigiului aflat în ultimul grad de 

jurisdicţie”. În fine, în Decizia nr. 32 din 06.06.2022 a ICCJ – Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, s-a arătat că „Întrucât obiectul 

procedurii prevăzute de art. 475 şi următoarele din Codul de procedură penală constă 

în interpretarea unor norme de drept îndoielnice, lacunare sau neclare, care sunt 

determinante pentru soluţionarea pe fond a cauzei, iar finalitatea demersului constă în 

împiedicarea apariţiei unei jurisprudenţe neunitare în materie, se apreciază că instanţa 

supremă nu poate fi învestită cu chestiuni privind aplicarea legii, acest atribut revenind, 

în exclusivitate, instanţelor de judecată”. 

26. În sesizarea care a format obiectul dosarului nr. 1490/1/2022 a fost adresată 

următoarea întrebare: „Dacă, în situaţia unei activităţi infracţionale consumate sub 

imperiul Codului penal anterior, cu privire la care actul de sesizare a instanţei a fost 

emis după intrarea în vigoare a Noului Cod penal, dar până la pronunţarea deciziei 

CCR nr. 297 din 26 aprilie 2018 publicată în Monitorul Oficial din 25 iunie 2018, 

comunicarea, potrivit art.344 Cod procedură penală a copiei certificate a rechizitoriului 
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precum şi a încheierii  pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în conformitate 

cu art.346 alin. (1) şi (2) Cod procedură penală constituie acte întreruptive a cursului 

termenului de prescripţie în sensul dispoziţiilor art.155 alin. (1) Cod penal”. Se poate 

observa uşor că instanţa de trimitere a cerut instanţei supreme să îi spună dacă 

comunicarea copiei certificate a rechizitoriului şi încheierea pronunţată de 

judecătorul de cameră preliminară sunt acte întreruptive a cursului termenului de 

prescripţie sau nu. Ori, această întrebare ţine de fondul litigiului şi în niciun caz nu 

reprezintă o problemă abstractă de drept. 

27. Din aceeaşi categorie fac parte şi următoarele sesizări:  

a. sesizarea care a format obiectul dosarului nr. 1492/1/2022 prin care instanţa 

supremă a fost întrebată dacă „în situaţia unei infracţiuni comisă sub imperiul Codului 

penal în vigoare, audierea în calitate de inculpat efectuată de procuror anterior deciziei 

CCR nr.297 din 26 aprilie 2018 publicată în Monitorul Oficial din 25 iunie 2018, 

reprezintă un act de procedură întreruptiv a cursului termenului de prescripţie în sensul 

dispoziţiilor art.155 alin.(1) Cod penal”;  

b. sesizarea care a format obiectul dosarului nr. 1506/1/2022, în care a fost 

repetată întrebarea din sesizarea care a format obiectul dosarului nr. 1490/1/2022;  

c. sesizarea care a format obiectul dosarului nr. 1576/1/2022 în care instanţa 

supremă a fost întrebată dacă „procesul verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de 

suspect şi audierea în calitate de suspect, anterior intrării în vigoare a deciziei CCR 

nr.297 din 26 aprilie 2018 publicată în Monitorul Oficial din 25 iunie 2018, reprezintă 

acte de procedură întreruptive a cursului termenului de prescripţie”;  

d. sesizarea care a format obiectul dosarului nr. 1577/1/2022 prin care instanţa 

supremă a fost întrebată dacă „încheierea de admitere a plângerii şi de desfiinţare a 

ordonanţei procurorului cu consecinţa trimiterii cauzei pentru completarea urmăririi 

penale pronunţată de judecătorul de cameră preliminară anterior intrării în vigoare a 

deciziei CCR nr.297 din 26 aprilie 2018 publicată în Monitorul Oficial din 25 iunie 2018 

reprezintă un act de procedură întreruptiv a cursului termenului de prescripţie” şi 

sesizarea nr. 1578/1/2022 în care se repetă o parte din întrebările menţionate 

anterior. 

28. În fiecare din aceste situaţii, prin întrebările adresate instanţei supreme se urmăreşte 

soluţionarea fondului, iar posibilitatea ca un act efectuat să întrerupă sau nu 

prescripţia nu reprezintă o problemă generală de drept. Practic, întrebările formulate 

nu se încadrează în această condiţie de admisibilitate, întrucât i se cere Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie să stabilească dacă în respectivele cauze a fost întrerupt sau 

nu cursul prescripţiei, iar nu să se pronunţe asupra unei probleme de drept 

abstracte. 

 

III. Analiza pe fond a problemelor de drept 

29. Trecând peste inadmisibilitatea cererilor de pronunţare a unei hotărâri privind 

dezlegarea unor probleme de drept adresate Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în 

cele ce urmează vom face o analiză pe fondul chestiunilor supuse dezbaterii. 
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30. Cea mai mare parte a sesizărilor au la bază aceeaşi problemă de drept şi anume: dacă 

normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură 

sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai 

favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului tempus regit actum. 

Întrebarea implicită e dacă art. 155 alin. (1) C. pen., în forma în vigoare în perioada 

26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă. 

31. Începând cu Codul penal din tipul regelui Carol al II-lea, opţiunea legiuitorului român 

a fost de a concepe instituţia prescripţiei răspunderii penale ca una de drept penal 

substanţial în toate componentele sale, inclusiv termene, cauze de întrerupere sau 

suspendare. Şi în prezent prescripţia răspunderii penale este reglementată în 

ansamblul ei în Codul penal, neexistând o reglementare structurată a instituţiei în 

Codul de procedură penală, acesta din urmă făcând referire la dispunerea unei soluţii 

de clasare, respectiv de încetare a procesului penal în cazul intervenţiei prescripţiei. 

Trebuie avut în vedere că prescripţia, inclusiv în componentele care ţin de cauzele de 

întrerupere, este legată de conceptul de responsabilitate penală, care implică 

necesitatea existenţei unei legi substanţiale care să permită persoanei să prevadă 

consecinţele acţiunilor sale, precum şi aplicabilitatea deplină a principiului legalităţii 

incriminării şi a sancţiunilor. 

32. Întreruperea prescripţiei este o instituţie de drept substanţial, fiind legată de 

instituţia răspunderii penale, în sensul că evită stingerea rezonanţei sociale a faptei 

ilicite prin efectuarea unor acte din care să rezulte că statul nu a renunţat la tragerea 

la răspunderea penală a persoanei. Acest lucru este susţinut implicit şi de Curtea 

Constituţională, care a analizat art. 155 alin. (1) C. pen. referitor la întreruperea 

cursului prescripţiei prin raportare la principiul legalităţii incriminării şi pedepsei, 

care e specific doar dreptului substanţial, nu şi procedurii (Decizia nr. 297 din 

26.04.2018 a Curţii Constituţionale; Decizia nr. 443 din 22.06.2017 a Curţii 

Constituţionale). În acelaşi sens este şi Decizia nr. 1470 din 08.11.2011 a Curţii 

Constituţionale, care arată că „în măsura în care aplicarea concretă a unei norme la o 

speţă dedusă judecăţii, indiferent de ramura de drept căreia îi aparţine, aduce o 

schimbare cu privire la condiţiile de incriminare, de tragere la răspundere penală şi de 

aplicare a pedepselor, aceasta va cădea sub incidenţa legii penale mai favorabile”.  

33. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a validat aplicarea 

imediată a normelor care vizau prescripţia în dreptul belgian. Însă această 

împrejurare nu poate avea consecinţe în dreptul penal român, luând în considerare 

valenţele procedural penale ale normelor belgiene în materie de prescripţie. În 

legislaţia belgiană şi franceză, efectul juridic al prescripţiei este acela că înlătură 

acţiunea penală, dar acest fapt nu prezintă relevanţă în dreptul nostru intern. Este 

adevărat că, înlăturându-se răspunderea penală, se înlătură şi acţiunea penală, dar 

acesta este un efect derivat, de ordin procesual, ce decurge din primul efect, din 

înlăturarea răspunderii penale, efect de ordin material (Decizia penală nr. 

350/A/2022 din 22.06.2022 a Curţii de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze 

cu minori în dosarul penal nr. 2440/177/2018). Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului nu califică şi nici nu intenţionează să califice prescripţia ca fiind o instituţie 

de procedură în toate sistemele de drept penal, ci chiar recunoaşte eterogenitatea 
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sistemelor de drept (Hotărârea din 21.10.2013 în cauza Del Rio Prada c. Spaniei). 

Lipsa de relevanţă a jurisprudenţei Curţii în raport de normele privind prescripţia din 

dreptul belgian nu au relevanţă în sistemul nostru de drept în considerarea faptului 

că în sistemul nostru de drept prescripţia apare ca o cauză de înlăturare a 

răspunderii penale şi, pe cale de consecinţă, ca o cauză de înlăturare sau de 

neaplicare a pedepsei.  

34. Tradiţional, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a refuzat să califice ea însăşi 

instituţia prescripţiei ca fiind de drept material sau procesual. În cauzele în care s-a 

pronunţat şi care vizau într-o formă sau alta instituţia prescripţiei, Curtea s-a 

raportat la modul în care aceasta este calificată în dreptul intern al statului parte în 

cauză, soluţionând litigiul în consecinţă.  

35. Deşi nu aduce chestiuni suplimentare relevante în acest context, în Hotărârea din 

22.09.2015 în cauza Borcea c. României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

pronunţând o soluţie de inadmisibilitate, a atins şi problema prescripţiei. Petentul a 

considerat că în cauză în care a fost condamnat s-a încălcat art. 7 din Convenţie prin 

aceea că nu a beneficiat de o legislaţie clară şi previzibilă în ceea ce priveşte aplicarea 

legii penale mai favorabile. Concret, acesta critica faptul că instanţa a făcut aplicarea 

globală a legii mai favorabile, conformându-se Deciziei nr. 265 din 06.05.2014 a 

Curţii Constituţionale, în locul aplicării legii penale mai favorabile pe instituţii 

autonome. Lipsa de previzibilitate era generată, în opinia petentului, de jurisprudenţa 

divergentă care se formase ulterior intrării în vigoare a noului Cod penal şi până la 

decizia Curţii Constituţionale.  

36. Într-o succintă analiză pe fond, Curtea a reluat o parte din concluziile la care a ajuns 

anterior în alte cauze care vizau problema prescripţiei, fără ca acestea să poată fi 

aplicate şi în cazul dlui Borcea. De altfel, o premisă a plângerii validată de Curte era 

tocmai calificarea de drept material conferită prescripţiei în dreptul intern, cu 

consecinţa aplicării legii penale mai favorabile în ceea ce o priveşte. Critica viza doar 

modalitatea în care instanţele naţionale au înţeles să facă aplicarea legii penale mai 

favorabile, global sau pe instituţii. Inclusiv în cuprinsul deciziei, Curtea a constat că 

instanţa naţională a analizat modul în care trebuie aplicată legea penală mai 

favorabilă: „În continuare, Curtea constată că instanţa de apel a explicat pe larg 

reclamantului modul de stabilire şi de aplicare, în cazul acestuia, a legii penale mai 

favorabile”. Constatările Curţii care au dus la respingerea acestui capăt de cerere au 

fost următoarele: faptele pentru care petentul a fost condamnat nu au fost niciodată 

prescrise, iar jurisprudenţa formată în sensul aplicării legii penale mai favorabile în 

mod global nu a afectat condiţiile de tragere la răspundere penală în sensul agravării 

lor. De asemenea, din perspectiva previzibilităţii modului de aplicare a normelor 

legale, Curtea a apreciat ca fiind rezonabilă o perioadă de câteva luni necesară 

unificării practicii după intrarea în vigoare a noului Cod penal. Faptul că prin Decizia 

nr. 265 din 06.05.2014 a Curţii Constituţionale, pronunţată la scurt timp după 

intrarea în vigoare a noii legislaţii, s-a clarificat problema modului de aplicare a legii 

penale mai favorabile este în concordanţă cu prevederile Convenţiei. În consecinţă, 

decizia nu prezintă vreo relevanţă din perspectiva stabilirii naturii juridice a 
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prescripţiei sau a modului în care este soluţionat conflictul de legi în timp în ceea ce 

o priveşte. 

37. În Decizia nr. 265 din 06.05.2014 a Curţii Constituţionale, care priveşte modul de 

aplicare şi identificare a legii penale mai favorabile, Curtea Constituţională nu a pus 

sub semnul întrebării caracterul de normă de drept substanţial a prescripţiei, ci 

raportat la această calificare a stabilit modul în care trebuie aplicată legea penală 

mai favorabilă. Această decizie continuă tradiţia Curţii Constituţionale de a considera 

că instituţia prescripţiei este o normă de drept substanţial: „În jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale determinarea caracterului mai favorabil are în vedere o serie de 

elemente cum ar fi: cuantumul sau conţinutul pedepselor, condiţiile de incriminare, 

cauzele care înlătură răspunderea penală, influenţa circumstanţelor agravante sau 

atenuante, norme privitoare la participare, tentativă, recidivă, etc.”- Decizia nr. 1483 

din 08.11.2011 a Curţii Constituţionale. Concluzia a fost reluată şi în Decizia nr. 297 

din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale: „Mai mult, prin Decizia nr. 1902 din 18 

decembrie 2012, Curtea a statuat că prescripţia aparţine dreptului penal material şi nu 

dreptului procesual penal, şi că, aşa fiind, prescripţia este o cauză de înlăturare a 

răspunderii penale”. 

38. Atât în doctrină, cât şi în jurisprudenţă nu pot fi identificate opinii contrare celor 

arătate mai sus. În Decizia penală nr. 350/A/2022 din 22.06.2022 a Curţii de Apel 

Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori pronunţată în dosarul penal nr. 

2440/177/2018 s-a insistat asupra necesităţii unei rigori în citarea opiniilor 

doctrinare, pentru a evita erorile de raţionament rezultate din citări parţiale şi 

selective, astfel cum sunt cele care apar în Nota Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie nr. 1470 /C/1364/III-13/2022 din 10.06.2022 privind criteriile 

unitare de aplicare a Deciziei nr. 358 din 26.05.2022 a Curţii Constituţionale şi a 

OUG nr. 71/2022. Aceeaşi hotărâre prezintă opinia profesorului Vintilă Dongoroz 

conform căreia dacă „prescripţiunea acţiunei penale sau a pedepselor este diferit 

reglementată prin legi succesive, se aplică legea care prevede prescripţia cea mai 

scurtă, apreciind, totodată, că prescripţia este o instituţie de drept substanţial, căreia 

îi este aplicabil principiul legii penale mai favorabile” (G.C. Rătescu, H. Asnavorian, Tr. 

Pop, V. Dongoroz ş.a., Codul penal "Regele Carol II", adnotat, vol. I Partea generală, 

Editura Socec & Co S.A.R., Bucureşti, 1937, p. 12).  

39. Concluzia din Nota Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vine în 

contradicţie inclusiv cu practica aceluiaşi parchet, care în urma Deciziei nr. 297 din 

06.05.2018 a Curţii Constituţionale, anterior publicării Deciziei nr. 358 din 

26.05.2022 a Curţii Constituţionale, considera că în aplicarea legii penale mai 

favorabile, cursul prescripţiei este întrerupt prin îndeplinirea oricărui act care trebuie 

comunicat suspectului sau inculpatului, iar nu a oricărui act de procedură. Anterior 

datei de 09.06.2022, parchetul aproba teza potrivit căreia modificarea domeniului de 

incidenţă a dispoziţiei din art. 155 alin. (1) C. pen. ca efect al reinterpretării sale de 

către Curtea Constituţională este asimilată intervenţiei unei legi mai favorabile, 

pentru ca ulterior, în data de 10.06.2022, consecutiv publicării Deciziei nr. 358 din 

26.05.2022 a Curţii Constituţionale, să îşi modifice fără fundament această optică în 

sensul că dispoziţiile art. 155 alin. (1) C. pen. ar fi norme de procedură. 
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40. Dat fiind caracterul de normă de drept penal material, nu se impune instituirea unor 

dispoziţii tranzitorii, întrucât, în acord cu art. 15 alin. (2) din Constituţie, legislaţia 

prevede soluţia de urmat în cazul conflictului de legi. 

41. Chiar dacă am accepta faptul că prevederile art. 155 alin. (1) C. pen. şi instituţia 

întreruperii cursului prescripţiei ar avea o dublă valenţă, de drept substanţial şi de 

drept procedural, regula de aplicare în timp ar rămâne aceea a aplicării legii penale 

mai favorabile. În acest sens sunt Decizia 1470 din 08.11.2011 a Curţii 

Constituţionale, dar şi Decizia nr. 1483 din 08.11.2011 a Curţii Constituţionale.  

42. De asemenea, s-ar putea face o paralelă cu situaţia prevederilor fostului art. 3201 C. 

proc. pen. din 1969 despre care s-a apreciat că ar fi o normă cu caracter mixt, de 

drept substanţial şi de procedură. Odată cu introducerea normei în legislaţie, prin 

Legea nr. 202/2010, norma a fost aplicată în conformitate cu principiul aplicării legii 

penale mai favorabile, inclusiv persoanelor care la momentul intrării în vigoare a 

normei depăşiseră momentul procedural relevant din perspectiva conţinutului 

normei. Astfel, chiar şi la o comparaţie superficială, prevederile art. 3201 C. proc. pen. 

din 1969 au mult mai multe valenţe procedurale decât cele ale art. 155 alin. (1) C. 

pen., dar în considerarea caracterului mixt al normei, inclusiv de drept substanţial, 

legea nu permite ignorarea principiului legii penale mai favorabile. 

43. Jurisprudenţa formată la nivelul instanţelor judecătoreşti ulterior Deciziei nr. 358 

din 26.05.2022 a Curţii Constituţionale este în sensul aplicării principiului legii 

penale mai favorabile şi implicit a confirmării caracterului de normă de drept 

substanţial a prescripţiei: 

a. În Decizia nr. 565 din 20.07.2022 a Curţii de Apel Alba Iulia s-a arătat că 

„Având în vedere că instituţia prescripţiei răspunderii penale se supune principiului 

legii penale mai favorabile, luând în considerare aspectele anterior evocate, inclusiv 

retroactivitatea şi ultraactivitatea legii penale mai favorabile, ansamblul normativ în 

forma existentă ulterior Deciziei nr. 297/2018 este cel mai favorabil inculpatelor din 

prezenta cauză, deoarece acesta prevede un singur termen de prescripţie pentru orice 

faptă de natură penală, respectiv cele reglementate de art. 154 Cod penal”.  

b. În Decizia nr. 589 din 20.07.2022 a Curţii de Apel Iaşi: „Cum aplicarea legii 

penale mai favorabile în timpul judecăţii se face potrivit art. 5 alin. 2 C. pen. şi în cazul 

actelor normative declarate neconstituţionale, Curtea apreciază că dispoziţiile art. 155 

alin.1 din actualul Cod penal, în vigoare în perioada sus menţionată, ce nu includea 

vreo cauză de întrerupere a cursului termenului de prescripţie, reprezintă legea penală 

mai favorabilă, în care prescripţia specială nu operează, iar prescripţia răspunderii 

penale intervine la împlinirea termenului general al prescripţiei, prev. de art. 154 C. 

pen”. Ideea a fost reluată şi de Decizia nr. 732 din 19.07.2022 a Curţii de Apel 

Timişoara, de Decizia nr. 888 din 27.06.2022 a Curţii de Apel Bucureşti sau de 

Decizia nr. 907 din 30.06.2022 a Curţii de Apel Cluj. 

44. De asemenea,  în acelaşi sens a concluzionat inclusiv Înalta Curte, prin Decizia nr. 

185/A/2022 din 30 septembrie 2022, singura în care a fost analizată problema 

prescripţiei raportat la aplicabilitatea Deciziei nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii 

Constituţionale şi a Deciziei nr. 358 din 26.05.2022 a Curţii Constituţionale. În 
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motivare, după ce a subscris considerentelor din deciziile instanţei de contencios 

constituţional menţionate, Curtea a constatat că: “în ceea ce priveşte întreruperea 

termenului prescripţiei răspunderii penale prevăzută de art. 155 alin. (1) din C. pen. a 

existat următoarea succesiune de legi:  

a. de la data intrării în vigoare a C. pen. (1 februarie 2014) şi până la publicarea 

Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018, textul art. 155 alin. (1) din C. pen. a avut 

conţinutul "Cursul termenului prescripţiei penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui 

act de procedură în cauză" şi s-a bucurat de prezumţia de constituţionalitate. 

b. între data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018 (a cărei natură 

a fost lămurită prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 358/2022) şi până la intrarea în 

vigoare a O.U.G. nr. 71/2022, textul art. 155 alin. (1) din C. pen. a avut conţinutul 

"Cursul termenului prescripţiei penale se întrerupe prin îndeplinirea" şi nu a cuprins 

vreun caz de întrerupere a cursului termenului de prescripţie. 

c. de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 71/2022, textul art. 155 alin. (1) din C. 

pen. are următorul conţinut "Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se 

întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie 

comunicat suspectului sau inculpatului". 

Întrucât în dreptul român normele referitoare la întreruperea cursului prescripţiei sunt 

norme de drept penal material (substanţial), acestea sunt supuse din perspectiva 

aplicării lor în timp principiului activităţii legii penale prevăzut de art. 3 din C. pen., cu 

excepţia dispoziţiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex prevăzut de art. 15 

alin. (2) din Constituţie şi art. 5 din C. pen. 

În consecinţă, având în vedere aspectele reţinute cu privire la efectele deciziilor Curţii 

Constituţionale, Înalta Curte constată că dispoziţiile art. 155 alin. (1) din C. pen. în 

forma în vigoare ulterior Deciziei nr. 297/2018 (a cărei natură a fost stabilită prin 

Decizia nr. 358/2022) constituie lege penală mai favorabilă, ca efect al inexistenţei 

unui caz de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale cu consecinţa 

incidenţei exclusiv a termenelor generale de prescripţie prevăzute de art. 154 C. pen. 

45. Având în vedere aceste aspecte, instanţa supremă a asigurat deplina aplicabilitate a 

Deciziei nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale şi a Deciziei nr. 358 din 

26.05.2022 a Curţii Constituţionale şi a dispus încetarea procesului penal pentru 

infracţiunile ce făceau obiectul judecăţii şi cu privire la care se împlinise termenul 

general de prescripţie. 

46. Concluzionând, răspunsul la sesizările care au format obiectul dosarelor nr. 

1341/1/2022, 1344/1/2022, 1346/1/2022, 1348/1/2022, 1396/1/2022, 

1446/1/2022, 1495/1/2022 şi 1554/1/2022 este că prescripţia şi toate instituţiile 

adiacente acesteia, inclusiv întreruperea, sunt instituţii de drept penal substanţial şi 

prin urmare aplicarea normelor relevante este guvernată de principiul aplicării legii 

penale mai favorabile. 

47. În ceea ce priveşte sesizările care au format obiectul dosarelor nr. 1490/1/2022, 

1492/1/2022, 1506/1/2022, 1506/1/2022, 1577/1/2022, 1578/1/2022, acestea 

vizează întreruperea prescripţiei prin efectuarea unui anumit act de procedură. 

Având în vedere considerentele Deciziei nr. 358 din 26.05.2022 a Curţii 
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Constituţionale, în perioada 01.02.2014 – 09.06.2022, nu au existat în dreptul pozitiv 

cauze de întrerupere a prescripţiei răspunderii penale. În consecinţă, nici actele 

enumerate de către instanţele de trimitere nu au avut efect întreruptiv de prescripţie. 

48. În continuare, vom analiza celelalte sesizări adresate ICCJ care cuprind probleme 

distincte. Sesizarea care a format obiectul dosarului nr. 1415/1/2022: „Dacă în 

determinarea legii mai favorabile conform art.5 Cod penal cu trimitere la deciziile nr. 

297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022 ale Curţii Constituţionale, dispoziţiile art.154 

alin.(1) Cod penal prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) lit. f Cod procedură 

penală pot fi aplicate independent de prevederile art. 155 alin. (1) Cod penal pentru 

infracţiunile săvârşite până în data de 9 iunie 2022 şi dacă aceste decizii ale Curţii 

Constituţionale devin inaplicabile în această materie în ceea ce priveşte infracţiunile 

care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene potrivit jurisprudenţei Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene? 

Dacă în temeiul principiului „tempus regit actum” pentru infracţiunile comise anterior 

datei de 25 iunie 2018 pot fi incidente dispoziţiile art. 155 alin. (1) Cod penal şi dacă 

în temeiul aceluiaşi principiu, odată cu intrarea în vigoare a dispoziţiilor OUG nr. 

71/2022 devin incidente dispoziţiile art. 155 alin. (1) Cod penal şi pentru infracţiunile 

presupus comise anterior aceste date? ” 

49. În ceea ce priveşte prima dintre cele două întrebări, aceasta vizează la rândul său 

două problematici, pe care le vom analiza pe rând.  

50. Prima, dacă în cazul infracţiunilor comise anterior datei de 09.06.2022, încetarea 

procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei poate fi dispusă prin raportare 

la termenele generale de prescripţie prevăzute de art. 154 alin. (1) C. pen., 

independent de prevederile privind cazul de întrerupere a prescripţiei prevăzut de art. 

155 alin. (1) C. pen. Trecând de formularea uşor neclară a întrebării, soluţia 

problemei se găşeşte tot în considerentele Deciziei nr. 358 din 26.05.2022 a Curţii 

Constituţionale, par. 73, unde s-a arătat că „în absenţa intervenţiei active a 

legiuitorului, obligatorie potrivit art. 147 din Constituţie, pe perioada cuprinsă între data 

publicării respectivei decizii şi până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să 

clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul 

termenului prescripţiei răspunderii penale, fondul activ al legislaţiei nu conţine vreun 

caz care să permită întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale.” Din teza 

finală rezultă în mod clar faptul că anterior datei de 09.06.2022 în legislaţia noastră 

nu a existat vreo cauză de întrerupere a prescripţiei, deci art. 155 alin. (1) C. pen. 

este inaplicabil. Or, având în vedere această observaţie, este evident faptul că art. 

154 alin. (1) C. pen. care prevede termenele generale de prescripţie se va aplica 

independent de art. 155 alin. (1). Faptul că legea nu prevede cazuri de întrerupere 

determină imposibilitatea aplicării prescripţiei speciale, care în concret nu va mai fi 

niciodată incidentă. Aşadar, prescripţia răspunderii penale intervine la momentul 

împlinirii termenului general prevăzut de lege şi care, din cauza lipsei întreruperilor, 

începe să curgă o singură dată, la momentul săvârşirii infracţiunii. Aplicarea 

termenelor generale  de prescripţie nu poate fi legată de instituţia întreruperii, cu 

consecinţa inaplicabilităţii termenelor speciale.  
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51. A doua, dacă Decizia nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale şi Decizia nr. 

358 din 26.05.2022 a Curţii Constituţionale devin inaplicabile în ceea ce priveşte 

infracţiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene potrivit 

jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Deşi instanţa de trimitere nu 

menţionează expres, jurisprudenţa vizată este reprezentată de hotărârile date în 

cauzele Taricco (cauza C‑105/14), M.A.S. şi M.B. (Taricco II, cauza C-42/17), 

respectiv în cauzele conexate C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 şi C-

840/19. 

52. Referitor la hotărârea din în cauza Taricco I, aceasta poate fi aplicată doar coroborat 

cu cea din cauza Taricco II. În prima hotărâre, în contextul unor norme din dreptul 

italian care permiteau, în esenţă prelungirea termenului de prescripţie cu doar o 

pătrime din durata acestuia, instanţa europeană a stabilit faptul că o astfel de 

reglementare ar putea aduce atingere obligaţiilor impuse statelor membre prin art. 

325 alin. (1) şi (2) TFUE în ipoteza în care ar împiedica aplicarea unor sancţiuni 

efective şi disuasive într-un număr considerabil de cazuri de fraudă gravă aducând 

atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Curtea a mai reţinut că 

asigurarea respectării art. 325 TFUE este de competenţa instanţei naţionale, iar dacă 

pentru a atinge acest obiectiv este necesar să nu se aplice dispoziţii din dreptul intern 

incompatibile, judecătorul fondului este autorizat să le ignore. 

53. Decizia prezentată a fost amplu criticată deoarece determina o lipsă de previzibilitate 

a legii penale din moment ce producea efecte în ceea ce priveşte fapte comise anterior 

şi determina aplicarea cu efect retroactiv a unei legi penale mai severe. Din aceste 

motive, Curtea a revenit asupra acestei decizii, iar prin cea cunoscută drept Taricco 

II a instituit o excepţie. Astfel judecătorul naţional nu mai este autorizat să ignore 

dispoziţii din dreptul intern în cazul în care acest fapt “ar determină o încălcare a 

principiului legalităţii infracţiunilor şi pedepselor, din cauza unei lipse de precizie a legii 

aplicabile sau pentru motivul aplicării retroactive a unei legislaţii care impune condiţii 

de incriminare mai severe decât cele în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii.” 

(Hotărârea în cauza C‑42/17, M.A.S. şi M.B.) 

54. În considerentele deciziei Taricco II, Curtea a stabilit în mod explicit necesitatea ca 

judecătorul naţional să asigure respectarea tuturor drepturilor fundamentale 

garantate persoanei cu privire la care se desfăşoară o anchetă penală – „La rândul 

lor, instanţele naţionale competente, atunci când trebuie să decidă în proceduri în curs 

să lase neaplicate dispoziţiile în cauză ale Codului penal, au obligaţia să se asigure că 

drepturile fundamentale ale persoanelor acuzate că au săvârşit o infracţiune sunt 

respectate (a se vedea în acest sens Hotărârea Taricco, punctul 53). În special, în ceea 

ce priveşte aplicarea unor sancţiuni penale, revine instanţelor naţionale competente 

sarcina de a se asigura că drepturile inculpaţilor care decurg din principiul legalităţii 

infracţiunilor şi pedepselor sunt garantate (par. 50, 52)”. Consecutiv, dacă lăsarea 

neaplicată a unor dispoziţii din dreptul intern ar determina încălcarea principiului 

legalităţii în componenta acestuia care vizează neretroactivitatea legii penale mai 

severe, respectiv caracterul previzibil al normelor cu caracter penal, drepturile 

persoanelor vizate de o anchetă penală sunt încălcate.  
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55. Concluzia Curţii este în sensul că “Dacă instanţa naţională ar fi astfel determinată să 

considere că obligaţia de a lăsa neaplicate dispoziţiile în cauză ale Codului penal se 

loveşte de principiul legalităţii infracţiunilor şi pedepselor, ea nu ar trebui să se 

conformeze acestei obligaţii, iar aceasta chiar dacă respectarea obligaţiei respective ar 

permite îndreptarea unei situaţii naţionale incompatibile cu dreptul Uniunii”.   

56. Coroborând concluziile Curţii din cele două decizii prezentate şi aplicându-le la 

problema de drept ce face obiectul sesizării instanţei supreme, rezultă că instanţa 

naţională nu poate ignora Decizia nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale şi 

a Decizia nr. 358 din 26.05.2022 a Curţii Constituţionale invocând jurisprudenţa 

Taricco I şi Taricco II. Având în vedere calificarea prescripţiei ca instituţie de drept 

material cu consecinţa aplicării legii penale mai favorabile în ceea ce o priveşte, 

ignorarea deciziilor Curţii Constituţionale ar duce la încălcarea acestui principiu 

constituţional, fără ca o asemenea încălcare să poată fi justificată prin raportare la 

jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

57. Cu privire la cauzele conexate C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 şi C-

840/19, concluzia trebuie să fie aceeaşi şi anume că nici acestea nu pot justifica 

demersul instanţelor naţionale de a lăsa neaplicate deciziile Curţii Constituţionale în 

materie de prescripţie. Astfel, trebuie observat că în cauzele enumerate au fost avute 

în vedere decizii ale Curţii Constituţionale care vizau norme de drept procesual 

(excluderea probelor administrate în procesul penal prin participarea Serviciului 

Român de Informaţii, respectiv nelegala compunere a completurilor de judecată). Or, 

deciziile Curţii Constituţionale privind prescripţia vizează norme de drept material a 

căror neaplicare ar determina încălcarea principiului legalităţii, iar în aceste cazuri 

devine aplicabilă excepţia instituită prin hotărârea Taricco II, analizată mai sus. 

58. Consecutiv, în aceste cauze, Curtea a analizat compatibilitatea unor decizii ale Curţii 

Constituţionale cu dreptul european din perspectiva art. 47 al doilea paragraf prima 

teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care consacră dreptul 

oricărei persoane la un proces echitabil, public şi într‑un termen rezonabil, în faţa 

unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, constituită în prealabil prin 

lege. Era firesc ca analiza instanţei europene să fie realizată în acest cadru din 

moment ce deciziile Curţii Constituţionale vizau norme de procedură şi de organizare 

judiciară.  

59. Cu toate acestea, chiar Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a realizat în mod expres 

o delimitare între concluziile la care a ajuns în cauzele aici analizate şi jurisprudenţa 

Taricco II. În acest sens, a reţinut că „De altfel, trebuie să se distingă cauzele 

C-357/19, C-840/19 şi C-811/19 de cea în care s-a pronunţat Hotărârea din 5 

decembrie 2017, M. A. S. şi M. B. (C-42/17, EU:C:2017:936), în care Curtea a statuat 

că, dacă instanţa naţională ajunge să considere că obligaţia de a lăsa neaplicate 

dispoziţiile naţionale în cauză se loveşte de principiul legalităţii infracţiunilor şi 

pedepselor, astfel cum este consacrat la articolul 49 din cartă, ea nu este ţinută să se 

conformeze acestei obligaţii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 decembrie 2017, 

M. A. S. şi M. B., C-42/17, EU:C:2017:936, punctul 61). În schimb, cerinţele care decurg 

din articolul 47 al doilea paragraf prima teză din cartă nu împiedică neaplicarea 
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jurisprudenţei rezultate din Deciziile nr. 685/2018 şi nr. 417/2019 în cauzele 

C-357/19, C-840/19 şi C-811/19” (par. 209). 

60. Având în vedere că instituţia prescripţiei a fost analizată de Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene din perspectiva art. 49 din Cartă care consacră principiul legalităţii 

incriminării şi pedepsei, deciziile pronunţate în cauzele conexate C-357/19, C-

379/19, C-547/19, C-811/19 şi C-840/19 nu pot fi invocate pentru a lăsa neaplicate 

Decizia nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale şi a Decizia nr. 358 din 

26.05.2022 a Curţii Constituţionale. Astfel cum reţine şi Curtea în mod expres, 

jurisprudenţa relevantă atunci când problema de drept vizează respectarea 

principiului legalităţii este hotărârea Taricco II care nu permite judecătorului naţional 

să ignore dispoziţii de drept intern atunci când consecinţa este încălcarea acestui 

principiu. 

61. În plus, privind dintr-o perspectivă distinctă, dispoziţiile din dreptul intern care 

privesc termenele generale de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor 

ce ar putea fi considerate că aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii 

Europene (art. 154 alin. (1) lit. b) şi c) C. pen.) sunt de minim 8 ani. Or, această 

durată este superioară termenelor impuse prin legislaţia europeană relevantă, adică 

Directiva 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 

privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii 

prin mijloace de drept penal (Directiva PIF). Actul normativ indicat stabileşte în art. 

12 alin. (2) şi (3) obligaţia statelor membre de a stabili un termen de prescripţie minim 

de 5 ani, respectiv 3 ani, în acest din urmă caz sub rezerva îndeplinirii anumitor 

condiţii. Rezultă în mod clar că legislaţia română privind prescripţia este compatibilă 

cu dreptul european, fiind prevăzute termene de prescripţie aproape duble faţă de 

standardul minim impus. 

62. Întrebarea adresată în sesizarea care a format obiectului dosarului nr. 1604/1/2022: 

„Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de 

procedură, conform art. 155 alin. 1 Cod penal, sunt norme de drept substanţial 

susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă, aplicarea acestora potrivit 

art. 5 Cod penal se face indiferent de obiectul infracţiunii sau, în ce priveşte infracţiunile 

care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, se impune efectuarea unei 

analize specifice cu privire la necesitatea de a lăsa (sau nu ) neaplicate aceste dispoziţii 

în raport de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene dezvoltate în baza art. 

325 din TFUE, precum şi a Hotărârii din data de 21.12.2021 în cauzele conexate C-

357/19 Euro Box Promotion şi alţii, C-379/19 DNA-Serviciul Teritorial Oradea, C-

547/19 Asociaţia Forumul Judecătorilor din România , C-811/19 FQ şi alţii şi C-

840/19 NC”. Problema vizată este identică cu cea din sesizarea analizată anterior, 

astfel că răspunsul va fi acelaşi. 

63. Întrebarea adresată în sesizarea care a format obiectului dosarului nr. 1465/1/2022: 

“În aplicarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) C. proc. pen., astfel cum au fost interpretare 

prin decizia nr. 10/2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, instanţa care soluţionează 

contestaţia în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 

297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022, poate reanaliza prescripţia răspunderii 
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penale, în cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat incidenţa acestei cauze 

de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii? În 

caz afirmativ: Dispoziţiile art. 155 alin. (1) C. proc. pen. se interpretează în sensul că 

îşi menţin efectul întreruptiv de prescripţie produs în forma anterioară Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 297/26.04.2018?” 

64. Pornind de la întrebarea adresată de instanţa de trimitere, se pot identifica mai multe 

probleme care urmează să fie analizate în continuare: 

a. Instanţa de apel a analizat incidenţa prescripţiei, dar nu din perspectiva 

aplicabilităţii Deciziei nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale.  

În acest caz, aplicarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) C. proc. pen. şi a Deciziei nr. 10 din 

29.03.2017 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie 

penală permit instanţei investite cu soluţionarea contestaţiei în anulare să dispună 

încetarea procesului penal ca urmare a incidenţei prescripţiei ulterior Deciziei nr. 

358 din 26.05.2022 a Curţii Constituţionale, având în vedere că nu suntem în 

prezenţa unei reanalizări propriu-zise. Practic, instanţa va analiza în calea 

extraordinară de atac pentru prima dată incidenţa celor două decizii ale Curţii 

Constituţionale, iar simplul fapt că în faza apelului s-a atins problema prescripţiei 

nu poate determina respingerea contestaţiei.  

În acest caz nu există riscul transformării contestaţiei în anulare dintr-o cale 

extraordinară de atac într-una ordinară, aspect care a reprezentat raţiunea Deciziei 

nr. 10 din 29.03.2017 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

în materie penală, pentru că nu se urmăreşte o reinterpretare, respectiv obţinerea 

unei viziuni diferite asupra unei probleme de drept tranşate cu autoritate de lucru 

judecat. Din contră, în acest caz, pe calea contestaţiei în anulare se urmăreşte 

înlăturarea unei erori de procedură care constă în ignorarea de către instanţa de apel 

a Deciziei nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale a cărei aplicare ar fi 

determinat încetarea procesului penal.  

b. Instanţa de apel a analizat incidenţa prescripţiei, inclusiv raportat la Decizia 

nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale, apreciind că reprezintă o decizie 

interpretativă şi, implicit, refuzând să dispună încetarea procesului penal. 

Într-o astfel de situaţie, aplicarea Deciziei nr. 10 din 29.03.2017 a ICCJ – Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală împiedică instanţa 

învestită cu soluţionarea contestaţiei în anulare să reanalizeze incidenţa prescripţiei. 

Totuşi, nu putem să nu remarcăm caracterul vădit injust al unei astfel de soluţii. Se 

ajunge la crearea unei situaţii mai favorabile unei persoane condamnate care fie din 

ignoranţă, fie din lipsa mijloacelor necesare, nu a invocat în cursul judecăţii Decizia 

nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale, faţă de un condamnat care a fost 

suficient de diligent pentru a-şi angaja un apărător bine pregătit şi care a pus în 

discuţie incidenţa prescripţiei. În plus, ceea ce ar face instanţa prin respingerea 

contestaţiei în anulare nu este altceva decât invocarea propriei culpe împotriva 

persoanei condamnate. La acest moment este evident faptul că instanţele care au 

considerat Decizia nr. 297 din 26.04.2018 a Curţii Constituţionale o decizie 

interpretativă au comis o gravă eroare, iar detenţia în care se află persoana 
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condamnată deşi existau probe cu privire la un caz de încetare a procesului penal a 

fost şi continuă să fie una nelegală. Menţinerea acesteia prin respingerea unei 

contestaţii în anulare nu face decât să permită perpetuarea unei erori deşi există 

toate premisele pentru recunoaşterea şi corectarea (într-o oarecare măsură) a ei. 

65. În ceea ce priveşte ultima parte a întrebării, în măsura în care în cadrul contestaţiei 

în anulare se va analiza incidenţa prescripţiei, efectul întreruptiv nu se poate menţine 

din simplul motiv că acesta nu s-a produs, de fapt, niciodată. Concluziile la care s-a 

ajuns mai sus în ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile sunt aplicabile 

şi în această ipoteză.  

 

Concluzii 

66. Pe scurt, apreciem că sesizările sunt inadmisibile. Ca element comun se cere 

interpretarea efectelor Deciziei nr. 297/2018 a CCR, iar o sesizare anterioară cu 

acelaşi obiect a fost deja respinsă ca inadmisibilă în anul 2019. O parte dintre sesizări 

cere instanţei supreme să rezolve, de fapt, litigiul dedus judecăţii, ceea ce o face 

inadmisibilă. Pe fondul lor, considerăm că răspunsurile trebuie să rămână în limitele 

întregii jurisprudenţe şi doctrine anterioare: normele privitoare la întreruperea 

prescripţiei sunt norme de drept substanţial, iar deciziile Curţii Constituţionale  

privind norme de drept substanţial pot fi legi penale mai favorabile. Cu privire la 

admisibilitatea unor contestaţii în anulare pe acest motiv, credem că necesitatea de 

a repara o eroare generală a sistemului de justiţie penală poate să justifice 

admisibilitatea acestei căi de atac extraordinare. 

 

 

 

Cu stimă, 

SCA Chiriţă şi asociaţii 


