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În ziua de marți, 10 octombrie 2017, la sala Mihai Viteazu a avut loc prima ședință a
Subcomisiei pentru legislația penală din cadrul Comisiei Speciale comune a Camerei Deputaților
și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul
justiției.
La lucrările Subcomisiei pentru legislația penală au participat în calitate de invitați:
Ministrul Justiției, domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, reprezentanți ai Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție: doamna procuror Georgiana Bodoroncea și doamna
procuror Irina Kuglay, reprezentanți ai Asociației Procurorilor din România: doamna procuror
Elena Iordache, doamna procuror Cristina Cardașol și domnul procuror Marian Alexandru,
reprezentant al Uniunii Naționale a Barourilor din România domnul avocat Petruț Ciobanu și
reprezentanți ai mediului academic: domnul prof. univ. dr. Constantin Sima, domnul prof. univ.
dr. Ilie Pascu, domnul prof. univ. dr. Ristea Ion, prof. univ. dr. Iancu Gheorghe.
Lucrările au fost dechise de domnul președinte Florin Iordache care a menționat că este o
primă ședință de lucru care are drept scop punerea de acord a participanților cu privire la
necesitatea modificării textelor din Codul Penal care au fost declarate neconstituționale,
pentru început urmând a se avea în vedere cele 8 Decizii ale Curții Constituționale cu referire la 7
texte din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.
În intervențiile lor, toți participanții au menționat importanța activității acestei Comisii cu
referire la obligația Parlamentului, ca unică putere legiuitoare, să intervină și să modifice
dispozițiile din legile supuse controlului de constituționalitate, dispoziții constatate ca
neconstituționale.
S-a mai susținut că modificările ar trebui făcute în termenul prevăzut de Constituție și că
neîndeplinirea acestora reprezintă o culpă, atât a instituției inițiatoare, cât și a Parlamentului.
Pentru punerea în legalitate s-a susținut că este imperios necesar să se analizeze atât textele
declarate neconstituționale, cât și alte texte considerate potențial neconstituționale astfel încât
modificările să aibă ca rezultat armonizarea legislației.
Părțile prezente au convenit ca până la următoarea ședință fiecare instituție, asociație sau
participant să prezinte o formă a textelor indicate în cele 8 Decizii ale Curții Constituționale:
Decizia 265/2014, Decizia 368/2017, Decizia 11/2015, Decizia 508/2014, Decizia 405/2016,
Decizia 392/2017, Decizia 224/2017 și Decizia 732/2014 astfel încât dezbaterea să se facă aplicat
pe texte.
În același timp, la sala Comisiei juridice, de numiri, disciplină și imunități a Senatului,
camera 5001, etaj 5 a avut loc dezbaterea privind punerea de acord a textelor declarate
neconstituționale cu dispozițiile din Codul de Procedură Civilă, în cadrul Subcomisiei pentru

legislația din domeniul civil, respectiv Decizia nr. 485/2015, Decizia nr. 839/2015, Decizia nr.
866/2015 și Decizia nr. 169/2016.
La lucrările subcomisiei pentru legislație civilă, au participat, în calitate de invitați:
Navroțchi Izabela – consilier șef sector evidență Consiliul Legislativ, Briciu Traian Cornel –
vicepreședinte UNBR, Antonia Eleonora Constantin – procuror șef adjunct Secția Judiciară
PÎCCJ, Berlic Diana – procuror șef birou Secția Judiciară PÎCCJ.
În această primă ședință a subcomisiei de legislație civilă, s-au stabilit chestiuni
organizatorice, aducându-se în discuție perioada de timp în care Comisia comună specială a
Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității
legislative în domeniul justiției trebuie să elaboreze propunerile legislative privind punerea în
acord a modificărilor intervenite în Codul civil și Codul de procedură civilă, după data adoptării
lor şi până în prezent, precum şi modificarea prevederilor legale constatate ca neconstituţionale şi
punerea de acord cu deciziile Curţii Constituţionale.
S-a învederat și faptul că, ulterior analizării în subcomisie a textelor declarate
neconstituționale și a elaborării unor propuneri de texte în vederea punerii de acord cu dispozițiile
Constituției, subcomisia va trebui să analizeze, conform Hotărârii Parlamentului nr. 69/201, și
proiectele de legi și propunerile legislative cu incidență în domeniu, aflate în procedură
parlamentară la comisiile permanente, în vederea stabilirii textului propunerii legislative de
modificare și completare a Codului de procedură civilă care va fi supuse votului subcomisiei . În
acest sens, Birourile permanente vor trebui sesizate pentru transmiterea tuturor acestor proiecte de
acte normative la această comisie comună specială.
S-a stabilit ca invitații să primească Hotărârea Parlamentului nr. 69/2017 și Regulamentul
de organizare și funcționare a acestei comisii. De asemenea, se impun făcute demersuri pentru
identificarea tuturor proiectelor de acte normative cu incidență asupra procedurii civile.
S-a stabilit să se ceară informări de la Ministerul Justiției cu privire la existența vreunui
demers legislativ din partea ministerului asupra textelor declarate neconstituționale.
S-a stabilit să se reitereze invitațiile în vederea participării la dezbateri a intituțiilor și altor
entități implicate în acest domeniu juridic.

