Opinii în legãturã cu efectele
deciziei Curþii Constituþionale
asupra abrogãrii art. 205 ºi 206
din Codul penal
I. Jurisprudenþa recentã a instanþelor
interne cu privire la infracþiunile de
insultã ºi calomnie în sensul
dezincriminãrii
judecãtor Dan Manea,
Judecãtoria Sector 6 Bucureºti

P

rin decizia penalã nr. 1519/R/11.11.2009
a Tribunalului Bucureºti, a fost respins
recursul declarat împotriva sentinþei
penale nr. 554/02.10.2009 pronunþatã de
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti.
În motivare, s-a reþinut cã la data de
11.03.2007 numitul I.C. a formulat plângere
penalã atât în nume personal, cât ºi ca
preºedinte al A.A.A. împotriva lui P.M. ºi P.L.I.
sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de lovire,
insultã, calomnie ºi defãimare, constând în
aceea cã la data de 13.01.2007, în jurul orelor
15:00  16:00, P.M. ºi P.L.I. l-au lovit cu
picioarele, l-au insultat ºi calomniat, i-au spus
cã este corupt ºi nedemocrat.
Analizând infracþiunile de insultã ºi calomnie,
de care s-a plâns petentul, instanþa de recurs a
reþinut, în acord cu prima instanþã, cã faptele nu
mai sunt prevãzute de legea penalã deoarece
legea penalã actualã nu îndeplineºte condiþia de
previzibilitate impusã de C.E.D.O.
Potrivit art. 228 alin. 1 C.pr.pen., organul de
urmãrire penalã sesizat în vreunul din modurile
prevãzute de art. 221 C.pr.pen., dispune prin
rezoluþie începerea urmãririi penale când din
cuprinsul actului de sesizare sau al actelor
premergãtoare nu rezultã vreunul din cazurile
de împiedicare a punerii în miºcare a acþiunii
penale prevãzute în art. 10 C.pr.pen., cu excepþia
celui de la lit. b1) C.pr.pen.
S-a reþinut cã, în speþã, sunt aplicabile
dispoziþiile art. 10 lit. b) C.pr.pen., deoarece fapta
nu este prevãzutã de legea penalã.
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Potrivit art. 23 alin. 9 din Constituþie, nici o
pedeapsã nu poate fi stabilitã sau aplicatã decât
în condiþiile ºi în temeiul legii, iar potrivit art. 58
alin. 1 Parlamentul este organul reprezentativ
suprem al poporului român ºi unica autoritate
legiuitoare a þãrii.
De asemenea, art. 72 din Constituþie stabileºte categoriile de legi ºi domeniile de reglementare pentru legile constituþionale ºi legile
organice, iar la alin. 3 lit. h) se precizeazã cã
prin lege organicã se reglementeazã infracþiunile,
pedepsele ºi regimul executãrii acestora.
Potrivit art. 140 alin. 1 din Constituþie, Curtea
Constituþionalã este garantul supremaþiei
Constituþiei, iar potrivit art. 145 alin. 4, deciziile
Curþii Constituþionale se publicã în Monitorul
Oficial al României. De la data publicãrii, deciziile
sunt general obligatorii ºi au putere numai pentru
viitor. Cu privire la efectul deciziilor Curþii Constituþionale asupra legilor declarate neconstituþionale, art. 145 alin. 1 a stabilit cã dispoziþiile
din legile ºi ordonanþele în vigoare, precum ºi
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituþionale, îºi înceteazã efectele juridice la 45
de zile de la publicarea deciziei Curþii
Constituþionale dacã, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupã caz, nu pun de acord
prevederile neconstituþionale cu dispoziþiile
Constituþiei. Pe durata acestui termen, dispoziþiile
constatate ca fiind neconstituþionale sunt
suspendate de drept.
Conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 47/1992,
Curtea Constituþionalã se pronunþã numai
asupra constituþionalitãþii actelor cu privire la care
a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau
completa prevederile supuse controlului.
Decizia nr. 62/18.01.2007 a fost pronunþatã
în cadrul controlului concret a posteriori de
constituþionalitate. Art. I pct. 56 din Legea nr.
278/2006 a produs efecte juridice de la data
intrãrii în vigoare a legii, dupã acea datã nemai-

fiind posibilã tragerea la rãspundere penalã a
celor care au sãvârºit faptele prevãzute de
fostele articole 205 ºi 206 din Codul Penal.
Decizia Curþii Constituþionale, determinând, prin
efectele sale, suspendarea efectelor normei
juridice declarate ca fiind neconstituþionale, face
ca de la data publicãrii sale în Monitorul Oficial
al României, Partea I, sã reintre în vigoare
dispoziþiile art. 205 ºi art. 206 din Codul Penal,
ceea ce echivaleazã cu incriminarea din nou a
faptelor de insultã ºi calomnie, incriminare care
intrã în competenþa exclusivã a legiuitorului. În
aceste condiþii, Curtea Constituþionalã a devenit
legislator pozitiv, drept care nu îi este conferit
nici de Constituþie ºi nici de legea organicã.
Conform dispoziþiilor art. 60 din Legea nr. 24/
2000 privind normele de tehnicã legislativã
pentru elaborarea actelor normative, prevederile
cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi
reglementãri de acelaºi nivel sau de nivel
superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi
totalã sau parþialã. În cazul unor abrogãri parþiale
intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi
la întregul act normativ, nu numai la textele
rãmase în vigoare. Abrogarea unei dispoziþii sau
a unui act normativ are totdeauna caracter
definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui
act de abrogare anterior sã se repunã în vigoare
actul normativ iniþial. Dacã o normã de nivel
inferior, cu acelaºi obiect, nu a fost abrogatã
expres de actul normativ de nivel superior,
aceastã obligaþie îi revine autoritãþii care a emis
prima actul. Abrogãrile parþiale sunt asimilate
modificãrilor de acte normative, actul normativ
abrogat parþial rãmânând în vigoare prin
dispoziþiile sale neabrogate, iar potrivit art. 62
din aceeaºi lege, în cazuri speciale aplicarea
unui act normativ poate fi suspendatã printr-un
alt act normativ de acelaºi nivel sau de nivel
superior. În aceastã situaþie se vor prevedea, în
mod expres, data la care se produce suspendarea, precum ºi durata ei determinatã. La
expirarea duratei de suspendare actul normativ
sau dispoziþia afectatã de suspendare reintrã de
drept în vigoare. Prelungirea suspendãrii ori modificarea sau abrogarea actului normativ ori a
dispoziþiei suspendate poate face obiectul unui
act normativ sau a unei dispoziþii exprese, cu
aplicare de la data expirãrii suspendãrii.
Potrivit art. 7 din Convenþia pentru Apãrarea
Drepturilor Omului ºi a Libertãþilor Fundamentale, nimeni nu poate fi condamnat pentru o
acþiune sau o omisiune care, în momentul în care
a fost sãvârºitã nu constituia o infracþiune, potrivit
dreptului naþional sau internaþional.

În interpretarea
Condamnarea pentru
noþiunii de lege insultã sau calomnie ar
folositã de Confi neconformã
venþie, Curtea Euprincipiului legalitãþii
ropeanã a Dreptuincriminãrii nu pentru
rilor Omului a stabilit
imprecizia normelor de
cã legea trebuie sã
tehnicã legislativã, ci
fie accesibilã (Cazul
pentru cã instanþele
Gillow contra Repenale au introdus
gatului Unit, Hotãimprevizibilul
acolo
rârea din 24 noiemunde
regula
de
drept
brie 1986, Cazul
cãpãtase
stabilitate.
Silver ºi alþii contra
Regatului
Unit,
Hotãrârea din 25 martie 1983, Cazul Kruslin
contra Franþei ºi Cazul Huvig contra Franþei,
Hotãrârile din 24 aprilie 1990, Cazul Barthold
contra Germaniei, Hotãrârea din 25 martie 1985,
Cazul Groppera Radio AG ºi alþii contra Elveþiei,
Hotãrârea din 28 martie l990, Cazul Autronic AG
contra Elveþiei, Hotãrârea din 22 mai 1990),
previzibilã (Cazul C.R. contra Regatului Unit,
Hotãrârea din 22 noiembrie 1995, Cazul Cantoni
contra Franþei, Hotãrâre a din 15 noiembrie 1996,
Cazul Leander contra Suediei, Hotãrârea din 26
martie 1987, Cazul Silver ºi alþii contra Regatului
Unit, Hotãrârea din 25 martie 1983, Cazul Kruslin
contra Franþei ºi Cazul Huvig contra Franþei,
Hotãrârile din 24 aprilie 1990, Cazul Mitropolia
Basarabiei ºi alþii contra Moldovei, Hotãrârea din
13 decembrie 2001, Cazul Sunday Times contra
Regatului Unit, Hotãrârea din 26 aprilie 1979,
Cazul Barthold contra Germaniei; Hotãrârea din
25 martie 1985, Cazul Lingensl contra Austriei,
Hotãrârea din 8 iulie 1986, Cazul Grande Oriente
DItalia di Palazzo Giustiniani contra Italiei,
Hotãrârea din 2 august 2001, Cazul Hentrich
contra Franþei, Hotãrârea din 3 iulie 1995), validã
(Cazul Olsson contra Suediei, Hotãrârea din 24
martie 1988, Cazul Gillow contra Regatului Unit,
Hotãrârea din 24 noiembrie 1986) ºi de calitate
(Cazul Kruslin contra Franþei ºi Cazul Huvig
contra Franþei, Hotãrârile din 24 aprilie 1990).
Dispoziþiile art. 145 alin. 1 din Constituþie,
aratã cã efectele juridice ale actelor normative
declarate neconstituþionale înceteazã la expirarea unui termen de 45 de zile de la publicarea
deciziei Curþii Constituþionale. Instituþia încetãrii
efectelor juridice ale unui act normativ nu este
explicatã nici de Constituþie, nici de Legea nr.
24/2000, lege specialã în aceastã materie, astfel
cã efectul deciziei de neconstituþionalitate nu
este clarificat de legislaþia noastrã.
De altfel, legea specialã referitoare la normele
de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor
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normative (articolele citate mai sus) explicã faptul
cã este inadmisibil ca, prin abrogarea abrogãrii
sã reintre, în vigoare, automat, textul de lege
iniþial.
Aºadar, având în vedere cã dispoziþiile Art. I
pct. 56 din Legea nr. 278/2006 au fost constate
ca fiind contrare Constituþiei, trebuia sã opereze
abrogarea acestora, temeiul fiind furnizat de art.
60 alin. 1 din Legea nr. 24/2000, iar abrogarea
trebuie urmatã de reincriminarea faptelor care
au fost prevãzute de art. 205 ºi art. 206 C.pen.
Curtea Constituþionalã nu are ca atribuþie ºi
abrogarea actelor normative, astfel cã deciziile
sale nu pot avea ºi acest efect.
Art. 145 alin. 1 din Constituþie stabileºte
termenul de 45 de zile de suspendare a normei
declarate neconstituþionale, dar nu fixeazã alte
obligaþii în sarcina legiuitorului, în sensul de a
pune de acord legislaþia cu normele constituþionale. Mai mult, conform Legii nr. 24/2000,
dupã expirarea termenului de suspendare,
normele reintrã de drept în vigoare.
Toate aceste dispoziþii contradictorii sau
insuficient explicate: lipsirea de efecte juridice,
suspendarea, atribuþiile legiuitorului cu privire la
normele declarate neconstituþionale, abrogarea,
fac ca legea românã sã nu fie nici accesibilã,
nici previzibilã ºi nici de calitate în aceastã
materie, astfel cã nu sunt îndeplinite condiþiile
analizate de Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului în hotãrârile pe care le-am menþionat mai
sus.
Cum în speþã discutãm despre infracþiuni, iar
libertatea este un drept al omului, în acord cu
prima instanþã, Tribunalul a apreciat cã trebuie
sã þinem seama de dispoziþiile art. 20 din
Constituþie, conform cãrora dispoziþiile constituþionale privind drepturile ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, cu pactele ºi cu celelalte tratate la care
România este parte, iar dacã existã
neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care
România este parte, ºi legile interne, au prioritate
reglementãrile internaþionale, cu excepþia cazului
în care Constituþia sau legile interne conþin
dispoziþii mai favorabile. Întrucât Constituþia ºi

309

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
601 din 12.07.2006.
310 Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
104 din 12.02.2007.
311 Sent. pen. nr. 401/21.05.2009 pronunþatã de Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti.
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legile interne nu conþin dispoziþii mai favorabile,
se va aplica în cauzã Convenþia pentru Apãrarea
Drepturilor Omului ºi a Libertãþilor Fundamentale
aºa cum aceasta a fost interpretatã de Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului.
Comentariu:
Speþa expusã anterior pune problema
incriminãrii, dupã publicarea în Monitorul Oficial
al României a Deciziei nr. 62/2007 a Curþii
Constituþionale, a infracþiunilor de insultã,
prevãzutã de art. 205 C.pen., ºi de calomnie,
prevãzutã de art. 206 C.pen.
Prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006309,
art. 205 ºi art. 206 C.pen. au fost abrogate. Ca
atare, prin aceastã lege, infracþiunile de insultã
ºi calomnie au fost dezincriminate.
Ulterior, prin Decizia nr. 62/18.01.2007310 pronunþatã de Curtea Constituþionalã a României,
s-a constatat cã dispoziþiile art. I pct. 56 din
Legea nr. 278/2006 pentru modificarea ºi
completarea Codului penal, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea altor legi, partea
referitoare la abrogarea art. 205, 206 ºi 207
C.pen., sunt neconstituþionale.
Dupã apariþia acestei decizii de neconstituþionalitate, atât în practica judiciarã, cât ºi în
doctrinã s-a pus întrebarea dacã prin constatarea
neconstituþionalitãþii acestui text legal s-au
reincriminat infracþiunile de insultã ºi calomnie,
prevãzute de art. 205 ºi art. 206 C.pen.
Astfel, în practica judiciarã a parchetelor
soluþiile date au fost de neîncepere a urmãririi
penale, întemeiat pe prevederile art. 10 lit. b)
sau b1) C.pr.pen. Unele parchete au considerat
cã infracþiunile de insultã ºi calomnie nu mai sunt
incriminate, iar alte parchete au considerat cã
acestea au fost reincriminate prin apariþia deciziei
menþionate anterior.
De asemenea, practica instanþelor de judecatã este fluctuantã, în acelaºi sens cu practica
parchetelor. Astfel, unele instanþe au considerat
cã infracþiunile de insultã ºi calomnie au fost
reincriminate, pe când alte instanþe au considerat
cã aceste infracþiuni nu mai sunt incriminate311.
Pe de altã parte, literatura de specialitate a
considerat cã infracþiunile de insultã ºi calomnie
au fost reincriminate312. Concluzia a fost cã

312 S. Popescu, C. Ciora - Implicaþiile care rezultã ca urmare

a declarãrii neconstituþionalitãþii unei dispoziþii având
caracter abrogator, în lumina Deciziei nr. 62/2007 a
Curþii Constituþionale, Revista Dreptul nr. 4/2007.

prevederile care au format obiectul abrogãrii
continuã sã producã efecte. Aceeaºi autori au
arãtat cã prevederile art. 62 alin. 3 din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnicã legislativã
pentru elaborarea actelor normative, republicatã,
prevãd cã  abrogarea unei dispoziþii sau a unui
act normativ are caracter definitiv. Nu este admis
ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior
sã se repunã în vigoare actul normativ iniþial .
Cu toate acestea, autorii au concluzionat cã
 pentru a curma eventualele discuþii asupra
acestei probleme ( a reincriminãrii sau nu a
infracþiunilor de insultã ºi calomnie, prevãzute
de art. 205 ºi art. 206 C.pen.  n.n. ) propunem
de lege ferenda modificarea Legii nr. 24/2000,
republicatã, care ar urma sã precizeze în mod
expres, ca excepþie de la prevederile potrivit
cãrora nu este admis ca prin abrogarea unui act
de abrogare anterior sã se repunã în vigoare
actul normativ iniþial, ºi cazul în care se constatã
neconstituþionalitatea unei dispoziþii de
abrogare.
În sensul reincriminãrii infracþiunilor de insultã
ºi calomnie au fost ºi o parte a literaturii de
specialitate313.
Cu toate acestea, alþi autori au considerat, în
mod tacit, cã aceste infracþiuni nu mai sunt
incriminate, arãtând cã art. 205 ºi art. 2006
C.pen. au fost abrogate prin Legea nr. 278/
2006314.
Alþi autori, chiar dacã nu au analizat reincriminarea sau nu a infracþiunilor de insultã ºi
calomnie, au arãtat cã  în pofida numãrului mare
de texte din legea fundamentalã prin raportare
la care s-a încercat motivarea deciziei, Curtea
Constituþionalã nu a fãcut altceva ( ) decât sã
cenzureze pe teren constituþional o opþiune de
politicã penalã a Parlamentului, depãºindu-se
astfel ( ) prerogativele conferite de
Constituþie315.
Apreciem cã stabilirea neconstituþionalitãþii
prevederilor prin care s-au abrogat art. 205 ºi
art. 206 C.pen. de cãtre Curtea Constituþionalã
prin Decizia nr. 62/2007 nu este de naturã, în
lipsa intervenþiei legiuitorului, sã conducã la

reincriminarea faptelor de insultã ºi calomnie,
întrucât decizia Curþii Constituþionale nu este o 
lege penalã  în sensul art. 2 C.pen.
De asemenea, potrivit art. 73 alin. 3 lit. h) din
Constituþie 316 , republicatã în anul 2003,
infracþiunile se stabilesc numai prin lege organicã
de cãtre Parlament.
Atâta vreme cât, în prezent, nici o lege nu
prevede cã, în lipsa intervenþiei legiuitorului,
constatarea neconstituþionalitãþii textelor de
abrogare din legi sau ordonanþe conduce la
reintrarea în vigoare a textelor abrogate, nu se
poate considera cã decizia Curþii Constituþionale
nr. 62/2007 face posibilã cercetarea ºi
sancþionarea unei persoane pentru afirmaþii de
naturã a aduce atingere onoarei ori reputaþiei
unei persoane sau a o expune unei sancþiuni
penale, administrative, disciplinare ori dispreþului
public.
Dimpotrivã, art. 62 alin. 3 din Legea nr. 24/
2000317, privind normele de tehnicã legislativã
pentru elaborarea actelor normative, instituind
principiul în conformitate cu care abrogarea unei
dispoziþii sau a unui act normativ are caracter
definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui
act de abrogare anterior sã se repunã în vigoare
actul normativ iniþial, prevede o singurã excepþie
de la acest principiu, ºi anume prevederile din
ordonanþele Guvernului care au prevãzut norme
de abrogare ºi au fost respinse prin lege de cãtre
Parlament .
Cum este lesne de observat, excepþiile fiind
de strictã interpretare, constatarea neconstituþionalitãþii textelor de abrogare de cãtre Curtea
Constituþionalã nu apare ca o situaþie exceptatã
de la caracterul definitiv al abrogãrii, prin lege, a
unor texte de incriminare anterioare.
Mai mult, trebuie avut în vedere ºi art. 7 alin.
1 din Convenþia apãrãrii Drepturilor Omului ºi
Libertãþilor fundamentale, principiul legalitãþii
incriminãrii ºi pedepsei. Potrivit acestui text,
aplicabil direct, ca urmare a ratificãrii Convenþiei
prin Legea nr. 30/1994318, nimeni nu poate fi
condamnat pentru o acþiune sau o omisiune care,

313

315

 Codul penal adnotat   Matei Basarab, Viorel Paºca,
Gheorghiþã Mateuþ, Tiberiu Medeanu, Constantin
Butiuc, Mircea Bãdilã, Radu Bodea, Petre Dungan,
Valentin Miriºan, Ramiro Mancaº, Cristian Miheº, vol.
II, Partea specialã, Ed. Hamangiu; Drept penal. Partea
specialã  Sergiu Bogdan, Editura Universul Juridic,
2009;
314  Codul penal   Georgiana Bodoroncea, Irina Kuglay,
Lavinia Lefterache, Ionuþ Matei, Iuliana Nedelcu,
Francisca Vasile, Editura C.H. Beck, 2007, p. 699;

316
317
318

 Dezincriminarea infracþiunilor de insultã ºi calomnie.
Neconstituþionalitate   Florin Streteanu, în Caiete de
drept penal, nr. 1/2007, p. 138;
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
767 din 31.10.2003;
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
139 din 31.03.2000;
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
135 din 31.05.1994.
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în momentul în care a fost sãvârºitã, nu constituia o infracþiune, potrivit dreptului naþional sau
internaþional; de asemenea, nu se poate aplica
o pedeapsã mai severã decât aceea care era
aplicabilã în momentul sãvârºirii infracþiunii.
Noþiunea de lege, în sensul art. 7 paragraf 1
din C.E.D.O., poate fi analizatã atât din punct
de vedere formal, cât ºi din punct de vedere
material.
Din punct de vedere formal, prin lege, în
sensul art. 7, se înþelege nu doar legea în sensul
strict al termenului, ci ºi dreptul aplicabil într-o
situaþie datã, incluzând dreptul creat pe cale
jurisprudenþialã. Trebuie precizat cã, în dreptul
românesc, incriminarea unei infracþiuni se poate
realiza numai prin lege organicã, ca act al
Parlamentului.
Din punct de vedere material, Curtea a
precizat în mod constant cã, pentru a exista o
lege în sensul Convenþiei, nu este suficientã
existenþa formalã a acesteia, ci norma juridicã
trebuie sã mai îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: accesibilitatea ºi previzibilitatea.
Accesibilitatea constã în aceea cã orice
persoanã trebuie sã dispunã de informaþii
suficiente cu privire la normele juridice aplicabile
unei situaþii date ( a se vedea în acest sens cauza
Sunday Times c. Marii Britanii, paragrafele 46
 53 ). Astfel, orice persoanã trebuie sã poatã
avea acces la textul legii aplicabile pentru ca
norma juridicã sã poatã produce efecte juridice
faþã de acesta.
Codul penal, Legea nr. 278/2006, cât ºi
Decizia Curþii Constituþionale nr. 62/2007 au fost
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
I. Ca atare, apreciem cã persoanele interesate
puteau avea cunoºtinþã de prevederile legale în
vigoare la un moment dat ºi de modificãrile
aduse acestora prin declararea neconstituþionalitãþii unor texte legale.
Previzibilitatea legii implicã, în termeni
generali, formularea acesteia în astfel de termeni
ºi condiþii, încât orice persoanã sã îi poatã
anticipa efectele (cauza Open Doors Society
ºi Dublin Well Women c. Marii Britanii, cauza
Sunday Times c. Marii Britanii). În alte cuvinte,
pentru ca o normã juridicã sã poatã fi consideratã
 lege  în sensul Convenþiei, este necesar ca
legea sã fie elaboratã în termeni suficient de clari
ºi preciºi pentru ca situaþiile în care se va aplica
ºi consecinþele pe care le va produce aplicarea
sa, sã fie previzibile.
Totodatã, previzibilitatea legii este relativã,
acceptându-se faptul cã se apreciazã în funcþie
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de posibilitatea pe care o au practicienii dreptului
de a o înþelege (cauza Sunday Times c. Marii
Britanii). În ceea ce priveºte urmãrile încetãrii
efectelor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006
pentru modificarea ºi completarea Codului penal,
precum ºi pentru modificarea ºi completarea
altor legi, partea referitoare la abrogarea art. 205,
206 ºi 207 C.pen., ca urmare a Deciziei nr. 62/
18.01.2007 a Curþii Constituþionale, în doctrinã
ºi în practica judiciarã existã o controversã
nesoluþionatã majoritar în vreun mod, aºa cum
s-a arãtat anterior.
Un argument în sensul existenþei acestei
controverse îl constituie chiar ultimul paragraf
al opiniei separate formulate cu privire la Decizia
nr. 62/18.01.2007 a Curþii Constituþionale: Art.
I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 a produs efecte
juridice de la data intrãrii în vigoare a legii, dupã
acea datã nemaifiind posibilã tragerea la
rãspundere penalã a celor care au sãvârºit
faptele prevãzute de fostele articole 205 ºi 206
C.pen.. Decizia Curþii Constituþionale, determinând, prin efectele sale, suspendarea
efectelor normei juridice declarate ca fiind
neconstituþionale, face ca de la data publicãrii
sale în Monitorul Oficial al României, Partea I,
sã reintre în vigoare dispoziþiile art. 205 ºi 206
C.pen., ceea ce echivaleazã cu încriminarea din
nou a faptelor de insultã ºi de calomnie, încriminare ce intrã în competenþa exclusivã a legiuitorului. În aceste condiþii, Curtea Constituþionalã
devine legislator pozitiv, drept ce nu îi este
conferit nici de Constituþie ºi nici de propria-i lege
organicã.
De asemenea, practica judiciarã ºi literatura
de specialitate nu au o opinie unanimã sau
majoritarã cu privire la efectele unei decizii a
Curþii Constituþionale prin care s-a constatat
neconstituþionalitatea unui text legal de abrogare
unor texte de incriminare penalã a unor fapte.
Astfel, nu s-a stabilit dacã aceastã constatare a
neconstituþionalitãþii duce la reincriminarea
faptelor penale sau instituie numai o obligaþie în
sarcina Parlamentului de a pune în acord legea
cu decizia Curþii Constituþionale.
Aºadar, cerinþa previzibilitãþii nu este
îndeplinitã în ceea ce priveºte reglementarea
insultei ºi calomniei ca fapte penale, chiar prin
raportare la posibilitatea pe care o au practicienii
dreptului de a o aprecia.
În consecinþã, apreciem cã procurorul nu mai
poate dispune trimiterea în judecatã pentru
sãvârºirea infracþiunilor de insultã sau calomnie,
iar instanþele de judecatã nu pot dispune
condamnarea pentru aceleaºi fapte.

II. Argumente în sensul reincriminãrii
infracþiunilor de insultã ºi calomnie
întemeiate pe jurisprudenþa Curþii
Constituþionale
auditor de justiþie Vlad Þari,
Institutul Naþional al Magistraturii
1. Expunerea controversei ºi identificarea
regulii afectate de imprevizibilitate.
Prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006,319
art. 205 ºi 206 C.pen. au fost abrogate. Ulterior,
prin Decizia nr. 62/18.01.2007 pronunþatã de
Curtea Constituþionalã a României, 320 s-a
constatat cã dispoziþiile art. I pct. 56 din Legea
nr. 278/2006 pentru modificarea ºi completarea
Codului penal, precum ºi pentru modificarea ºi
completarea altor legi, partea referitoare la
abrogarea art. 205, 206 ºi 207 C.pen., sunt
neconstituþionale.
Dincolo de multiplele luãri de poziþii jurisprudenþiale sau doctrinare asupra problemei de
drept vizând reincriminarea infracþiunilor de
insultã ºi calomnie, unul dintre argumentele forte
adus în sprijinul tezei dezincriminãrii celor douã
infracþiuni se bazeazã pe principiul previzibilitãþii
legii, aºa cum acesta a fost creat ºi dezvoltat în
jurisprudenþa CurþiiEDO.
Înainte de a analiza în ce mãsurã o normã de
drept este previzibilã sau nu, trebuie identificatã
chiar norma de drept, a cãrei previzibilitate este
pusã sub semnul îndoielii.
Suferã de imprevizibilitate însuºi conþinutul
normei de drept penal ce stabileºte conduita
socialemente periculoasã, interdicþia ºi
sancþiunea ei sau conþinutul normei de drept ce
statueazã asupra modului în care o normã de
drept intrã sau iese din vigoare? Aºadar, viciul
imprevizibilitãþii în acest caz se constituie într-o
problemã de drept penal substanþial sau într-una
vizând normele de tehnicã legislativã?
Rãspunsul nu poate face abstracþie de faptul
cã sub nicio formã controversa existentã în
practica judiciarã ºi doctrinã nu a vizat conþinutul
juridic al celor douã infracþiuni. De altfel,
conþinutul lor juridic a fost ºi înainte de intrarea
în vigoare a Legii nr. 278/2006 suficient de clar
ºi precis stabilit, astfel încât jurisprudenþa ºi

319

Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006.

doctrina sã nu ridice problema imprevizibilitãþii
lor.
Rãmâne, ca atare, sã constatãm cã, deºi
aceastã controversã a fost tratatã în practica
parchetelor ºi instanþelor penale, respectiv în
doctrina de drept penal substanþial, ea nu are ca
obiect o normã de drept penal substanþial, ci o
normã juridicã de tehnicã legislativã.
În esenþã, acestei norme juridice de tehnicã
legislativã i se reproºeazã cã nu oferã un rãspuns
clar ºi precis urmãtoarei întrebãri: ce efecte
produce o decizie a Curþii Constituþionale prin
care o normã abrogatoare este declaratã
neconstituþionalã, norma abrogatã este sau nu
repusã în vigoare? În ce ne priveºte rãspunsul
nu poate fi decât pozitiv, norma abrogatã este
repusã în vigoare.
2. Conþinutul noþiunii europene autonome
de lege.
Dupã cum este larg cunoscut, datã fiind
misiunea judecãtorului european de a controla
convenþionalitatea a douã sisteme de drept
diferite, ce dominã ordinea juridicã a statelor
membre ale Consiliului Europei, continental,
respectiv de common law, în jurisprudenþa Curþii
noþiunea de lege sau de drept acoperã nu doar
normele juridice care izvorãsc din actele
normative ale legiuitorului, tipice sistemului
continental, ci ºi normele juridice dezvoltate pe
cale jurisprudenþialã. Cauza Sunday Times c.
Marii Britanii este grãitoare în acest sens.
Pentru sistemul de drept românesc relevantã
poate fi ºi cauza Dragotoniu ºi MilitaruPidhorni c. României, în care Curtea aratã în
paragraful 34 cã noþiunea de drept (law) folositã
la articolul 7 corespunde celei de lege care
figureazã în alte articole ale Convenþiei; ea
înglobeazã dreptul de origine atât legislativã cât
ºi jurisprudenþialã ºi implicã unele condiþii
calitative, între altele cele ale accesibilitãþii ºi ale
previzibilitãþii.
3. Izvorul regulii de drept, potrivit cãreia
norma abrogatã este repusã în vigoare, în
cazul declarãrii neconstituþionalitãþii normei
abrogatoare, jurisprudenþa.
În practica judiciarã deseori s-a ajuns la
concluzia cã, din moment ce Legea nr. 24/2000
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privind normele de tehnicã legislativã nu statueazã expres ºi clar o regulã în aceastã materie,
ea nu poate fi dedusã decât printr-un argument
analogic.
S-a învederat constant cã singura regulã
consacratã explicit de Legea nr. 24/2000 în
materia revigorãrii normelor abrogate este cea
de la art. 62 alin. 3, ce prevede: Abrogarea unei
dispoziþii sau a unui act normativ are caracter
definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui
act de abrogare anterior sã se repunã în vigoare
actul normativ iniþial. Fac excepþie prevederile
din ordonanþele Guvernului care au prevãzut
norme de abrogare þi au fost respinse prin lege
de cãtre Parlament. Or, deºi art. 62 alin. 3 nu
vorbeºte despre efectele declarãrii neconstituþionalitãþii normei abrogatoare, ci despre efectele
abrogãrii normei abrogatoare, numeroase
instanþe de judecatã penalã au considerat cã
pentru identitate de raþiune ar trebui aplicatã prin
analogie aceastã regulã ºi în situaþia declarãrii
neconstituþionalitãþii unei norme abrogatoare.
Drept urmare, nefiind reincriminate cele douã
infracþiuni, exerciþiul acþiunii penale împotriva
unui inculpat judecat pentru sãvârºirea infracþiunii de calomnie sau insultã nu poate fi dus pânã
la ultima sa consecinþã, condamnarea.
Raþionamentul analogic este viciat pentru cã
suferã de simplitate, fãcând abstracþie de faptul
cã, în primul rând, instituþia abrogãrii nu se suprapune peste instituþia declarãrii neconstituþionalitãþii ºi, în al doilea rând, pentru cã în practica
judiciarã ºi doctrinã în alte speþe aplicarea
aceleiaºi controversate reguli de drept nu a
reprezentat deloc o problemã.
Dupã cum se va vedea, acest din urmã
argument este cel care ne determinã sã afirmãm
cã practica judiciarã fluctuantã în aceastã
materie ar fi putut fi evitatã în primul rând dacã
legea ar fi fost cunoscutã, cãci o normã de drept
existã nu doar atunci când ea a fost expres
aºternutã de legiuitor în paginile Monitorului
Oficial, ci ºi atunci când în toate celelalte cazuri,
deºi necuprinsã cu claritate în lege, ea rezultã
cu precizie din practica judiciarã.
În acest sens, sunt de invocat cel puþin trei
decizii ale Curþii Constituþionale în care s-a
declarat neconstituþionalitatea unor norme
juridice cu putere de lege, prin care se abrogau
alte norme juridice cu putere de lege. În toate
aceste cazuri, din câte avem la cunosþinþã pânã
la momentul redactãrii acestui material,
instanþele de judecatã nu au pus niciodatã sub
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semnul întrebãrii faptul cã norma abrogatã ar fi
reintrat în vigoare. Caracterul unitar al aplicãrii
regulii de drept, conform cãreia norma abrogatã
este repusã în vigoare, în cazul declarãrii
neconstituþionalitãþii normei abrogatoare, în toate
celelalte afaceri judiciare, altelele decât procesele penale vizând insulta sau calomnia, a
consolidat în ordinea juridicã internã a statului
nostru previzibilitatea acestei norme, chiar dacã
ea nu se desprinde cu acurateþe dintr-o reglementare explicitã.
Aºadar, deºi analiza efectelor deciziilor Curþii
Constituþionale comportã acelaºi tip de raþionament juridic precum cel reclamat în procesele
penale vizând infracþiunile de insultã sau calomnie, instanþele nu au considerat cã normele
abrogate ar fi rãmas abrogate, pe temeiul lipsei
de previzibilitate a legii.
A) Decizia Curþii Constituþionale nr. 778/
12.04.2009 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art .I pct. 4 din O.G.
nr.34/2001 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru.
Curtea Constituþionalã constatã cã abrogarea
art. 15 lit. f1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru prin art.I pct.4 din O.G. nr.
34/2001 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
contravine prevederilor art.1 alin. 3 ºi ale art.21
alin.1 ºi 2 din Constituþia României, precum ºi
ale art. 6 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Astfel, Curtea declarã ca nefiind constituþionalã abrogarea prin ordonanþã simplã de
guvern a dispoziþiilor din legea taxelor judiciare
de timbru, potrivit cãrora sunt scutite de plata
taxei judiciare acþiunile prin care se pretinde plata
despãgubirilor pentru daune morale.
Cum instanþele de judecatã în cadrul acþiunilor
întemeiate pe rãspunderea civilã delictualã
constând în acordarea de daune morale, decid
în mod unanim sã nu oblige reclamantul sã
plãteascã o taxã judiciarã de timbru la valoare,
aleg astfel sã facã aplicarea art.15 lit.f1 din Legea
nr.146/1997, deºi acesta a fost abrogat, dând
astfel curs în mod implicit ºi regulii de tehnicã
legislativã, conform cãreia norma abrogatã este
repusã în vigoare, în cazul declarãrii neconstituþionalitãþii normei abrogatoare.
B) Decizia nr. 544/28.06.2006 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a O.U.G. nr. 43/
2006 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
de Conturi.

Curtea Constituþionalã constatã cã O.U.G. nr.
43/2006 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
de Conturi, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.525 din 19 iunie 2006,
este neconstituþionalã, întrucât reglementarea
organizãrii ºi funcþionãrii Curþii de Conturi prin
ordonanþã de urgenþã a Guvernului contravine
prevederilor art.115 alin. 6 din Constituþie,
conform cãrora ordonanþele de urgenþã nu pot
afecta regimul instituþiilor fundamentale ale
statului.
Fiind declaratã ca nefiind constituþionalã
ordonanþa de urgenþã în integralitatea sa, deci
inclusiv art. 76 prin care se abrogã Legea nr.
94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
de Conturi, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum
ºi orice alte dispoziþii contrare, decizia Curþii îºi
extinde efectele ºi asupra normei abrogatoare.
Noul regim juridic privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii de Conturi este declarat
neconstituþional, însã regimul juridic anterior,
reglementat prin Legea nr. 94/1992, chiar
abrogatã fiind, este repus în funcþiune, jurisprudenþa ºi doctrina în unanimitate consfinþind pe
aceastã cale faptul cã regula de tehnicã
legislativã, potrivit cãreia norma abrogatã este
repusã în vigoare, în cazul declarãrii neconstituþionalitãþii normei abrogatoare, existã ºi se
bucurã de o largã previzibilitate, atât pentru
Curtea de Conturi, cât ºi pentru celelalte subiecte
de drept care intrã în raporturi de drept administrativ cu aceastã instituþie publicã.
De altfel, în procesele de contencios administrativ în care Curtea de Conturi are calitate
procesualã activã sau pasivã, dupã caz,
instanþele de judecatã ar trebui sã facã aplicarea
directã a normelor constituþionale care instituie
Curtea de Conturi, iar nu normele legii abrogate,
dacã regula de tehnicã legislativã mai sus
amintitã nu s-ar fi bucurat de previzibilitate ºi,
deci, nu ar fi determinat reintrarea în vigoare a
normei abrogate. Ceea ce în mod evident nu se
întâmplã, toate instanþele de judecatã, sesizate
fiind cu acþiuni în care parte procesualã este
Curtea de Conturi, aplicã dispoziþiile Legii nr. 94/
1992.
Mai mult, însuºi legiuitorul recunoaºte implicit
existenþa ºi previzibilitatea acestei reguli de
tehnicã legislativã, atunci când dupã declararea
ca neconstituþionalã a normei abrogatoare,
Parlamentul nu doar cã nu a adoptat un alt act
normativ care sã-l înlocuiascã pe cel abrogat sau

pe cel declarat neconstituþional, ci l-a modificat
pe cel abrogat, adicã a modificat Legea nr.94/
1992 prin Legea nr.217/2008.
Când însuºi legiuitorul român, în calitatea sa
de organ reprezentativ suprem al poporului
român ºi unica autoritate legiuitoare a þãrii,
modificã printr-o altã lege un act normativ
considerat a fi reintrat în vigoare ca efect al
deciziei Curþii Constituþionale, devine evident cã
instanþele de judecatã nu mai au de ce sã
suplineascã pe cale jurisprudenþialã tãcerea
legiuitorului, ci trebuie sã recunoascã existenþa
ºi previzibilitatea regulii de tehnicã legislativã.
De altfel, pe site-ul Camerei Deputaþilor la
rubrica repertoriu legislativ, organizatã ºi þinutã
prin grija Consiliul Legislativ, este indicatã decizia
Curþii Constituþionale nr. 544/28.06.2006 ca fiind
actul prin care este repusã în vigoare Legea nr.
94/1992.
C) Decizia nr. 830/8.07.2008 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art.I pct.60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietãþii ºi justiþiei,
precum ºi unele mãsuri adiacente.
Curtea Constituþionalã constatã neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. I pct. 60 din titlul I al
Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile
proprietãþii ºi justiþiei, precum ºi unele mãsuri
adiacente, respectiv cã, prin abrogarea sintagmei imobilele preluate cu titlu valabil din
cuprinsul art.29 alin. 1 din Legea nr.10/2001, se
încalcã dispoziþiile art.15 alin. 2 ºi art.16 alin. 1
din Constituþie.
Deºi Curtea Contituþionalã declarã în cuprinsul dispozitivului acestei decizii cã abrogarea
sintagmei respective este neconstituþionalã, de
fapt legiuitorul prin art. I pct. 60 al titlului I al Legii
nr.247/2005 nu a abrogat vreo normã juridicã
din cuprinsul Legii nr. 10/2001, ci a modificat o
normã din cuprinsul cãreia a fost eliminatã
sintagma imobilele preluate cu titlu valabil.
Pentru o mai finã deosebire, redãm textul de
lege anterior modificãrii, respectiv forma sa
ulterioarã modificãrii.
Anterior modificãrii, art.27 alin. 1 din Legea
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945
- 22 decembrie 1989, avea urmãtorul conþinut:
Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidenþiate în patrimoniul unei societãþi comerciale
privatizate cu respectarea dispoziþiilor legale,
persoana îndreptãþitã are dreptul la mãsuri
reparatorii prin echivalent, constând în bunuri ori
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servicii, acþiuni la societãþi comerciale tranzacþionate pe piaþa de capital sau titluri de valoare
nominalã folosite exclusiv în procesul de
privatizare, corespunzãtoare valorii imobilelor
solicitate.
Ulterior modificãrii, art. 27 alin. 1 din Legea
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945
- 22 decembrie 1989, devenit în urma republicãrii
legii în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.798 din 2 septembrie 2005, art.29 alin. 1 ,
avea urmãtorul conþinut: Pentru imobilele
evidenþiate în patrimoniul unor societãþi comerciale privatizate, altele decât cele prevãzute la
art.21 alin. 1 ºi 2, persoanele îndreptãþite au
dreptul la despãgubiri în condiþiile legii speciale
privind regimul de stabilire ºi platã a
despãgubirilor aferente imobilelor preluate în
mod abuziv, corespunzãtoare valorii de piaþã a
imobilelor solicitate.
Se observã, aºadar, cã regula instituitã prin
art. 27 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 nu a fost
supusã unei abrogãri, ci unei modificãri. Raþiunea pentru care Curtea a reþinut neconstituþionalitatea abrogãrii, iar nu a modificãrii, este
pentru cã prin esenþa lor cele douã evenimente
legislative au întotdeauna un efect comun,
determinã încetarea efectelor juridice ale normei
supuse evenimentului legislativ.
Potrivit art. 57 alin. 1 din Legea nr. 24/2000
modificarea este definitã ca fiind schimbarea
expresã a textului unora sau mai multor articole
ori alineate ale acestuia ºi în redarea lor într-o
nouã formulare.
Abrogarea nu este definitã în mod expres de
Legea nr. 24/2000, însã acest eveniment
legislativ nu poate avea altã semnificaþie decât
aceea a scoaterii din vigoare a unei norme
juridice, prin încetarea efectelor pe care aceasta
le produce sau ar fi putut sã le producã.
Ambele instituþii, atât modificarea, cât ºi abrogarea, sunt desemnate de art. 56 alin. 1 din
Legea nr. 24/2000 ca fiind evenimente legislative.
Reglementarea adusã prin Legea nr. 24/2000
este deficitarã, întrucât nu surprinde cu adevãrat
efectul comun pe care-l produce atât modificarea, cât ºi abrogarea, respectiv nu aratã operaþiunea de tehnicã legislativã ce le deosebeºte.
Ambele evenimente legislative produc în toate
cazurile un prim efect, scot din vigoare o normã
din ordinea juridicã. Scoaterea din vigoare a unei
norme juridice este, aºadar, operaþiunea de
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tehnicã legislativã ce uneºte modificarea ºi
abrogarea. Spre deosebire de abrogare, modificarea comportã în plus o a doua operaþiune de
tehnicã legislativã, pe lângã cea de scoatere din
vigoare a unei norme juridice, înlocuirea soluþiei
legislative modificate cu o nouã soluþie
legislativã.
Aºadar, modificarea implicã douã operaþiuni
consecutive, încetarea efectelor juridice ale
normei de drept supuse modificãrii ºi înlocuirea
ei cu o nouã normã de drept. A doua operaþiune
o succede pe prima. Înlocuirea cere scoaterea
din vigoare a primei soluþii. Nu ar putea intra în
vigoare o nouã soluþie legislativã, câtã vreme
subzistã prima soluþie legislativã. Cea supusã
modificãrii trebuie sã înceteze sã mai acþioneze
în ordinea juridicã.
Abrogarea presupune o singurã operaþiune,
încetarea efectelor juridice ale normei de drept
abrogate, deci este doar o parte cantitativã din
modificare. Dacã modificarea vine cu ceva în
schimb, abrogarea nu aduce nimic în plus.
Ambele au însã aceeaºi calitate, determinã
încetarea efectelor juridice produse de o normã
de drept.
Rezultã astfel cu claritate de ce Curtea
Constituþionalã prin decizia nr. 830/8.07.2008 se
referã în chiar dispozitivul sãu la abrogarea
sintagmei imobilele preluate cu titlu valabil, iar
nu la modificarea normei juridice ce o cuprindea.
În definitiv, prin dispoziþiile art.I pct.60 din titlul I
al Legii nr.247/2005 legiuitorul a scos din vigoare
reglementarea anterioarã ce conþinea sintagma
imobilele preluate cu titlu valabil ºi a înlocuit-o
cu o altã reglementare, care nu mai conþine
respectiva sintagmã, deci, a operat o modificare
legislativã.
Lipsa unei deosebiri fundamentale, de
substanþã între modificare ºi abrogare, sesizatã
chiar de instanþa constituþionalã, întãreºte regula
de tehnicã legislativã, conform cãreia norma
abrogatã este repusã în vigoare, în cazul declarãrii neconstituþionalitãþii normei abrogatoare. În
unanimitate, toate instanþele de judecatã, atunci
când au avut de analizat efectele unei decizii a
Curþii Constituþionale prin care se declarã
neconstituþionalitatea unei norme juridice ce a
fost supusã modificãrii, au considerat cã soluþia
legislativã ce a fost scoasã din vigoare ºi înlocuitã
prin modificare a reintrat în vigoare.
În aceeaºi logicã, dacã neconstituþionalitatea
modificãrii înlãturã atât noua soluþie legislativã,

pe care o scoate din vigoare, cât ºi efectul de
încetare a primei soluþii legislative, ce reintrã în
vigoare, atunci neconstituþionalitatea abrogãrii
trebuie sã aibã aceeaºi ultimã consecinþã,
înlãturarea efectului de încetare a soluþiei legislative scoase din vigoare prin abrogare ºi reintrarea
sa în vigoare.
Aºadar, dacã o modificare neconstituþionalã
determinã reintrarea în vigoare a vechii reglementãri, atunci o abrogare neconstituþionalã
determinã acelaºi efect.
Existã nenumãrate decizii ale Curþii Constituþionale prin care s-a declarat neconstituþionalã
modificarea unei soluþii legislative, ceea ce a
convins instanþele de judecatã sã considere a fi
în vigoare ºi sã aplice soluþia legislativã iniþialã,
ce fusese scoasã din vigoare prin modificare.
Amintim în acest sens, doar trei decizii ce au
avut repercursiuni importante în practica instanþelor de judecatã.
• Decizia nr. 458/31.03.2009 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 3731 din Codul de procedurã civilã, astfel
cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din
Legea nr. 459/2006.
Curtea Constituþionalã a constatat cã dispoziþiile art. 3731 din Codul de procedurã civilã,
astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13
din Legea nr. 459/2006, sunt neconstituþionale.
Prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 s-a
dat o nouã redactare art. 3731 din Codul de
procedurã civilã, fiind eliminatã obligaþia de a
solicita încuviinþarea executãrii silite de cãtre
instanþa de executare, precum ºi procedura
încuviinþãrii executãrii silite, în ansamblul sãu.
Pânã la intervenþia legiuitorului prin O.U.G.
nr. 42/2009, care a dat o nouã configuraþie art.
3731 C.proc.civ., instituind o nouã procedurã de
încuviinþare a executãrii silite, instanþele de
judecatã, sesizate fiind cu cereri de încuviinþare
a executãrii silite, au fãcut aplicarea procedurii
reglementate anterior modificãrii prin art.I pct.13
din Legea nr.459/2006.
• Decizia nr. 66/31.01.2008 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 138/2000 pentru modificarea ºi completarea
Codului de procedurã civilã.
Curtea Constituþionalã a constatat cã dispoziþiile art. I pct .55 din Legea nr. 219/2005 privind
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 138/2000 pentru modificarea ºi completarea

Codului de procedurã civilã, prin care s-a eliminat
din cuprinsul art. 322 pct. 4 din Codul de
procedurã civilã textul în conformitate cu care
[...] În cazul în care, în ambele situaþii, constatarea infracþiunii nu se mai poate face printr-o
hotãrâre penalã, instanþa de revizuire se va
pronunþa mai întâi, pe cale incidentalã, asupra
existenþei sau inexistenþei infracþiunii invocate.
La judecarea cererii va fi citat ºi cel învinuit de
sãvârºirea infracþiuni, sunt neconstituþionale.
De la intrarea în vigoare a acestei decizii,
legiutorul nu a intervenit pentru punerea art. 322
pct. 4 din C.proc.civ. în acord cu dispoziþiile
constituþionale.
Cu toate acestea, instanþele de judecatã
sesizate fiind cu cereri de revizuire întemeiate
pe art. 322 pct. 4 C.proc.civ., cerceteazã pe cale
incidentalã în caz de nevoie existenþa sau
inexistenþa infracþiunii invocate, considerând
norma de procedurã iniþialã ca refiind intratã în
vigoare.
• Decizia nr. 190/26.02.2008 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 362 alin. 1 lit. a) teza a doua C.pr.pen..
Curtea Constituþionalã a constatat cã dispoziþiile art. 362 alin. 1 lit. a) teza a doua C.pr.pen.
sunt neconstituþionale, fiind contrare art. 131 alin.
1 din Constituþie. Dispoziþiile art. 362 alin. 1 lit. a
teza a doua C.pr.pen. au fost introduse prin art.
I pct. 169 din Legea nr. 356/2006, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677
din 7 august 2006.
Curtea a arãtat cã este neconstituþionalã
restrângerea dreptului procurorului de a declara
apel cu privire la modalitatea de soluþionare a
laturii civile a unui proces penal, în lipsa apelului
formulat de partea civilã.
Efectul acestei decizii a constat în reintrarea
în vigoare a regulii de procedurã penalã, potrivit
cãreia procurorul poate exercita apel în mod
necondiþionat, atât în privinþa laturii penale, cât
ºi în privinþa laturii civile, regulã existentã înainte
de modificarea introdusã prin art. I pct. 169 din
Legea nr. 356/2006.
Toate instanþele de judecatã penalã primesc
apelul procurorului ca fiind admisibil pe latura
civilã, chiar dacã nu este însoþit ºi de apelul pãrþii
civile.
4. Concluzii
Practica judiciarã constantã venitã în
aplicarea deciziilor Curþii Constituþionale menþionate mai sus, în sensul aplicãrii normei de
drept abrogate sau a normei de drept supuse
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modificãrii, ce sunt considerate a fi reintrat în
vigoare, confirmã existenþa regulii potrivit cãreia
norma abrogatã este repusã în vigoare, în cazul
declarãrii neconstituþionalitãþii normei abrogatoare.
În esenþã, toate aceste decizii vãdesc faptul
cã instanþa constituþionalã, deºi nu-ºi asumã
decât funcþia de legiuire negativã, controlul de
constituþionalitate având doar menirea de a
înlãtura din ordinea juridicã naþionalã normele
juridice viciate de neconstituþionalitate, în
practica judiciarã deciziile Curþii dobândesc
realmente funcþia de legiuire pozitivã.
În condiþiile în care legiuitorul român adeseori
rãmâne în pasivitate ºi nu intervine pentru
acordarea legii cu dispoziþiile constituþionale, nu
existã altã soluþie rezonabilã ºi salutarã pentru
un sistem de drept coerent, decât recunoaºterea
pentru deciziile Curþii Constituþionale a unui efect
de legiuire pozitivã, prin care normele juridice
scoase din vigoare, prin abrogare sau modificare, dupã caz, sã reintre în vigoare.
Funcþia de legiuire negativã a Curþii Constituþionale îºi gãseºte raþiunea doar atâta timp cât
Parlamentul se supune deciziilor acesteia ºi
pune în acord legea declaratã neconstituþionalã
cu legea fundamentalã. În prezenþa pasivitãþii
legiuitorului, funcþia de legiuire negativã a instan-
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þei constituþionale ar genera consecinþe nebãnuite, haos, fiind util în acest spirit sã amintim
ce ar fi însemnat ca, în condiþiile în care noul
regim juridic de funcþionare ºi organizare a Curþii
de Conturi a fost declarat neconstituþional,
vechiul regim juridic sã nu fi intrat în vigoare.
Aºadar, rãmâne de constatat cã, deºi regula
de tehnicã legislativã, potrivit cãreia norma
abrogatã este repusã în vigoare, în cazul declarãrii neconstituþionalitãþii normei abrogatoare, s-a
bucurat de previzibilitate pânã la declararea ca
neconstituþionalã a abrogãrii infracþiunilor de
insultã ºi calomnie, ulterior acestui moment, cel
puþin înaintea instanþelor de judecatã penalã,
regula ºi-a pierdut din previzibilitate, fiind aplicatã
sau neaplicatã în mod fluctuant.
Dacã astãzi condamnarea unui inculpat
pentru sãvârºirea infracþiunii de insultã sau
calomnie ar fi neconformã principiului legalitãþii
incriminãrii statuat în art. 7 din CEDO, e nu
pentru cã legiuitorul român a reglementat cu
imprecizie normele de tehnicã legislativã,
insuficienþa reglementãrii fiind înlãturatã în timp
prin practica constantã a instanþelor civile, ci
pentru cã instanþele penale au nesocotit aceastã
realitate jurisprudenþialã ºi au introdus
imprevizibilul acolo unde regula de drept
cãpãtase stabilitate.

