
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției  

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Punerea în acord  a  art. 281 CPP cu deciziile CCR 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Având în vedere deciziile Curții Constituționale a României nr. 302/2017 și nr.            1

26/2019 ; 2

Văzând prevederile art. 147 din Constituția României, republicată, privind punerea în           

acord a prevederilor declarate neconstituționale cu soluția Curții; 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Ministerul Justiției pregătește un proiect de act normativ pentru punerea în acord             

a dispozițiilor art. 281, alin. (1) C. proc. pen. cu deciziile CCR nr. 302/2017 și nr.                

26/2019? 

2. Dacă Ministerul Justiției pregătește apreciază că, urmare a deciziilor CCR nr.           

302/2017 și nr. 26/2019, nulitățile absolute se aplică și în cazul nesesizării, respectiv             

neinvestirii legale a organului de urmărire penală: 

1 Prin DECIZIA nr. 302 din 4 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 17 iulie 2017, s-a                    
admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 281 alin.              
(1) lit. b) din Codul de procedură penală, care nu reglementează în categoria nulităților absolute încălcarea                
dispozițiilor referitoare la competența materială și după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, este               
neconstituțională. 
2 Prin DECIZIA nr. 26 din 16 ianuarie 2019, asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură                  
constituțională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parlamentul                
României, Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, publicată în MONITORUL              
OFICIAL nr. 193 din 12 martie 2019, s-a constatat nerespectarea competenței funcționale, materiale și              
personale a organului de urmărire penală atrage nulitatea absolută a actelor procesuale și probelor obținute. 
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3. Dacă Ministerul Justiției pregătește un proiect de act normativ pentru punerea în acord             

a dispozițiilor întregului Cod de procedură penală cu deciziile Curții Constituționale a            

României? 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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