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Rispunsul Avocatului Poporului la peti{iile avind ca obiect sesizarea directi
Cur{ii Constitu{ionale cu excep(ia de neconstitu{ionalitate a prevederilor

Ordonan{ei de urgenfi a Guvernului nr. l3t20l7 pentru modificarea gi

completarea Legii nr.28612009 privind Codul penal gi Legii nr. 135/2010

privind Codul de procedurl penall

Printr-un numdr insemnat de petilii, mai multe persoane qi-au exprimat

nemullumitea fald de modul in care a fost adoptatd Ordonanla de urgen!6 a

Guvernului nr. l3l20l7 pentru modificarea qi completarea Legii nr. 28612009

privind Codul penal qi Legii nr. 135/2OlO privind Codul de procedurd penald,

precum qi opiniile in legdturd cu prevederile acestui act normativ si

neconstitufionalitatea prevederilor confinute.

in aceste condilii, o parte dintre petenli au solicitat Avocatului poporului

ridicarea directd a excepliei de neconstitulionalitate referitoare la Ordonanta de

urgen!5 a Guvernului nr. 1312017.

Fald de aspectele sesizate, aducem la cunoqtinld celor interesali, cd in data de

3 februarie 20t7, Avocatul Poporului a ridicat direct excep{ia de

neconstitu(ionalitate referitoare la prevederile Ordonan{ei de urgen(5 a Guvernului

nr. l3l20l7 pentru modificarea gi completarea Legii nr.286t2009 privind Codul

penal qi Legii nr.13512010 privind Codul de procedurl penall, care era par{ial in
vigoare.

intreaga motivafie pe care se bazeazl opinia Avocatului poporului se

reglseqte pe site-ul institu{iei, www.avpoporului.ro, Ia sec{iun ea ,rContencios
constitulional" - ,rExceplii de neconstitulionalitate ridicute direct de Avocutul
Poporului".



Ulterior, in data de 5 februarie 2017, prin art. I din Ordonanfa de urgen{i

nr. 1412017 privind abrogarea Ordonan(ei de urgen{I a Guvernului nr. l320l7
pentru modificarea qi completarea Legii nr.286t2009 privind Codul penal qi a

Legii nr. 13512010 privind Codul de proceduri penall, precum qi pentru

modificarea Legii nr. 13512010 privind Codul de proceduri penal6, publicath in

Monitorul Oficial nr. 101 din data de 5 februarie 2017, Guvernul a abrogat

Ordonan{a de urgen[il a Guvernului nr. 1312017.

Asupra sesizdrii Avocatului Poporului, in ziua de 9 februarie 2017, Curtea

Constitulionald s-a pronun{at in sensul respingerii excepliei de neconstitu}ionalitate

a dispoziliilor Ordonanlei de urgenld a Guvernului ff. 73120t7, ca devenit[

inadmisibili.

in temeiul prevederilor art. I47 alin. (a) din Constitu{ie, decizia instan}ei

de contencios constitulional se publicd in Monitorul Oficial al Romdniei, iar de la

data publicdrii, decizia devine general obligatorie qi are putere numai pentru viitor.

Prezenta constituie rdspuns la toate petiliile adresate instituliei Avocatul

Poporului referitoare la neconstitulionalitate prevederilor Ordonanlei de urgenld a

Guvernului nr. l3l20l7 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 28612009

privind Codul penal qi Legii nr. 13512010 privind Codul de procedurd penald.
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