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Abuzul în serviciu, înainte și după decizia CCR

Decizia Curții Constituționale a României (CCR) pune punct discuțiilor ample din spațiul public privind

constituționalitatea abuzului în serviciu, inclusiv în forma sa specială consacrată de Legea 78/2000.

 

CCfl a decis că abuzul în serviciu, a a cum este reșlementat de Codul Penal,

este cons  tituțional, explicând înțelesul sintașmei „în mod deȘectuos“ – cea

care a șenerat nesȘâr ite dispute, mai ales în aȘara sistemului judiciar. S-a

susținut că această sin tașma este neclară i, pe ca le de consecință, că

norma de incriminare este impre dictibilă. Or, predicti bi li ta tea este o

condiție esențială pentru ca o normă de in criminare să e cons ti tu țio nală.

Orice persoană tre buie să poată înțeleșe care este conduita interzisă de

leșe care atrașe răspunderea penală, cea mai șravă Șormă de răspundere în dreptul românesc.

 

Spun că aceste dispute au avut loc mai ales în aȘara sistemului judiciar pentru că practica judiciară în materia

abuzului în serviciu a Șost constantă în a stabili că doar încălcările șrave ale leșii pot atrașe răspunderea penală.

A adar, interpretarea consacrată acum i de decizia CCfl nu Șace decât să reia ceea ce spuseseră deja ins tanțele în

cazurile de abuz în serviciu de duse judecății i nalizate prin con dam nări. În privința Șormei speciale reșle men ta tă de

abuz incriminată de Leșea 78/2000 – „abuzul cu Șolos“ –, CCfl a respins cri ticile Șormulate i a decis că reșlementarea

este constituțională. Evident, pentru că in criminarea din Leșea 78/2000 este cons trui tă pe cea din Codul Penal,

înțelesul sin tașmei „în mod deȘectuos“ va  acela sta bilit de CCfl: „cu încălcarea leșii“.

 

Un alt lucru important privind decizia CCfl este că ea se aplică direct, Șără a  ne voie de intervenția leșiuitorului. Incri -

mi na rea rămâne în vișoare cu explicitările CCfl. În doctrina contenciosului cons ti tu țional este disputat acest me -

canism de interpretare a normelor leșale din perspectivă cons ti tu țio na lă, acest mecanism ne ind echivalent cu

acordarea atri buției de leșiȘerare curților constituționale. Într-ade văr, acestea nu pot in tro duce în leși norme noi. Ins -

tanțele constituționale pot însă stabili că o normă este constituțională doar într-o anumită inter pretare, toate

celelalte posibile inter pre tări ind incompatibile cu Constituția. Prin acest mecanism norma juridică este salvată, Șără

intervenția leșiuitorului. De altȘel, în practica CCfl întâlnim numeroase decizii de interpretare (Decizia 262/2016,

Decizia 151/2016, Decizia 44/2016).

 

flevenind la interpretarea dată în decizia privind abuzul în serviciu, trebuie su bli niat Șaptul că exercitarea atribuțiilor

este su pusă unor condiții esențiale ce se re șă sesc în leșislația primară (leși, ordonanțe simple sau de urșență).

Aceste condiții sunt ulterior explicitate prin leșislația se cundară sau terțiară care se adoptă mereu în aplicarea unei

prevederi din leșislația primară. O altă Șormă de reșlementare ar în semna că prin leșislația secundară sau terțiară se

adaușă la leșislația primară, practică inadmisibilă în sistemul leșislativ românesc. Cât prive te OG-urile i OUG-urile,

acestea intră în conceptul de le șis lație primară, iar normele pe care le con țin au aceea i putere cu cele din leși. De

altȘel, OG-urile se adoptă de către șuvern în baza deleșării leșislative pe durata va canței parlamentare, acordate de

par la ment prin leșea de abilitare i doar în do meniile stabilite de acesta. OUG-urile vin să rezolve situații neprevăzute

Andreea Pora
Viermii

Opinie Cei din urechea neȘericitului mort la
Spitalul de Arsi sunt suta la suta
romanesti. Ei sunt viermii indolentei, hotiei
si neproȘesionalismului care ro...

Andrei Cornea
Cei trei piloni ai
înapoierii noastre

Editorial 22 Deriziunea ieȘtină, batjocorirea
conducând la anularea valorilor i
la itatea morală – iată cei trei piloni pe
care stă înapoierea flomâniei. Îi vedem ...

Andreea Pora
Proiectul Româniilor
neterminate

Comentariu Câtă vreme la nivelul societății
nu va Șuncționa decât consensul
nemulțumirii i al lehamitei, la nivel politic
nu va  posibil decât acela i consens...

Alexandru Lazescu
Cum vor juca
liberalii și pesediștii
cartea premierului?

Comentariu Era destul de limpede, încă de
la început, în ciuda declarațiilor contrare,
că Dacian Ciolo  nu a venit în flomânia de
la Bruxelles pentru a  premier...

Cristian Campeanu
Uitați de guvern,
parlament și justiție.
Guvernăm cu Curtea
Constituțională
Comentariu Faptul că în flomânia se
recurșe tot mai des la verdictul Curții
Constituționale în probleme care țin de
toate cele trei ramuri ale șuvernământului
sco...

Lidia Moise

Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF
   

Ultima ora Clotilde Armand: Adepții terorismului islamic treb.. Search

Like 566 Share

ACASA ACTUALITATE INTERNATIONAL DEZBATERI GDS INTERVIU OPINII CULTURA SUPLIMENT ESEU

ECONOMIE DOSAR APEL 22 NUMARUL CURENT ALEGERI 2016 Autori Arhiva BREXIT

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Frevista22.ro%2F70254421%2Fabuzul-n-serviciu-nainte-i-dup-decizia-ccr.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Abuzul%20%C3%AEn%20serviciu%2C%20%C3%AEnainte%20%C8%99i%20dup%C4%83%20decizia%20CCR%20-%20Revista%2022%20-%20saptamanal%20independent%20de%20analiza%20politica%20si%20actualitate%20culturala&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Frevista22.ro%2F70254421%2Fabuzul-n-serviciu-nainte-i-dup-decizia-ccr.html
http://revista22.ro/autor.php?s=Laura+Stefan
http://revista22.ro/autor.php?s=Laura+Stefan
http://revista22.ro/70254546/iniiative-legislative-periculoase.html
http://revista22.ro/70251737/nevoia-de-mcv.html
http://revista22.ro/70251394/tiina-i-penitenciarul-o-poveste-romneasc.html
http://revista22.ro/59261/ce-vine-dup-oprescu.html
http://revista22.ro/70254421/abuzul-n-serviciu-nainte-i-dup-decizia-ccr.html
http://revista22.ro/70254854/viermii.html
http://revista22.ro/70254854/viermii.html
http://revista22.ro/70254854/viermii.html
http://revista22.ro/70254854/viermii.html
http://revista22.ro/70254789/cei-trei-piloni-ai-napoierii-noastre.html
http://revista22.ro/70254789/cei-trei-piloni-ai-napoierii-noastre.html
http://revista22.ro/70254789/cei-trei-piloni-ai-napoierii-noastre.html
http://revista22.ro/70254789/cei-trei-piloni-ai-napoierii-noastre.html
http://revista22.ro/70254788/proiectul-romniilor-neterminate.html
http://revista22.ro/70254788/proiectul-romniilor-neterminate.html
http://revista22.ro/70254788/proiectul-romniilor-neterminate.html
http://revista22.ro/70254788/proiectul-romniilor-neterminate.html
http://revista22.ro/70254787/cum-vor-juca-liberalii-i-peseditii-cartea-premierului.html
http://revista22.ro/70254787/cum-vor-juca-liberalii-i-peseditii-cartea-premierului.html
http://revista22.ro/70254787/cum-vor-juca-liberalii-i-peseditii-cartea-premierului.html
http://revista22.ro/70254787/cum-vor-juca-liberalii-i-peseditii-cartea-premierului.html
http://revista22.ro/70254786/uitai-de-guvern-parlament-i-justiie-guvernm-cu-curtea-constituional.html
http://revista22.ro/70254786/uitai-de-guvern-parlament-i-justiie-guvernm-cu-curtea-constituional.html
http://revista22.ro/70254786/uitai-de-guvern-parlament-i-justiie-guvernm-cu-curtea-constituional.html
http://revista22.ro/70254786/uitai-de-guvern-parlament-i-justiie-guvernm-cu-curtea-constituional.html
http://revista22.ro/70254785/adoptarea-euro-ar-fi-proiectul-ideal-de-ar.html
http://revista22.ro/
http://www.revista22.ro/arhiva.php
http://revista22.ro/preturi.php
http://www.revista22.ro/abonamentepdf.php
https://www.facebook.com/revista22.ro
https://twitter.com/revista22
https://www.youtube.com/user/Revista22
http://revista22.ro/70254855/clotilde-armand-adepii-terorismului-islamic-trebuie-expulzati-de-pe-teritoriul-ue.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frevista22.ro%2F70254421%2Fabuzul-n-serviciu-nainte-i-dup-decizia-ccr.html&display=popup&ref=plugin&src=like&app_id=508963329273815
http://revista22.ro/
http://revista22.ro/category/actualitate-interna/
http://revista22.ro/category/international/
http://revista22.ro/category/dezbateri-gds/
http://revista22.ro/category/interviu/
http://revista22.ro/category/opinii/
http://revista22.ro/category/cultura/
http://revista22.ro/category/supliment/
http://revista22.ro/category/eseu/
http://revista22.ro/category/economie/
http://revista22.ro/category/dosar/
http://revista22.ro/category/apel-22/
http://revista22.ro/print.php?s=2016-06-07
http://revista22.ro/category/alegeri-2016/
http://revista22.ro/autori.php
http://revista22.ro/lista.php
http://revista22.ro/brexit.php?s=Brexit


15/07/2016 Abuzul în serviciu, înainte și după decizia CCR  Revista 22  saptamanal independent de analiza politica si actualitate culturala

http://revista22.ro/70254421/abuzulnserviciunainteidupdeciziaccr.html 2/4

Tweet

Salveaza Comentariu

i urșente, caz în care i se recunoa te șuvernului posi bilitatea de a leșiȘera. Atât OG-urile, cât i OUG-urile sunt

supuse aprobării par la mentului care le poate respinșe sau apro ba prin leși.

 

Decizia CCfl se va aplica direct în cazurile a ate la instanțe i parchete, aceasta în semnând că activitatea lor va

continua ne stânjenită. În ecare caz în parte va  ana lizată încălcarea leșii prin care inculpații sunt acuzați că au

șenerat o pașubă. În cvasitotalitatea marilor dosare care au ți nut pașina întâi a ziarelor, procurorii au indicat exact

care sunt normele leșale în călcate. Prin rechizitorii ei susțin că ne a ăm în Șața unor șrave încălcări ale leșii, nu în Șața

unor simple erori administrative sau în Șața unor abateri disciplinare. De altȘel, i înainte de decizia CCfl se Șăcea o

diȘerență între diversele Șorme de răs pun dere (penală, contravențională, discipli nară i civilă) în Șuncție de norma

încăl cată i de Șorma de vinovăție identi cată în acțiunea subiecților. Decizia CCfl nu mo di că nimic substanțial în

această ches tiune. De asemenea, CCfl nu a intervenit în niciun Șel în privința Șormei de vino văție cerută pentru

existența inȘracțiunii de abuz în serviciu, aceasta ind intenția, a a cum rezultă din Partea șenerală a Codului Penal.

i în acest caz dezbaterile publice au Șost insu ciente din punct de vedere juridic.

 

În concluzie, decizia Curții Consti tu țio na le cons nțe te constituționalitatea inȘrac țiu nii de abuz în serviciu atât în

Șorma din Codul Penal, cât i cea din Leșea 78/2000, iar dosarele penale instrumentate pe baza acestor incriminări î i

continuă parcursul judiciar.

TAGS :  CCR   Abuz   Codul Penal  
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Iulian Fota
Provinciali în NATO

Comentariu Securitatea noastră este
asișurată doar de NATO, de
Șuncționalitatea acestei orșanizații. i
acesta este mesajul principal ce ne vine
de la Var ovia. ...

PE: Juncker catre Farage: E
ultima data cand aplauzi aici

Andrei Plesu
Netrebnici, ne
vrednici, netoti

Invitat Dincolo de pejoraţia radicală a
termenilor din titlu, există şi sensuri ale lor
nu neapărat mai blînde, dar mai neutru
descriptive: la Șel de întristă...

Gabriel Liiceanu
În pivnița imposturii

Invitat Când un orb vrea să se bată cu tine,
te trașe în pivniță. În pivnița orbului am
Șost tra i cu toții în ace ti 26 de ani ai
tranziției ....

Cristian Campeanu
Campania împotriva
lui Mircea Dumitru.
Anatomia unei
ticăloșii
Opinie Cum nimic valoros nu poate
rămâne nemaculat în flomânia, a venit i
rândul noului ministru al Educației, Mircea
Dumitru, să devină victima unor atacuri...

 Video

 Numarul Curent

DESENAND (CA) LUMEA

indiustria panificatiei. Ma explic argumentat:

I.
Decizia CCR, din motivele cunoscute (declaratii de rea – credinta tip Udrea, Ioan Chelaru senator PSD,
Traian Basescu) mentionate precis in comentariul meu la articol semnat de Andreea Pora “Abuzul in
serviciu, conditionat constitutional.”), NU “pune punct discuțiilor ample din spațiul public …” asa cum
doreste sa afirme autoarea Laura Stefan.

II..
Laura Stefan a OMIS faptul ca asa numitele “discutii ample”, au cuprins in realitate FALSURI,
DEZINFORMARI, MANIPULARI in sensul ca, jurista deputat Elena Udrea a afirmat repetat, ca ABUZUL IN
SRVICIU ca infractiune NU exista NICAIERI in Legislatia Europeana. In realitatea aceasta infractiune este
parte componenta din Legislatia Penala din Germania, Austria, Elvetia !

III.
Afirmatia “numai încălcările grave ale legii pot atrage răspunderea penală” este realmente derutanta,
deoarece Laura Stefan OMITE continutul 
* art. 1 CP “Legalitatea incriminarii”, care stipuleaza clar la alin. (1) ca “ Legea penală prevede faptele care
constituie infracţiuni”, iar 
* art 2 Legalitatea sancţiunilor de drept penal alin. (1) stipuleaza deasemeni clar. “Legea penală prevede
pedepsele aplicabile si masurile educative ce se pot lua fata de persoanele care au savarsit infractiuni,
precum si masurile de siguranta ce se pot lua fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea
penala. Deasemeni sa OMIS 

* art. 16 Vinovăţia 
(1) Fapta constituie infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală.
(2) Vinovăţie există când fapta este comisă cu intenţie, din culpă sau cu intenţie depăşită.
(3) Fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, producerea urmărind lui prin săvârşirea acelei fapte;
b) prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nul urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui.
(4) Fapta este săvârşită din culpă, când făptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nul acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să îl prevadă.
(5) Există intenţie depăşită când fapta constând întro acţiune sau inacţiune intenţionată produce un
rezultat mai grav, care 
se datorează culpei făptuitorului.
(6) Fapta constând întro acţiune sau inacţiune constituie infracţiune când este săvârşită cu intenţie. Fapta
comisă din culpă constituie infracţiune numai când legea o prevede în mod expres.”

IV..
Laura Stefan a OMIS in a spune ca Legile adoptate de Parlament sunt Constitutionale, Organice si
Ordinare, iar Codul Penal respective infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora, apartin Legilor
Organice.

V..
Laura Stefan a OMIS faptul prevazut de Constitutie si anume Guvernul adopta Hotarari si Ordonante:
Hotararile se emit pentru organizarea executarii Legilor, iar Ordonantele se emit in temeiul unei legi
special de abilitare, in limitele si in conditiile prevazute de acestea. 

VI..
Laura Stefan a OMIS sa precizeze ca faptul ca, asa numita “Delegare legislativa” se refera la abilitarea
Guvernului de catre Parlament, pentru a emite Ordonante in domeniu care NU fac obiectul Legilor
Organice.

VII..
Laura Stefan a OMIS in a critica concret Parlamentul pentru faptul ca acesta este realmente permanent
pregatit in a NU corecta Legile  in special din Legislatia Penala  in conformitate cu Deciziile CCR, insa,
este rapid pregatit in a legifera abrogari la Legi existente si/sau initia noi legiferari in masura in care
acestea sunt destinate propriilor interese, mai ales de CLICA ! 

VIII:.
Am remarcat faptul ca desi Laura Stefan prin prezentele din emisiunile TV are un mod serios de prezentare
sustinere a temei in discutie, INSA, literalmente se fereste, de a spune lucrurilor pe nume, de a pune, cum
se mai spune, “punctul pe i“, ceea ce , in opinia mea, apare ca cel putin BIZAR (GMT 23:41, 23.06.2016) 
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gaita zenovia 20160623

doamna laura stefan buna ziua am si eu o intrebare dar la care de fapt este e mare nemultumire in privinta
adm de bloc scari care fura si nu sunt pedepsiti pt ei nu este tot abuz in serviciu si cum se poate rezolva ca
fura si nu ii trage nimeni la raspundere i si dau demisia avind lipsuri mari dar se lipesc incontinuare in
comitet dar lipsurile le platesc tot locatarii si inca o nemultumire de care sigur sunt mii de oameni sau mai
bine zis familii ce sunt plecati dincolo in privinta legi 230 /2007 arefoarte mulre articole dar nimic pe
intelesul omului de fapt mai mult pe intelesul sau in favoarea administratilor deoarece pun la plata
persionele lipsa de exemplu de a plati cote parte luna de luna fara sa se lucre nimic familile care au
apartamente in tara dar nu locuiesc decat in perioada de 15 zile odata la un an sau la 2 ani de ce trebuie
sa plateasca lunar pe noile tbele scrie ca sa fie trecut nr corect de persoane dar ei trec una persoana in
dreptul ap lipsa si platesc 40 .50 lei luna mai mult anual decat ar fi inpozitul de apartament uni adm nu trec

Revista 22 foloseste cookieuri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigarii implică acceptarea lor.   Află mai multe Accept

http://revista22.ro/70254759/provinciali-n-nato.html
http://revista22.ro/70254759/provinciali-n-nato.html
http://revista22.ro/70254759/provinciali-n-nato.html
http://revista22.ro/70254759/provinciali-n-nato.html
http://revista22.ro/video.php?id=81
http://revista22.ro/70254757/ne-trebnici-ne-vrednici-ne-toti.html
http://revista22.ro/70254757/ne-trebnici-ne-vrednici-ne-toti.html
http://revista22.ro/70254757/ne-trebnici-ne-vrednici-ne-toti.html
http://revista22.ro/70254757/ne-trebnici-ne-vrednici-ne-toti.html
http://revista22.ro/70254711/n-pivnia-imposturii.html
http://revista22.ro/70254711/n-pivnia-imposturii.html
http://revista22.ro/70254711/n-pivnia-imposturii.html
http://revista22.ro/70254711/n-pivnia-imposturii.html
http://revista22.ro/70254705/campania-mpotriva-lui-mircea-dumitru-anatomia-unei-ticloii.html
http://revista22.ro/70254705/campania-mpotriva-lui-mircea-dumitru-anatomia-unei-ticloii.html
http://revista22.ro/70254705/campania-mpotriva-lui-mircea-dumitru-anatomia-unei-ticloii.html
http://revista22.ro/70254705/campania-mpotriva-lui-mircea-dumitru-anatomia-unei-ticloii.html
http://revista22.ro/allvideo.php
http://revista22.ro/video.php?id=81
http://www.revista22.ro/22/print.php?s=2016-07-12
http://revista22.ro/print.php?s=2016-07-12


15/07/2016 Abuzul în serviciu, înainte și după decizia CCR  Revista 22  saptamanal independent de analiza politica si actualitate culturala

http://revista22.ro/70254421/abuzulnserviciunainteidupdeciziaccr.html 4/4

Contact

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208;
�a�: +4021 3141��6
�mail: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de Grupul
pentru Dialog Social.

8803

Total 3 comments.

CAMPIONAT EUROPEAN
Fotbalul nu se mai
măsoară în șoluri, ci în
litri de bere. ...

Numai noi putem face
schimbarea!

Despre schimbare ”politică„ s-a vorbit
imediat după revoluție. Devenise un
vector Șoarte important în activitatea
partidelor i în campaniile electorale.
Supralicitarea temei a atras după sine
demonetizarea ei i apari...

 Vis a vis

 Scrisori de la cititori

Petru Tomegea    

   

Abonare Newsletter

Introduceti adresa de e-mail pentru a primi
ultimele stiri si comentarii

aboneazăte

Abonamente editia tiparita
Abonamente interne cu
expediere prin posta
45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redactie
36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

mai multe detalii

nimic spunind ca nu pot sa recupereze bani pt ca vin rar acasa dar alti se lacomesc de a inregistra pe lista
datorii la cei care nu sunt prezenti cum ar fi uni sunt decedati dar pe liste sint trecutii cu cheltuieli sa i dori o
modificare a legi mult mai clare sa plateasca atunci cind sunt doar prezenti ce foloseac deoarece acesti
bani intra numai in buzunarul administratoriloe daca femeia de serviciu nu mai este prezenta dupa un an
can se recupereaza bani ei nu ii mai sunt dati si mai o treaba la persoasele prezente se accepte cerere de
scazamint pt cate zile pleaca in concediu dar celor care sunt lipsa ani intregi nu dece nu platesc destul la
stat inpozit mai trebuie sa plateasca saraci si tot felu de adm care multi au o gramade lipsuri mintale cei
care au plecat abia lucra pt ei oare la patroni poate fi cineva platit daca nu este prezent aici de ce trebuie
sa plateasca daca nu sunt ei prezenti si nici nu folosesc nimic as dori scimbata legea si in fav oamenilor
dezamagiti si plecati pt o paine in lume multumesc daca sar putea rezolva
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Giumbix 20160622

O multimedaliata olimpica a Estatelor Unidos si zero (0) comentarii??
Absolut revoltator!
O sa va judece colegii nostri.
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