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DOMNULUI JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI  
CURTEA DE APEL SUCEAVA - SECŢIA PENALĂ

Subsemnatul,  av.  DORIN ANDRONIC, în calitate de inculpat în dosarul penal cu
numărul de mai sus, invoc
 

EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE
a Ordonanţei de urgenţă nr.14/5.02.2017

de abrogare a Ordonanţei de urgenţă nr.13/1.02.2017

OUG  nr.14/2017  a  fost  dată  cu  încălcarea  normei  imperative  constituţionale
prevăzute în art.115 alin.3 din Constituţie, cu încălcarea art.1 alin.4 şi a art.61 alin.1 din
Constituţia României.

În temeiul art.29 pct.4 din Legea nr.47/1992, republicată,  fiind     îndeplinite    toate
condiţiile de admisibilitate în vederea sesizării Curţii Constituţionale, excepţia invocată
nefiind  contrară  prevederilor  art.29 (1),  (2)  şi  (3)  din  lege, solicit  să dispuneţi,  prin
încheiere  cuprinzând  punctele  de  vedere  ale  părţilor,  procurorului  şi opinia  instanţei
asupra  acestei  excepţii,  sesizarea  Curţii     Constituţionale pentru  judecarea  excepţiei
invocate.  

Această excepţie  este ridicată de mine,  în calitate  de inculpat,  are legătură
directă şi intrinsecă cu soluţionarea prezentei cauze şi nu a mai fost soluţionată de
Curtea Constituţională prin altă decizie.

La data de 1.02.2017 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr.13/1.02.2017, cu
privire la punerea în acord a unor prevederi  din Codul penal şi  Codul de procedură
penale cu deciziile Curţii Constituţionale.

Ordonanţa de urgenţă nr.13/1.02.2017 a pus şi prevederile art.297 c.pen. (abuz
în  serviciu)  în  concordanţă  cu  considerentele  obligatorii  şi  dispozitivul  deciziei
nr.405/2016 a  Curţii  Constituţionale  şi  cu  directiva  nr.2016/343/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 9.03.2016.
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OUG nr.13/1.02.2017 a  fost  publicată în  Monitorul  Oficial  al  României  nr.92/
1.02.2017,  intrând în vigoare în integralitatea sa la aceeaşi  dată – 1.02.2017 – sub
incidenţa normei constituţionale imperative prevăzute în art.115 alin.5 din Constituţia
României.  

OUG  nr.13/1.02.2017  a  produs  efecte  juridice  în  integralitatea  sa  până  la
respingerea acesteia de către Parlament, prin lege.

Nu are nici o relevanţă şi nu produce nici un fel de efecte juridice faptul că în
textul  OUG nr.13/2017 (art.III)  s-au stabilit  termene aleatorii  de intrare în vigoare a
unor prevederi din cuprinsul Ordonanţei, aceste termene fiind inoperante sub incidenţa
normei imperative din art.115 alin.5 din Constituţie, care statuează fără nici un fel de
excepţie că intrarea în vigoarea unei Ordonanţe de urgenţă, în integralitatea sa, are loc
la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. 

Norma  constituţională  interzice  astfel  stabilirea  altor  termene  de  intrare  în
vigoare a unei Ordonanţe de urgenţă decât cea de la data publicării în Monitorul Oficial.

Conform art.78 din Constituţia României  -  „Intrarea în vigoare a legii” -  doar
legea, ca act normativ, intră în vigoare la trei zile de la data publicării ei în Monitorul
Oficial sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei:

„Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la
data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.”

Ordonanţa de urgenţă, conform art.115 alin.5 din Constituţie, intră în vigoare, în
mod obligatoriu, la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Dacă am considera că ar fi posibil ca ordonanţa de urgenţă să intre în vigoare la
alte date ulterioare,  prevăzute în textul  ei,  am da caracter „de lege” ordonanţei  de
urgenţă, lucru nepermis de normele constituţionale, adăugând astfel, în mod nelegal, la
Constituţia României, devenind astfel legiuitori.

Ordonanţa de urgenţă se supune spre dezbatere Parlamentului, care, prin lege,
aprobă sau respinge respectiva ordonanţă de urgenţă. 

În concluzie, doar legea poate intra în vigoare la alte termene prevăzute în textul
ei, ordonanţa de urgenţă intrând în vigoare în integralitatea sa, în mod obligatoriu, la
data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Prin  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.14/5.02.2017,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al
României nr.101/5.02.2017, „s-a abrogat” OUG nr.13/2017, aflată la data de 5.02.2017
în dezbatere parlamentară.

În condiţiile în care Parlamentul urma să se pronunţe printr-o lege de aprobare
sau respingere a OUG nr.13/2017, Guvernul nu mai avea competenţa să se pronunţe
asupra acestei ordonanţe,  decât cu încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat
consfinţit de art.1 alin.4 din Constituţia României.

2

W
W

W
.L

UM
EAJU

STIT
IE

I.R
O



Tel/fax: 0230-551941; 0330-401979
Mobil: 0744-131029
E-mail: dorinandronicavocat@yahoo.com

Suceava, Aleea Trandafirilor 
nr.10, bl.10, sc.B, et.1, ap.14, 

jud. Suceava, cod poştal 720069

 
U.N.B.R. - BAROUL SUCEAVA

Cabinet de avocat

DORIN ANDRONIC

Conform  dicţionarului  juridic  penal,  prin  abrogarea  legii  penale,  se  înţelege
procedeul  juridic  de  scoatere  din  vigoare,  printr-o  lege  nouă,  a  unei  legi  penale
anterioare.

Cum  OUG  nr.13/2017  nu  a  fost  aprobată  prin  lege,  ordonanţa  de  urgenţă
neavând caracter  de lege,  nu putea fi  abrogată printr-o altă ordonanţă de urgenţă,
Guvernul nefiind abilitat prin legea specială de abilitare să emită ordonanţe de urgenţă
de abrogare a altor ordonanţe de urgenţă.

Activitatea de abrogare a unei legi este atributul exclusiv al Parlamentului, unica
autoritate legiuitoare a ţării.

Conform  art.115  alin.3  din  Constituţia  României,  ordonanţele  de  urgenţă  se
supun aprobării Parlamentului până la împlinirea termenului de abilitare a Guvernului
de a emite ordonanţe de urgenţă.

Prin  Legea  nr.4/2017,  privind  abilitarea  Guvernului  de  a  emite  ordonanţe,
publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 17 ianuarie 2017, Guvernul  a fost abilitat de a
emite ordonanţe de urgenţă până la reluarea lucrărilor Parlamentului, în prima sesiune
ordinară a anului 2017, respectiv până la data de 1.02.2017 (ora 24).

OUG nr.14/5.02.2017 a fost adoptată  peste termenul de abilitare, respectiv la
data de 5.02.2017, când Guvernul nu mai era abilitat să emită ordonanţe de urgenţă
ceea  ce  atrage  încetarea  efectelor  acestei  ordonanţe, prin  încălcarea  prevederilor
art.115 alin.3 din Constituţia României. 

„Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului,
potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare.

Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.”
OUG nr.14/2017 a fost dată cu încălcarea prevederilor constituţionale, consecinţa

fiind aceea că OUG nr.13/2017 a fost în vigoare până la respingerea acesteia prin lege
adoptată de Parlament.

Legea  de  aprobare  a  OUG  nr.14/2017 –  lipsită  de  efecte  juridice  –  este,  de
asemenea, neconstituţională, sub incidenţa art.115 alin.3 din Constituţia României.

18.02.2017      av. Dorin Andronic
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