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Augustin Zegrean explica decizia CCR pe
prescriptia penala: Curtea a pus punct unei
practici abuzive
Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, a comentat
decizia CCR privind neconstitutionalitatea unui articol din Codul Penal care
permite procurorilor sa intrerupa cursul prescriptiei prin intocmirea de acte
procedurale, relateaza stiripesurse.
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Prin aceasta decizie, CCR i-ar putea ajuta indirect pe toti inculpatii in cazul carora anchetele sau
procesele au trenat mai multi ani de zile, iar faptele risca acum sa se prescrie.
„Este vorba despre articolul 155 din Codul Penal, care prevedea intreruperea prescriptiei
termenului raspunderii penale, in situatia in care se intocmeau noi acte de urmarire penala. Deci
daca fapta a fost comisa in 2010 si a inceput urmarirea penala in 2012, termenul de prescriptie
sa zicem ca este de 10 ani, in 2020 s-ar fi implinit termenul de prescriptie”, afirma Zegrean, potrivit
bugetul.ro.
„Ca sa nu se implineasca termenul de prescriptie, procurorul mai facea o cerere, o plangere, o
audiere a unui martor si incepea sa curga un nou termen de prescriptie. Deci fiecare act
intrerupea urmarirea penala si incepea sa curga un nou termen de prescriptie. Acum lucrul
acesta nu mai este posibil.”

„Curtea a mai dat o decizie in 2018 prin care a declarat articolul acesta, articolul 155, alineatul 1,
ca fiind neconstitutional pentru ca se spunea acolo ca fiecare act de urmarire penala comunicat
inculpatului se produce intreruperea. in mod normal, din acel moment legiuitorul trebuia sa vina si
sa propuna un text de inlocuire, dar s-au bazat pe un pasaj din motivarea deciziei in care CCR
spunea ca legea din vechiul Cod Penal reglementa mai bine aceasta situatie.”
„Ei au crezut ca, in fond, se aplica vechea lege penala, ceea ce este total gresit. si astazi CCR a
declarat din nou, ceea ce a mai ramas din acel articol, ca fiind total neconstitutional, ca sa forteze
legiuitorul sa puna alt text in locul aceluia.”
„Orice inculpati care inca nu au fost judecati definitiv, chiar daca au fost trimisi in judecata, dar in
cazul carora s-a indeplinit termenul de prescriptie, nu vor mai fi condamnati. Nici trimiterea in
judecata nu mai intrerupe cursul prescriptiei”, a declarat Augustin Zegrean, conform dcnews.ro.
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