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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
      COMISIA JURIDICĂ,      Bucurşti,        26.06.1997 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI     Nr.  576/XXXVI/11/1996 
 

 

R A P O R T 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, adoptat de Senat 
 
 

  Cu adresa nr.141 din 26 septembrie 1996, Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor a trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi proiectul de lege 
menţionat mai sus, în vederea examinării şi întocmirii raportului.  
 
  În temeiul art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a luat 
în dezbatere proiectul de lege în şedinţa sa din  25.06.1997, având în vedere şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, dat cu nr.125 din 22.06.1996. 
 
  Din dezbaterile ce au avut loc, în esenţă, a rezultat că în cursul  aplicarii 
prevederilor Legii  nr.47/1992 s-a constatat că  se impune ca aceasta să  fie 
modificată, astfel încât prevederile sale cu privire la activitatea jurisdicţională şi la 
procedură să fie în strictă consonanţă cu normele juridice primare cuprinse în 
Constituţie, precum şi cu privire la organizarea interioară a Curtii. Aceste modificări 
se justifică şi în funcţie de practica de aplicare a legii din anul 1992 şi până în 
prezent.  
 
  În urma dezbaterii, membrii comisiei au aprobat cu majoritate de voturi 
proiectul de lege adoptat de Senat, cu unele propuneri de îmbunătăţire, după cum 
urmează: 
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Nr. 
crt. 

 

Text adoptat de Senat 
 

Text propus  
de comisie 

Motivaţie 
 

0. 1. 2. 3. 
  

Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale 

 

 
Text Senat 

 

- 
 
 

  Art.I. Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.101 din 
22 mai 1992, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Text Senat - 

1.  1.  La articolul 2 după alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, care devine alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
 

Text Senat  Pentru reglementarea explicită a limitelor 
controlului sub aspectul conţinutului. 

  "(3) În exercitarea controlului, Curtea 
Constituţională se pronunţă numai asupra 
problemelor de drept, fără a putea modifica sau 
completa prevederea legală supusă controlului. De 
asemenea, Curtea Constituţională nu se poate 
pronunţa asupra modului de interpretare şi aplicare a 
legii, ci numai asupra înţelesului său contrar 
Constituţiei".  
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2.  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
 "Art.3.(1)Competenţa Curţii Constituţionale 
este cea stabilită prin Constituţie.  

   Text Senat  Alin.1 corespunde art.144 din Constituţie 
şi consacră principiul potrivit căruia 
competenţa Curţii nu poate fi extinsă, fiind 
exclusiv constituţională şi limitativă. 

  (2) Curtea Constituţională este singura în drept 
să hotărască asupra competenţei sale. Ea hotărăşte în 
cazurile expres şi limitativ prevăzute  în art.144 din 
Constituţie.  
 (3) Competenţa Curţii Constituţionale, 
stabilită potrivit alin.(2), nu poate fi contestată de 
nici o autoritate publică". 
 
 

    Alin.2 şi alin.3 se regăsesc în reglementarea 
actuală iar îmbunătăţirile făcute urmăresc o mai 
precisă redactare, în înţelesul celor dezbătute în 
şedinţa precedentă a comisiei, având ca obiect 
Legea de modificare şi completare a Legii 
nr.47/1992. 

3.  3. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 
 "(1) Curtea Constituţională îşi desfăşoară 
activitatea în plen, în condiţiile prezentei legi şi 
Regulamentului Curţii, iar actele Curţii se adoptă cu 
votul majorităţii judecătorilor, dacă prin prezenta 
lege nu se prevede altfel".  

Text Senat  Modificarea textului se justifică prin 
eliminarea recursului la soluţionarea excepţiilor 
de neconstituţionalitate (pct.11 din tabel), 
pentru următoarele motive: 
 - completul de 3 judecători, la prima 
instanţă, şi de 5 judecători, în recurs, este 
contrar art.144 din Constituţie care, cu referire 
la excepţia de neconstituţionalitate, prevede că 
aceasta se soluţionează de Curte, adică de 
plenul celor 9 judecători, nu de o parte a 
acestora grupaţi în complete speciale; 
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 - în prezent există o neconcordanţă între 
controlul anterior promulgării, ce se exercită, 
potrivit legii, de plen,şi excepţia de 
neconstituţionalitate, ce se soluţionează de 
complete de judecată, deşi în ambele ipoteze 
raţiunea este aceeaşi: controlul  
constituţionalităţii legii; 

    - potrivit reglementării actuale, 3 
judecători în recurs pot impune soluţia finală, 
astfel încât, ţinând seama că în fond şi recurs au 
participat 8 judecători, rezultă că în prezent o 
minoritate îşi poate impune voinţa, deşi 
judecătorii sunt egali iar între completele de 
fond şi recurs nu există o diferenţă ierarhică, ca 
la instanţele judecătoreşti; 
 -  se asigură realizarea în condiţii 
superioare a dreptului la apărare,ca urmare a 
eliminării posibilităţii de respingere a excepţiei 
fără citarea  părţilor, ca vădit nefondată; se 
simplifică procedura jurisdicţională, întrucât nu 
se vor mai pronunţa două decizii succesive, în 
prima instanţă şi în recurs,  şi totodată se evită 
citarea părţilor la aceste două instanţe, ceea ce 
va reduce cheltuielile de judecată pentru 
justiţiabili; 
 - se elimină greutăţile actuale pentru 
constituirea completelor de 3   judecători în 
primă instanţă şi de 5 judecători în recurs care, 
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în unele cazuri, au condus la imposibilitatea 
formării completelor de recurs şi astfel, la 
prelungirea soluţionării unor excepţii, cu efecte 
negative în activitatea instanţelor judecătoreşti. 
 

4.  4. Articolul 11 alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 
 "(2) Preşedintele supraveghează activitatea de 
ordontor de credite a secretarului general al Curţii 
Constituţionale" 

Text Senat  Calitatea de ordonator de credite a 
preşedintelui Curţii, potrivit reglementării 
actuale, este incompatibilă cu independenţa 
acestuia ca judecător. De aceea  în art.49 din 
proiectul de lege s-a prevăzut că are această 
calitate secretarul general al Curţii, soluţie 
aplicată în prezent la Camera Deputaţilor şi la 
Senat.  
 

5.  5. Articolul 14 alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 "(1) Şedinţele de judecată sunt publice, în 
afară de cazul în care, din motive întemeiate, plenul 
hotărăşte şedinţa secretă." 

Text Senat.   Consecinţă a desfiinţării completelor de 
judecată în soluţionarea excepţiilor, astfel încât 
caracterul nepublic al şedinţei poate fi hotărât 
numai de plen, ca unică instanţă jurisdicţională 
a Curţii.  
 

6.  6. Articolul 17 alineatul (4) va avea următorul 
cuprins: 
 
 "Sesizarea făcută de parlamentari se trimite 
Curţii Constituţionale, precum şi grupurilor 
parlamentare  de către secretarul general al Camerei 
din care aceştia fac parte". 

     Se elimină, 
menţinându-se 
textul actual. 

         Singura deosebire dintre textul actual şi 
cel adoptat de Senat este că, în acest din urmă 
text, s-a introdus obligaţia de a se comunica  
sesizarea şi grupurilor parlamentare. Potrivit 
prevederilor adoptate de Senat la art.19 alin.1 şi 
art.21 alin.2 şi 3, (pct.8 şi 9 din tabel) ar urma ca 
şi grupurile parlamentare să fie implicate în 
controlul constituţionalităţii legii anterior 
promulgării şi controlul constituţionalităţii 
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regulamentelor parlamentare, ceea ce nu se 
justifică, întrucât grupurile parlamentare 
constituind structura politică a Camerei, disputa lor 
politică nu poate fi soluţionată, în afara Camerei, de 
către Curtea Constituţională, care  reprezintă o 
autoritate ce nu are caracter parlamentar, ci 
jurisdicţional. Dacă o lege a fost declarată 
neconstituţională, grupurile parlamentare îşi pot 
exprima poziţia  în cadrul procedurii de 
reexaminare. 
        De aceea, prin prezentul raport, se propune 
eliminarea tuturor modificărilor adoptate de 
Senat cu privire la participarea grupurilor 
parlamentare la controlul constituţionalităţii 
legii. 
 
 

7.  7. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, care devine alin.(3), cu următorul 
cuprins: 
 
 "(3) Dacă sesizarea s-a făcut de preşedintele 
uneia din Camerele Parlamentului, Curtea 
Constituţională o va comunica preşedintelui celeilalte 
Camere, precum şi Guvernului, iar dacă sesizarea s-a 
făcut de Guvern, Curtea o va comunica preşedinţilor 
celor două Camere ale Parlamentului, prevederile 
alin.(2) aplicându-se în mod corespunzător". 
 

Text Senat  Pentru reglementarea în mod expres a 
unor ipoteze ce au scăpat reglementării actuale 
şi care corespund practicii de aplicare a legii. 
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8.  Articolul 19 alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 
 "(1) Până la data dezbaterilor, preşedinţii celor două 
Camere ale Parlamentului şi Guvernul pot prezenta, în 
scris, punctul lor de vedere. Acelaşi drept îl au şi grupurile 
parlamentare prevăzute la art.17 alin.(4)". 
 

 Se elimină, 
menţinându-se 
textul actual. 

 Corespunzător propunerii făcute la art.17 
alin.4 pentru eliminarea implicării grupurilor 
parlamentare în controlul constituţionalităţii 
legii.  

9.  La articolul 21 alineatele (2) şi (3) vor avea 
următorul cuprins: 
 
 "(2) În cazul în care sesizarea se face de 
parlamentari, secretarul general al Camerei din care 
aceştia fac parte o va trimite Curţii Constituţionale, 
în ziua depunerii, precum şi grupurilor parlamentare 
de care nu aparţin autorii sesizării,  iar Curtea 
Constituţională o va comunica, în termen de 24 de 
ore de la înregistrare, preşedintelui Camerei, cu 
precizarea datei când va avea loc dezbaterea.  
 (3) Până la data dezbaterii, preşedintele 
Camerei căruia i s-a trimis sesizarea poate comunica, 
în scris, punctul de vedere al Biroului permanent. 
Până la aceeaşi dată, pot comunica punctul lor de 
vedere şi grupurile parlamentare prevăzute la 

  Se elimină, 
menţinându-se 
textul actual.  

 Corespunzător propunerii făcute la art.17 
alin.4 pentru eliminarea implicării grupurilor 
parlamentare în controlul constituţionalităţii 
regulamentului. 
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alin.(2)". 
 
 
 
 
 

10.  Articolul 23 va avea următorul cuprins: 
 
 "Art.23 (1) Curtea Constituţională decide 
asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor 
judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi 
sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau 
dintr-o ordonanţă în vigoare, de care depinde 
soluţionarea cauzei.  
         (2) Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia 
din părţi sau din oficiu de către instanţa de judecată.  
(3) Nu pot face obiectul excepţiei prevederile legale 
a căror constituţionalitate a fost stabilită potrivit 
art.145 alin.(1) din Constituţie. 
 (4) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune 
de instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de 
neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va 
cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia 
instanţei asupra excepţiei şi va fi însoţită de dovezile 
depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din 
oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi 
susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare. 
 (5) Pe perioada soluţionării excepţiei de 
neconstituţionalitate judecarea cauzei se suspendă. 

   
 
  Text Senat 
pentru 
alineatele 1-5. 

  
 
        Reglementarea adoptată la alineatele 1-5 
din art.23 corespunde reglementării actuale, cu 
unele precizări rezultate din practica 
jurisdicţională a Curţii Constituţionale (cerinţa 
ca legea atacată să fie "în vigoare", curmându-se 
practica actuală neconstituţională referitoare la 
normele abrogate, cerinţa ca excepţia să 
privească numai  o dispoziţie instituită prin lege 
sau  ordonanţă, înlăturându-se practica atacării 
pe această cale a actelor de executare a legii care 
sunt de competenţa instanţelor de contencios 
administrativ etc.). De asemenea se prevede că  
pe durata soluţionării excepţiei procesul se 
suspendă, spre deosebire de reglementarea 
actuală în care suspendarea este facultativă. 
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  (6) Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind 
contrară prevederilor alin.(1), (2) sau (3), ori este în 
mod evident nefondată, instanţa o respinge printr-o 
încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea 
Constituţională.  
   

Textul 
Senatului cu 
excepţia 
prevederii "ori 
este în mod 
evident 
nefondată" 

       Posibilitatea instanţei de a respinge excepţia 
ca fiind "în mod evident nefondată" este necesar 
să fie eliminată întrucât aceasta presupune ca 
instanţa de judecată să se pronunţe asupra 
excepţiei, sub aspectul caracterului său evident 
nefondat, ceea ce excede competenţa sa 
constituţională, devreme ce asupra unei excepţii 
invocate de părţi numai Curtea Constituţională 
se poate pronunţa, potrivit art.144 lit.c din 
Constituţie.  

     (7)Dacă excepţia a fost soluţionată ca vădit 
nefondată, încheierea poate fi  atacată cu recurs în 
termen de 5 zile de la pronunţare". 
 

Se elimină  Ca urmare a eliminării posibilităţii 
instanţei de a respinge o excepţie ca vădit 
nefondată. 

11.  La articolul 24, alineatele (1), (2) şi (3) vor 
avea următorul cuprins: 
 "Primind încheierea prevăzută la art.23 
alin.(4), preşedintele Curţii Constituţionale va 
desemna pe unul din judecători ca raportor şi va 
comunica  încheierea prin care a fost sesizată Curtea 
Constituţională preşedinţilor celor două Camere ale 
Parlamentului şi Guvernului, indicându-le  data până 
la care pot să trimită punctul lor de vedere. 
Prevederile art.19 alineatul ultim se aplică în mod 
corespunzător.  
 (2) Judecătorul desemnat ca raportor potrivit 

Text Senat  Consecinţe de ordin procedural legate de 
soluţionarea excepţiei de neconstituţionaltate 
de către Plenul Curţii, corespunzător 
reglementărilor actuale privind procedura 
jurisdicţională în faţa Curţii Constituţionale.  
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alin.(1) este obligat să ia  măsurile neceare pentru 
administrarea probelor la data judecăţii. 
 
 
  
 
   (3)Termenul de judecată se stabileşte de 
preşedintele  Curţii, la data depunerii raportului" 
 
 

12.  Articolul 25 se abrogă. 
 

Text Senat  Abrogarea se impune întrucât 
soluţionarea excepţiilor făcându-se de plenul 
Curţii, nu se mai justifică recursul, pentru 
motivele menţionate la art.8 alin.1 (pct.3 din 
tabel) 
 

13..  13. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  
 "Art.26 (1) Decizia prin care se constată 
neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe sau a 
unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în 
vigoare este definitivă şi obligatorie.  
 (2) În caz de admitere a excepţiei, Curtea se va 
pronunţa şi asupra constituţionalităţii altor prevederi 
din actul atacat de care, în mod necesar şi evident, nu 
pot fi disociate prevederile menţionate în sesizare. 
 (3) Deciziile sunt obligatorii de la data 
publicării lor în Monitorul Oficial al României şi 
produc efecte numai pentru viitor.  
 (4) Deciziile pronunţate în condiţiile alin.(1) se 

Textul 
Senatului, cu 

menţiunea  
folosirii  

conjuncţiei 
"ori" după 
cuvântul  

"ordonanţe". 
 

 Articolului 26 i s-a dat o nouă formulare, 
mai clară şi în concordanţă cu competenţa Curţii, 
preluându-se şi în ce  priveşte controlul rezultat 
din soluţionarea unei excepţii de  
neconstituţionalitate, soluţia legislativă 
prevăzută de art.20 alin.1 din legea  actuală, 
potrivit căreia Curtea se pronunţă şi asupra 
dispoziţiilor care, în mod necesar şi evident, nu 
pot fi disociate de cele atacate prin sesizare.           
        Pentru a se evita repetiţia conjuncţiei "sau", 
s-a  folosit conjuncţia "ori". 
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comunică celor două Camere ale Parlamentului şi 
Guvernului." 
 
 
 
 
 
 

14.  14. La articolul 37, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, (21), cu următorul cuprins: 
 "(21) Proiectul de lege sau, după caz, 
propunerea legislativă se depune la Curte, însoţit de 
avizul Consiliului Legislativ". 
 

Text Senat  S-a dat această reglementare fiind  o 
cerinţă de ordin constituţional.  

15.   15. Articolul 48 alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 "(1) Curtea  Constituţională  are 10 magistraţi-
asistenţi subordonaţi preşedintelui Curţii, din care 
unul este magistrat-asistent şef". 
 

Text Senat  S-a prevăzut majorarea numărului 
magistraţilor de la 7 la 10 pentru a asigura un 
magistrat-asistent pentru fiecare judecător şi un 
magistrat- asistent şef.  
 

16.   16. Articolul 49(1)  va avea următorul cuprins: 
 "(1) Secretariatul Curţii Constituţionale este 
condus de un secretar general, asimilat funcţiei de 
subsecretar de stat,  numit  şi revocat de plenul Curţii 
dintre jurişti cu o vechime în activitatea juridică de 
cel puţin 10 ani şi activitate meritorie". 

Text Senat cu 
modificarea în 
sensul că 
secretarul 
general este 
asimilat 
funcţiei de 
secretar de stat, 
având în 

 S-a schimbat asimilarea din legea în 
vigoare de la funcţia de consultant juridic la cea 
de secretar de stat şi s-a precizat că vechimea în 
muncă să fie de cel puţin 10 ani. 
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vedere calitatea 
sa de ordonator 
de credite. 
 
 
 
 

17.  17. La articolul 49 alineatele (3) şi (4) vor avea 
următorul cuprins: 
 "(3) Secretarul  general îşi desfăşoară 
activitatea sub supraveherea preşedintelui Curţii 
Constituţionale. El asigură pregătirea, organizarea şi 
coordonarea lucrărilor Curţii şi este ordonator de 
credite în condiţiile art.11". 
 (4) Atribuţiile secretarului general şi cele ale 
personalului Secretariatului Curţii Constituţionale se 
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al acesteia". 
 

Text Senat  S-a dat această competenţă prin asimilare 
cu secretarii generali de la Cameră şi Senat.  

18.   18. Articolul 50 alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
 "(2) Proiectul de buget se aprobă, cu avizul 
consultativ al Ministerului Finanţelor, de plenul 
Curţii şi se înaintează Guvernului pentru a fi inclus 
distinct în proiectul bugetului de stat supus 
legiferării. Eventualele obiecţii ale Curţii 
Constituţionale la proiectul de buget al Guvernului 
se prezintă Parlamentului spre soluţionare". 
 

   Text Senat  La întocmirea bugetului s-a introdus "cu 
avizul consultativ al Ministerului Finanţelor", 
similar cu soluţia legislativă corespunzătoare 
pentru Curtea Supremă de Justiţie. 
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19.  19. Art.II Prevederile anterioare acestei legi, 
referitoare la recurs, se aplică recursurilor în curs de 
soluţionare şi deciziilor care, la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, nu sunt încă definitive.  
 
 

    Text Senat  Pentru asigurarea principiului 
constituţional al neretroactivităţii legii.  

20.  20. Art.III. În termen de 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va 
atribui o clădire corespunzătoare pentru sediul Curţii 
Constituţionale, asigurând şi dotările necesare din 
rezerva aflată la dispoziţia sa.  
 

     Se elimină         Pentru soluţionarea acestei probleme nu 
este necesară o dispoziţie la nivel de lege. 
 

21.  21. Art.IV. Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta lege, 
se va republica, dându-se articolelor şi alineatelor  o 
nouă numerotare, corespunzătoare modificărilor şi 
completărilor aduse prin prezenta lege, cu 
actualizarea denumirilor.  

Text Senat   

 
 

 
 
 
 
 
 

               PREŞEDINTE ,          SECRETAR, 

            Emil Teodor Popescu                 Nicolae Grădinaru    


