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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale cu modificările şi completările ulterioare, 
trimisă spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu 
adresa nr. Pl - x 506 din 15 septembrie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1099 din               
17 septembrie 2015. 
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  

 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Ciprian Nicolae NICA                           
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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu adresa            
nr. Pl - x 506 din 15 septembrie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1099 din 17 septembrie 
2015, a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (8) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.966 din 10 septembrie 2015, a avizat 
negativ iniţiativa legislativă. 

Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.31 

din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii unei proceduri de modificare a 
actelor normative declarate neconstituţionale, în scopul punerii lor de acord cu 
prevederile Legii fundamentale. Totodată, se are în vedere instituirea nulităţii de drept a 
deciziilor instanţelor pronunţate „prin nesocotirea deciziilor Curţii Constituţionale”. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea 
de motive şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 20 octombrie 2015. La şedinţa 
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Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi, conform listei de prezenţă, 
21 deputaţi din totalul de 26 membri ai acesteia.  

 
La dezbateri a participat în calitate de iniţiator al propunerii legislative domnul 

deputat Marton Arpad şi  domnul Liviu Stancu – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

 
Ciprian Nicolae NICA                  

SECRETAR, 
 

Sorin Constantin STRAGEA 

 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Ciprian Bucur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consilier parlamentar, 
Silvia Olaru 
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