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COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Bucureşti, 22 mai 2018
Nr. Pl- x 147/2017/2018
4c-11/359/2017/2018
RAPORT

asupra Punerii în acord a Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea i
func ionarea Cur ii Constitu ionale, ca urmare a Deciziei Cur ii Constitu ionale nr. 136 din 20 martie 2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 4 mai 2018
În conformitate cu prevederile art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările i completările
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, cu punerea în acord a Legii pentru modificarea i
completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale cu Decizia Cur ii Constitu ionale nr.
136 din 20 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 4 mai 2018, trimisă cu adresa nr. Pl - x 147
din 7 mai 2018 şi înregistrată la Comisia juridică, de disciplină i imunită i cu nr. 4c-11/359/2017/2018.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările i completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Legea a fost adoptată de Senat, în calitate de Cameră decizională la data de 14 februarie 2018.
La data de 23 februarie 2018 un grup de 25 de senatori ai Grupului parlamentar ai Partidului Na ional Liberal i 13 senatori
ai Grupului parlamentar ai Uniunii Salva i România au formulat o sesizare de neconstitu ionalitate.
La data de 24 februarie 2018 legea a fost transmisă la Pre edintele României pentru promulgare.
Urmare a analizei legii, Curtea a admis obiec ia de neconstitu ionalitate i a constatat că dispozi iile art. unic. pct. 1,
privind modificarea art. 66 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, referitoare la sintagmele “urmărirea penală” i „la cererea ministrului
justi iei” sunt neconstitu ionale. De asemenea, Curtea a constatat că dispozi iile cuprinse în art. unic pct. 2, privind modificarea
art. 68 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 sunt neconstitu ionale. Prin aceste prevederi se creează o inviolabilitatea care excede
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cadrului constitu ional, se încalcă art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fa a legii, art. 124 alin (1) i (2) care consacră o justi ie
unică, impar ială i egală pentru to i, înfăptuită în numele legii.
Curtea a constatat că modificarea operată de legiuitor vizează extinderea măsurilor procesual penale, pentru care este necesară
încuviinţarea prealabilă, în ceea ce îi priveşte pe judecătorii Curţii Constituţionale, în sensul că, pe lângă arestare şi trimitere în
judecată, cum prevede legea în vigoare, sunt adăugate urmărirea penală, reţinerea şi percheziţionarea. Curtea a apreciat că opţiunea
legiuitorului pentru lărgirea sferei de incidenţă a inviolabilităţii judecătorului constituţional cu privire la măsura procesuală a începerii
urmăririi penale apare ca un demers arbitrar, fără nicio justificare raţională, obiectivă şi rezonabilă, şi care dă naştere unui privilegiu.
Cu privire la introducerea ministrului justi iei care cere încuviin area plenului Cur ii Curtea cu privire la urmărire penală,
re inere, arestare, perchezi ie sau trimitere în judecată, Curtea consideră că ministrului justiţiei nu i se pot transmite prerogative care
să îi permită să interfereze şi să cenzureze soluţiile dispuse de procurori sau să îi creeze premise noi pentru exercitarea oricărei forme
de presiune politică asupra judecătorilor Curţii“. Prin urmare, Curtea consideră că sesizarea procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind încuviinţarea unor măsuri procesuale împotriva unui judecător al Curţii Constituţionale
trebuie să se adreseze direct Curţii Constituţionale.
Curtea Constitu ională a constatat că dispozi iile cuprinse în art. unic pct. 2, privind modificarea art. 68 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 sunt neconstitu ionale. Dispoziţiile legale criticate, care reglementează posibilitatea înnoirii în funcţie, cu un mandat de 9
ani, a judecătorului care a deţinut deja un mandat corespunzător restului de mandat al unui alt judecător, constituie o încălcare a
dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 142 alin. (2) referitoare la interdicţia înnoirii mandatului şi în art. 1 alin. (5) din
Constituţie, potrivit cărora „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie“.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină i imunită i au dezbătut punerea de acord a legii cu Constitu ia României în
edin a din 22 mai 2018.
La lucrările edin ei au participat membrii comisiei, conform listei de prezen ă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină i imunită i au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea
Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale, ca urmare
a Deciziei Cur ii Constitu ionale nr. 136 din 20 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 4
mai 2018. trimisă cu adresa nr. Pl - x 147 din 7 mai 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-11/359 din 8 mai 2018. Amendamentele admise sunt
redate în Anexă.
În raport de obiectul şi conţinutul său,legea face parte din categoria legilor organice.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Eugen NICOLICEA

Aida – Cristina CĂRUCERU

Consilier parlamentar, Paul Şerban
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A
nexă
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Text Legea nr. 47/1992

Text trimis la promulgare

Comisia
juridică
(autor Motivare
amendament)
Lege pentru modificarea şi Nemodificat
completarea Legii nr.47/1992
privind
organizarea
şi
funcţionarea
Curţii
Constituţionale
1. Articolul 66 se modifică
Pentru punere în acord cu
şi va avea următorul
Constitu ia României.
cuprins:
Articolul 66(1) Judecătorii Curţii „Art.66.(1) „Art.66.- (1) Judecătorii
Constituţionale nu pot fi
Judecătorii
Curţii Curţii Constituţionale nu
arestaţi
sau
trimişi
în Constituţionale nu pot fi pot fi reţinuţi, arestaţi,
judecată penală decât cu urmăriţi penal, reţinuţi, percheziţionaţi
sau
aprobarea
Biroului arestaţi,
percheziţionaţi trimişi în judecată penală
permanent
al
Camerei sau trimişi în judecată decât cu încuviinţarea
Deputaţilor, al Senatului penală
decât
cu plenului
Curţii
sau
a
Preşedintelui
încuviinţarea
plenului Constituţionale,
la
României, după caz, la
Curţii Constituţionale, la cererea
Procurorului
cererea procurorului general
General
al
Parchetului
de
ministrului
al Parchetului de pe lângă cererea
sesizat
de pe lângă Înalta Curte de
Înalta Curte de Casaţie şi justiţiei,
procurorul
general
al Casaţie şi Justiţie.
Justiţie.
Grup PSD
Parchetului de pe lângă

Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
Nemodificat
(2)Competenţa
de judecată (2) Încuviinţarea
pentru infracţiunile săvârşite prevăzută la alin.(1) se dă
de
judecătorii
Curţii cu votul a două treimi din
3

Constituţionale
aparţine numărul
Înaltei Curţi de Casaţie şi Curţii
Justiţie
după

judecătorilor
Constituţionale,
ascultarea
judecătorului în cauză.

4.

5.

6.

(3)De

la data trimiterii în
judecată penală, judecătorul
Curţii Constituţionale este
suspendat
de
drept
din
funcţia
sa.
În
caz
de
condamnare
definitivă,
el
este exclus de drept, iar în
caz de achitare, suspendarea
încetează.

(3) Pentru
infracţiuni Nemodificat
săvârşite de judecătorii
Curţii
Constituţionale,
urmărirea
penală
şi
trimiterea în judecată se fac
numai de către Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, iar
competenţa de judecată
aparţine Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
(4) În caz de infracţiune
flagrantă, judecătorii Curţii
Constituţionale pot fi reţinuţi
şi supuşi percheziţiei,
ministrul
justiţiei
informându-l de îndată pe
preşedintele
Curţii
Constituţionale.

(4)În caz de infracţiune Pentru punere în acord cu
flagrantă, judecătorii Curţii Constitu ia României.
Constitu ionale
pot
fi
reţinuţi şi supuşi percheziţiei,
Procurorul
General
informându-l de îndată pe
preşedintele
Curţii
Constituţionale.
Grup PSD

(5)
Judecătorul trimis în Nemodificat
judecată penală poate fi
suspendat prin decizia plenului
Curţii Constituţionale adoptată
cu votul a două treimi din
membrii
Curţii
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Constituţionale. În cazul unei
decizii
de
achitare,
suspendarea încetează, iar în
cazul unei decizii definitive de
condamnare, mandatul de
judecător
al
Curţii
Constituţionale încetează de
drept.”
7.
2. La articolul 68,
i
(3)În cazul în care perioada alineatul (3) se modifică
va
avea
următorul
cuprins:
pentru care a fost numit noul
judecător, potrivit alin. (2), este
mai mică de 3 ani, acesta va „(3) Judecătorul care a fost Alineatul (3) al articolului
putea fi numit, la reînnoirea numit pentru restul de mandat 68 se abrogă.
al unui alt judecător va putea fi
Grup PSD
Curţii Constituţionale, pentru
numit, la reînnoirea Cur ii
un mandat complet de 9 ani.
Constitu ionale, pentru un
mandat complet de 9 ani.”

8.

Articolul 69
(1)După încetarea mandatului
ca
urmare
a
expirării
perioadei pentru care el a fost
acordat,
judecătorul
are
dreptul să revină în postul
ocupat
anterior,
dacă
numirea
sa
la
Curtea

3. La articolul 69, Nemodificat
după
alineatul
(3)
se
introduce un nou alineat,
alin.(4),
cu
următorul
cuprins:
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Pentru punere în acord cu
Constitu ia României.

Constituţională s-a făcut cu
condiţia rezervării acestuia.
(2)În cazul în care judecătorul
ocupa un post de magistrat,
rezervarea
postului
este
obligatorie.
(3)În
perioada
cât
este
rezervat, postul prevăzut la
alin. (1) şi (2) poate fi ocupat
numai prin contract de muncă
pe durată determinată.

„(4) După
încetarea
mandatului ca urmare a
expirării termenului pentru
care
a
fost
numit,
judecătorul
Curţii
Constituţionale poate opta
pentru intrarea în avocatură
sau notariat, fără examen.”

9.

Nemodificat

4. Articolul 71 se
modifică
i va avea
următorul cuprins:
Articolul
71-(1)La
încetarea
mandatului, ca urmare a
expirării termenului acestuia
sau a imposibilităţii exercitării
sale din motive de sănătate,
judecătorii
Curţii
Constituţionale beneficiază de
o sumă egală cu indemnizaţia
netă pe 6 luni de activitate.

„Art.71.- (1) Judecătorii
Cur ii Constitu ionale cu
o vechime în activitatea
juridică
sau
în
învă ământul
juridic
superior de cel pu in 25
de ani, indiferent de vârstă
i de data pensionării,
beneficiază, la cerere, de
pensie de serviciu egală cu
80% din baza de calcul
reprezentată
de
indemniza ia de încadrare
6

10.

(2)Judecătorii

Curţii
Constituţionale,
la
data
pensionării sau recalculării
pensiilor anterior stabilite,
beneficiază de pensie de
serviciu egală cu 80% din
indemnizaţia lor brută lunară.
Pensia astfel stabilită se
actualizează în raport cu
indemnizaţia
judecătorilor
Curţii Constituţionale şi se
impozitează potrivit legii.

11.

(3)Judecătorii

brută lunară i sporurile
avute. Pentru fiecare an
care depă e te vechimea
men ionată, la cuantumul
pensiei se adaugă câte 1%
din baza de calcul, fără a o
putea depă i. Pensia astfel
stabilită se actualizează în
raport cu indemniza ia de
încadrare brută lunară i
sporurile
aferente
ale
judecătorilor
Cur ii
Constitu ionale. Pensia de
serviciu se recalculează, la
cerere, prin adăugarea
vechimii dobândite în
funcţia de judecător după
data stabilirii acesteia.
(2) În ipoteza în care
calitatea de pensionar a fost
dobândită
înainte
de Nemodificat
intrarea
în
exerci iul
mandatului, pensia aflată în
plată
se
recalculează
potrivit
prevederilor
alin.(1).

Curţii (3)

Pensia

serviciu Nemodificat

de
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Constituţionale au dreptul la poate fi cumulată cu orice
paşaport
diplomatic,
în venituri realizate.
condiţiile legii.
12.

(4) Beneficiarii pensiilor Nemodificat
aflate în plată pot opta
pentru pensia de serviciu
potrivit
prevederilor
prevăzute la alin.(1).

13.

(5) La
încetarea Nemodificat
mandatului, ca urmare a
expirării
termenului
acestuia
sau
a
imposibilită ii exercitării
sale din motive de sănătate,
judecătorii
Cur ii
Constitu ionale
beneficiază de o sumă
egală cu indemniza ia
netă de 6 luni de activitate.
Nemodificat
(6) Judecătorii
Cur ii Constitu ionale au
dreptul
la
pa aport
diplomatic, în condi iile
legii.”

14.

Consilier parlamentar, Paul

erban
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