
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 38 din 4 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 4 iulie 2012, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
 
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  
„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea  
şi funcţionarea Curţii Constituţionale” 

 
 

2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Articol unic. – Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
 
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
«Art. 2. – (1) Curtea Constituţională asigură controlul 

constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor 
Parlamentului, a hotărârilor cu caracter normativ ale plenului Camerei 
Deputaţilor, ale plenului Senatului şi ale plenului celor două Camere reunite 
ale Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului.» 

 
 
2. La articolul 11 alineatul (1), litera c) a literei A se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
«c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor 

Parlamentului şi  a hotărârilor cu caracter normativ ale plenului Camerei 
Deputaţilor, ale plenului Senatului şi ale plenului celor două Camere reunite 
ale Parlamentului la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a 
unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de 
cel puţin 25 de senatori;» 

 
 
3. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
«(3) Deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale se publică, 

de îndată ce au fost transmise, în Monitorul Oficial al României, Partea I. De 
la data publicării, deciziile şi hotărârile Curţii Constituţionale sunt general 
obligatorii şi au putere numai pentru viitor.» 
 
 

4. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul cuprins: 

«(4) În situaţiile în care legislaţia cuprinde prevederi asupra cărora  
Curtea Constituţională nu s-a pronunţat, nefiind sesizată, dar al căror 
conţinut este identic sau similar cu al altor prevederi declarate 
neconstituţionale prin decizii ale Curţii Constituţionale, Parlamentul sau 
Guvernul, după caz, va examina conformitatea legislaţiei cu deciziile Curţii 
Constituţionale.» 
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5. La capitolul III secţiunea a 2-a, după punctul 4 se introduce 
un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 

«41. Controlul constituţionalităţii hotărârilor plenului Camerei 
Deputaţilor, ale plenului Senatului şi ale plenului celor două Camere reunite 
ale Parlamentului 

 
Art. 281. – Curtea Constituţională se pronunţă asupra 

constituţionalităţii hotărârilor cu caracter normativ ale plenului Camerei 
Deputaţilor, ale plenului Senatului şi ale plenului celor două Camere reunite 
ale Parlamentului, hotărâri care afectează valori, reguli şi principii 
constituţionale, cu excepţia hotărârilor care vizează autonomia internă a 
Parlamentului, cât şi a hotărârilor privind  actele juridice cu caracter 
individual. Sesizarea poate fi făcută de preşedinţii celor două Camere, de un 
grup parlamentar sau de un număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel 
puţin 25 de senatori. 

 
Art. 282. – Dispoziţiile art. 27 alin. (2) şi (3) şi ale art. 28 se aplică în 

mod corespunzător şi hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, ale plenului 
Senatului şi ale plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului.»  

 
 
6. La articolul 53, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 

alineatul (6), cu următorul cuprins: 
«(6) În situaţia în care Curtea Constituţională trebuie să se pronunţe 

cu privire la o sesizare de neconstituţionalitate faţă de o prevedere dintr-o 
lege, tratat internaţional, regulament, hotărâre a plenului Camerei 
Deputaţilor, a plenului Senatului şi a plenului celor două Camere reunite ale 
Parlamentului sau dintr-o ordonanţă a Guvernului,  cu privire la care s-a 
pronunţat anterior admiţând excepţia de neconstituţionalitate, dar decizia nu 
a fost încă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Curtea 
Constituţională amână dezbaterea sesizării de neconstituţionalitate până la 
data publicării, respectiv până la data intrării în vigoare a deciziei 
anterioare.»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 18 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valeriu  Ştefan  Zgonea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


