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RAPORT 
 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţională, trimisă cu adresa nr. Pl x 134 din 12 iunie 2012,  înregistrată cu nr. 31/471 din  
12 iunie 2012. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 438 din 31 mai 2012. 
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Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art. 27 din 
Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în sensul eliminării din cuprinsul 
alineatului (1) a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului 
celor două Camere reunite ale Parlamentului, ca acte asupra cărora se pronunţă Curtea Constituţională.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă mai sus menţionată şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ în şedinţa din 13 iunie  2012. 

Din numărul total de 23 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă, 
conform listei de prezenţă, 14 deputaţi. Au fost prezenţi la vot 8 deputaţi, dintre care au votat 7 deputaţi.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, (5 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă) să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) 
al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu amendamentele 
admise, redate în Anexa nr. 1 la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2 la prezentul 
raport.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR 
            Florin IORDACHE                              Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt.  

Text Legea nr. 47/1992 Text propunere legislativă Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.      Lege pentru modificarea alin. 
(1) al art. 27 din Legea nr. 
47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii 
Constituţionale 

Nemodificat  

2.     Articol unic – Alineatul (1) al 
articolului 27 din Legea nr. 
47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 807 din 3 
decembrie 2010, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Nemodificat  

3.    Art. 27- (1)Curtea 
Constituţională se pronunţă 
asupra constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului, a hotărârilor 
plenului Camerei 

   Art. 27. - (1) Curtea 
Constituţională se pronunţă 
asupra constituţionalităţii 
regulamentelor Parlamentului, 
la sesizarea unuia dintre 
preşedinţii celor două Camere, 

    „(1) Curtea Constituţională 
se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor Parlamentului, 
la sesizarea unuia dintre 
preşedinţii celor două Camere, 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt.  

Text Legea nr. 47/1992 Text propunere legislativă Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

Deputaţilor, a hotărârilor 
plenului Senatului şi a 
hotărârilor 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.

a unui grup parlamentar sau a 
unui număr de cel puţin 50 de 
deputaţi sau cel puţin 25 de 
senatori.  

a unui grup parlamentar sau a 
unui număr de cel puţin 50 de 
deputaţi sau cel puţin 25 de 
senatori.” 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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Anexa nr. 2  
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt.  

Text Legea nr. 47/1992 Text propunere 
legislativă 

Comisia juridică 
(autor amendament)

Motivare 
1. Pentru 

admitere 
2. Pentru 

respingere 

Cameră Decizională 

   Art. 27- (1)Curtea 
Constituţională se 
pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului, a 
hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, a 
hotărârilor plenului 
Senatului şi a hotărârilor 
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 

1.    Art. 27. - (1) Curtea 
Constituţională se 
pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului, la sesizarea 
unuia dintre preşedinţii 
celor două Camere, a unui 
grup parlamentar sau a 
unui număr de cel puţin 50 
de deputaţi sau cel puţin 
25 de senatori. 

   Art. 27- (1)Curtea 
Constituţională se 
pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului, a 
hotărârilor plenului 
Camerei 
Deputaţilor, a 
hotărârilor plenului 
Senatului şi a 
hotărârilor plenului 
celor două Camere 
reunite ale 
Parlamentului, a 
declaraţiilor 
Parlamentului, la 
sesizarea unuia dintre 
preşedinţii celor două 

1. Pentru o 
reglementare completă 
în domeniu. 
2. Membrii comisiei au 
respins prin vot 
amendamentul. 

Senatul 
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25 de senatori. Camere, a unui grup 
parlamentar sau a 
unui număr de cel 
puţin 50 de deputaţi 
sau de cel puţin 25 de 
senatori. 
Autor: Gabriel 
Andronache 
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