
 

                                                                                                       
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 
 

                    Bucureşti, 27 martie 2019 
                                                          Pl-x 140/2019     

       
 

 
Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra Propunerii legislative 

pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi cu adresa nr. Pl-x 140/2019 din 13 martie 2019, înregistrată cu nr.4c-13/239 

din 14 martie 2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.142 alin.(5) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Nicuşor HALICI 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 
 

                                                                    Bucureşti, 27 martie 2019 
                                                                 Pl-x 140/2019     

 
  

RAPORT SUPLIMENTAR 
 asupra 

Propunerii legislative pentru completarea 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 
completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa 
nr. Pl-x 140/2019 din 13 martie 2019, înregistrată cu nr.4c-13/239 din 14 martie 
2019. 

Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât în şedinţa din ziua de 27 martie 2019, 
în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, retrimiterea Propunerii legislative pentru completarea 
art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în vederea unei noi 
examinări şi depunerii unui nou raport. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în conformitate cu 
dispoziţiile art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii   
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării procedurii de 
sesizare a Curţii Constituţionale în privinţa actelor Parlamentului, stabilind un 
termen de sesizare de maximum 15 zile de la publicarea acestora, conform 
Expunerii de motive.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform adresei cu nr.207 din 20 martie 2019. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările  şi completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de 
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disciplină şi imunităţi au examinat din nou iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 
de 27 martie 2019. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
de adoptare a Propunerii legislative pentru completarea art.27 din Legea 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu 
amendamentele admise din Anexa la prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.142 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată. 
 
 
 
 

      PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 

         Nicuşor HALICI                               Aida-Cristina CĂRUCERU 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
la  

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

 
Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr. 47/1992 

Text  
iniţiator 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

1.  
 
-------------------------------- 

Lege pentru completarea art.27 
din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale 
 

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

 
Tehnică-
legislativă. 

2.  
----------------------------------- 

La articolul 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, după 
alineatul 1 se introduce un nou 
alineat, alin.(11), cu următorul 
cuprins:  

2. Se elimină. 
 
 

 
Tehnică-
legislativă. 

3.  
Art. 2 
 
(1) Curtea Constituţională 
asigură controlul 
constituţionalităţii legilor, a 
tratatelor internaţionale, a 

 
 
 
---------------------------------------- 

3. La articolul 2, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 2. - (1) Curtea 
Constituţională asigură 
controlul constituţionalităţii 
legilor, a tratatelor 
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regulamentelor Parlamentului 
şi a ordonanţelor Guvernului. 
 

internaţionale, a 
regulamentelor Parlamentului, 
a hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, a 
hotărârilor plenului 
Senatului şi a hotărârilor 
plenului celor două Camere 
reunite ale Parlamentului, 
precum şi a ordonanţelor 
Guvernului.” 
 
Amendament PSD 
 

4. Art. 11 
(1) Curtea Constituţională 
pronunţă decizii, hotărâri şi 
emite avize, după cum 
urmează: 
------------------------------------ 
c) 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 de cel puţin 25 de 
senatori; 
 

 
 
 
 
 
-----------------------------------------

4. La articolul 11, alineatul 
(1), lit.c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
„c) 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 25 de 
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senatori.” 
 
Amendament PSD 
 

5. SUBSECŢIUNEA 4: 
Controlul constituţionalităţii 
regulamentelor Parlamentului 
 

 
-----------------------------------------

5. La SECŢIUNEA a 2-a, 
titlul punctului 4 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
 
"Controlul constituţionalităţii 
regulamentelor Parlamentului, 
a hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, a 
hotărârilor plenului 
Senatului şi a hotărârilor 
plenului celor două Camere 
reunite ale Parlamentului" 
 
Amendament PSD 
 

 

6. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La articolul 27, după 
alineatul (1), se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
--------------------------------------
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parlamentar sau a unui număr 
de cel 
puţin 50 de deputaţi sau de 
cel puţin 25 de senatori. 

 
 
 
 
“(11) Sesizarea Curţii 
Constituţionale asupra hotărârilor 
plenului Camerei Deputaţilor, a 
hotărârilor plenului Senatului şi a 
hotărârilor plenului celor două 
Camere reunite ale Parlamentului 
se formulează în maximum 15 
zile de la publicarea acestora în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I.” 
 

 
 
 
 
“(11) Nemodificat 

7.  
Art. 28 
 
(2) Decizia se pronunţă cu 
votul majorităţii judecătorilor 
Curţii şi se aduce la 
cunoştinţă Camerei al cărei 
regulament a fost dezbătut. 
 
 
(3) Dacă prin decizie se 
constată neconstituţionalitatea 
unor dispoziţii ale 
regulamentului, Camera 
sesizată va reexamina, în 
termen de 45 de zile, aceste 
dispoziţii, pentru punerea lor 
de acord cu prevederile 

 
 
 
---------------------------------------- 

7. La articolul 28, alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
(2) Decizia se pronunţă cu 
votul majorităţii judecătorilor 
Curţii şi se aduce la cunoştinţa 
Camerei al cărei regulament 
sau hotărâre au fost 
dezbătute. 
 
(3) Dacă prin decizie se 
constată neconstituţionalitatea 
unor dispoziţii ale 
regulamentului sau hotărârii 
criticate, Camera sesizată va 
reexamina, în termen de 45 de 
zile, aceste dispoziţii, pentru 
punerea lor de acord cu 
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Constituţiei. Pe durata acestui 
termen, dispoziţiile din 
regulament declarate 
neconstituţionale sunt 
suspendate. La expirarea 
termenului de 45 de zile, 
dispoziţiile regulamentare 
declarate neconstituţionale îşi 
încetează efectele juridice. 
 

prevederile Constituţiei. Pe 
durata acestui termen, 
dispoziţiile din regulament sau 
hotărâre declarate 
neconstituţionale sunt 
suspendate. La expirarea 
termenului de 45 de zile, 
dispoziţiile declarate 
neconstituţionale îşi încetează 
efectele juridice. 
 
Amendament PSD 
 

 
 


