
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

pentru modificarea și completarea legii 47/1992 privind 

organizarea și funcționarea Curții Constituționale 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Art. l. - Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții 

Constituționale, Republicată în temeiul dispozițiilor art. V din Legea nr. 

177/2010, în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 672 din 4 

octombrie 2010, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul Art. 18, după alin. (2) se introduce un nou articol (2)
1
 

care prevede: 

Alin. (2)
1
: În cazul în care obiectul sesizării Curții Constituționale 

vizează controlul de constituționalitate al unei legi organice, care 

vizează o legislație de o complexitate ridicată, precum codurile, decizia 

Curții Constituționale se pronunță în urma deliberării, cu votul unei 

majorități calificate de două treimi din numărul total de judecători ai 

Curții Constituționale. Restul dispozițiilor prevăzute la alin. (2) rămân 

pe deplin aplicabile. 
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2. La articolul Art. 35, după alin. (3) se introduce un nou articol (4) 

care prevede: 

Alin. (4): Decizia Curții Constituționale se pronunță în urma deliberării, 

cu votul unei majorități calificate de două treimi din numărul total de 

judecători ai Curții Constituționale. 

3. Art. 55 se modifică în sensul eliminării sintagmei „și nici cele 

privind recuzarea judecătorilor” și introducerea unor alineate noi de la 

(2) - (4), articolul urmând a avea următoarea formă: 

Alin. (1): Curtea Constituțională, legal sesizată, procedează la 

examinarea constituționalității, nefiind aplicabile dispozițiile Codului de 

procedură civilă referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea 

procesului. 

Alin. (2): În cazul în care un judecător al Curții Constituționale se află 

într-un caz de incompatibilitate, în accepțiunea art. 41 și 42 din Codul 

de procedură civilă, acesta poate fi recuzat și/sau se poate abține. 

Judecarea cererii de recuzare sau de abținere se judecă de către un 

complet extraordinar format din 3 judecători ai Curții Constituționale, 

trași la sorți în mod aleatoriu. 

Alin. (3): Constituirea completului extraordinar de judecare a cazului 

de incompatibilitate se poate realiza de îndată ce cererea de recuzare 

sau abținere este formulată. Completul are posibilitatea să se pronunțe 

în aceeași zi asupra cererii, urmare a administrării probelor necesare în 

acest sens. 

Alin. (4): în cazul în care cererea de abținere sau recuzare este admisă, 

judecătorul incompatibil nu mai poate participa la dezbateri și 

deliberări, neavând nici drept de vot în cauza în care s-a constatat ca 

fiind incompatibil. În caz de paritate de voturi în cauza în care unul sau 

mai mulți judecători au fost recuzați sau s-au abținut, votul 

Președintelui în funcție al Curții Constituționale determină majoritatea, 

derogându-se astfel de la orice restricție cu privire la participarea la 

vot a tuturor judecătorilor Curții Constituționale. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 
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