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Către,	
 

BIROUL	PERMANENT	

	

Vă	 înaintăm,	 alăturat,	 RAPORTUL	 COMUN	 asupra	 reexaminării	 Legii	 pentru	

aprobarea	plafoanelor	unor	 indicatori	specificați	 în	cadrul	 fiscal‐bugetar	pe	anul	2019,	

ca	urmare	a	Deciziei	Curții	Constituționale	nr.	128	din	6	martie	2019,	publicată	

în	Monitorul	Oficial	al	României,	Partea	 I,	nr.	189	din	8	martie	2019,	 transmisă	

comisiilor	cu	adresa	nr.	PL‐x	45/2019	din	8	aprilie	2019.	

În	 raport	 cu	 obiectul	 si	 conținutul	 său,	 legea	 face	 parte	 din	 categoria	 legilor	

ordinare.	

 
 
 
 
												PREŞEDINTE,	 	 	 																																											VICEPREȘEDINTE,	

	
												Sorin	LAZĂR																																																																											Costel	Neculai	DUNAVA	
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RAPORT	COMUN	
asupra		

reexaminării	Legii	pentru	aprobarea	plafoanelor	unor	indicatori	specificați	în	
cadrul	fiscal‐bugetar	pe	anul	2019	

ca	urmare	a	Deciziei	Curții	Constituționale	nr.	128	din	6	martie	2019,	publicată	în	
Monitorul	Oficial	al	României,	Partea	I,	nr.	189	din	8	martie	2019	

	
	

În	 conformitate	 cu	 prevederile	 art.	 134	 alin.	 (1)	 din	 Regulamentul	 Camerei	
Deputaţilor,	 republicat,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 Comisia	 pentru	
buget,	finanțe	și	bănci	şi	Comisia	juridică,	de	disciplină	şi	imunităţi	au	fost	sesizate	cu	
reexaminarea	Legii	pentru	aprobarea	plafoanelor	unor	 indicatori	 specificați	 în	cadrul	
fiscal‐bugetar	pe	anul	2019,	ca	urmare	a	Deciziei	Curții	Constituționale	nr.	128	din	
6	martie	2019,	publicată	 în	Monitorul	Oficial	al	României,	Partea	 I,	nr.	189	din					
8	martie	 2019.	 Legea	 a	 fost	 transmisă	 comisiilor	 cu	 adresa	 nr.	PL‐x	 45/2019	 din										
8	 aprilie	 2019,	 fiind	 înregistrată	 la	 Comisia	 pentru	 buget,	 finanțe	 și	 bănci	 cu	 nr.															
4c‐2/331/2019	și	la	Comisia	juridică,	de	disciplină	și	imunități	cu	nr.	4c‐13/76/2019.	

Procedura	legislativă	asupra	prezentei	legi	a	parcurs	următoarele	etape:	
●	Senatul,	în	calitate	de	primă	Cameră	sesizată,	a	adoptat	iniţiativa	legislativă	

în	 şedinţa	 din	 11	 februarie	 2019,	 iar	 Camera	 Deputaţilor,	 în	 calitate	 de	 Cameră	
decizională,	a	adoptat	proiectul	de	lege	în	şedinţa	din	15	februarie	2019.	

●	 Legea	 a	 fost	 adoptată	 de	 Parlamentul	 României,	 cu	 respectarea	
prevederilor	art.	75	 şi	 ale	art.	76	alin.	 (2)	din	 Constituţia	 României,	 republicată,	 şi	
transmisă,	spre	promulgare,	Preşedintelui	României	la	data	de	18	februarie	2019.	

●	 În	 conformitate	 cu	 dispoziţiile	 art.	 146	 lit.	 a)	 din	 Constituţia	 României,	
republicată,	 și	 ale	art.	15	 din	Legea	nr.	 47/1992	privind	organizarea	 și	 funcționarea	
Curții	Constituționale,	republicată,	cu	modificările	ulterioare,	Președintele	României	
a	 formulat,	 la	 data	 de	 25	 februarie	 2019,	 sesizarea	 de	 neconstituționalitate	
asupra	 Legii	 pentru	 aprobarea	 plafoanelor	 unor	 indicatori	 specificați	 în	 cadrul	 fiscal‐
bugetar	pe	anul	2019.	
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●	 În	motivarea	obiecției	de	neconstituționalitate	 se	 arată	 că	 legea	dedusă	
controlului	de	constituţionalitate,	prin	modul	în	care	a	fost	adoptată,	încalcă	dispozițiile	
art.	 1	 alin.	 (5),	 ale	 art.	 75	 alin.	 (3),	 precum	 și	 cele	 ale	 art.	 77	 alin.	 (1),	 ale	 																
art.	146	 lit.	a)	 și	 ale	art.	147	alin	(4)	din	Constituție	 întrucât	 la	data	 la	 care	a	 fost	
reluată	dezbaterea	și	adoptarea	în	plenul	Camerei	Deputaților,	această	Cameră	nu	mai	
era	constituțional	învestită	și,	prin	urmare,	organele	sale	de	conducere	ori	cele	de	lucru	
nu	 mai	 erau	 competente	 să	 îndeplinească	 acte	 în	 legătură	 cu	 această	 inițiativă	
legislativă.			
	 ●	Curtea	Constituţională,	prin	Decizia	nr.	128	din	6	martie	2019,	publicată	
în	Monitorul	 Oficial	 al	 României,	 Partea	 I,	 nr.	 189	 din	 8	martie	 2019,	 a	 admis	
obiecția	 de	 neconstituţionalitate	 formulată	 de	 Preşedintele	 României	 şi	 a	
constatat,	conform	paragrafului	41	din	decizie,	că	 „prin	 reluarea	dezbaterilor	 și	a	
votului	 în	 Camera	 decizională,	 în	 data	 de	 15	 februarie	 2019,	 asupra	 Legii	 pentru	
aprobarea	plafoanelor	unor	indicatori	specificați	în	cadrul	fiscal‐bugetar	pe	anul	2019,	în	
condițiile	în	care	Camera	decizională	decisese	definitiv	prin	vot	asupra	acesteia	în	data	de	
13	februarie	2019,	au	fost	încălcate	dispozițiile	art.	75	alin.	(3)	și	ale	art.	77	alin.	(1)	
din	 Constituție,	 cu	 consecința	 neconstituționalității	 legii	 adoptate,	 în	 ansamblul	
său”.		

În	 conformitate	 cu	 deciziile	 Curții	 Constituționale	 nr.	 308/2012	 și	
619/2016,	 când	o	 lege	este	declarată	neconstituțională	 în	ansamblul	 său	 înainte	de	
promulgare,	 aceasta	 își	 încheie	 procesul	 legislativ.	 Cu	 privire	 la	 efectele	 Deciziei	
616/2019,	 Curtea	 a	 statuat	 că	 “atunci	 când,	 în	 cadrul	 controlului	 a	 priori	 de	
constituționalitate,	 constată	 neconstituționalitatea	 unei	 legi	 în	 ansamblul	 său,	
pronunțarea	unei	astfel	de	decizii	are	un	efect	definitiv	cu	privire	la	acel	act	normativ,	
consecința	 fiind	 încetarea	 procesului	 legislativ	 în	 privința	 respectivei	
reglementări”.			

		

Procedura	de	reexaminare	a	legii	a	fost	declanşată	de	Senat,	în	calitate	de	primă	
Cameră	 sesizată.	 Astfel,	 în	 ședința	 din	 data	 de	 1	 aprilie	 2019,	 în	 urma	 reexaminării,	
Senatul	a	respins	Legea	pentru	aprobarea	plafoanelor	unor	indicatori	specificați	
în	cadrul	fiscal‐bugetar	pe	anul	2019,	ca	urmare	a	Deciziei	Curții	Constituționale	nr.	
128	din	6	martie	2019,	publicată	 în	Monitorul	Oficial	al	României,	Partea	 I,	nr.	189	din						
8	martie	2019.	

	

În	 conformitate	 cu	 prevederile	 art.	 61	 şi	 art.	 63	 din	 Regulamentul	 Camerei	
Deputaţilor,	 republicat,	membrii	 celor	 două	 comisii	 sesizate	 au	 dezbătut	 legea	
supusă	reexaminării	ca	urmare	a	deciziei	Curții	Constituționale,	în	şedinţe	separate.	

	

Comisia	pentru	buget,	finanțe	și	bănci	a	desfășurat	ședința	în	data	de	15	aprilie	
2019.	 Din	 totalul	 de	25	de	membri	 ai	 comisiei,	 au	 fost	 prezenţi	 la	 dezbateri	22	de	
deputaţi.		

	

Comisia	juridică,	de	disciplină	și	imunități	a	desfășurat	ședința	în	data	de	13	mai	
2019.	Deputații	au	fost	prezenți	la	lucrările	comisiei	potrivit	listei	de	prezență.	
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În		urma	reexaminării	şi	a	punctelor	de	vedere	exprimate,	membrii	celor	două	

comisii	 sesizate	 în	 fond	 au	hotărât,	 cu	 unanimitate	 de	 voturi,	 să	 înainteze	 plenului	
Camerei	 Deputaților	 raportul	 comun	 de	 respingere	 a	 Legii	 pentru	 aprobarea	
plafoanelor	 unor	 indicatori	 specificați	 în	 cadrul	 fiscal‐bugetar	 pe	 anul	 2019,	 ca	
urmare	a	Deciziei	Curții	Constituționale	nr.	128	din	6	martie	2019,	publicată	în	
Monitorul	Oficial	al	României,	Partea	I,	nr.	189	din	8	martie	2019,	care	a	declarat	
legea	neconstituțională	în	ansamblul	său.	

	

În	raport	cu	obiectul	şi	conţinutul	său,	legea	supusă	reexaminării	face	parte	din	
categoria	legilor	ordinare.																			 																																																																																																																		

											
								
	
									PREŞEDINTE,																																																																																									VICEPREȘEDINTE,		
									Sorin	LAZĂR																																																																																					Costel	Neculai	DUNAVA	
	
	
	
									SECRETAR,																																																																																													SECRETAR,	
Marilen	‐	Gabriel	PIRTEA																																																													Aida	Cristina	CĂRUCERU	
	
	
	
						ŞEF	SERVICIU,																																																																						Consilier	parlamentar,	
					Giorgiana	ENE																																																																										Alina	GRIGORESCU	
	
	
	
						Expert	parlamentar,	
										Cristina	Dicu	


