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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Legii privind procedura 
interpretării actelor normative, trimisă spre reexaminare Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 61 din 7 
februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 30 
martie 2017, trimisă cu adresa nr. Pl-x 112/2016/2017 din 16 mai 2017 şi  
înregistrată cu nr. 4c-11/438/2016 din 16 mai 2017. 

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

 
 

 

                                            PREŞEDINTE, 
 

                                                     Nicușor HALICI 
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RAPORT  
 

asupra Legii privind procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei 
Curții Constituționale nr. 61 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 219 din 30 martie 2017 
 
 În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu reexaminarea Legii 
privind procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 61 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 219 din 30 martie 2017, trimisă cu adresa nr. Pl-x 112/2016/2017 din 16 mai 
2017 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/438/2016 din 16 mai 2017.  
 Legea are ca obiect de reglementare stabilirea normelor generale privind 
procedura interpretării actelor normative. În acest sens, sunt prevăzute, în principal: 
obiectul interpretării, tipurile de interpretare, procedura interpretării legilor, procedura 
interpretării ordonanțelor și a ordonanțelor de urgență. 
 Legea a fost adoptată de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională la 
data de 7 noiembrie 2016. 
 Legea a fost trimisă la promulgare Președintelui României la data de 14 noiembrie 
2016. 
 La data de 15 noiembrie 2016, Guvernul a formulat o sesizare de 
neconstituționalitate.  
 Curtea Constituțională a declarat legea ca fiind neconstituțională în 
ansamblul său prin Decizia nr. 61 din 7 februarie 2017. Curtea a constatat că viciile de 
neconstituţionalitate cu privire la lege au atât natură extrinsecă [încălcarea art. 58 alin. (3), 
art. 64 alin. (1) şi art. 73 alin. (3) lit. t) coroborat cu art. 142 alin. (5) şi art. 146 lit. l) din 
Constituţie], cât şi intrinsecă [încălcarea art. 1 alin. (5), art. 61 alin. (1), art. 65, art. 74 
alin. (1), art. 77 alin. (2) şi art. 124 din Constituţie], iar prin gravitatea şi amploarea lor 
vizează legea în ansamblul său. În aceste condiţii, devin aplicabile considerentele enunţate 
în jurisprudenţa Curţii, procesul legislativ derulat cu referire la legea analizată urmând a 
înceta. 
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 Ca urmare a deciziei Curții Constituționale, Senatul a reexaminat legea, în 
calitate de primă Cameră sesizată și a  respins-o, la data de 8 mai 2017. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat Legea privind 
procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 
61 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 
30 martie 2017 în ședința din data de 15 aprilie 2019. 

La dezbateri au participat membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea  
Legii privind procedura interpretării actelor normative. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
           Nicușor HALICI                   Aida – Cristina CĂRUCERU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


