PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. – Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 101 din 22 mai 1992 şi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Curtea Constituţională se compune din 9
judecători numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit
sau înnoit.
(2) Trei judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de
Senat şi trei de Preşedintele României.
(3) Curtea Constituţională se înnoieşte cu o treime din numărul
judecătorilor din 3 în 3 ani.
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(4) Fiecare Cameră a Parlamentului numeşte, cu votul
majorităţii membrilor săi, la propunerea Biroului permanent şi pe baza
recomandării Comisiei juridice, în calitate de judecător, persoana care a
întrunit numărul cel mai mare de voturi.
(5) Candidaturile se pot depune la Comisia juridică de grupurile
parlamentare, de deputaţi şi de senatori. Fiecare candidat va depune
„curriculum vitae” şi actele doveditoare că îndeplineşte condiţiile
prevăzute de Constituţie. Candidaţii vor fi audiaţi de comisie şi de
plenul Camerei. Raportul Comisiei juridice se va referi, motivat, la toţi
candidaţii.
(6) Se interzice numirea ca judecător al Curţii Constituţionale a
unei persoane care, în calitatea anterioară de judecător şi/sau procuror, a
pronunţat hotărâri sau, după caz, a întocmit acte procedurale prin care au
fost încălcate unul sau mai multe articole din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului şi care au determinat condamnarea României de
către Curtea Europeană a Drepturilor Omului aducând astfel prejudicii
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt acestea
garantate în Constituţia României, prejudicii de imagine justiţiei
româneşti şi, după caz, prejudicii de ordin financiar statului român.
(7) Se interzice numirea ca judecător al Curţii Constituţionale a
unei persoane care a desfăşurat o activitate de cooperare cu lucrători sau
colaboratori ai unui serviciu de informaţii în baza unor protocoale sau a
unor alte documente cu caracter secret sau care şi-a exercitat activitatea
profesională în cadrul unor echipe mixte împreună cu lucrători sau
colaboratori ai serviciilor de informaţii, în baza unor proceduri stabilite
prin protocoale sau prin alte documente cu caracter secret.
(8) Se interzice numirea ca judecător al Curţii Constituţionale a
unei persoane care a generat unul sau mai multe conflicte juridice de
natură constituţională constatate prin Decizii ale Curţii Constituţionale.”
2. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 64. – Judecătorii Curţii Constituţionale sunt obligaţi:
a) să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate şi în
respectul Constituţiei;
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b) să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia
poziţie publică sau să dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii
Constituţionale;
c) în adoptarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime
votul afirmativ sau negativ, abţinerea de la vot nefiind permisă;
d) să comunice imediat preşedintelui Curţii Constituţionale
orice activitate care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe
care îl exercită;
e) să comunice imediat preşedintelui Curţii Constituţionale
dacă în timpul exercitării mandatului de judecător al Curţii
Constituţionale a intervenit o condamnare a României de către Curtea
Europeană a Drepturilor Omului pentru hotărâri pronunţate sau, după
caz, acte procedurale întocmite în calitatea anterioară de judecător şi/sau
procuror, prin care au fost încălcate unul sau mai multe articole din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi care au adus astfel
prejudicii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, aşa cum
sunt acestea garantate în Constituţia României, prejudicii de imagine
justiţiei româneşti şi, după caz, prejudicii de ordin financiar statului
român;
f) să nu permită folosirea funcţiei pe care o îndeplinesc în scop
de reclamă comercială sau propagandă de orice fel;
g) să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare
independenţei şi demnităţii funcţiei lor.”
3. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 67. – (1) Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale
încetează:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau în caz de
demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de
deces;
b) în situaţiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a
exercitării funcţiei de judecător mai mult de 6 luni;
c) în cazul condamnării României de către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului pentru hotărâri pronunţate sau, după caz, acte
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procedurale întocmite în calitatea anterioară de judecător şi/sau
procuror, prin care au fost încălcate unul sau mai multe articole din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi care au adus astfel
prejudicii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, aşa cum
sunt acestea garantate în Constituţia României, prejudicii de imagine
justiţiei româneşti şi, după caz, prejudicii de ordin financiar statului
român;
d) în cazul în care se dovedeşte că judecătorul Curţii
Constituţionale a desfăşurat o activitate de cooperare cu lucrători sau
colaboratori ai unui serviciu de informaţii în baza unor protocoale sau a
unor alte documente cu caracter secret sau şi-a exercitat activitatea
profesională în cadrul unor echipe mixte împreună cu lucrători sau
colaboratori ai serviciilor de informaţii, în baza unor proceduri stabilite
prin protocoale sau prin alte documente cu caracter secret.
e) în caz de încălcare a prevederilor art. 16 alin. (3) sau ale art.
40 alin. (3) din Constituţie, republicată, sau pentru încălcarea gravă a
obligaţiilor prevăzute la art. 64.
(2) Constatarea încetării mandatului, potrivit alin. (1) lit. a), se
face de preşedintele Curţii Constituţionale, iar în celelalte cazuri,
încetarea mandatului se hotărăşte în plen, cu votul majorităţii
judecătorilor Curţii.”
Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile
contrare se abrogă.
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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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