
 1

                              

                                                                 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
           Bucureşti,  10 aprilie 2013 
           Nr.    PL- x 283/2012 

 
 

RAPORT  
 

asupra cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 738 din 19 septembrie 2012, 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1)  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu cererea de 
reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 738 din 19 
septembrie 2012, trimisă cu adresa nr. PL-x 283 din 9 octombrie 2012 şi  
înregistrată cu nr. 31/575 din 10 octombrie 2012. 
 Camera Deputaţilor, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 
proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale în şedinţa din 18 iulie 2012. 
 Senatul, în calitate de Cameră decizională a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 18 iulie 2012. 
 În data de 19 iulie 2012 a fost depusă o sesizare de neconstituţionalitate 
asupra proiectului de lege, formulată de 63 de deputaţi aparţinând grupului 
parlamentar al Partidului Democrat Liberal. 
 În sesizarea de neconstituţionalitate s-a arătat că prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale, a cărei lege de aprobare  a fost supusă 
controlului de constituţionalitate, au fost ştirbite competenţele Curţii 
Constituţionale, în sensul că atribuţia de control al constituţionalităţii hotărârilor 
plenului Camerei Deputaţilor, ale plenului Senatului şi ale plenului celor două 
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Camere reunite ale Parlamentului, reglementată prin Legea nr. 177/2010, a fost 
eliminată. Prin prevederile art. 281 introduse prin legea de aprobare a ordonanţei de 
urgenţă au fost preluate parţial considerentele cuprinse în Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 727 din 9 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 477 din 12 iulie 2012. Prin această decizie Curtea Constituţională a 
reţinut că prevederile art. 27 din Legea nr. 47/1992 nu instituie vreo diferenţă între 
hotărârile care pot fi supuse controlului său, sub aspectul domeniului în care au fost 
adoptate sau sub cel al caracterului normativ ori individual, ceea ce înseamnă că 
toate aceste hotărâri sunt susceptibile a fi supuse controlului de constituţionalitate – 
ubi lex non distinquit nec nos distinguere debemus.  

Cu toate acestea, prevederile legii criticate exceptează de la controlul de 
constituţionalitate hotărârile care afectează valori, reguli şi principii constituţionale, 
hotărâri referitoare la autonomia internă a Parlamentului sau care consideră acte 
juridice cu caracter individual. 

Or, în condiţiile în care tot Curtea Constituţională a statuat în sensul 
circumstanţierii controlului de constituţionalitate al hotărârilor Parlamentului este 
necesar ca instanţa constituţională să intervină şi, prin decizia sa, să constate 
neconstituţionalitatea textului de lege criticat prin raportare la dispoziţiile art. 146 
lit. c) din Constituţia României, republicată. 
 Curtea Constituţională a acceptat obiecţiunile de neconstituţionalitate şi a 
admis sesizarea de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale este 
neconstituţională. 
 Curtea Constituţională a constatat că prin eliminarea atribuţiei Curţii 
Constituţionale referitoare la controlul de constituţionalitate al hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, hotărârilor plenului Senatului şi hotărârilor plenului celor 
două Camere reunite ale Parlamentului a fost afectat regimul juridic al Curţii 
Constituţionale, ceea ce atrage neconstituţionalitatea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2012, prin întreg conţinutul reglementării, Guvernul intervenind 
într-un domeniu pentru care nu avea competenţa materială, cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din Constituţie. De asemenea, Curtea Constituţională a 
constatat că adoptarea ordonanţei de urgenţă încalcă dispoziţiile art. 61 alin. (1), 
precum şi principiul separaţiei puterilor consacrat prin art. 1 alin. (4) din 
Constituţie. 
  În conformitate cu prevederile art. 1341 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat Legea privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, pe baza Deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 738 din 19 septembrie 2012, în şedinţa din  26 martie 
2012.  
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Membrii Comisiei au constatat că viciul de neconstituţionalitate a unei 
ordonanţe simple sau ordonanţe de urgenţă emise de Guvern nu poate fi acoperit 
prin aprobarea de către Parlament a ordonanţei respective. Legea care aprobă o 
ordonanţă de urgenţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională (a se vedea 
în acest sens şi Decizia nr. 421 din 9 mai 2007). În consecinţă, prin aprobarea de 
către Parlament a unei ordonanţe de urgenţă neconstituţională, caracterul 
neconstituţional se transferă asupra legii de aprobare. 

La dezbateri au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Florin Aurel Moţiu, 
secretar de stat în Ministerul Justiţiei. 
            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 738 din 19 
septembrie 2012. 

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

PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
             Bogdan Liviu CIUCĂ                  Theodor Cătălin NICOLESCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Paul Şerban 
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