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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, trimisă cu adresa nr. Pl - x 745 din 1 februarie 2022 și înregistrată cu nr. 
4c-13/31 din 2 februarie 2023.  

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

 
 

 

                                          VICEPREŞEDINTE, 
 

                                              Alina – Elena TĂNĂSESCU  
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RAPORT 

 
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, 
trimisă cu adresa nr. Pl-x 745 din 1 februarie 2022  și înregistrată cu nr. 4c-13/31 din 2 
februarie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. 
(8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este 
primă Cameră sesizată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1425 din 18 decembrie 2022, a avizat negativ 
propunerea legislativă. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, prin avizul 
nr. 7960/13.12.2022. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
a avizat negativ propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-6/36/2023. 
 Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat negativ 
propunerea legislativă prin avizul nr. 4c- 20/33/2023. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 1051/25.01.2023 prin 
care precizează că Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării acestei 
inițiative legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.47/1992. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează aspecte referitoare la 
atribuţiile şi activitatea Curţii Constituţionale a României. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, avizul 
Consiliului Economic și Social și punctul de vedere al Guvernului României în şedinţa 
din 21 februarie 2023.  
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 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
                      
 
 
                 VICEPREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 
 
          Alina – Elena TĂNĂSESCU                                    László-Zsolt LADÁNYI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 

 


