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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

   Bucureşti, 17  iulie 2012 
  Nr.  PL x 283/2012 

  
 

RAPORT 
asupra   

proiectului 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 conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre 
dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu 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,  trimis cu adresa nr. PL x  283 din 5 iulie 2012,  înregistrat cu nr. 31/575 din 5 iulie 2012. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera  
Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, conform avizului nr. 529 din 
4 iulie 2012. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, în sensul eliminării din cuprinsul alineatului (1) a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a 
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hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, ca acte 
asupra cărora se pronunţă Curtea Constituţională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ în şedinţa din    
17 iulie  2012. 

Din numărul total de 22 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la 
şedinţă, conform listei de prezenţă, 16 deputaţi. Au fost prezenţi la vot 10 deputaţi, dintre care au votat 10 
deputaţi. În urma reglementărilor propuse de Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat şi de Grupul 
parlamentar al Partidului Naţional Liberal, la art. 281,  membrii Grupului parlamentar al Partidului Democrat 
Liberal au părăsit lucrările şedinţei, deoarece aceştia au invocat că propunerile Grupurilor parlamentare ale 
Partidului Social Democrat şi ale Partidului Naţional Liberal încalcă dispoziţiile Constituţiei. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, 
cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1 la prezentul raport.  Amendamentele respinse sunt redate în 
Anexa nr. 2 la prezentul raport.  

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

 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                                       SECRETAR 
            Florin IORDACHE                              Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa nr. 1 

 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
Nr. 
crt.  

Text OUG nr. 38/2012 Text proiect de lege Comisia juridică 
 (autor amendament) 

Motivare 

1.      Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2012 
pentru modificarea Legii nr. 
47/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale 

Nemodificat  

2.     Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2012 
pentru modificarea Legii nr. 
47/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale  

Articol unic - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2012 
pentru modificarea Legii nr. 
47/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
Autor: Grupul parlamentar al 
PSD şi PNL. 

 

3      
 
 
Titlul Ordonanţei de 
urgenţă: Ordonanţă de 

Nemodificat 1. Titlul Ordonanţei se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
   „Ordonanţă de urgenţă 
pentru modificarea şi 
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Nr. 
crt.  

Text OUG nr. 38/2012 Text proiect de lege Comisia juridică 
 (autor amendament) 

Motivare 

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

completarea Legii nr. 
47/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale” 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

4.     
 
 
Articol unic – Alineatul (1) 
al articolului 27 din Legea 
nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 807 din 3 decembrie 
2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
Nemodificat 

2. Articolul unic se modifică 
şi se completează după cum 
urmează:  
Articol unic - Legea nr. 
47/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, 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: 
Autor: Grupul parlamentar al 
PSD şi PNL. 

 

5. Art. 2  (1)Curtea 
Constituţională asigură 
controlul constituţionalităţii 
legilor, a tratatelor 
internaţionale, a 
regulamentelor 
Parlamentului şi a 

 3. Art. 2 (1) Curtea 
Constituţională asigură 
controlul constituţionalităţii 
legilor, a tratatelor 
internaţionale, a 
regulamentelor Parlamentului, 
a hotărârilor cu caracter 
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Nr. 
crt.  

Text OUG nr. 38/2012 Text proiect de lege Comisia juridică 
 (autor amendament) 

Motivare 

ordonanţelor Guvernului. 
 

normativ ale plenului 
Camerei Deputaţilor, ale 
plenului Senatului şi ale 
plenului celor două Camere 
reunite ale Parlamentului   
şi a ordonanţelor Guvernului. 
 
Autor: dep.Eugen Nicolicea 

6. Art. 11  (1)Curtea 
Constituţională pronunţă 
decizii, hotărâri şi emite 
avize, după cum urmează: 
A.Decizii, în cazurile în 
care: 
 
c) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului, la sesizarea 
unuia dintre preşedinţii 
celor două Camere, a unui 
grup parlamentar sau a unui 
număr de cel puţin 50 de 
deputaţi sau de cel puţin 25 
de senatori; 
 

 4. Art. 11 (1)Curtea 
Constituţională pronunţă 
decizii, hotărâri şi emite 
avize, după cum urmează: 

A. Decizii, în cazurile în 
care: 
 
c) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor Parlamentului 
si  a hotărârilor cu caracter 
normativ ale plenului 
Camerei Deputaţilor, ale 
plenului Senatului şi ale 
plenului celor două Camere 
reunite ale Parlamentului   
la sesizarea unuia dintre 
preşedinţii celor două 
Camere, a unui grup 
parlamentar sau a unui număr 
de cel puţin 50 de deputaţi sau 
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Nr. 
crt.  

Text OUG nr. 38/2012 Text proiect de lege Comisia juridică 
 (autor amendament) 

Motivare 

de cel puţin 25 de senatori; 
 
Autor: dep.Eugen Nicolicea 

7.  
(3)Deciziile, hotărârile şi 
avizele Curţii 
Constituţionale se publică 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
Deciziile şi hotărârile Curţii 
Constituţionale sunt general 
obligatorii şi au putere 
numai pentru viitor. 
 

 5. Art. 11 (3)Deciziile, 
hotărârile şi avizele Curţii 
Constituţionale se publică, de 
îndată ce au fost transmise, 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. De la data 
publicarii deciziile şi 
hotărârile Curţii 
Constituţionale sunt general 
obligatorii şi au putere numai 
pentru viitor. 
Autori: dep. Eugen Nicolicea 
şi dep. Daniel Buda 

 

8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. La articolul 11, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 
(4) In situatiile in care 
legislatia cuprinde 
prevederi asupra carora  
Curtea nu s-a pronuntat, 
nefiind sesizata, dar  al 
caror continut este identic 
sau  similar cu al altor 
prevederi declarate 
neconstitutionale prin 
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Nr. 
crt.  

Text OUG nr. 38/2012 Text proiect de lege Comisia juridică 
 (autor amendament) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 

decizii ale Curtii 
Constitutionale,  
Parlamentul sau Guvernul, 
după caz, va examina 
conformitatea legislatiei cu 
deciziile Curtii 
Constitutionale. 
 
Autor: dep. Eugen Nicolicea 

9.       Art. 27. - (1) Curtea 
Constituţională se pronunţă 
asupra constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului, la sesizarea 
unuia dintre preşedinţii 
celor două camere, a unui 
grup parlamentar sau a unui 
număr de cel puţin 50 de 
deputaţi sau de cel puţin 25 
de senatori. 

 7. Nemodificat  

10.   8. După SUBSECŢIUNEA 
4, se introduce 
SUBSECŢIUNEA 41 cu 
următorul titlu: 
41. Controlul 
constituţionalităţii 
hotărârilor plenului Camerei 
Deputaţilor, ale plenului 
Senatului şi ale plenului 
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Nr. 
crt.  

Text OUG nr. 38/2012 Text proiect de lege Comisia juridică 
 (autor amendament) 

Motivare 

celor două Camere reunite 
ale Parlamentului    
Autor: Grupurile 
parlamentare  al PSD şi ale 
PNL. 

11.   9. După articolul 28, se 
introduc două noi articole, 
art. 281 şi 282, cu următorul 
cuprins: 
 
Autor: dep. Eugen Nicolicea 
 
   “281 Curtea 
Constituţională se pronunţă 
asupra constituţionalităţii 
hotărârilor cu caracter 
normativ ale plenului 
Camerei Deputaţilor, ale 
plenului Senatului şi ale 
plenului celor două Camere 
reunite ale Parlamentului, 
hotărâri care afectează 
valori, reguli şi principii 
constituţionale, cu excepţia 
hotărârilor care vizează 
autonomia internă a 
Parlamentului, cât şi 
hotărârilor privind  actele 
juridice cu caracter 
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Nr. 
crt.  

Text OUG nr. 38/2012 Text proiect de lege Comisia juridică 
 (autor amendament) 

Motivare 

individual. Sesizarea poate 
fi făcută de preşedinţii celor 
două Camere, de un grup 
parlamentar sau de un 
număr de cel puţin 50 de 
deputaţi sau cel puţin 25 de 
senatori.” 
 
Autor: Grupurile 
parlamentare ale PSD şi 
PNL. 

12.   Art. 282. Dispoziţiile art. 27 
alin. (2) şi (3) şi ale art. 28 se 
aplică în mod corespunzător 
şi hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, ale 
plenului Senatului şi ale 
plenului celor două Camere 
reunite ale Parlamentului.   
Autor: Grupurile 
parlamentare ale PSD şi ale 
PNL. 
 

 

13.   10.La articolul 53, după 
alineatul (5) se introduce 
alin. (6),cu următorul 
cuprins: 
 (6) In situatia in care Curtea 
Constituţională trebuie sa se 

Pentru punere in 
acord cu DCCR 
nr.729/2012 care 
decide ”întrucât s-
ar putea ajunge la 
situaţii absurde, în 
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Nr. 
crt.  

Text OUG nr. 38/2012 Text proiect de lege Comisia juridică 
 (autor amendament) 

Motivare 

pronunte cu privire la o 
sesizare de 
neconstitutionalitate fata de o 
prevedere dintr-o lege, tratat 
internaţional,  regulament, 
hotarare a  Parlamentului sau 
dintr-o ordonanţa a 
Guvernului,  cu privire la care 
s-a pronuntat anterior 
admitand exceptia de 
neconstitutionalitate, dar 
decizia nu a fost inca 
publicata in Monitorul Oficial 
al României, Partea I,   Curtea 
Constituţională amana 
dezbaterea sesizării de 
neconstituţionalitate, pana la 
data publicarii, respectiv la 
data intrarii in vigoare a 
deciziei anterioare.  
 
Autor: dep. Eugen Nicolicea 
 

care, de pildă, 
acelaşi act 
normativ sau 
aceleaşi dispoziţii 
dintr-un act 
normativ să fie 
declarate ca fiind 
neconstituţionale 
de două ori, 
punând sub semnul 
derizoriului 
efectele juridice 
ale deciziilor 
Curţii 
Constituţionale.” 
 

 
 
 
 
 
 



 11 

Anexa nr. 2  
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 
 

Nr. 
crt.  

Text OUG nr. 
38/2012 

Text proiect de lege Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 
1. Pentru admitere 
2  Pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1. ----    Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2012 
pentru modificarea 
Legii nr. 47/1992 
privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii 
Constituţionale 

Lege pentru 
respingerea  
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 
38/2012 pentru 
modificarea Legii nr. 
47/1992 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Curţii 
Constituţionale 
 

Autor: dep. Gabriel 
Andronache 

 

1. Pentru punerea în 
acord cu Decizia 
Curţii Constituţionale 
nr. 727/2012. 
2. Membrii comisiei 
au respins prin vot 
amendamentul. 

Senatul 

2.  Articol unic – Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 38/2012 pentru 
modificarea Legii nr. 
47/1992 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Curţii 
Constituţionale 

   Articol unic – Se 
respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 38/2012 pentru 
modificarea Legii nr. 
47/1992 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Curţii 
Constituţionale 

1. Pentru punerea în 
acord cu Decizia 
Curţii Constituţionale 
nr. 727/2012. 
2. Membrii comisiei 
au respins prin vot 
amendamentul 

Senatul 
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Autor: dep. Gabriel 

Andronache 
3. Art. 2  (1)Curtea 

Constituţională 
asigură controlul 
constituţionalităţii 
legilor, a tratatelor 
internaţionale, a 
regulamentelor 
Parlamentului şi a 
ordonanţelor 
Guvernului. 
 

 Art. 2 (1) Curtea 
Constituţională asigură 
controlul 
constituţionalităţii 
legilor, a tratatelor 
internaţionale, a 
regulamentelor 
Parlamentului, a 
hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, 
ale plenului Senatului 
şi ale plenului celor 
două Camere reunite 
ale Parlamentului   şi 
a ordonanţelor 
Guvernului. 
 

Autor: dep. Gabriel 
Andronache 

 

1. Pentru punerea în 
acord cu Decizia 
Curţii Constituţionale 
nr. 727/2012. 
2. Membrii comisiei 
au respins prin vot 
amendamentul 

Senatul 

 c) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului, la 
sesizarea unuia 
dintre preşedinţii 
celor două Camere, a 
unui grup 

 c)se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului si  a 
hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, 
ale plenului Senatului 
sau ale plenului celor 
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parlamentar sau a 
unui număr de cel 
puţin 50 de deputaţi 
sau de cel puţin 25 
de senatori; 
 

două Camere reunite 
ale Parlamentului   la 
sesizarea unuia dintre 
preşedinţii celor două 
Camere, a unui grup 
parlamentar sau a unui 
număr de cel puţin 50 
de deputaţi sau de cel 
puţin 25 de senatori. 
  

Autor: dep. Gabriel 
Andronache 

 
4.      “281 Curtea 

Constituţională se 
pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, 
a hotărârilor plenului 
Senatului şi a 
hotărârilor plenului 
celor două Camere 
reunite ale 
Parlamentului. 
Sesizarea poate fi 
făcută de preşedinţii 
celor două Camere, a 
unui grup 
parlamentar sau a 
unui număr de cel 

1. Pentru punerea în 
acord cu Decizia 
Curţii Constituţionale 
nr. 727/2012. 
2. Membrii comisiei 
au respins prin vot 
amendamentul 

Senatul 
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puţin 50 de deputaţi 
sau cel puţin 25 de 
senatori.” 
 

Autor: Grupul 
parlamentar al PDL 

 


