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                                                         PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                             CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 28 martie 2017 
                   Nr. Pl- x 147/2017 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea �i completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea �i 

func�ionarea Cur�ii Constitu�ionale 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgen�ă, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea �i func�ionarea Cur�ii Constitu�ionale, trimisă cu 
adresa nr. Pl-x 147 din 28 februarie 2017 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/359 din 2 martie  2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 113 din 3 martie 2017, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa 
legislativă. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.47/1992, în sensul instituirii 
unor măsuri prin care să se elimine, anticipat, orice posibilităţi de exercitare a unei presiuni asupra judecătorilor Curţii 
Constituţionale, precum şi introducerea unei prevederi care aplică judecătorilor Curţii Constituţionale un regim similar 
celui prevăzut pentru judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la terminarea mandatului prin expirarea termenului 
pentru care s-a făcut numirea. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive �i avizul Consiliului Legislativ  în şedinţa din 28 martie 2017.  
 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 adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
47/1992 privind organizarea �i func�ionarea Cur�ii Constitu�ionale , cu amendamentele redate în Anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport. 

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

                      
                                                  PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 

 
       Eugen NICOLICEA                                Stelu�a Gustica CĂTĂNICIU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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AMENDAMENTE ADMISE 
Anexa 

 
Nr. 
crt. 

Text Legea nr.47/1992 Text propunere legislativă Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea �i 
completarea Legii nr. 47/1992 
privind organizarea �i 
func�ionarea Cur�ii 
Constitu�ionale  

Nemodificat     

2.  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 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 ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

3.  1. Articolul 66 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Nemodificat     

4. Art. 66 (1)Judecătorii Curţii 
Constituţionale nu pot fi arestaţi 
sau trimişi în judecată penală 
decât cu aprobarea Biroului 
permanent al Camerei 
Deputaţilor, al Senatului sau 
a Preşedintelui României, 

Art. 66. (1)Judecătorii Curţii nu 
pot fi urmăriţi penal, reţinuţi, 
arestaţi sau percheziţionaţi sau 
trimişi în judecată penală decât 
cu încuviinţarea plenului Curţii 
Constituţionale, la cererea 
ministrului justiţiei, sesizat de 

Art. 66. (1)Judecătorii Curţii 
nu pot fi urmăriţi penal, 
reţinuţi, arestaţi  
percheziţionaţi sau trimişi în 
judecată penală decât cu 
încuviinţarea plenului Curţii 
Constituţionale, la cererea 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
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după caz, la cererea 
procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 

procurorul general al Parchetului 
de pe lângă înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 

 

ministrului justiţiei, sesizat 
de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

5. (2)Competenţa de judecată 
pentru infracţiunile săvârşite de 
judecătorii Curţii 
Constituţionale aparţine Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

(2)Încuviinţarea prevăzută la 
alineatul precedent se dă cu 
votul a două treimi din numărul 
judecătorilor Curţii 
Constituţionale, după ascultarea 
judecătorului în cauză. 

 

(2)Încuviinţarea prevăzută la 
alin. (1) se dă cu votul a 
două treimi din numărul 
judecătorilor Curţii 
Constituţionale, după 
ascultarea judecătorului în 
cauză. 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

Pentru respectarea 
uzan�elor legislative 

6. (3)De la data trimiterii în 
judecată penală, judecătorul 
Curţii Constituţionale este 
suspendat de drept din funcţia 
sa. În caz de condamnare 
definitivă, el este exclus de 
drept, iar în caz de achitare, 
suspendarea încetează. 

(3)Pentru infracţiuni săvârşite de 
judecătorii Curţii, urmărirea 
penală şi trimiterea în judecată se 
face numai de către Parchetul de 
pe lângă înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie iar competenţa de 
judecată aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie 

(3)Pentru infracţiuni 
săvârşite de judecătorii 
Curţii, urmărirea penală şi 
trimiterea în judecată se fac 
numai de către Parchetul de 
pe lângă înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie iar 
competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

Pentru exprimarea 
gramaticală corectă. 

7.  (4)În caz de infracţiune 
flagrantă, judecătorii Curţii pot fi 

(4)În caz de infracţiune 
flagrantă, judecătorii Curţii 

Este necesară 
eliminarea 
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reţinuţi şi supuşi percheziţiei, 
ministrul justiţiei informându-l 
de îndată pe preşedintele Curţii 
Constituţionale şi solicitând, 
dacă este cazul, încuviinţarea 
Curţii pentru urmărirea 
penală şi arestarea prevăzute 
la alin. (1). 

pot fi reţinuţi şi supuşi 
percheziţiei, ministrul 
justiţiei informându-l de 
îndată pe preşedintele Curţii 
Constituţionale.  

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

sintagmei finale, 
aceasta fiind 
superfluă. 

8.  (5)Judecătorul trimis în judecată 
penală poate fi suspendat prin 
decizia plenului Curţii 
Constituţionale adoptată cu votul 
a două treimi din membrii Curţii. 
In cazul unei decizii de achitare, 
suspendarea încetează, iar în 
cazul unei decizii definitive de 
condamnare, mandatul de 
judecător al Curţii încetează de 
drept.'’’ 

Nemodificat     

9.   2.Alineatul (3) al articolului 
68 se modifică �i va avea 
următorul cuprins: 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

 

10. (3)În cazul în care perioada 
pentru care a fost numit noul 
judecător, potrivit alin. (2), este 
mai mică de 3 ani, acesta va 
putea fi numit, la reînnoirea 
Curţii Constituţionale, pentru 
un mandat complet de 9 ani. 

 (3) Judecătorul care a fost 
numit pentru restul de 
mandat al unui alt 
judecător va putea fi 
numit, la reînnoirea Cur�ii 
Constitu�ionale, pentru un 
mandat complet de 9 ani. 

Textul ini�ial al alin. 
(3) al art. 68 este 
vetust, fiind conceput 
pentru perioada de 
început a Cur�ii 
Constitu�ionale, 
(1992), când 
mandatele 
judecătorilor aveau 
lungimi diferite, în 
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Autor: Dep. Florin Iordache scopul de a fi 
respectate prevederile 
constitu�ionale 
privind lungimea de 9 
ani a mandatului �i 
înnoirea cu o treime a 
Cur�ii, din 3 în 3 
ani. La acest moment, 
nu numai că nu mai 
are nicio ra�iune, dar 
instituie o îngrădire a 
posibilită�ii de a 
ocupa func�ia de 
judecător 
constitu�ional, care 
adaugă la textul 
Constitu�iei �i, 
deci, are un evident 
poten�ial 
neconstitu�ional în 
raport cu art. 142 din 
Constitu�ie. 

11.  2. La articolul 69, după 
alineatul (3), se introduce 
un alineat nou, alin. (4), 
care va avea următorul 
cuprins: 

3. După alineatul (3) al 
articolului 69 se introduce 
un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

12.  „(4) După încetarea mandatului 
ca urmare a expirării termenului 
pentru care au fost numit, 
judecătorul Curţii 
Constituţionale poate opta pentru 
intrarea în avocatură sau 
notariat, fară examen.'’'' 

„(4) După încetarea 
mandatului ca urmare a 
expirării termenului pentru 
care a fost numit, judecătorul 
Curţii Constituţionale poate 
opta pentru intrarea în 
avocatură sau notariat, fără 
examen.'’'' 
 

Pentru respectarea 
regulilor gramaticale. 
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Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

13.   4.Articolul 71 se modifică �i 
va avea următorul cuprins: 
Autor: Dep. Florin Iordache 

 

14. Art. 71 
(1)La încetarea mandatului, ca 
urmare a expirării termenului 
acestuia sau a imposibilităţii 
exercitării sale din motive de 
sănătate, judecătorii Curţii 
Constituţionale beneficiază de o 
sumă egală cu indemnizaţia 
netă pe 6 luni de activitate. 

 

 Art. 71. - (1)Judecătorii 
Cur�ii Constitu�ionale cu o 
vechime în activitatea 
juridică sau în învă�ământul 
juridic superior de cel pu�in 
25 de ani, indiferent de 
vârstă �i de data pensionării, 
beneficiază, la cerere, de 
pensie de serviciu egală cu 
80% din baza de calcul 
reprezentată de 
indemniza�ia de încadrare 
brută lunară �i sporurile 
avute. Pentru fiecare an care 
depă�e�te vechimea 
men�ionată, la cuantumul 
pensiei se adaugă câte 1% 
din baza de calcul, fără a o 
putea depă�i. Pensia astfel 
stabilită se actualizează în 
raport cu indemniza�ia de 
încadrare brută lunară �i 
sporurile aferente ale 
judecătorilor Cur�ii 
Constitu�ionale. 

Modificarea este 
necesară pentru 
punerea de acord a 
textelor legii cu 
Decizia Cur�ii 
Constitu�ionale nr. 
262/2016. 

15. (2)Judecătorii Curţii 
Constituţionale, la data 
pensionării sau recalculării 

 (2) În ipoteza în care 
calitatea de pensionar a fost 
dobândită înainte de intrarea 
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pensiilor anterior stabilite, 
beneficiază de pensie de 
serviciu egală cu 80% din 
indemnizaţia lor brută lunară. 
Pensia astfel stabilită se 
actualizează în raport cu 
indemnizaţia judecătorilor 
Curţii Constituţionale şi se 
impozitează potrivit legii. 

în exerci�iul mandatului, 
pensia aflată în plată se 
recalculează potrivit 
prevederilor alin. (1).  

16. (3)Judecătorii Curţii 
Constituţionale au dreptul la 
paşaport diplomatic, în 
condiţiile legii. 

 (3)Pensia de serviciu poate fi 
cumulată cu orice venituri 
realizate. 

 

17.   (4)Beneficiarii pensiilor 
aflate în plată pot opta pentru 
pensia de serviciu potrivit 
prevederilor prevăzute la 
alin. (1). 

 

18.   (5) La încetarea mandatului, 
ca urmare a expirării 
termenului acestuia sau a 
imposibilită�ii exercitării 
sale din motive de sănătate, 
judecătorii Cur�ii 
Constitu�ionale beneficiază 
de o sumă egală cu 
indemniza�ia netă de 6 luni 
de activitate. 

 

19.   (6)Judecătorii Cur�ii 
Constitu�ionale au dreptul 
la pa�aport diplomatic, în 
condi�iile legii. 
Autor: Dep. Florin Iordache 
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Consilier parlamentar, Paul �erban 
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