
 
 
 
 
 

 
 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

L E G E 
 
 

pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii Constituţionale în vederea punerii de 
acord cu Deciziile Curţii Constituţionale nr. 53/2011, 54/2011 
si 738/2012  
 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. - Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 
1. Alin. (1) al art. 2 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
”(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.” 

 



 2

2. Litera c) pct. A alin. (1) de la art. 11 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor 
Parlamentului si a hotărârilor 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 de cel puţin 25 de senatori;” 

 
3. Alin. (3) al art. 11 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„ (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 publicării deciziile şi hotărârile 
Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai 
pentru viitor” 

 
4. După alin. (3) al art. 11 se introduce un nou alineat, 

alin. (4), cu următorul cuprins: 
„(4) În situaţiile în care legislaţia cuprinde prevederi asupra 

cărora Curtea nu s-a pronunţat, nefiind sesizată, dar al căror 
conţinut este identic sau similar cu al altor prevederi declarate 
neconstituţionale prin decizii ale Curţii Constituţionale, 
Parlamentul sau Guvernul, după caz, va examina conformitatea 
legislaţiei cu deciziile Curţii Constituţionale.” 

 
5. Alin. (1) al art. 27, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(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.” 
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6. După pct. 4 de la secţiunea a 2-a a Capitolului III, se 
introduce pct. 41 cu următorul cuprins: 

„41. Controlul constituţionalităţii hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, ale plenului Senatului şi ale plenului celor 
două Camere reunite ale Parlamentului. 

 
Art. 281 - (1) Curtea Constituţională se pronunţă asupra 

constituţionalităţii hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, ale 
plenului Senatului şi ale plenului celor două Camere reunite ale 
Parlamentului, care afectează valori, reguli şi principii 
constituţionale sau, după caz, organizarea şi funcţionarea 
autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional. 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. 

(2) În cazul în care sesizarea se face de parlamentari, ea se 
trimite Curţii Constituţionale de către secretarul general al Camerei 
din care aceştia fac parte, în ziua depunerii, iar Curtea 
Constituţională o va comunica, în termen de 24 de ore de la 
înregistrare, preşedinţilor celor două Camere, cu precizarea datei 
când va avea loc dezbaterea. 

(3) Până la data dezbaterii, preşedinţii Camerelor pot 
comunica punctul de vedere al birourilor permanente. 

 
Art. 282 - (1) Dezbaterea are loc în plenul Curţii 

Constituţionale, pe baza sesizării şi a punctelor de vedere primite. 
(2) Decizia se pronunţă cu votul majorităţii judecătorilor 

Curţii şi se aduce la cunoştinţă Camerei a cărei hotărâre a fost 
dezbătută sau celor două Camere ale Parlamentului în cazul unei 
hotărâri a plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului. 

(3) Dacă prin decizie se constată neconstituţionalitatea 
hotărârilor prevăzute la alin. (1) al art. 281, Camera sesizată sau, 
după caz plenul reunit ale celor două Camere, reexaminează, în 
termen de 45 de zile, aceste hotărâri, pentru punerea lor de acord 
cu prevederile Constituţiei. Pe durata acestui termen, hotărârile 
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declarate neconstituţionale sunt suspendate. La expirarea 
termenului de 45 de zile, hotărârile declarate neconstituţionale îşi 
încetează efectele juridice.” 
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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. 

 
 
 
 
PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 
 
 


