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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 21.08.2001
Nr. 342 B.P.

R A P O R T
asupra Deciziei Curţii Constituţionale nr.104/11.04.2001

referitoare la constituţionalitatea Legii privind protecţia

 informaţiilor clasificate.

Cu adresa nr.342 B.P. din 7 mai 2001, înregistrată sub
nr.613 din 7 mai 2001, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a trimis
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, spre examinare, Decizia
Curţii Constituţionale nr.104/11.04.2001 referitoare la
constituţionalitatea Legii privind protecţia informaţiilor clasificate.

Potrivit adresei de investire, în şedinţa din 21 august 2001,
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a analizat conţinutul deciziei
Curţii Constituţionale şi a constatat următoarele:

- Curtea Constituţională a fost sesizată, în temeiul
dispoziţiilor art.144 lit.a) din Constituţie, de către un grup de 62 de
deputaţi, să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii privind protecţia
informaţiilor clasificate, adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în
şedinţa comună din 7 martie 2001;

- sesizarea face referire atât la ansamblul Legii privind
protecţia informaţiilor clasificate, susţinându-se că aceasta a fost adoptată
cu încălcarea reglementărilor constituţionale privind procedura de
legiferare, cât şi la conţinutul unora dintre dispoziţiile legii, pe care le
consideră contrare prevederilor  Constituţiei.

 De asemenea, adoptarea s-a făcut şi cu încălcarea unor
reglementări din  Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, ca şi a practicii Curţii Europene a Drepturilor
Omului;
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- prin Decizia nr.104 din 11 aprilie 2001, Curtea
Constituţională, reţinând că aspectele legate de procedura de legiferare
au prioritate, întrucât acestea vizează ansamblul legii, iar eventuala
constatare a nerespectării unor norme de procedură constituţională
prevalează,  faţă de examinarea fondului reglementării, şi-a  axat
controlul de constituţionalitate, pe primul aspect prevăzut în sesizare;

- ca urmare a  examinării sesizării formulate de către cei 62
de deputaţi, a punctelor de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor
şi Guvernului, precum şi a  consultării întregii documentaţii pusă la
dispoziţie de către cele două Camere, reţinându-se încălcarea
prevederilor art.74 alin.(1), art.75, art.76 alin.(1) şi alin. (2) din
Constituţia României, referitoare la procedura de legiferare, Curtea
Constituţională constată că Legea privind protecţia informaţiilor
clasificate este neconstituţională.

În urma examinării Deciziei  Curţii Constituţionale
nr.104/2001 şi a punctelor de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor,
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au constatat că
obiecţiile referitoare la încălcarea procedurii de legiferare sunt
îndreptăţite.

Faţă de aceste considerente, în conformitate cu prevederile
art.124 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi, cu unanimitate de voturi, au hotărât să
propună plenului Camerei Deputaţilor admiterea obiecţiei de
neconstituţionalitate a Legii privind protecţia informaţiilor
clasificate, astfel cum a fost constatată de Curtea Constituţională.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art.145 alin.(1)
din Constituţia României şi ale art.124 alin.(4) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, obiecţia de neconstituţionalitate a Curţii
Constituţionale este înlăturată numai în cazul în care atât Camera
Deputaţilor cât şi Senatul adoptă legea în aceeaşi formă cu o majoritate
de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

În cazul în care în una dintre Camere nu se obţine
majoritatea de două treimi prevăzută de art.145 alin.(1) din Constituţie,
legea nu se mai trimite la promulgare.

              PREŞEDINTE,                          SECRETAR,

             dr. Ionel Olteanu                      Carmen Dumitriu


