
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

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: 

 

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 2. – (1) Curtea Constituţională asigură controlul 

constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor 

Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor 

plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale 

Parlamentului, precum şi a ordonanţelor Guvernului.” 
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2. La articolul 11, alineatul (1), litera c) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor 

Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor 

plenului Senatului şi a hotărârilor 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. La Secţiunea a 2-a, titlul punctului 4 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Controlul constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, a 

hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului 

şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului” 
 

4. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Sesizarea Curţii Constituţionale asupra hotărârilor 

plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a 

hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului se 

formulează în maximum 15 zile de la publicarea acestora în Monitorul 

Oficial al României, Partea I.” 
 

5. La articolul 28, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(2) Decizia se pronunţă cu votul majorităţii judecătorilor Curţii 

şi se aduce la cunoştinţa Camerei al cărei regulament sau hotărâre au 

fost dezbătute. 

(3) Dacă prin decizie se constată neconstituţionalitatea unor 

dispoziţii ale regulamentului sau hotărârii criticate, Camera sesizată va 

reexamina, în termen de 45 de zile, aceste dispoziţii, pentru punerea lor 

de acord cu prevederile Constituţiei. Pe durata acestui termen, 

dispoziţiile din regulament sau hotărâre declarate neconstituţionale sunt 

suspendate. La expirarea termenului de 45 de zile, dispoziţiile declarate 

neconstituţionale îşi încetează efectele juridice.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 27 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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