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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
I. În ziua de 15 iulie 2015, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit. 
l) din Constituţia României şi al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona sesizarea 
formulată de un număr de 44 senatori referitoare la neconstituționalitatea 
dispozițiilor Hotărârii Senatului nr.48 din 22 iunie 2015 privind constituirea Comisiei 
speciale a Senatului pentru evaluarea stării democrației și a statului de drept în 
România. 
 
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca 
neîntemeiată, sesizarea de neconstituţionalitate şi a constatat că Hotărârea 
Senatului nr.48 din 22 iunie 2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului 
pentru evaluarea stării democrației și a statului de drept este constituţională în 
raport de criticile formulate. 
 
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Senatului. 
 
 
II. În cadrul aceleiași ședințe,  Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul 
art.146 lit.c) din Constituţia României şi al art.27 din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere sesizarea 
formulată de un număr de 105 deputați aparținând Grupului Parlamentar al 
Partidului Național Liberal, referitoare la neconstituționalitatea dispozițiilor art.157 
alin.(7) din Regulamentul Camerei Deputaților și a Hotărârii Camerei Deputaților 
nr.53 din 9 iunie 2015 privind cererea de urmărire penală a domnului Victor Viorel 
Ponta, prim-ministru al Guvernului României și actual membru al Camerei 
Deputaților, în Dosarul nr.122/P/2012. 
 
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi,  
1. A respins, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituţionalitate a dispozițiilor  
art.157 alin.(7) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi a constatat că acestea sunt 
constituţionale în raport de criticile formulate.  
2. A respins, ca inadmisibilă, sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
Hotărârii Camerei Deputaților nr.53 din 9 iunie 2015 privind cererea de urmărire 
penală a domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru al României şi actual membru 
al Camerei Deputaţilor,  în dosarul nr.122/P/2012. 
 
Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Camerei Deputaților. 

 



III. În aceeași zi, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din 
Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a se pronunța asupra excepției 
de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2015 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, excepţie formulată de 
Avocatul Poporului. 
 
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, 
1. A respins, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
pct.8 (viii) al art.I pct.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2015, cât 
priveşte teza „nu se restituie în cazul în care, la solicitarea operatorului economic, 
instanţa de judecată anulează procesul -verbal de constatare a contravenţiei.”  
2. A respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate cât priveşte celelalte 
dispoziţii ale pct.8 (viii) al art.I pct.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2015 şi a constatat că acestea sunt constituţionale în raport de criticile 
formulate.  
 
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale 
Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului. 
 
 
 
Argumentaţiile reţinute în motivările soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii 
Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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