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În ziua de 14 decembrie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.35 alin.(2) din Legea nr.269/2003 privind Statutul
Corpului diplomatic şi consular al României, având următorul cuprins:

- Art.35 alin.(2): „(2) Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, precum şi condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului se stabilesc prin ordin al
ministrului afacerilor externe.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că dispozițiile art.35 alin.(2) din Legea nr.269/2003
privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României sunt neconstituționale.

În argumentarea soluției pronunțate, Curtea a reținut că aspectele care cad sub incidența normei criticate  vizează elemente esențiale ale raporturilor de serviciu, care se referă
în mod intrinsec la statutul juridic al membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, astfel încât nu pot fi reglementate decât prin lege organică, potrivit art.73 alin.(3) lit. j)
din Constituţie. Or, prin delegarea unei atribuţii ce aparţine în exclusivitate legiuitorului către un membru al Guvernului, sunt încălcate şi prevederile art.1 alin.(4) din Constituţie
referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, precum şi art.1 alin.(5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la previzibilitatea şi accesibilitatea legii.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională,
respectiv Curții de Apel București – Secţia a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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