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06 Iulie 2018

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții
Constituționale, vineri, 6 iulie a.c., o sesizare de neconstituționalitate
asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Vă prezentăm textul integral al sesizării:

 

București, 6 iulie 2018

 

Domnului VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

În temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea
Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
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Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
formulez următoarea

 

SESIZARE  DE  NECONSTITUŢIONALITATE

asupra

Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii

 

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii a fost transmisă de către Parlament
Președintelui României în vederea promulgării la data de 29 iunie
2018. În opinia noastră, legea menționată a fost adoptată cu încălcarea
dispozițiilor art. 77 alin. (2), art. 64 și 147 alin. (4) din Constituție. De
asemenea, prin raportare la art. 77 alin. (2) din Legea fundamentală, 
Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii a fost adoptată și cu încălcarea
principiilor ce decurg din prevederile art. 1 alin. (4) și (5) și ale art. 61
alin. (1) coroborate cu cele ale art. 80 alin. (2) din Constituție, pentru
motivele prezentate mai jos.
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În aplicarea prevederilor art. 77 alin. (2) din Constituție,  la data de 22
iunie a.c. Președintele României a formulat o cerere de reexaminare cu
privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii. Motivele de reexaminare,
structurate în 24 puncte și dezvoltate pe 28 de pagini, ce vizau aspecte
referitoare la funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii și
afectarea rolului constituțional al acestuia, de garant al independenței
justiției,  la exercitarea mandatului de membru al acestei autorități
publice, precum și la funcționarea Inspecției Judiciare. Totodată, prin
cererea de reexaminare era semnalată existența unor norme
contradictorii, a unor trimiteri la dispoziții inexistente în conținutul
Legii nr. 317/2004, a unor dispoziții neclare și/sau necorelate între ele
și chiar a unor paralelisme legislative, toate vizând necesitatea
respectării normelor de tehnică legislativă de natură să asigure
coerența actului normativ.

Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată, a
reexaminat legea dedusă controlului de constituționalitate în 25-26
iunie a.c. Astfel, în data de 25 iunie a.c. legea a fost repartizată de
către Biroul permanent comisiei juridice, care a întocmit raportul în
ziua următoare; în 26 iunie a.c., legea a fost înscrisă pe ordinea de zi a
Camerei Deputaților, care, după ce a adoptat-o, a transmis-o Senatului,
spre dezbatere și adoptare. În aceeași zi, Biroul permanent al Senatului
a repartizat legea comisiei juridice care, în cursul zilei de 26 iunie
2018 a și adoptat raportul. În data de 27 iunie a.c. Senatul, în calitate
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de Cameră decizională, a adoptat legea dedusă controlului de
constituționalitate în forma transmisă inițial la promulgare, respingând
implicit cererea de reexaminare.

Deși motivele din cererea de reexaminare trimiteau la texte concrete
din legea criticată, din rapoartele comisiilor sesizate în fond ale
ambelor Camere ale Parlamentului nu rezultă care sunt rațiunile pentru
care s-a ajuns la soluția respingerii acestora. De asemenea, lipsa
acestor argumente ori a dezbaterii motivelor cererii de reexaminare
reiese și din dezbaterile plenului Camerei Deputaților. Spre deosebire
de Cameră, la Senat, plenul a respins, fără vreo motivare,
amendamentele formulate.

I. În ceea ce privește admisibilitatea prezentei sesizări

Prezenta sesizare vizează motive de neconstituționalitate extrinsecă
referitoare la respectarea normelor și principiilor constituționale
aplicabile în  procedura de adoptare a legilor. Astfel, prin Decizia nr.
334/2018, par. 32, Curtea Constituțională a statuat: „(...) Similar,
cererea de reexaminare formulată conform art. 77 alin. (2) din
Constituție are drept efect redeschiderea procedurii legislative, însă
numai în limitele cererii de reexaminare [Decizia nr. 63 din 13
februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 201 din 6 martie 2018, paragraful 47]. Parlamentul trebuie să
reexamineze toate textele de lege la care face referire cererea
Președintelui României, precum și pe cele care au legătură cu acestea,
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asigurându-se succesiunea logică a ideilor și coerența reglementării. În
acest context se impune a fi modificate chiar și unele dispoziții ale
legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de reexaminare,
dar care sunt în mod indisolubil legate de acestea [Decizia nr. 63 din
13 februarie 2018, paragraful 46]. Prin urmare, și în privința legii
adoptate ca urmare a admiterii cererii de reexaminare, în măsura în
care un text legal nu a format obiectul reexaminării, el nu poate forma
obiectul controlului de constituționalitate a legii reexaminate. De
asemenea, întrucât cererea de reexaminare nu este obligatorie pentru
Parlament, spre deosebire de decizia de neconstituționalitate, în cazul
în care Parlamentul o respinge sau o admite în parte, nu pot forma
obiect al controlului de constituționalitate dispozițiile legale
nereexaminate, și anume cele care nu au suferit niciun eveniment
legislativ în procedura de reexaminare. Prin urmare, indiferent că o
cerere de reexaminare a fost admisă/admisă în parte/respinsă, pot
forma obiectul controlului a priori de constituționalitate numai
dispozițiile legale supuse unor intervenții legislative în procedura de
reexaminare, precum și procedura de adoptare a legii în urma cererii
de reexaminare, cu titlu exemplificativ, reţinându-se cvorumul de
ședință, majoritatea de vot sau ordinea de sesizare a Camerelor
Parlamentului. În măsura în care titularii dreptului de sesizare a Curții
Constituționale prevăzuți la art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție
formulează o obiecție de neconstituționalitate fără a contesta diferența
specifică dintre varianta redacțională a legii reexaminate și cea inițială
a legii, Curtea urmează să constate inadmisibilitatea acesteia.”
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II. În ceea ce privește motivele de neconstituționalitate extrinsecă

1. După cum s-a stabilit constant în jurisprudența constituțională,
reexaminarea unei legi ca urmare a unei cereri formulate de
Președintele României implică o dezbatere specializată, limitată la
motivele/rațiunile/textele cuprinse în însăși această cerere.

Astfel, Curtea Constituțională a stabilit că „(...) relația dintre
Președintele României și Parlament este caracterizată printr-un dialog
constituțional permanent, iar în cadrul acestuia fiecare dintre cele două
autorități trebuie să colaboreze în mod loial, cu respectarea rolului lor
constituțional. Astfel, constituantul a acordat dreptul Președintelui de a
cere reexaminarea legii pentru a se putea corecta erorile materiale
comise în actul de legiferare sau pentru a se regândi o anumită soluție
legislativă atât pentru motive de constituționalitate, cât și de
oportunitate. Prin intermediul acestui mecanism constituțional se
deschide un dialog interinstituțional ce trebuie să fie guvernat de
normele constituționale referitoare la colaborarea loială între acestea.
În acest caz, Parlamentului îi revine rolul fie de a-și însuși
observațiile, fie de a le repudia, fie de a respinge la vot
propunerea/proiectul de lege, atunci când consideră că motivele
invocate sunt întemeiate, iar anvergura acestora determină caracterul
inacceptabil al legii. Prin urmare, dialogul constituțional are drept
efect redeschiderea procedurii legislative între aceste instituții, însă
numai în limitele cererii de reexaminare. (…) Rezultă că soluția
corectă care conciliază rolul preeminent al Parlamentului în procesul
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de legiferare și rolul Președintelui României de a sancționa punerea în
executare a legii este aceea ca dezbaterea parlamentară să fie reluată în
limitele cererii de reexaminare. Această soluție se sprijină pe dialogul
constituțional dintre cele două autorități publice, ce implică separarea
și echilibrul dintre funcțiile statului pe care acestea le exercită, pe
necesitatea respectării rolului lor constituțional și pe colaborarea
constituțională loială dintre acestea. (…) Așadar, pronunțarea
Parlamentului asupra legii, în limitele cererii de reexaminare, decurge
din art. 1 alin. (4) și (5), art. 61 alin. (1) și art. 80 alin. (2) din
Constituție, ceea ce înseamnă că art. 77 alin. (2) și (3) din Constituție
trebuie coroborat cu textele constituționale anterior referite.” (Decizia
nr. 63/2018, par. 47 și 48).

Totodată, printr-o jurisprudență constantă, Curtea Constituțională a
statuat:  „(…) printre atribuțiile Președintelui României în cadrul
raporturilor pe care acesta le are cu Parlamentul și care vizează
legiferarea este cererea de reexaminare a unei legi înainte de
promulgare. Potrivit art. 77 alin. (2) din Constituție, „înainte de
promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată,
reexaminarea legii”. Din examinarea dispozițiilor constituționale
rezultă că Președintele, în cadrul procedurii de promulgare, are
obligația de a analiza conținutul normativ al legii și de a constata dacă
au fost respectate prevederile regulamentare, constituționale sau
convenționale la care România este parte sau dacă interesul public,
realitățile sociale, economice sau politice justifică reglementarea
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adoptată de Parlament și supusă promulgării. Prin urmare, analiza
Președintelui poate viza, pe de o parte, aspecte de legalitate, deficiențe
ale legii legate de procedura de adoptare sau de conținutul său prin
raportare la acte normative interne sau internaționale în vigoare, fiind
necesară corelarea cu ansamblul reglementărilor interne și
armonizarea legislației naționale cu legislația europeană și cu tratatele
internaționale la care România este parte, precum și cu jurisprudența
Curții Europene a Drepturilor Omului [a se vedea și art. 6 alin. (1) din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative] și, pe de altă parte, aspecte de
oportunitate care privesc efectele economice, sociale, de mediu,
legislative și bugetare pe care le produc reglementările adoptate,
legiuitorul fiind obligat să fundamenteze temeinic soluțiile pe care le
cuprinde legea, pe baza unor documente de politici publice aprobate
de Parlament sau de Guvern [a se vedea și art. 6 alin. (4) din Legea nr.
24/2000]. 11. Reexaminarea poate fi cerută o singură dată, pentru
orice motiv - de formă/procedură sau de fond/conținut, cu privire la
legea în integralitatea sa sau pentru o parte dintre normele sale. Ca
urmare a formulării cererii de reexaminare, legea este retrimisă în
Parlament, care este obligat să reia procedura de legiferare și să
dezbată în plenul celor două Camere solicitările adresate de
Președinte. 12. Atât doctrina de specialitate, cât și jurisprudența Curții
Constituționale (a se vedea în acest sens Decizia nr. 355 din 4 aprilie
2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din
11 mai 2007, sau Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2015)
sunt în sensul că limitele sesizării Parlamentului pentru reexaminarea
legii sunt definite de cererea de reexaminare. Având în vedere scopul
cererii de reexaminare, respectiv îmbunătățirea actului normativ, nu se
poate admite ca reexaminarea să aibă drept consecință adoptarea unei
legi cu contradicții sau necorelări între texte, astfel că, în virtutea
regulilor de tehnică legislativă, necesitatea coerenței reglementării
impune completarea unor texte din lege care nu au făcut în mod expres
obiectul cererii de reexaminare. Această practică este în beneficiul
reglementării și nu afectează limitele reexaminării, admiterea unor
obiecții din cererea de reexaminare putând antrena modificări cu
privire la toate sau doar la unele dintre dispozițiile legii în cauză, ceea
ce impune corelarea tuturor prevederilor acesteia, chiar prin
eliminarea sau abrogarea unor texte.  13. Cu alte cuvinte, Curtea
constată că, în aplicarea normei constituționale a art. 77, Parlamentul
trebuie să reexamineze toate textele de lege la care face referire
cererea Președintelui României, precum și cele care au legătură cu
acestea, asigurându-se succesiunea logică a ideilor și coerența
reglementării. În acest context, se impune a fi modificate chiar și unele
dispoziții ale legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de
reexaminare, dar care sunt în mod indisolubil legate de acestea. În
cadrul acestei proceduri, în situația în care se dă o altă redactare unor
texte sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se
asigure corelările necesare dintre textele care au făcut obiectul cererii
de reexaminare a Președintelui României și celelalte dispoziții ale
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legii. Pentru aceleași rațiuni, dacă cererea de reexaminare vizează doar
aspecte punctuale sau dispoziții concrete din lege, iar, în economia
actului normativ, acestea se dovedesc a fi esențiale, întrucât constituie
fundamentul reglementării, lipsa lor afectând însăși filosofia actului
normativ, apare cu evidență faptul că înlăturarea, eliminarea lor va
prejudicia întregul act și va conduce la respingerea legii în ansamblul
său.  14. Având în vedere solicitările cuprinse în cererea Președintelui
României, în temeiul prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituție,
potrivit cărora este unica autoritate legiuitoare a țării, Parlamentul
poate adopta orice soluție pe care o consideră oportună și necesară.
Astfel, în urma reexaminării legii, Parlamentul poate admite în
întregime sau parțial solicitarea, modificând în totalitate sau o parte
din textele de lege cuprinse în cererea de reexaminare, precum și
dispozițiile legii care se impun a fi recorelate, sau poate să respingă
cererea de reexaminare (a se vedea în acest sens Decizia nr. 991 din 1
octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 682 din 6 octombrie 2008, sau Decizia nr. 81 din 27 februarie
2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din
14 martie 2013).” (Decizia nr. 30/2016, Decizia nr. 624/2016).

Așadar, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, întregul
mecanism constituțional al reexaminării este guvernat de principiul
colaborării loiale dintre Președinte și Parlament. Aplicat la dispozițiile
art. 77 alin. (2) din Constituție, principiul constituțional al colaborării
loiale dintre cele două autorități implică din partea Președintelui
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obligația de a formula o singură dată o asemenea solicitare către
Parlament, precum și necesitatea ca această cerere să fie motivată în
substanțialitatea sa. La rândul său, Parlamentul are obligația de a
dezbate legea în limitele cererii de reexaminare, analizând rând pe
rând motivele invocate de Președinte, analiză ce se va realiza cu
respectarea normelor constituționale și regulamentare aplicabile
procedurii de legiferare. În limitele mecanismului procedural deschis
prin cererea de reexaminare, Parlamentul poate lua orice decizie (de
admitere, respingere, modificare/completare a textelor/legii supuse
reexaminării).

În mod firesc, respectarea acestui cadru de acțiune trebuie să rezulte
fie din actele procedurale întocmite de organele de lucru ale
Camerelor (rapoarte sau avize ale comisiilor), fie din dezbaterile din
Plen și/sau comisii. În absența motivelor de respingere se poate
înțelege că cererea de reexaminare a făcut doar obiectul unei decizii
politice, care deși justificate, este insuficientă pentru a predetermina
caracterul pe deplin constituțional al unei dezbateri raportate la cadrul
procedural deschis prin dispozițiile art. 77 alin. (2) din Constituție. În
opinia noastră, un comportament loial al Parlamentului cu privire la
cererea de reexaminare a Președintelui României nu exclude
dezbaterea cu celeritate a acesteia (fiind chiar o cerință a
regulamentelor parlamentare – art. 137 din Regulamentul Camerei
Deputaților și art. 150 din Regulamentul Senatului), însă această
dezbatere implică și o explicitare oricât de sumară a motivelor, a
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rațiunilor avute în vedere în Parlament, exprimate prin instrumentele
procedurale de care acesta dispune (rapoarte/avize ale comisiilor,
dezbateri parlamentare, puncte de vedere exprimate de grupurile
parlamentare). În acest sens, elocvente sunt aceleași dispoziții
regulamentare mai sus indicate, ce trimit la regulile procedurii
legislative, atrăgând incidența acestora și în cazul procedurii în care
urmează să fie soluționată cererea de reexaminare. Astfel, potrivit art.
67 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, respectiv art. 74
alin. (2) din Regulamentul Senatului, raportul comisiei sesizate în fond
va cuprinde propuneri motivate privind admiterea fără modificări a
actului examinat, respingerea acestuia sau admiterea lui cu modificări
și/sau completări.

Or, în cazul legii deduse controlului de constituționalitate, din raportul
comisiei sesizate în fond (atât la Camera Deputaților, cât și la Senat)
această motivare a respingerii cererii de reexaminare lipsește. De
asemenea, din dezbaterile din Plenul Camerei Deputaților nu rezultă
că aceasta a dezbătut motivele de reexaminare cuprinse în cererea
Președintelui României. În opinia noastră, nici din dezbaterile Plenului
Senatului nu rezultă o asemenea împrejurare, câtă vreme în cadrul
acestora discuțiile s-au purtat în jurul unor aspecte procedurale, iar
raportul comisiei sesizate în fond nu cuprindea nicio motivare a
rațiunii respingerii cererii de reexaminare.

Absența oricăror motive de respingere a cererii de reexaminare în
cadrul raportului comisiei sesizate în fond conduce la ideea că aceasta
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nu și-a îndeplinit rolul  constituțional, cel statuat prin jurisprudența
Curții Constituționale, de a organiza și de a realiza actele pregătitoare
pentru Plenul fiecărei Camere. Această neregularitate procedurală ar fi
putut fi suplinită în ipoteza în care în plen ar fi existat dezbateri
specializate asupra motivelor cererii de reexaminare formulate de
Președintele României. În Plenul fiecăreia dintre cele două Camere au
existat dezbateri, însă acestea nu au vizat motivele cererii de
reexaminare, ci tocmai acest viciu de procedură, respectiv
imposibilitatea de a depune amendamente și inexistența motivelor
pentru respingerea cererii de reexaminare.

În concret, în absența motivelor ce justifică respingerea punctuală a
criticilor formulate de Președintele României, actul a cărui
reexaminare s-a solicitat nu a beneficiat de o reală reexaminare. De
aceea, se poate susține că în realitate, în lipsa unei dezbateri
specializate limitate la motivele de reexaminare, nu a fost supus la vot
actul normativ reexaminat, ci a fost supus la vot, pentru a doua oară,
însuși actul normativ a cărui reexaminare s-a solicitat, inclusiv textele
ce nu au făcut obiectul cererii de reexaminare, cu consecința încălcării
limitelor reexaminării.

Președintele României și-a exercitat dreptul constituțional de a
formula cerere de reexaminare în litera și în spiritul principiului
colaborării loiale și al dialogului interinstituțional. A înaintat
autorității legiuitoare argumente punctuale, concrete, cărora
Parlamentul nu le-a răspuns, nici prin analiza în cadrul comisiilor, nici
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prin dezbaterile în cadrul Plenului fiecărei Camere. În spiritul aceluiași
principiu constituțional, dar și ca expresie a raportului dintre două
autorități publice cu legitimitate egală, corelativ Parlamentului îi
incumba obligația minimală de a-și motiva soluția adoptată.
Parlamentul avea această responsabilitate  minimală cu atât mai mult
cu cât prin cererea de reexaminare Președintele României semnalează
că în conținutul legii criticate există norme contradictorii de natură să
creeze probleme în aplicare, iar pe de altă parte aceste dispoziții nu se
mai corelează nici cu Legea nr. 304/2004 și Legea nr. 303/2004 și nici
cu modificările aduse acestor legi prin proiectele de lege recent
adoptate în Parlament (pct. 4, pct. 9 și pct. 10 din cererea de
reexaminare).

Cu atât mai important este ca Parlamentul să realizeze o veritabilă
reexaminare prin contrapunerea unor motive, având în vedere că,
potrivit noii jurisprudențe, sesizarea Curții Constituționale pentru
motive de neconstituționalitate intrinsecă asupra dispozițiilor legale
cuprinse în forma inițială a legii, anterioare cererii de reexaminare, ar
fi inadmisibilă. Astfel, Curtea Constituțională a stabilit: „În această
etapă a promulgării, în condițiile art. 77 alin. (3) din Constituție, critici
de neconstituționalitate intrinsecă puteau fi formulate numai în
privința dispozițiilor legale reexaminate; or, în cazul de față, ca urmare
a respingerii cererii de reexaminare, nicio dispoziție legală nu a fost
reexaminată, astfel încât nu puteau fi aduse critici de
neconstituționalitate intrinsecă însăși dispozițiilor legale cuprinse în
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forma inițială a legii, anterioare cererii de reexaminare formulate.
Astfel de critici puteau fi formulate în perioada 21 decembrie 2017 - 9
ianuarie 2018, interval temporar care cuprinde dies a quodata trimiterii
legii spre promulgare şi dies a quem data expirării termenului ipotetic
de promulgare, aspect ce se încadrează în ipoteza a treia din paragraful
70 al Deciziei nr. 67 din 21 februarie 2018, cu referire la termenul de
20 zile de promulgare, conform art. 77 alin. (1) din Constituție, dat
fiind că termenul de promulgare a fost întrerupt, ca urmare a
formulării în prealabil a unei alte obiecții de neconstituționalitate,
soluționată prin Decizia nr. 52 din 1 februarie 2018.” (par. 33 din
Decizia nr. 334/2018).

Menționarea rațiunilor pentru care se adoptă o anumită soluție în
cadrul dezbaterilor din Parlament a cererii de reexaminare în limita
obiecțiilor formulate de Președintele României este indisolubil legată 
de principiile ce decurg din prevederile art. 1 alin. (4) și (5) și ale art.
61 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 80 alin. (2) din Constituție, toate
prin raportare la art. 77 alin. (2) din Legea fundamentală. Orice altă
interpretare ar face ca reexaminarea cerută de Președintele României
să fie pur formală, iar atribuția constituțională de care acesta dispune
potrivit art. 77 alin. (2) ar fi golită de conținut.

2. În Decizia nr. 251/2018 (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.
384 din 4 mai 2018), Curtea Constituțională a analizat criticile de
neconstituționalitate extrinsecă cu privire la modul în care prevederile
legii de modificare și completare a Legii nr. 317/2004 privind
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organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii au
fost puse de acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 61/2018.
Criticile de neconstituționalitate extrinseci formulate, prin raportare la
art. 1 alin. (5) din Constituția României, au vizat următoarele aspecte:

(i) nerespectarea termenului de 3 zile între data distribuirii raportului
comisiei și data dezbaterilor în plenul fiecărei Camere, prevăzut de
dispozițiile art. 69, coroborate cu art. 117 din Regulamentul Camerei
Deputaților, respectiv de dispozițiile art. 98, coroborate cu art. 113 din
Regulamentul Senatului, raportate la art. 1 alin. (5) din Constituție;

(ii) nerespectarea competenței comisiilor permanente în procedura
specială de reexaminare după controlul de constituționalitate, așa cum
aceasta este prevăzută de dispozițiile art. 134 din Regulamentul
Camerei Deputaților și de cele ale art. 149 din Regulamentul
Senatului, ambele raportate la art. 1 alin. (5) din Constituție.

Analizând primul motiv, instanța constituțională a arătat că o astfel de
critică vizează o problemă de aplicare a regulamentelor celor două
Camere și „dată fiind natura juridică a raportului adoptat de comisia
parlamentară, care, sub aspectul soluțiilor propuse, are caracter de
recomandare, momentul la care acest raport ajunge la cunoștința
membrilor Parlamentului nu are relevanță constituțională, doar Senatul
și Camera Deputaților, în plenul fiecărei Camere, având competență în
îndeplinirea atribuției de legiferare” (Decizia nr. 251/2018, paragrafele
72 - 73).



06.07.2018 Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/sesizare-de-neconstitutionalitate-asupra-legii-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-317-2004-privind-consiliul-superior-al-magistraturii1530869814 17/25

Cu privire la critica vizând competența comisiei speciale comune de a
pune în acord prevederile declarate neconstituționale cu Decizia Curții
Constituționale nr. 61/2018, Curtea a arătat că în procedura de
legiferare inițială, Biroul permanent al Camerei Deputaților a trimis
propunerea legislativă, pentru raport, la Comisia specială comună a
Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și
asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției, constituită în
temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017, astfel cum a
fost modificată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 95/2017,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 22
noiembrie 2017.

În continuare, Curtea a arătat că în temeiul art. 134 alin. (1) din
Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent al Camerei, „în
prima sa ședință care are loc după publicarea deciziei Curții
Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza
Comisia juridică, de disciplină și imunități și comisia permanentă
sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativă în
vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituționale”. De
asemenea, conform art. 149 alin. (1) din Regulamentul Senatului, „În
cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 146 lit. a) din
Constituția României, republicată, Senatul reexaminează prevederile
respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții
Constituționale. Senatul dezbate pe baza raportului Comisiei pentru
constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării
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hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului”. Așadar, din analiza
regulamentelor parlamentare se constată că Regulamentul Camerei
Deputaților prevede că pentru punerea în acord a dispozițiilor
declarate neconstituționale cu decizia Curții, este sesizată atât Comisia
juridică, de disciplină și imunități, cât și comisia permanentă sesizată
în fond. În cazul Senatului, competența aparține, conform
regulamentului, Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și
monitorizarea  hotărârilor CEDO. Curtea a arătat în continuare că „în
condițiile în care, în cazul elaborării Legii pentru modificarea și
completarea Legii nr. 317/2004, comisia sesizată în fond este, potrivit
art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, respectiv potrivit art.
68 din Regulamentul Senatului, fiecare coroborate cu art. 8 din
Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și
Senatului, Comisia specială comună a Camerei Deputaților și
Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității
legislative în domeniul justiției, rezultă că, în temeiul normelor
regulamentare, această comisie este competentă să reexamineze
prevederile declarate neconstituționale și să întocmească raportul pe
care, ulterior, îl prezintă plenului fiecărei Camere a Parlamentului.”
(Decizia nr. 251/2018, paragraful 68).

Așa cum am arătat, în data de 22 iunie 2018, Președintele României a
solicitat reexaminarea Legii de modificare și completare a Legii nr.
317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al
Magistraturii. În urma prezentării cererii de reexaminare în
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Parlamentul României, Biroul permanent al Camerei Deputaților a
decis trimiterea pentru raport la Comisia juridică, de disciplină și
imunități, care prin raportul său, a respins cererea de reexaminare a
Președintelui României. Conform raportului comisiei juridice, de
disciplină și imunități a Camerei Deputaților, se arată că aceasta a fost
sesizată în baza art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu
următorul conținut: „Art. 137. (1) Reexaminarea legii de către Camera
Deputaților, în urma cererii făcute de Președintele României, în
temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, va avea
loc în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se
efectuează mai întâi de Camera Deputaților, dacă aceasta a fost prima
Cameră sesizată, după care se trimite legea adoptată Senatului, care va
decide definitiv. În situația în care Camera Deputaților este Cameră
decizională, legea adoptată se trimite Președintelui în vederea
promulgării. (2) Reexaminarea legii pe baza cererii Președintelui
României se face cu respectarea procedurii legislative. (3) Raportul
comisiei, cu privire la solicitările formulate de Președintele României
cuprinse în cererea de reexaminare, va cuprinde una dintre cele 3
variante: a) propunerea de adoptare a legii modificate și completate în
întregime sau parțial, în sensul cerut de Președinte în cererea de
reexaminare; b) propunerea de adoptare a legii în forma adoptată
inițial de Parlament, în cazul în care se resping solicitările formulate în
cererea de reexaminare; c) propunerea de respingere a legii. (4) În
cazul în care solicitările din cererea de reexaminare sunt acceptate, în
parte sau în totalitate, comisia va formula textele corespunzătoare și
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raportul va cuprinde toate amendamentele admise și respinse depuse
de deputați. Textele propuse trebuie să aibă legătură cu solicitările din
cererea de reexaminare și să asigure corelarea tehnico-legislativă a
tuturor dispozițiilor legii. În cazul în care se resping solicitările
formulate în cererea de reexaminare, raportul nu va mai cuprinde
amendamentele depuse. (5) Se supun dezbaterii plenului Camerei
Deputaților, după regulile procedurii legislative, propunerile Comisiei
sesizate în fond de adoptare a legii modificate sau completate în
întregime sau parțial, în sensul solicitărilor formulate de Președintele
României cuprinse în cererea de reexaminare, sau, după caz,
propunerile Comisiei de adoptare a legii în forma adoptată inițial, în
cazul respingerii solicitărilor cuprinse în cererea de reexaminare. În
ședința dedicată votului final se votează legea în ansamblul ei. Dacă
nicio formă a legii supusă aprobării nu este adoptată de Cameră, legea
este respinsă. (6) În situația în care propunerea de respingere a legii nu
întrunește numărul de voturi necesar adoptării, se restituie comisiei în
vederea reexaminării, avându-se în vedere încadrarea în termenul
prevăzut la alin. (1).”

Observăm că textul face trimitere la „respectarea procedurii
legislative” și la propunerile „comisiei sesizate în fond”. În mod
similar, la nivelul Senatului, în data de 26 iunie 2018, a fost sesizată
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări. Art. 150
din Regulamentul Senatului care prevede dispoziții referitoare la
reexaminarea unei legi, are următorul cuprins: „Art. 150. (1) În cazul
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în care Președintele României cere, înainte de promulgare,
reexaminarea unei legi adoptate prima dată de către Senat, cererea va
fi înscrisă în termen de cel mult 30 de zile în proiectul ordinii de zi a
Senatului. (2) Reexaminarea legii pe baza cererii Președintelui
României se face cu respectarea procedurii legislative”.

Astfel, ambele texte ale regulamentelor parlamentare fac trimitere la
„respectarea procedurii legislative”, dar competența comisiei comune
este una specială. Așa cum se prevede și în Hotărârea Parlamentului
nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei
Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea
stabilității legislative în domeniul justiției, unul dintre obiectivele
comisiei prevăzut de art. 1 lit. j) din Hotărârea Parlamentului nr.
69/2018, obiectiv introdus chiar prin Hotărârea Parlamentului nr.
95/2017, arată că „examinarea, modificarea și completarea, după caz,
a tuturor actelor normative cu incidență asupra justiției, în vederea
reformării sistemului judiciar, aflate în procedură parlamentară,
precum și a celor ce urmează a intra în procedură parlamentară, pe
toată perioada desfășurării activității Comisiei speciale și care vor fi
transmise acesteia”.

În Decizia nr. 828/2017, analizând critici de constituționalitate ale
Hotărârii Parlamentului nr. 69/2018, cu referire la obiectivele comisiei
speciale comune, Curtea a reținut că această comisie „are ca obiectiv,
printre altele, examinarea, modificarea și completarea, după caz, a
tuturor actelor normative cu incidență asupra justiției, în vederea
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reformării sistemului judiciar, sens în care proiectele/propunerile
legislative aflate în procedură parlamentară, precum și cele ce urmează
a intra în această procedură pe toată durata desfășurării activității
Comisiei speciale vor fi transmise acesteia”.

În aceste condiții, atât timp cât această Comisie specială comună a
Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și
asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției funcționa,
aceasta era competentă să examineze legea criticată, reintrată în
procedura parlamentară ca urmare a formulării unei cereri de
reexaminare de către Președintele României.

În consecință, similar modului în care legea a fost trimisă comisiei
speciale comune pentru a fi pusă în acord cu Decizia Curții
Constituționale nr. 61/2018, aceasta trebuia să fie trimisă aceleiași
comisii pentru reexaminarea dispozițiilor invocate în cererea de
reexaminare a Președintelui României. O atare soluție este pe deplin
justificată prin competența comisiei speciale comune, aceasta având
drept obiectiv modificarea și completarea legilor justiției, chiar Curtea
Constituțională arătând că s-a avut în vedere „criteriul coerenței,
completitudinii și unității actului legislativ, specific acestor categorii
de comisii” (Decizia nr. 252/2018, paragraful 157).

Mai mult, Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților
și Senatului, art. 21 alin. 3 prevede că: „Cererile de reexaminare a
legilor adoptate în ședințe comune se trimit spre dezbatere și avizare
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comisiilor sesizate inițial în fond. Cererile de reexaminare a legilor
pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea se trimit spre dezbatere
și avizare comisiilor în a căror competență intră materia reglementată
de respectivele legi”. Astfel, inclusiv acest regulament, în situațiile
activităților comune, prevede faptul că cererile de reexaminare trebuie
să fie transmise spre dezbatere și avizare comisiilor sesizate inițial în
fond, tocmai pentru a asigura coerența procesului legislativ și faptul că
există o continuitate la nivelul structurii care analizează respectiva
lege.

Competența acestei comisii speciale comune nu este doar una
prevăzută în Hotărârea Parlamentului nr. 69/2018 prin care aceasta a
fost înființată, ci a fost confirmată chiar prin Decizia Curții
Constituționale nr. 251/2018, motiv pentru care rezultă că inclusiv
reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.
317/2004 era de competența Comisiei speciale comune pentru
sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în
domeniul justiției. Sesizarea comisiilor permanente din cele două
camere încalcă jurisprudența Curții Constituționale (Decizia nr.
251/2018, Decizia nr. 828/2017 și Decizia nr. 252/2018) și competența
comisiei speciale comune, așa cum aceasta a fost reținută de instanța
constituțională, aducând atingere dispozițiilor art. 147 alin. (4) din
Legea fundamentală, conform cărora „Deciziile Curții Constituționale
se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării,
deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor”. În
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plus, încălcarea competenței comisiei speciale comune a Camerei
Deputaților și Senatului, așa cum aceasta a fost reținută în deciziile
Curții Constituționale anterior amintite, aduce atingere și art. 1 alin.
(5), în ceea ce privește principiul supremației Constituției. În cazul de
față, transmiterea greșită a legii aflate în procedură de reexaminare ca
urmare a formulării unei cereri de reexaminare, către comisiile
permanente ale fiecăreia dintre cele două Camere nu are relevanța
unor simple încălcări ale regulamentelor, respectiv ale competenței
comisiei speciale comune, ci încalcă chiar deciziile instanței
constituționale, afectând întreaga procedură legislativă.

Drept consecință, prin adoptarea legii de modificare și completare a
Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Superior al Magistraturii în modalitatea realizată de legiuitor, sunt
încălcate art. 1 alin. (5), ale art. 64 alin. (4) și ale art. 147 alin. (4) din
Constituția României.

În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteți sesizarea
de neconstituționalitate și să constatați că Legea pentru modificarea și
completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, prin modul în care a fost adoptată, este
neconstituțională.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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