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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

I. În ziua de 15 iulie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului 

anterior promulgării, a luat în dezbatere: 

A. Obiecția de neconstituționalitate privind prevederile Legii pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor 

facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare 

nebancare anumitor categorii de debitori, obiecţie formulată de deputaţi aparţinând 

Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal; 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a 

admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități 

pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare 

anumitor categorii de debitori este neconstituţională, în ansamblul său, fiind contrară  

principiului bicameralismului, prevăzut de art.61 alin.(2) din Constituție.  

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui 

României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru. 

 

B. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie 

Ziua Tratatului de la Trianon, obiecție formulată de Președintele României; 

 



În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a 

respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea 

pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon este constituțională 

în raport cu criticile formulate. 

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui 

României. 

 

C. Obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii privind respingerea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare 

a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind 

alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea 

nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

obiecție formulată de Guvernul României; 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a 

respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituționalitate şi a constatat că Legea 

privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea 

intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 

alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap este constituţională în raport cu criticile formulate.   

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui 

României. 

 

D. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind acordarea de măști pentru 

protecția cetățenilor români de virusul COVID-19, obiecție formulată de Guvernul 

României. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a 

respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea 



privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19 

este constituțională în raport cu criticile formulate. 

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui 

României. 

 

II. De asemenea, Plenul Curții Constituționale s-a pronunţat asupra excepţiei 

de neconstituţionalitate a prevederilor art.18 indice 1 alin.(4) din titlul VII al Legii 

nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 

măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.653 din 22 

iulie 2005, potrivit cărora „Titlurile de despăgubire se valorifică în termen de 3 ani 

de la data emiterii, care însă nu expiră mai devreme de 12 luni de la prima şedinţă 

de tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea". 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis 

excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art.18 

indice 1 alin.(4) din Titlul VII al Legii nr.247/2005, care condiţionează însuşi dreptul 

la despăgubiri al deţinătorilor de titluri de despăgubire de exercitarea dreptului de 

opţiune pentru o anumită modalitate de despăgubire, este neconstituţională. 

 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 Curtea de Apel Bucureşti. 

 

III. Cu privire la cererea de soluționare a conflictului juridic de natură 

constituțională dintre Parlamentul României – Senat, pe de o parte, și Ministerul 

Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire 

și Criminalistică, pe de altă parte, cerere formulată de președintele Senatului, 

  Curtea Constituțională a decis amânarea deliberărilor pentru data de 15 

septembrie 2020. 

 

 

•  



 

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții 

Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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