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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
Prezenta culegere este adresat , cu prec dere, studen ilor Facult ii de Drept şi se 

doreşte a fi un instrument util pentru derularea în condi ii optime a activit ilor specifice de 
seminar la disciplina „Drept administrativ”. 

În mod firesc, dezbaterea unor situa ii juridice complexe sau solu ionarea de spe e 
presupune şi „dotarea” studentului cu instrumente corespunz toare unui asemenea demers, 
inclusiv de inerea legisla iei şi a jurispruden ei relevante. 

Din acest punct de vedere, jurispruden a Cur ii Constitu ionale (ca, de altfel, toate 
actele prin care aceast  autoritate îşi realizeaz  atribu iile) este esen ial  şi trebuie s  fie 
cunoscut  de c tre studen i (afirma ia este valabil , cu atât mai mult, şi pentru cei care au 
absolvit deja facultatea de drept). 

Am considerat, aşadar, oportun (fie şi pentru a uşura sarcina de „c utare” a 
studen ilor) s  realiz m o selec ie a celor mai relevante decizii, hot râri şi avize ale Cur ii 
Constitu ionale (bineîn eles, acestea pot fi accesate, de c tre orice persoan  interesat , şi în 
alte modalit i, inclusiv prin consultarea internetului sau a Monitorului Oficial în care au 
fost publicate) care, prin tematica vizat  şi argumentarea adus , au implica ii importante din 
perspectiva dreptului administrativ. 

Din considerente tehnico-redac ionale (care in, în principal, de num rul mult prea 
mare de pagini care ar fi rezultat), au primit o form  tip rit  numai câteva dintre deciziile şi 
celelalte acte selectate, varianta complet  a culegerii fiind inclus  pe un mediu de stocare 
tip CD. 

Cele mai multe dintre deciziile prezentate, pronun ate în cadrul controlului anterior 
sau posterior, sunt de admitere a sesiz rilor ori a excep iilor de neconstitu ionalitate, îns , 
nu mai pu in, au fost avute în vedere şi decizii care nu s-au soldat cu un astfel de rezultat (în 
materia contenciosului administrativ, de exemplu). 

Domeniul de reglementare al legilor sau ordonan elor care au f cut obiectul deciziilor 
este extrem de vast, iar solu iile de interpretare a textelor constitu ionale, învederate de 
Curtea Constitu ional , sunt extrem de interesante şi, mai ales, general obligatorii. 

Atragem aten ia asupra solu iilor privind conflictele juridice de natur  constitu ional  
(indiferent dac  s-a re inut sau nu existen a unei astfel de situa ii), care, prin analiza expus  
şi explicitarea raporturilor de natur  constitu ional  (şi nu numai) dintre diversele autorit i 
publice, r mân de referin . 

Au fost incluse şi hot râri privind solu ionarea unor contesta ii în materie electoral , 
chestiunea interimatului sau organizarea referendumului na ional, iar, dintre avizele Cur ii 
Constitu ionale, au fost prezentate cele care se refer  la procedura de suspendare din func ie 
a Preşedintelui României (utile pentru dezbaterile juridice privind tematica r spunderii 
acestei autorit i).  

Ne exprim m speran a c  aceast  culegere va reprezenta un suport real pentru 
studen ii noştri şi le ur m succes în activitatea lor academic . 

 
13 martie 2012                                               Lector dr. Alexandru-Sorin CIOBANU 
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CUPRINS 

(varianta în format electronic a culegerii) 
 

 
CAPITOLUL I. DECIZII ALE CUR II CONSTITU IONALE ÎN CADRUL 

CONTROLULUI ANTERIOR 
 
Decizia nr. 48 din 17 mai 1994 în leg tur  cu constitu ionalitatea art. 52 alin. (2) din 

Legea privind organizarea şi func ionarea Societ ii Române de Radiodifuziune şi Societ ii 
Române de Televiziune  

 
Decizia nr. 75 din 13 iulie 1994 cu privire la constitu ionalitatea unor texte din Legea 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan e  
 
Decizia nr. 139 din 14 decembrie 1994 cu privire la constitu ionalitatea Legii pentru 

aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 50/1994 privind instituirea unei taxe de trecere a 
frontierei în vederea constituirii unor resurse destinate protec iei sociale 

 
Decizia nr. 45 din 2 mai 1995 cu privire la constitu ionalitatea unor prevederi din 

Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat  
 
Decizia nr. 72 din 18 iulie 1995 cu privire la constitu ionalitatea unor prevederi ale 

Legii înv mântului  
 
Decizia nr. 36 din 2 aprilie 1996 privind constitu ionalitatea unei prevederi din 

Legea pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 25/1995 în ceea ce priveşte introducerea 
art. 11 în cuprinsul acestei ordonan e 

 
Decizia nr. 85 din 3 septembrie 1996 privind constitu ionalitatea ini iativei de 

revizuire a prevederilor art. 41 alin. (7) din Constitu ia României 
 
Decizia nr. 93 din 17 septembrie 1996 privind constitu ionalitatea dispozi iilor art. 

15 alin. (2) partea final  din Legea fondului cinegetic şi a protec iei vânatului  
 
Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998 cu privire la constitu ionalitatea Legii pentru 

aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ ilor 
comerciale  

 
Decizia nr. 70 din 5 mai 1999 asupra obiec iilor de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 9, art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1) lit. B. h) 
[lit. b)-h) ??], art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi (2), art. 18, art. 30 alin. (2) şi art. 45 din 
Legea privind organizarea şi desf şurarea referendumului, adoptat  de Camera Deputa ilor 
şi de Senat în şedin ele din 22 februarie 1999 
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Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000 referitoare la sesizarea de neconstitu ionalitate a 
art. 41 alin. (2) din Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigur ri 
sociale şi a dispozi iilor art. 198 din aceeaşi lege, prin care a fost abrogat art. 103 din Legea 
nr. 92/1992 pentru organizarea judec toreasc , republicat  

 
Decizia nr. 98 din 5 aprilie 2001 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 

Legii privind respingerea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea 
Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat 

 
Decizia nr. 104 din 11 aprilie 2001 referitoare la constitu ionalitatea Legii privind 

protec ia informa iilor clasificate 
 
Decizia nr. 192 din 26 iunie 2002 cu privire la constitu ionalitatea art. 5 alin. (4) din 

Legea privind vânzarea spa iilor comerciale proprietate privat  a statului şi a celor de 
prest ri servicii, aflate în administrarea consiliilor jude ene sau a consiliilor locale, precum 
şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local 

 
Decizia nr. 148 din 16 aprilie 2003 privind constitu ionalitatea propunerii legislative 

de revizuire a Constitu iei României 
 
Decizia nr. 300 din 9 iulie 2003 asupra sesiz rii de neconstitu ionalitate a Legii 

privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea 
nr. 41/1994 privind organizarea şi func ionarea Societ ii Române de Radiodifuziune şi 
Societ ii Române de Televiziune 

 
Decizia nr. 507 din 17 noiembrie 2004 asupra sesiz rii de neconstitu ionalitate a 

prevederilor art. 1 alin. (3), art. 7 alin. (5), art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (2) şi ale art. 28 alin. 
(2) din Legea contenciosului administrativ 

 
Decizia nr. 255 din 11 mai 2005 privind sesizarea de neconstitu ionalitate a Legii 

pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor 
terenuri forestiere din proprietatea public  a statului şi din administrarea Regiei Na ionale a 
P durilor – Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi R d u ilor 

 
Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005 referitoare la sesiz rile de neconstitu ionalitate a 

Legii privind reforma în domeniile propriet ii şi justi iei, precum şi unele m suri adiacente 
 
Decizia nr. 600 din 9 noiembrie 2005 cu privire la constitu ionalitatea Legii pentru 

reglementarea situa iei juridice a unor bunuri care au apar inut fostului suveran al 
României, Mihai I 

 
Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006 privind constitu ionalitatea dispozi iilor art. 20 

alin. (5) fraza a doua din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, aprobat  prin Legea adoptat  de Parlament în 
şedin a din data de 20 decembrie 2005 
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Decizia nr. 545 din 5 iulie 2006 referitoare la constitu ionalitatea Legii camerelor de 
comer  şi industrie din România 

 
Decizia nr. 16 din 10 ianuarie 2007 referitoare la constitu ionalitatea Legii privind 

înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Turism, în subordinea Guvernului României 
 
Decizia nr. 59 din 17 ianuarie 2007 privind sesizarea de neconstitu ionalitate 

referitoare la dispozi iile art. 1 şi art. 3 din Legea privind aprobarea unor m suri financiare 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii 

 
Decizia nr. 147 din 21 februarie 2007 referitoare la constitu ionalitatea Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desf şurarea 
referendumului 

 
Decizia nr. 355 din 4 aprilie 2007 referitoare la constitu ionalitatea Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desf şurarea 
referendumului 

 
Decizia nr. 420 din 3 mai 2007 referitoare la constitu ionalitatea Legii pentru 

modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desf şurarea referendumului 
 
Decizia nr. 421 din 9 mai 2007 privind sesizarea de neconstitu ionalitate referitoare 

la Legea privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 104/2006 pentru 
modificarea art. 190 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii 

 
Decizia nr. 666 din 16 iulie 2007 referitoare la constitu ionalitatea Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic 
 
Decizia nr. 970 din 31 octombrie 2007 referitoare la sesizarea asupra neconstitu-

ionalit ii Legii privind atribuirea unei locuin e generalului în retragere Marin Lungu 
 
Decizia nr. 971 din 31 octombrie 2007 referitoare la sesizarea de neconstitu-

ionalitate a Legii pentru respingerea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 24/2007 
privind stabilirea unor m suri de reorganizare în cadrul administra iei publice centrale 

 
Decizia nr. 972 din 31 octombrie 2007 referitoare la constitu ionalitatea Legii pentru 

respingerea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor m suri 
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 

 
Decizia nr. 1177 din 12 decembrie 2007 referitoare la sesizarea de neconstitu-

ionalitate a Legii pentru alegerea Camerei Deputa ilor şi a Senatului şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, a 
Legii nr. 215/2001 a administra iei publice locale şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 
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Decizia nr. 38 din 30 ianuarie 2008 referitoare la constitu ionalitatea art. 13 şi a art. 
181 din Legea privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea 
Ordonan ei Guvernului nr. 19/2002 privind unele m suri pentru constituirea şi utilizarea 
fondului locativ de protocol, proprietate public  a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privat  a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administra ia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” 

 
Decizia nr. 305 din 12 martie 2008 referitoare la sesizarea de neconstitu ionalitate a 

unor prevederi din Legea pentru alegerea Camerei Deputa ilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei 
publice locale, a Legii nr. 215/2001 a administra iei publice locale şi a Legii nr. 393/2004 pri-
vind Statutul aleşilor locali, precum şi asupra neconstitu ionalit ii legii în integralitatea sa 

 
Decizia nr. 453 din 16 aprilie 2008 asupra sesiz rii de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul 
averii demnitarilor, magistra ilor, a unor persoane cu func ii de conducere şi de control şi a 
func ionarilor publici 

 
Decizia nr. 472 din 22 aprilie 2008 referitoare la sesizarea de neconstitu ionalitate a 

Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerial  
 
Decizia nr. 857 din 9 iulie 2008 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a Legii 

privind completarea art. 28 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului  
 
Decizia nr. 1029 din 8 octombrie 2008 asupra sesiz rii de neconstitu ionalitate a 

Legii pentru modificarea şi completarea art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul 
judec torilor şi procurorilor 

 
Decizia nr. 1092 din 15 octombrie 2008 referitoare la sesizarea de neconstitu io-

nalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigur ri sociale 

 
Decizia nr. 1093 din 15 octombrie 2008 referitoare la sesizarea de neconstitu io-

nalitate a Legii pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din înv mânt 

 
Decizia nr. 1094 din 15 octombrie 2008 referitoare la obiec ia de neconstitu io-

nalitate a prevederilor art. I pct. 56 [art. 107 alin. (1) şi (4)], pct. 12 [art. 12 alin. (2)], pct. 50 
(art. 96), pct. 77 [art. 129 alin. (1)] şi pct. 53 [art. 105 alin. (2)] din Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi func ionarea Cur ii de 
Conturi 

 
Decizia nr. 1218 din 12 noiembrie 2008 referitoare la constitu ionalitatea Legii 

pentru completarea art. 5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desf şurarea 
referendumului 
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Decizia nr. 55 din 14 ianuarie 2009 asupra sesiz rii de neconstitu ionalitate a 
dispozi iilor Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006 

 
Decizia nr. 710 din 6 mai 2009 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici 
 
Decizia nr. 1008 din 7 iulie 2009 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 

Legii privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 224/2008 pentru 
modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi func ionarea 
Consiliului Suprem de Ap rare a rii 

 
Decizia nr. 1039 din 9 iulie 2009 referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a 

Legii de aprobare a Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi func ionarea unor structuri din 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului 

 
Decizia nr. 1257 din 7 octombrie 2009 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate 

a Legii pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 37/2009 privind unele 
m suri de îmbun t ire a activit ii administra iei publice 

 
Decizia nr. 1557 din 18 noiembrie 2009 asupra obiec iei de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor Legii educa iei na ionale 
 
Decizia nr. 1636 din 10 decembrie 2009 referitoare la sesizarea de neconstitu io-

nalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comer  din 
România nr. 335/2007 şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comer ului 

 
Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor art. I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 şi ale art. I pct. 28 din Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici 

 
Decizia nr. 820 din 7 iunie 2010 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor Legii lustra iei, privind limitarea temporar  a accesului la unele func ii şi 
demnit i publice pentru persoanele care au f cut parte din structurile de putere şi din 
aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 

 
Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor Legii privind stabilirea unor m suri în domeniul pensiilor 
 
Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor Legii privind unele m suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 
 
Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor Legii privind stabilirea unor m suri în domeniul pensiilor 
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Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 
dispozi iilor Legii privind unele m suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 

 
Decizia nr. 1018 din 19 iulie 2010 asupra obiec iei de neconstitu ionalitate a Legii 

privind integritatea în exercitarea func iilor şi demnit ilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea Agen iei 
Na ionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

 
Decizia nr. 1237 din 6 octombrie 2010 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate 

a dispozi iilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. IV lit. e), art. 53 alin. (1), art. 54, art. 65 alin. 
(4), art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 196 lit. b), e), g), r) şi s) din Legea privind sistemul 
unitar de pensii publice, precum şi ale legii în ansamblul s u 

 
Decizia nr. 799 din 17 iunie 2011 asupra Proiectului de lege privind revizuirea 

Constitu iei României 
 
Decizia nr. 1575 din 7 decembrie 2011 referitoare la obiec ia de neconstitu io-

nalitate a dispozi iilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1996 a arhivelor 
na ionale  

 
Decizia nr. 1595 din 14 decembrie 2011 referitoare la obiec ia de neconstitu io-

nalitate privind Legea pentru completarea Legii nr. 84/1995 a înv mântului  
 
Decizia nr. 1596 din 14 decembrie 2011 referitoare la obiec ia de neconstitu io-

nalitate a Legii privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 79/2010 pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul cercet rii 

 
Decizia nr. 1597 din 14 decembrie 2011 referitoare la obiec ia de neconstitu io-

nalitate a Legii pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 96/2008 privind 
modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 29/2005 
pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi func ionarea unit ilor de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiin e Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 

 
Decizia nr. 1598 din 14 decembrie 2011 referitoare la obiec ia de neconstitu io-

nalitate a Legii pentru completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
execut rii lucr rilor de construc ii 

 
Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului 
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor f r  st pân, astfel cum 
a fost aprobat  prin Legea nr. 227/2002, precum şi, în special, ale art. I pct. 5 [referitor la 
art. 4 alin. (1)], pct. 6 [referitor la art. 5 alin. (1) şi (2)], pct. 8, pct. 9 [referitor la art. 8 alin. 
(3) lit. a)-d)], pct. 14 [referitor la art. 131 şi 134], pct. 15 [referitor la art. 14 alin. (1) lit. b)] 
din lege 
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Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 
dispozi iilor art. 5 alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 54 şi art. 56 din Legea privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate 

 
Decizia nr. 51 din 25 ianuarie 2012 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor Legii privind organizarea şi desf şurarea alegerilor pentru autorit ile 
administra iei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputa ilor şi Senat din anul 
2012, precum şi pentru modificarea şi completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputa ilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, a Legii nr. 215/2001 a 
administra iei publice locale şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 
 

CAPITOLUL II. DECIZII ALE CUR II CONSTITU IONALE ÎN CADRUL 
CONTROLULUI POSTERIOR AL LEGILOR ŞI ORDONAN ELOR 

 
Decizia nr. 37 din 6 iulie 1993 privind excep ia de neconstitu ionalitate a Preciz rilor 

nr. 110106/1993 ale Ministerului Finan elor 
 
Decizia nr. 7 din 16 februarie 1994 privind excep ia de neconstitu ionalitate a Legii 

nr. 30/1991 privind organizarea şi func ionarea controlului financiar şi a G rzii financiare 
 
Decizia Plenului Cur ii Constitu ionale nr. 2 din 3 martie 1994 privind contesta ia 

în anulare formulat  împotriva Deciziei nr. 1 din 7 septembrie 1993 
 
Decizia nr. 18 din 14 martie 1994 privind excep ia de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor art. 249 C. pen. referitoare la paguba adus  avutului obştesc 
 
Decizia nr. 33 din 19 aprilie 1994 privind excep ia de neconstitu ionalitate a 

Hot rârii Guvernului nr. 594/1991, modificat  de Hot rârea Guvernului nr. 564/1992 
 
Decizia nr. 64 din 2 iunie 1994 privind excep ia de neconstitu ionalitate a 

prevederilor art. 1 alin. (1), Cap. II, art. 45 şi art. 46 din Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea şi func ionarea Cur ii de Conturi şi a art. 52 din Legea nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unit ilor economice de stat ca regii autonome şi societ i comerciale 

 
Decizia nr. 114 din 15 noiembrie 1994 privind excep ia de neconstitu ionalitate a 

dispozi iilor art. 32 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institu iilor de înv mânt 
superior şi recunoaşterea diplomelor 

 
Decizia nr. 137 din 7 decembrie 1994 privind excep ia de neconstitu ionalitate a 

prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 69/1991 a administra iei publice locale  
 
Decizia nr. 91 din 10 octombrie 1995 privind excep ia de neconstitu ionalitate a 

prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), raportate la art. 2 lit. s) din Legea nr. 61/1991, astfel cum 


