Cuprins

I. INTRODUCERE ____________________________________ 1
II. CAUZELE DE INADMISIBILITATE ÎN JURISDICȚIA
CURȚII CONSTITUȚIONALE ____________________________ 5
1.
Scurtă caracterizare _________________________ 5
2.
Clasificări ale cauzelor de inadmisibilitate _______ 10
III. LEGALITATEA SESIZĂRII __________________________ 19
1.
Condiții de admisibilitate privitoare la
OBIECTUL SESIZĂRII ________________________ 19
1.1. Considerații generale ____________________ 19
1.2. Controlul de constituționalitate a priori
poate avea ca obiect doar legile care
nu au fost promulgate ____________________ 21
1.3. Este admisibil controlul de constituționalitate
a priori al legii promulgate, dacă sesizarea
s-a făcut în termenul legal_________________ 24
1.4. Controlul de constituționalitate a priori
poate avea ca obiect doar legile care au fost
adoptate de ambele Camere ale
Parlamentului __________________________ 25
1.5. Controlul de constituționalitate a priori
poate avea ca obiect o ordonanță a Guvernului
aprobată prin lege, însă numai în măsura în care
Curtea a fost sesizată cu privire la legea de
aprobare a ordonanței Guvernului __________ 26
1.6. După reexaminarea legii pentru punerea în
acord cu decizia Curții Constituționale de
constatare a neconstituționalității, pot forma

VII

GHID DE ADMISIBILITATE LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

obiectul controlului de constituționalitate
a priori numai acele dispoziții care au
format obiect al reexaminării ______________ 28
Controlul de constituționalitate poate avea
ca obiect numai regulamentele
Parlamentului în vigoare__________________ 30
Controlul de constituționalitate poate avea
ca obiect hotărârile plenului Camerei
Deputaţilor, hotărârile plenului Senatului şi
hotărârile plenului celor două Camere
reunite ale Parlamentului, nu și acordurile
politice _______________________________ 31
Hotărârile de Guvern nu pot constitui
obiect al controlului Curții Constituționale ___ 32
Normele metodologice de aplicare a legii
nu pot constitui obiect al controlului Curții
Constituționale _________________________ 33
Ordinele miniștrilor nu pot constitui obiect
al controlului Curții Constituționale _________ 34
Hotărârile judecătorești nu pot constitui
obiect al controlului de constituționalitate ___ 35
Dispozițiile din legi și ordonanțe, în
interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și
Justiție (recurs în interesul legii/hotărâre
prealabilă), pot constitui obiect al
controlului de constituționalitate___________ 37
Controlul de constituționalitate a posteriori
poate avea ca obiect dispoziții din legi și
ordonanțe în vigoare ____________________ 45
Controlul de constituţionalitate poate avea
ca obiect şi dispoziţii din legi şi ordonanţe
abrogate, în măsura în care acestea
continuă să producă efecte juridice _________ 46
Dispozițiile legale de abrogare pot constitui
obiect al controlului de constituţionalitate ___ 48

VIII

CUPRINS

1.17. Controlul de constituționalitate a posteriori
poate avea ca obiect numai dispoziții
din legi și ordonanțe care sunt aplicabile
cauzei în care a fost ridicată excepția de
neconstituționalitate _____________________ 54
1.18. Excepția de neconstituționalitate nu poate
constitui obiectul acțiunii de chemare
în judecată _____________________________ 57
1.19. Excepția de neconstituționalitate ridicată
într-o acțiune ab initio inadmisibilă poate
avea ca obiect numai dispozițiile legale care
determină o atare soluție în privința cauzei
în care a fost ridicată excepția _____________ 63
1.20. Dispozițiile din legi și ordonanțe, constatate
ca fiind neconstituționale, nu mai pot fi
supuse controlului de constituționalitate _____ 64
1.21. Poate forma obiect al controlului de
constituționalitate posibila interpretare
neconstituțională, alta/altele decât cea/cele
exclusă/excluse prin decizii interpretative ____ 67
1.22. Pot forma obiect al controlului de
constituționalitate soluțiile legislative _______ 69
1.23. Controlul de constituționalitate poate
avea ca obiect decretul de stabilire a
obiectului și datei referendumului __________ 72
1.24. Controlul de constituționalitate privește
numai partidele politice, nu și organizațiile
neguvernamentale ______________________ 74
2.
Condiții de admisibilitate privitoare la
AUTORII SESIZĂRII __________________________ 76
2.1. Considerații generale ____________________ 76
2.2. Grupurile parlamentare nu pot sesiza
Curtea Constituțională pentru controlul
legilor înainte de promulgare ______________ 82

IX

GHID DE ADMISIBILITATE LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

2.3.

Preşedintele sau membrii uneia dintre
Camerele Parlamentului pot formula sesizări
numai cu privire la regulamentul Camerei din
care fac parte __________________________ 83
2.4. Sesizarea Curții, în vederea controlului
constituționalității hotărârilor Parlamentului,
poate fi formulată numai de către președintele
respectivei Camere sau de către un număr
de 50 de deputaţi sau 25 de senatori ________ 85
2.5. Deputatul/senatorul care a avut calitatea
de președinte al Camerei respective poate
contesta constituționalitatea hotărârii care
privește încetarea statutului/calității sale de
președinte al Camerei____________________ 86
2.6. Apărătorii sau reprezentanții legali ai părților
pot invoca excepții de neconstituționalitate
numai în numele părţilor pe care le
reprezintă _____________________________ 87
2.7. Deputații ori senatorii nu pot formula
sesizări cu privire la conflicte juridice
de natură constituțională _________________ 88
2.8. Preşedintele României este în drept să
formuleze cererea cu privire la soluţionarea
conflictului juridic de natură constituţională,
chiar dacă nu este parte în conflictul la care
se referă sesizarea ______________________ 89
2.9. Cererile de anulare a alegerilor pot fi
formulate numai de către partidele politice,
alianțele politice, alianțele electorale,
organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale reprezentate în
Consiliul Minorităților Naționale și de
candidații care au participat la alegeri _______ 90
2.10. Contestațiile referitoare la
neconstituționalitatea unui partid politic

X

CUPRINS

pot fi formulate numai de către președinții
celor două Camere ale Parlamentului
sau de Guvern __________________________ 91
3.
Condiții de admisibilitate privitoare la obligația
de MOTIVARE A SESIZĂRII ___________________ 92
3.1. Considerații generale ____________________ 92
3.2. Admisibilitatea sesizărilor este condiționată
de indicarea temeiului constituțional
în raport de care sunt formulate criticile _____ 94
3.3. Admisibilitatea sesizărilor este condiționată
de motivarea încălcării temeiurilor de
neconstituționalitate invocate _____________ 96
3.4. Pentru admisibilitatea sesizărilor este
necesar ca norma de referință să fie de
rang constituțional ______________________ 99
3.5. Admisibilitatea sesizărilor este condiționată
de motivarea lor la data formulării, iar
nu la o dată ulterioară, în fața Curții
Constituționale ________________________ 102
4.
Condiții de admisibilitate care vizează
CADRUL PROCESUAL/CONDIȚII PROCEDURALE
SPECIFICE unor atribuții ale Curții
Constituționale ___________________________ 104
4.1. Considerații generale ___________________ 104
4.2. Excepţiile de neconstituţionalitate pot fi
ridicate numai în faţa instanţelor
judecătoreşti sau de arbitraj comercial _____ 104
4.3. Excepţiile de neconstituţionalitate nu pot
fi ridicate direct în fața Curții _____________ 110
4.4. Constituționalitatea legii poate fi examinată
numai în cadrul atribuției prevăzute de
art. 146 lit. d) din Constituție, iar nu în
îndeplinirea altor competenţe ____________ 111

XI

GHID DE ADMISIBILITATE LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

4.5.

4.6.

4.7.

Aceeași excepție de neconstituționalitate,
soluționată de Curte, nu poate fi ridicată în
aceeași cauză de către același autor _______ 113
Cadrul procesual stabilit prin sesizare nu
poate fi extins prin formularea unei cereri de
intervenție în interes propriu sau în
interesul unei părți _____________________ 114
Conflictele juridice de natură constituțională
poartă între autoritățile publice, iar nu
între puterile statului ___________________ 115

IV. COMPETENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE __________ 117
1.
Considerații generale ______________________ 117
2.
Curtea Constituțională se pronunță asupra
constituționalității, iar nu și asupra
oportunității actelor criticate ________________ 118
3.
Curtea se pronunță asupra constituționalității
regulamentelor Parlamentului, nu și asupra
modului de aplicare a acestora ______________ 122
4.
Sunt admisibile sesizările având ca obiect
hotărârile Parlamentului, numai dacă acestea
afectează valori și principii constituționale sau
organizarea și funcționarea autorităților și
instituțiilor de rang constituţional ____________ 123
5.
În cadrul controlului a priori, Curtea se
pronunță și asupra prevederilor care, în mod
necesar și evident, nu pot fi disociate de norma
criticată, iar în cadrul controlului a posteriori, se
pronunță şi asupra constituţionalităţii altor
prevederi din actul atacat, de care, în mod
necesar şi evident, nu pot fi disociate
prevederile menţionate în sesizare, însă doar
dacă s-a admis excepția de
neconstituționalitate ______________________ 129

XII

CUPRINS

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Curtea Constituțională nu poate
modifica/completa dispozițiile legale și nu se
poate pronunța asupra omisiunilor legislative
fără relevanță constituțională _______________ 130
Curtea Constituțională se poate pronunța asupra
omisiunilor legislative care au relevanță
constituțională ___________________________ 133
Interpretarea și aplicarea legii nu intră în
competenţa Curţii Constituţionale ____________ 135
Interpretarea și aplicarea
regulamentelor/hotărârilor parlamentare
nu intră în competenţa Curţii
Constituţionale ___________________________ 138
Controlul de constituționalitate presupune
raportarea unei norme juridice la dispoziții
ale Constituției, şi nu o analiză comparativă
a actelor normative sau a instituțiilor
juridice _________________________________ 140
Verificarea compatibilităţii unei norme
de drept intern în raport de normele de drept
european nu intră în competenţele Curţii
Constituţionale. Norma europeană poate
constitui doar o normă interpusă celei de
referință, care nu poate fi decât Constituția,
și, de asemenea, trebuie să aibă relevanță
constituțională ___________________________ 144
Contestațiile privitoare la procedura suspendării
Președintelui României nu sunt de competenţa
Curţii Constituţionale ______________________ 150

V. CONCLUZII ____________________________________ 153
INDEX ALFABETIC _________________________________ 155

XIII

