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COMUNICAT DE PRESĂ 

privind cererea de soluționare a conflictului juridic de natură 

constituțională dintre Parlamentul României şi Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie 

 

 

În ziua de 7 noiembrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul 

dispozițiilor art.146 lit.e) din Constituție și ale art.11 alin.(1) pct.A lit.e), precum și 

ale art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea 

Curții Constituționale, a luat în dezbatere cererea de soluționare a conflictului juridic 

de natură constituțională dintre Parlamentul României, pe de o parte, și Înalta Curte 

de Casație și Justiție, pe de altă parte, determinat de refuzul explicit al acestei din 

urmă autorități publice de a aplica o lege adoptată de Parlament, și substituirea în 

acest mod, implicit, autorității legiuitoare, cerere formulată de prim-ministrul 

Guvernului României.  

Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi: 

1. A admis sesizarea formulată de prim-ministrul Guvernului României și a 

constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament, pe 

de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, generat de hotărârile 

 



Colegiului de conducere a Înaltei Curți de Casație și Justiție, începând cu Hotărârea 

nr.3/2014, potrivit cărora au fost desemnați prin tragere la sorți doar 4 din cei 5 

membri ai Completurilor de 5 judecători, contrar celor prevăzute de art.32 din Legea 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost modificat şi completat 

prin Legea nr.255/2013. 

2. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează a proceda de îndată la desemnarea 

prin tragere la sorți a tuturor membrilor Completurilor de 5 judecători, cu respectarea 

art.32 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost 

modificat şi completat prin Legea nr.207/2018. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică, potrivit art.36 din 

Legea nr.47/1992, prim-ministrului, Senatului, Camerei Deputaţilor şi Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  

  

 Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții 

Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol 

al Curții Constituţionale 

 


