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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

I. În ziua de 19 decembrie 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 între Președintele României, pe de-o 

parte și Guvernul României, reprezentat de prim-ministru, pe de altă parte, 

determinat de refuzul revocării şi, respectiv, numirii unor miniştri, cerere formulată 

de prim-ministru.  

Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a decis: 

1. A admis cererea formulată de prim-ministrul României și a constatat existența 

conflictului juridic de natură constituțională între Președintele României, pe 

de o parte, și Guvern, reprezentat de prim-ministru, pe de altă parte, generat 

de refuzul Președintelui României de a emite decretele de revocare din funcție 

a doi miniștri și/sau de a emite decretele de constatare a vacantării funcțiilor 

de ministru ca urmare a demisiilor celor doi miniștri; 

2. Președintele României urmează să emită de îndată decretele de constatare a 

vacantării celor două funcții de ministru; 

 



3. Președintele României urmează să răspundă, de îndată, în scris și motivat, 

propunerilor înaintate de prim-ministrul României cu privire la numirile în 

funcția de ministru. 

 

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

Legea nr.47/1992, prim-ministrului şi Preşedintelui României. 

 

II. În ceea ce priveşte:  

 A. Obiecțiile de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii privind declasifica-

rea unor documente, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art.1 

alin.(1), (3) şi (4), art.2, art.3 alin,(1), art.4, art.5 şi art.6 din aceasta, obiecții formu-

late de Înalta Curte de Casație și Justiție, de un număr de 30 de senatori ai Grupurilor 

parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România, și, respec-

tiv, de Președintele României. 

B. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea 

Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, obiecție formulată de un 

număr de 60 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național 

Liberal. 

 C. Obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6 și art.12 din Legea pen-

tru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de 

siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consuma-

toare de combustibil și privind abrogarea art.II alin.(1) și (4) din Ordonanța Guver-

nului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcți-

onarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a 

aparatelor consumatoare de combustibil, obiecție formulată de un număr de 50 de 

deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România, Grupului par-

lamentar al Partidului Mișcarea Populară și deputați neafiliați 



D. Sesizările de neconstituționalitate privind Hotărârea Parlamentului 

României nr.37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară, sesizări formulate de Grupul parlamentar al Partidului 

Uniunea Salvați România din Camera Deputaţilor şi, respectiv, de Grupul 

parlamentar al Partidului Național Liberal din Senat. 

 Având nevoie de timp, Curtea Constituțională a amânat începerea dezbaterilor 

pentru data de 16 ianuarie 2019. 

 

 E. Cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre 

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de-o 

parte, și Parlamentul României, Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe 

judecătorești, pe de altă parte, declanşat de semnarea a două protocoale între Minis-

terul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul 

Român de Informaţii, cerere formulată de preşedintele Camerei Deputaţilor. 

 

 Având nevoie de timp, Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru 

data de 16 ianuarie 2019. 

 

  

 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 

Constituționale 
 

 


