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RAPORT COMUN
asupra cererii de reexaminare a Legii pentru deschiderea de cdtre 

Guvernul Romdniei a tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord 

cu republica Ungaria privind deschiderea punctului international de trecere 

a frontierei Beta Veche (Romania) - Kuhekhaza (Ungaria)
(L158/2020)

ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 680 din 30 septembrie 2020

In conformitate cu prevederile art. 150 alin.(l] si (2) din Regulamentul 
Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru 

constitufionalitate si Comisia pentru politica externa, prin adresa nr.
—L-158/2020-din-21-octombrie 2020, au fost sesizate de catre Biroul permanent 

al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra Legii 
pentru deschiderea de cdtre Guvernul Romdniei a tratativelor diplomatice pentru 

incheierea unui acord cu republica Ungaria privind deschiderea punctului 
international de trecere a frontierei Beta Veche ( Romania) - Kubekhaza



(Ungaria], ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr.680 din 30 

septembrie 2020.
Prin propunerea legislativa, initiatorii au stabilit ca scop deschiderea unui 

nou punct international de trecere a frontierei de stat pentru traficul 
international de persoane si marfuri in zona Triplex Confinium, intre localitatea 

Beba Veche - Romania si localitatea Kubekhaza -Ungaria.
Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 680 din 30 septembrie 2020, a 

admis obiec^ia de neconstitujiionalitate, formulata de catre Presedintele 

Romaniei, ^i a constatat ca Legea pentru deschiderea de catre Guvernul Romdniei 
a tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord cu republica Ungaria 

privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei Beba Veche 

(Romania) - Kubekhaza (Ungaria) este neconstitutionala, in ansamblul sau.
Membrii celor doua comisii, reexaminand legea trimisa la promulgare in 

raport cu considerentele expuse in decizia mentionata, au rej:inut urmatoarele:
In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate se invoca dispozitiile 

constitutionale ale art. 1 alin.(4) referitoare la respectarea principiului 
separatiei puterilor in stat, ale art. 61 alin. (1) teza a doua, conform carora 

Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii, ale art. 80 referitoare la 

rolul Presedintelui Romaniei, ale art. 91 alin. (1) privind atributiile puterii 
executive in domeniul politicii externe, precum si cele ale art. 147 alin. (4) 

referitoare la obligativitatea erga omnes a deciziilor Curtii Constitutionale.
Prin aceasta initiativa legislativa, Parlamentul limiteaza libertatea 

Guvernului de a-si manifesta vointa cu privire la o anumita problema de politica 

externa. Guvernul este obligat sa-si exercite o anumita atributie in conditiile 

fixate de Parlament, in sensul declansarii/initierii unei actiuni juridice sub 

forma unor discutii oficiale, adica a unor negocieri, purtate cu scopul incheierii 
in viitor a unui acord separat cu Republica Ungaria care sa priveasca 

deschiderea unui punct de trecere a frontierei de stat. Se arata in acest sens ca.
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potrivit art. 1 lit. b) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, prin incheierea 

tratatelor se mtelege succesiunea de etape care trebuie urmate, ansamblul de 

activitati care trebuie desfasurate, precum si ansamblul de proceduri si reguli 
care trebuie respectate astfel meat tratatul sa intre in vigoare pentru Romania. 
Astfel, aprobarea initierii negocierilor unui tratat reprezinta, in sensul legii, o 

etapa in procedura incheierii tratatelor.
Se apreciaza ca instrumentul juridic prin intermediul caruia s-a impus 

Guvernului deschiderea tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord 

contravine Constitutiei, intrucat aceasta reglementare constituie, in fapt, o 

orientare a politicii externe a statului, care insa nu poate fi impusa §i/sau 

realizata printr-o lege initiata si adoptata de Parlament, ci reprezinta 

exercitarea unei competence constitutionale a Presedintelui Romaniei in 

materia relatiilor internationale, ce se poate realiza doar printr-un act care 

emana de la nivelul executivului. Actionand in acest mod, Parlamentul a 

nesocotit dispozitiile art. 80 din Constitutie, care stabilesc rolul Presedintelui 
Romaniei in calitatea sa de titular si initiator al politicii externe a statului, care 

este pusa in aplicare prin intermediul Guvernului, precum si dispozitiile art.91 

alin.(l) referitoare la atributiile puterii executive in domeniul politicii externe.
In esenta, obiectia de neconstitutionalitate ridica problema competentei 

autoritatilor publice de rang constitutional apartinand puterii legislative si 
respectiv celei executive, cand este vorba despre politica externa cu referire 

specified la incheierea tratatelor/acordurilor internationale.
Interpretand textele constitutionale care configureaza competenta 

Presedintelui Romaniei si, respectiv, a Guvernului in planul politicii externe, cu 

referire la situatia specifica a reprezentarii Romaniei la lucrarile Consiliului 
European, Curtea Constitutionala a retinut, prin Deciziile nr.683 din 27 iunie 

2012 si nr.784 din 26 septembrie 2012, ca, potrivit art. 80 alin.(l) din 

Constitutie, Presedintele Romaniei reprezinta statul roman, ceea ce inseamna ca
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in planul politicii externe conduce si angajeaza statul, iar rolul Guvernului este 

unul mai degraba tehnic, el trebuind sa urmeze si sa mdeplineasca obligatiile la 

care Romania s-a angajat la nivel de stat.
Parlamentul a adoptat o lege care stabileste in sarcina Guvernului 

urmatoarele obligatii: deschiderea tratativelor diplomatice [asadar a 

negocierilor] pentru incheierea unui acord separat cu Republica Ungaria privind 

deschiderea unui punct international de frontiera; emiterea, in 30 de zile de la 

aprobarea prin hotarare a acordului mentionat, a hotararii pentru deschiderea 

punctului international de trecere a frontierei respectiv. Aceasta, in conditiile in 

care, asa cum se mentioneaza chiar in preambulul legii, obligatiile pe care le 

instituie au in vedere art.3 alin.(4) lit. a) din Conventia dintre Romania si 
Republica Ungaria privind controlul traficului de frontiera rutier §i feroviar, 
semnata la Bucuresti la 27 aprilie 2004 , ratificata prin Legea nr. 191/2005, 
potrivit caruia „Guvernele statelor contractante reglementeaza prin acord 

separat: a) infiintarea sau desfiintarea punctului de trecere a frontierei de stat, 
orarul de functionare, caracterul traficului si modificarea acestuia".

in concluzie, legea mentionata incalca prevederile art. 1 alin.(4), cu 

raportare la art.61, art.80, art.91 si art. 102 din Constitutie, care configureaza 

rolul Parlamentului, pe de o parte, si al Presedintelui Romaniei si al Guvernului, 
pe de alta parte, in legatura cu incheierea tratatelor internationale. Se incalca, 
deopotriva, si prevederile art. 147 alin.(4] din Constitutie, in raport cu 

jurisprudenta Curtii Constitutionale invocate, care caracterizeaza rolul puterii 
executive, prin autoritatile care o exercita, in planul politicii externe. Curtea 

Constitutionala concluzioneaza ca Legea pentru deschiderea de cdtre Guvernul 
Romaniei a tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord cu republica 

Ungaria privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei Beta 

Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria) este neconstitutionala in ansamblul 
sau.
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In conformitate cu prevederile aliit.(43 al artl47 din Constitute, dedziile 

Curpi Constitutonale sunt general obligatorii 51 an putere numai pentru viitor, 
de la data publicarii lorm Monitorul Oficial al Romaniei.

In consednja, Comisia pentru constitutionaHtate §i Comisia penlm 

politics externa supun spre dezbatere 51 adoptare, plenufui Senatului, 
rapoitul comun de respingere cu unanimitate a Legii pentru deschiderea de 

catre Guvemul Rom&niei a tratativeJor diplomatice pentru incheierea unui acord 

cu republica Ungaria privind deschiderea punctului internapional de trecere a 

frontierei Beta Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria).
Pe parcursul mai multor §edin|:e, Comisia pentru constitutionalitate si 

Comisia pentru politica externa au holarat, cu unanimitate de voturi ale 

senatorilor prezcn^i, sa adopte un raport comun de respingere a legii 
trimise la promulgare.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria 

legilor ordinare ^i urmeaza a I! supusa votului plenului Senatului, potrivit 
arL76 alin.(2) din Constitupia RomUniel, republicata, Potrivit art75 alin.(l) din 

Constitute art92 al!n.(73 pcLl din Regulamentul Senatului, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare, legea urmeaza a fi dezbatuta de Senat In calitate de 

prima Camera sesizata.

Pre^edinte,Pre?edmte,
/SenatoiJiiicuFm.

/
/

/

Secretar,•etar,

SenatorutSIBINESCUSenatOi
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