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Expunere de motive 

la propunerea legislativă

pentru completarea art.61 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale

î >9

In conformitate cu prevederile art.l42 alin. (1) din Legea fundamentală, 

Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei, ceea ce îi confer 

acesteia o situare instituţională etatico-juridică aparte, ce se asigură prin statuarea 

unor exigenţe constituţionale şi legale deosebite, inclusive în ceea ce priveşte 

independenţa judecătorilor constituţionali în exercitarea mandatului lor, aceasta 

fiind o cerinţă expresă a art.145 al Constituţiei României.
Potrivit art.142 alin.(3) din Constituţie, trei judecători sunt numiţi de Camera 

Deputaţilor, trei de Senat şi trei de Preşedintele României.
Pentru îndeplinire aatribuţiilor de maximă importanţă în stat, cu care este 

îndrituită prin Constituţie, Curtea Constituţională desfăşoară o vastă activitate, 
dominată de exercitarea controlului de constituţionalitate a legii, fiind astfel unica 

jurisdicţie constituţională a statului.
îndeplinirea dezideratului constituţional privind independenţa judecătorului 

Curţii Constituţionale nu poate fi concepută în mod formal, printr-o demisie de 

ultimă clipădin calitatea de membru al unui partid politic, a persoanei 

urmează să ocupe această înaltă demnitate în stat, ci trebuie să fie una reală, 
efectivă, dispunând de o garanţie legală, cuantificabilă în mod corespunzător, 

pentru o perioadă rezonabilă de timp.

In acest sens, se estimează că prin adeziunea la un partid politic sau la orice 

formaţiune politică, o persoană manifestă anumite interese, afinităţi şi convingeri 

ideologice, integrându-se în relaţii politice de durată, situaţie care nu este

care



Astfel, în vederea consolidării statutului instituţional al Curţii Constituţionale 

şi al statutului judecătorilor acesteia, sunt necesare unele precizări în textul Legii 

nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Prezenta propunere legislativă completează art.61 din Legea nr. 47/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prin introducerea unui 

nou alineat, care instituie cerinţa pentru persoana care urmează să fie numită în 

funcţia de judecător al Curţii Constituţionale, de a nu fi fost membru al unui partid 

politic, al unei formaţiuni politice sau alianţe politice, indiferent de nivel (local, 

naţional, european sau internaţional), cel puţin în ultimii 8 ani, perioadă care 

coincide cu exercitarea a două mandate de deputat, senator sau ales local.
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