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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 105/1999
pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind acordarea unui
avans din împrumutul de asistenþã tehnicã destinat dezvoltãrii instituþionale a sectorului privat,
semnatã la Bucureºti la 26 ianuarie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea
Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea
de acord dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind acordarea unui avans

din împrumutul de asistenþã tehnicã destinat dezvoltãrii
instituþionale a sectorului privat, semnatã la Bucureºti la
26 ianuarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 14 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 24 decembrie 1999.
Nr. 199.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 105/1999
pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind acordarea unui avans
din împrumutul de asistenþã tehnicã destinat dezvoltãrii instituþionale a sectorului privat,
semnatã la Bucureºti la 26 ianuarie 1999
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 105/1999
pentru
ratificarea Amendamentului din data de
21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi

Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenþã tehnicã destinat dezvoltãrii
instituþionale a sectorului privat, semnatã la Bucureºti
la 26 ianuarie 1999, ºi se dispune publicarea în
Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 22 decembrie 1999.
Nr. 435.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Convenþiei dintre Guvernul României ºi Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei
privind recunoaºterea ºi echivalarea reciprocã a actelor de studii ºi a titlurilor ºtiinþifice eliberate
în România ºi în Ucraina, semnatã la Bucureºti la 19 februarie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Convenþia dintre
Guvernul României ºi Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei
privind recunoaºtere a ºi echivalarea reciprocã a

actelor de studii ºi a titlurilor ºtiinþifice eliberate în
România ºi în Ucraina, semnatã la Bucureºti la
19 februarie 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 24 decembrie 1999.
Nr. 200.

CONVENÞIE
între Guvernul României ºi Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei privind recunoaºterea ºi echivalarea reciprocã
a actelor de studii ºi a titlurilor ºtiinþifice eliberate în România ºi în Ucraina
Guvernul României ºi Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei, denumite în continuare pãrþi contractante,
Ñ în dorinþa de a dezvolta relaþiile bilaterale în domeniul învãþãmântului,
Ñ în baza principiului egalitãþii în drepturi ºi a avantajului mutual,
Ñ în baza Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Ucrainei privind colaborarea în domeniul culturii,
ºtiinþei ºi învãþãmântului, semnat la 3 septembrie 1992 la Bucureºti,
Ñ în spiritul Convenþiei privind recunoaºterea atestatelor obþinute în învãþãmântul superior în statele din regiunea
Europei, adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997,
Ñ luând în considerare rezultatele obþinute de statele membre ale Consiliului Europei ºi de UNESCO în realizarea sinergiei în domeniul recunoaºterii actelor de studii,
Ñ în vederea stabilirii metodologiei de recunoaºtere reciprocã a actelor de studii,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

Prezenta convenþie se referã la actele de studii eliberate
de instituþii de învãþãmânt acreditate în conformitate cu
legislaþia în vigoare a fiecãrei pãrþi contractante.
ARTICOLUL 2

Certificatele de absolvire a 8 clase, eliberate în
România, ºi certificatele de absolvire a învãþãmântului

mediu general (9 clase), eliberate în Ucraina, se recunosc
ca echivalente ºi dau dreptul la continuarea studiilor în
conformitate cu legile în vigoare ale fiecãrei pãrþi contractante.
ARTICOLUL 3

Diplomele de bacalaureat eliberate în România ºi atestatele eliberate la absolvirea învãþãmântului general mediu
complet, eliberate în Ucraina, se recunosc ca echivalente
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ºi dau acces la continuarea studiilor în învãþãmântul superior în conformitate cu legile în vigoare ale fiecãrei pãrþi
contractante.
ARTICOLUL 4

Diplomele de absolvire a unei ºcoli profesionale cu
durata de minimum 2 ani de studii, dupã absolvirea clasei
a 8-a, eliberate în România, ºi diplomele de muncitor calificat, eliberate în Ucraina, cu aceeaºi duratã de studii ºi cu
acelaºi numãr de ore de pregãtire practicã, pentru aceeaºi
meserie, se recunosc ca echivalente.
ARTICOLUL 5

Condiþiile de echivalare a acestora se stabilesc în conformitate cu legislaþia în vigoare a celor douã pãrþi contractante.
Aceste titluri se considerã echivalente, dacã exigenþele
pentru obþinerea lor într-un stat sunt similare celor din
celãlalt stat.
ARTICOLUL 10

În vederea aplicãrii prevederilor prezentei convenþii
pãrþile contractante îºi pun la dispoziþie modele de acte de
studii (diplome, atestate, certificate), precum ºi copii de pe
actele normative care reglementeazã procedura de eliberare a acestora.

Diplomele de absolvire a ºcolilor postliceale, eliberate în
România, ºi diplomele de specialist debutant, eliberate la
absolvirea unei instituþii de învãþãmânt cu durata de studii
de 2Ñ3 ani în Ucraina, în aceeaºi specialitate ºi cu
aceeaºi duratã de studii, se recunosc ca echivalente.

Pãrþile contractante se vor informa în legãturã cu
schimbãrile survenite în sistemul lor de învãþãmânt, cu
denumirea actelor de studii ºi cu criteriile de eliberare a
acestora.

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 12

Diplomele de absolvire a colegiilor universitare
(învãþãmânt superior cu durata de 3 ani), eliberate în
România, ºi diplomele de absolvire (bacalavr), eliberate în
Ucraina, se recunosc ca echivalente, dacã nu existã diferenþe majore între planurile de învãþãmânt.

Prezenta convenþie intrã în vigoare la data ultimei notificãri, în formã scrisã, pe cale diplomaticã, privind îndeplinirea de cãtre pãrþile contractante a tuturor procedurilor
interne necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia.
Termenul de valabilitate a acestei convenþii este de
5 (cinci) ani ºi se prelungeºte automat pe noi perioade de
5 ani, dacã nici una dintre pãrþile contractante nu informeazã în scris, pe cale diplomaticã, cu minimum 6 luni
înainte de expirarea acesteia, în legãturã cu intenþia sa privind încetarea valabilitãþii acestei convenþii.
Prezenta convenþie va putea fi modificatã sau completatã prin înþelegerea scrisã a pãrþilor contractante.

ARTICOLUL 7

Diplomele de licenþã eliberate în România la absolvirea
învãþãmântului superior cu durata de studii de 4Ñ6 ani ºi
diplomele de specialist ºi de magistru, eliberate în Ucraina,
se recunosc ca echivalente, dacã nu existã diferenþe
majore între planurile de învãþãmânt.
ARTICOLUL 8

Diplomele de studii aprofundate ºi certificatele eliberate
la absolvirea unor cursuri postuniversitare în România, precum ºi diplomele de specialist la terminarea studiilor aprofundate ºi certificatele de optimizare a calificãrii, eliberate
în Ucraina la absolvirea unor studii postuniversitare, se
recunosc ca echivalente, dacã durata studiilor ºi curricula
nu prezintã diferenþe substanþiale în acelaºi domeniu de
specializare.

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 13

În cazul apariþiei unor deosebiri de opinie privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestei convenþii, ele
vor putea fi soluþionate pe calea negocierilor sau a consultãrilor.
ARTICOLUL 14

Diplomele care conferã titlul ºtiinþific de doctor, eliberate
în România, ºi diplomele care conferã titlul ºtiinþific de candidat în ºtiinþe, eliberate de Comisia superioarã de atestate
a Ucrainei, se recunosc ca echivalente, dacã ramurile de
ºtiinþã sunt similare.

În cazul încetãrii valabilitãþii convenþiei, prevederile acesteia vor continua sã se aplice pânã la terminarea studiilor
cetãþenilor României, respectiv ai Ucrainei, care au început
studiile în Ucraina ºi, respectiv, în România înainte de
încetarea valabilitãþii convenþiei.
Actele de studii obþinute de aceste persoane vor fi recunoscute în conformitate cu prevederile prezentei convenþii.
Semnatã la Bucureºti la 19 februarie 1999, în douã
exemplare, fiecare în limbile românã ºi ucraineanã, ambele
texte având aceeaºi valabilitate.

Pentru Guvernul României,
Andrei Marga,
ministrul educaþiei naþionale

Pentru Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei,
Boris Ivanovici Tarasiuk,
ministrul afacerilor externe

ARTICOLUL 9
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei privind recunoaºterea ºi echivalarea reciprocã a actelor
de studii ºi a titlurilor ºtiinþifice eliberate în România ºi în Ucraina, semnatã la Bucureºti
la 19 februarie 1999
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea
Convenþiei dintre Guvernul României ºi Cabinetul de Miniºtri
al Ucrainei privind recunoaºterea ºi echivalarea reciprocã a

actelor de studii ºi a titlurilor ºtiinþifice eliberate în România ºi
în Ucraina, semnatã la Bucureºti la 19 februarie 1999, ºi se
dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 22 decembrie 1999.
Nr. 436.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 233
din 20 decembrie 1999
asupra obiecþiei de neconstituþionalitate referitoare la Legea privind Statutul funcþionarilor publici
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã, în temeiul
art. 144 lit. a) din Constituþie ºi al art. 17 din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã, cu privire la neconstituþionalitatea Legii privind Statutul funcþionarilor publici, de cãtre un
grup de 51 de deputaþi, ºi anume: Ioan Gavra, Valeriu
Tabãrã, Gheorghe Secarã, Petru ªteolea, Lazãr Lãdariu,
Mihai Drecin, Petre Þurlea, Nicolae Leonãchescu, Anghel
Stanciu, Viorel Burlacu, Constantin Bãbãlãu, ªtefan Baban,
Ioan Sonea, Nicolae Bud, Mircea Vâlcu, Leon Pop, Vasile
Ghica, Florea Buga, Nicolae Ionescu, Chichiºan Miron,
Mitzura-Domnica Arghezi, Corneliu Ciontu, Ioan Iuliu Furo,
Leonida Lari Iorga, Romulus Raicu, Ilie Neacºu, Daniela
Buruianã-Aprodu, Luca ªtefãnoiu, Didi Spiridon, Ioan
Pintea, Miticã Bãlãeþ, Sever Meºca, Ion Duþu, Gheorghe
Ariton, Ioan-Cezar Corâci, Vasile Miclãuº, Nicolae Popa,
Daniela Popa, Nicolae Groza, Romeo-Marius Trifu, Marcu
Tudor, Nicolae Vasilescu, Liviu Spãtaru, Adrian Tudor
Moroianu-Geamãn, Nicolae Grãdinaru, Victor-ªtefan
Achimescu, Ioan Popa, Aurel-Constantin Papuc, Viorel Pop,
Florian Udrea ºi Slavomir Gvozdenovici.
Sesizarea a fost trimisã Curþii Constituþionale prin
Adresa nr. 490 din 8 decembrie 1999 a secretarului

general al Camerei Deputaþilor, fiind înregistratã sub
nr. 3.848 din 8 decembrie 1999, ºi formeazã obiectul
Dosarului nr. 241A/1999.
La aceeaºi datã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 600, a fost publicatã Legea nr. 188 din 8
decembrie 1999 privind Statutul funcþionarilor publici, promulgatã prin Decretul nr. 418 din 8 decembrie 1999.
În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) ºi ale art. 19
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, sesizarea
formulatã de grupul de deputaþi a fost comunicatã
preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului spre a-ºi putea exprima punctele de vedere
asupra obiecþiei de neconstituþionalitate.
Preºedintele Senatului, în punctul sãu de vedere, referindu-se la legalitatea sesizãrii, considerã cã ”în cazul în
care sesizarea Curþii este în cadrul termenelor prevãzute la
art. 17 din Legea nr. 47/1992, ce se calculeazã în
condiþiile alin. (3) din acest articol pe zile pline, Curtea este
obligatã sã se pronunþe, termenele menþionate fiind inerente
dreptului de sesizare prevãzut la art. 144 lit. a) din
Constituþie.Ò
De asemenea, în punctul de vedere al preºedintelui
Senatului se apreciazã cã, pe fond, sunt neîntemeiate
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criticile de neconstituþionalitate formulate în sesizarea grupului de 51 de deputaþi care se referã la unele articole din
Legea privind Statutul funcþionarilor publici.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã, cu referire la legalitatea sesizãrii de neconstituþionalitate, cã
aceasta este inadmisibilã. Astfel, fãcându-se referire la
conþinutul art. 17 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, se
aratã cã Legea privind Statutul funcþionarilor publici, asupra
cãreia Guvernul ºi-a angajat rãspunderea în faþa Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului în ºedinþa comunã din 29 noiembrie 1999, a fost anunþatã în plenul Camerei Deputaþilor în
ºedinþa de luni, 6 decembrie 1999, urmând ca deputaþii sã
îºi exercite dreptul de a contesta legea la Curtea
Constituþionalã în termen de douã zile, termen ce se calculeazã pe zile pline, iar nu pe zile libere. Acest mod de calcul rezultã din dispoziþiile art. 16 din Legea nr. 47/1992,
potrivit cãrora procedura jurisdicþionalã prevãzutã în aceastã
lege se completeazã cu regulile procedurii civile, dar numai
”în mãsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în
faþa Curþii Constituþionale. Compatibilitatea se hotãrãºte exclusiv de CurteÒ, precum ºi din prevederile art. 117 alin. 3 din
Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat, care preiau
integral textul art. 17 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 47/1992.
În temeiul alin. (4) al art. 107 din acelaºi regulament, în
cazul în care legea a fost adoptatã cu procedurã de
urgenþã, aceasta se trimite ”sub semnãtura preºedintelui
Camerei Deputaþilor, Preºedintelui României, în vederea promulgãrii Ò, dupã împlinirea termenului de douã zile. În consecinþã, termenul pentru depunerea sesizãrii de
neconstituþionalitate a început sã curgã în ziua de luni,
6 decembrie 1999, ºi s-a împlinit marþi, 7 decembrie 1999,
la sfârºitul programului de lucru. Deoarece obiecþia de
neconstituþionalitate a fost înregistratã la Secretariatul general al Camerei Deputaþilor în ziua de miercuri, 8 decembrie
1999, se apreciazã cã aceasta este tardivã, urmând sã fie
respinsã.
De asemenea, în punctul de vedere al Guvernului se
apreciazã cã pe fond sunt neîntemeiate criticile de neconstituþionalitate formulate în sesizarea de neconstituþionalitate
care se referã la unele articole din Legea privind Statutul
funcþionarilor publici.
Preºedintele Camerei Deputaþilor nu a comunicat punctul
sãu de vedere.
În temeiul art. 5 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
Curtea Constituþionalã a solicitat o informare din partea
secretarului general al Camerei Deputaþilor asupra modului
în care s-au desfãºurat, la aceastã Camerã, procedurile
prevãzute la alin. (2)Ñ(4) ale art. 17 din Legea
nr. 47/1992. Totodatã, s-au solicitat copii, în extras, de pe
stenogramele ºedinþelor Camerei Deputaþilor în cursul
cãrora s-au desfãºurat aceste proceduri legale. Din datele
comunicate de secretarul general al Camerei Deputaþilor,
prin Adresa nr. 3.450 din 9 decembrie 1999, rezultã, în
esenþã, urmãtoarele: 1. asupra Legii privind Statutul
funcþionarilor publici, Guvernul ºi-a angajat rãspunderea,
conform prevederilor art. 113 alin. (1) din Constituþie, în
ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi Senatului, þinutã
în ziua de luni, 29 noiembrie 1999, începând cu ora 16,00;
2. legea a fost depusã la secretarul general al Camerei
Deputaþilor în ziua de joi, 2 decembrie 1999, zi în care
Camera Deputaþilor a lucrat în plen; în zilele de vineri, 3
decembrie, sâmbãtã, 4 decembrie, ºi duminicã, 5 decembrie 1999, Parlamentul nu a lucrat în plen; 3. depunerea
legii la secretarul general, în vederea exercitãrii dreptului
de sesizare a Curþii Constituþionale, a fost comunicatã în
plenul Camerei Deputaþilor, în prima ºedinþã, în ziua de
luni, 6 decembrie 1999, între orele 16,00Ñ17,00; 4. legea

a fost trimisã Preºedintelui României, spre promulgare, în
ziua de miercuri, 8 decembrie 1999, ora 8,30; s-a considerat cã termenul de douã zile în care se putea face sesizarea Curþii Constituþionale în cazul legii adoptate cu
procedurã de urgenþã a expirat în ziua de marþi, 7 decembrie 1999, avându-se în vedere ”cele 24 de ore care au
precedat anunþul de luni, 6 decembrie 1999, ºi urmãtoarele
24 de ore ce au urmat acestui anunþÒ; 5. sesizarea de
neconstituþionalitate semnatã de cei 51 de deputaþi a fost
depusã la secretarul general al Camerei Deputaþilor în ziua
de miercuri, 8 decembrie 1999, la ora 11,30, ºi a fost înregistratã la Curtea Constituþionalã în aceeaºi zi, la
ora 12,30.
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

examinând obiecþia de neconstituþionalitate formulatã de
grupul de 51 de deputaþi, punctele de vedere ale preºedintelui Senatului ºi Guvernului, informarea secretarului general al Camerei Deputaþilor, raportul judecãtorului-raportor,
documentele existente la dosar, referitoare la procedura de
promulgare a Legii privind Statutul funcþionarilor publici,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992 reþine urmãtoarele:
În cauza de faþã nu sunt întrunite condiþiile prevãzute la
art. 144 lit. a) din Constituþie ºi la art. 17 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, pentru exercitarea controlului de constituþionalitate înainte de promulgarea legii, motiv
pentru care Curtea Constituþionalã nu poate proceda la
examinarea pe fond a sesizãrii.
Astfel, art. 144 din Constituþie, stabilind atribuþiile Curþii
Constituþionale, prevede la lit. a) cã aceasta ”se pronunþã
asupra constituþionalitãþii legilor, înainte de promulgarea acestora [...] Ò. Aºa fiind, la examinarea unei sesizãri, Curtea
trebuie sã constate, printre altele, dacã legea, al cãrei control de constituþionalitate se solicitã, a fost sau nu promulgatã, ºi aceasta chiar ºi atunci când reþine cã este
sesizatã în vederea declanºãrii controlului de constituþionalitate de cãtre subiecte abilitate în acest scop. Or, în prezenta cauzã, Legea privind Statutul funcþionarilor publici a
fost promulgatã de Preºedintele României prin Decretul
nr. 418 din 8 decembrie 1999 ºi, primind numãrul 188, a
fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 600 din 8 decembrie 1999, datã la care s-a depus ºi
sesizarea pentru controlul constituþionalitãþii ce face obiectul
prezentei decizii.
În ceea ce priveºte procedura de promulgare a legilor,
Constituþia prevede la art. 77 alin. (1) cã ”Legea se trimite,
spre promulgare, Preºedintelui României. Promulgarea legii se
face în termen de cel mult 20 de zile de la primireÒ. Curtea
observã cã nici o normã constituþionalã nu prevede termenul în care o lege adoptatã de Parlament se trimite spre
promulgare Preºedintelui României ºi nici perioada sau
condiþiile în care legea adoptatã se pãstreazã la dispoziþia
subiectelor de drept public abilitate sã exercite dreptul de
sesizare a Curþii Constituþionale. Procedura premergãtoare
trimiterii legii spre promulgare este reglementatã prin Legea
nr. 47/1992, republicatã, ºi prin regulamentele de organizare ºi funcþionare a Camerelor Parlamentului. În acest
sens, dispoziþiile alin. (2) ºi (3) ale art. 17 din legea
menþionatã prevãd:
”(2) În vederea exercitãrii dreptului de sesizare a Curþii
Constituþionale, cu 5 zile înainte de a fi trimisã spre promulgare, legea se comunicã Guvernului ºi Curþii Supreme de
Justiþie ºi se depune la secretarul general al Camerei
Deputaþilor ºi al Senatului. În cazul în care legea a fost adoptatã cu procedurã de urgenþã, termenul este de 2 zile.
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(3) Data la care legea a fost depusã la secretarii generali ai
Camerelor se aduce la cunoºtinþã în plenul fiecãrei Camere în
termen de 24 de ore de la depunere. Depunerea ºi comunicarea se fac numai în zilele în care Camerele Parlamentului
lucreazã în plen Ò.
Aceste reglementãri legale au fost preluate de art. 117
alin. 3 ºi 4 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat, precum ºi de art. 112 alin. 2 ºi 3 din Regulamentul
Senatului.
Analizând informarea primitã prin Adresa nr. 3.450 din
9 decembrie 1999 de la secretarul general al Camerei
Deputaþilor,
precum
ºi
stenogramele
ºedinþelor
Parlamentului, Curtea constatã cã Legea privind Statutul
funcþionarilor publici a fost adoptatã, potrivit art. 113
alin. (1)Ñ(3) din Constituþie, prin procedura angajãrii
rãspunderii Guvernului, în ºedinþa comunã a Camerei
Deputaþilor ºi Senatului, þinutã în ziua de 29 noiembrie
1999, între orele 16,00Ñ18,45. Potrivit textelor
constituþionale menþionate, legea se considerã adoptatã
dupã epuizarea termenului de 3 zile în care se poate
depune o moþiune de cenzurã în scopul demiterii
Guvernului. În speþã, acest termen s-a împlinit la data de
2 decembrie 1999, când legea a fost depusã la secretarul
general al Camerei Deputaþilor. În acea zi, Camera
Deputaþilor a lucrat în plen, însã în zilele urmãtoare, ºi
anume 3, 4 ºi 5 decembrie 1999, Camera nu a lucrat în
plen. În ziua de 6 decembrie 1999, între orele 16,00Ñ
17,00, s-a comunicat plenului Camerei Deputaþilor cã
Legea privind Statutul funcþionarilor publici a fost depusã la
secretarul general al Camerei în vederea exercitãrii dreptului de sesizare a Curþii Constituþionale. În ziua de 8
decembrie 1999, la ora 8,30, legea a fost trimisã spre promulgare Preºedintelui României.
Curtea constatã cã, întrucât legea examinatã a fost
adoptatã prin procedura de urgenþã, aferentã actului de
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angajare a rãspunderii Guvernului, termenul de pãstrare a
legii, în vederea exercitãrii dreptului de sesizare, este de
douã zile (iar nu de 48 de ore), conform art. 17 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, republicatã. Chiar ºi în ipoteza în
care se considerã cã acest termen a început sã curgã din
ziua de 6 decembrie 1999, când s-a comunicat în plenul
Camerei Deputaþilor depunerea legii la secretarul general al
acesteia în vederea exercitãrii dreptului de a sesiza Curtea
Constituþionalã, concluzia este cã termenul s-a împlinit la
sfârºitul zilei de 7 decembrie 1999.
Într-adevãr, termenele prevãzute la art. 17 alin. (2) ºi (3)
din Legea nr. 47/1992, republicatã, sunt termene care
privesc desfãºurarea raporturilor constituþionale dintre autoritãþile publice ºi, prin urmare, în mãsura în care nu se
prevede altfel în mod expres, nu se calculeazã pe zile
libere. Dupã cum rezultã din examinarea informaþiilor
cuprinse în documentele aflate la dosar, legea a fost trimisã Preºedintelui României spre promulgare în ziua de
8 decembrie 1999, la ora 8,30, fiind promulgatã în aceeaºi
zi. Se constatã astfel cã trimiterea legii spre promulgare
s-a fãcut cu respectarea dispoziþiilor legale aplicabile, iar promulgarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 77
alin. (1) din Constituþie. Decretul nr. 418 pentru promulgarea legii a fost publicat, conform prevederilor art. 99
alin. (1) din Constituþie, în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, împreunã cu textul
legii. Prin urmare, sesizarea formulatã de cei 51 de
deputaþi pentru controlul constituþionalitãþii legii, depusã la
secretarul general al Camerei Deputaþilor în ziua de
8 decembrie 1999 ºi înregistratã la Curtea Constituþionalã
în aceeaºi zi, este inadmisibilã spre a fi examinatã pe fond
de cãtre Curtea Constituþionalã, conform prevederilor
art. 144 lit. a) din Constituþie.

Pe baza considerentelor expuse ºi în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1), ale art. 113 alin. (1)Ñ(3), ale
art. 144 lit. a) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi potrivit dispoziþiilor art. 17 ºi urmãtoarele din Legea
nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

Constatã cã sesizarea de neconstituþionalitate, semnatã de 51 de deputaþi, referitoare la Legea privind Statutul
funcþionarilor publici, este inadmisibilã, Curtea Constituþionalã fiind sesizatã dupã promulgarea acesteia.
Definitivã ºi obligatorie.
Decizia se comunicã Preºedintelui României.
Dezbaterile au avut loc la data de 20 decembrie 1999 ºi la ele au participat: Lucian Mihai, preºedinte, Costicã
Bulai, Constantin Doldur, Kozsok‡r G‡bor, Ioan Muraru, Nicolae Popa, Lucian Stângu, Florin Bucur Vasilescu, Romul
Petru Vonica, judecãtori.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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