Curtea Constituţională a României

HOTĂRÂRE
privind constituirea şi conţinutul dosarelor având ca obiect
excepţii de neconstituţionalitate
cu privire la care Curtea Constituţională este sesizată
în temeiul art.146 lit.d) din Constituţie
În temeiul dispoziţiilor art.9 alin.(1) lit.a), art.14, art.29 şi ale art.50-51 din
Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.643 din 16 iulie 2004;
ţinând cont de prevederile art.4 lit.j) şi art.17 alin.(1) şi (2) din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.116 din 4 februarie 2005;
având în vedere dispoziţiile art.29 alin.(4) din Legea nr.47/1992 potrivit
cărora, în cazul ridicării excepţiilor de neconstituţionalitate în faţa instanţei
judecătoreşti sau de arbitraj comercial, „Sesizarea Curţii Constituţionale se
dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de
neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale
părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de
părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată,
cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare;
constatând existenţa unei practici diferite a instanţelor de judecată în ceea
ce priveşte sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiilor de
neconstituţionalitate în temeiul art.146 lit.d) din Constituţie, unele instanţe
comunicând Curţii, odată cu încheierea de sesizare, întregul dosar al cauzei, în
timp ce alte instanţe comunică doar încheierea de sesizare, însoţită sau nu, după
caz, de alte înscrisuri apreciate ca fiind necesare în soluţionarea excepţiei,
transmise fie în original, fie în copie, fie în copie certificată;
având în vedere că, în situaţia în care instanţa transmite copia încheierii de
sesizare, aceasta se restituie, în vederea sesizării Curţii cu încheierea, în original,
însoţită de dosarul cauzei, iar această corespondenţă suplimentară prealabilă

constituirii dosarelor pe rolul Curţii Constituţionale este de natură să afecteze
celeritatea soluţionării cauzelor;
întrucât aprecierea cu privire la necesitatea comunicării dosarului cauzei
revine, potrivit art.17 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Curţii Constituţionale, judecătorului-raportor sau Plenului Curţii Constituţionale,
astfel încât nu se impune solicitarea transmiterii dosarelor instanţelor de judecată
în etapa prealabilă înregistrării actului de sesizare şi constituirii dosarului pe rolul
Curţii;
în scopul evitării dificultăţilor şi cheltuielilor determinate de transmiterea,
manipularea, depozitarea şi restituirea dosarelor care nu sunt utile, în integralitatea
lor, pentru soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate;
Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1. – Dosarele Curţii Constituţionale având ca obiect excepţii de
neconstituţionalitate, cu privire la care Curtea Constituţională este sesizată în temeiul
art.146 lit.d) din Constituţie, vor conţine în mod obligatoriu:
încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale, în original sau în copie
certificată, însoţită de cererile autorului excepţiei şi, după caz, de
dovezile depuse de părţi în dosarul instanţei de judecată în sprijinul
excepţiei de neconstituţionalitate;
- încheierea de sesizare motivată cuprinzând susţinerile părţilor, însoţită de
dovezile necesare, în cazul în care excepţia a fost ridicată din oficiu;
- lista întocmită de instanţa de judecată cuprinzând datele necesare pentru
realizarea procedurii de citare a părţilor.
-

Art.2. – Documentele comunicate în copie de instanţa în faţa căreia a fost
ridicată excepţia vor fi avute în vedere în măsura în care sunt certificate de către
instanţă prin consemnarea menţiunii “conform cu originalul” pe fiecare filă.
Art.3. – După constituirea dosarului şi desemnarea judecătorului-raportor,
acesta urmează să aprecieze dacă pentru examinarea excepţiei este necesar să se
solicite dosarul cauzei de la instanţa de judecată în faţa căreia s-a ridicat excepţia.

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, precum şi preşedinţilor Curţilor de Apel, în considerarea
dispoziţiilor art.43 alin.(2) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară,
potrivit cărora aceştia exercită atribuţii de coordonare şi control ale administrării
instanţei unde funcţionează, precum şi ale instanţelor din circumscripţie, în vederea
sprijinirii activităţii Curţii Constituţionale prin asigurarea transmiterii
documentelor şi datelor menţionate la art.1, în toate cazurile în care Curtea
Constituţională este sesizată cu excepţii de neconstituţionalitate în temeiul art.146
lit.d) din Constituţie şi al art.29 din Legea nr.47/1992.
Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica, de către şeful Serviciului grefă,
registratură şi arhivă, membrilor Curţii, secretarului general, prim-magistratuluiasistent, magistraţilor –asistenţi şefi şi magistraţilor –asistenţi.
Art.6. – Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică de la data de 1 martie 2010.
Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale, în şedinţa
din data de 9 februarie 2010.
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