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                                            CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra                                   
reexaminării Legii  privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe 
termen lung ,,România 2040”, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 404 
din 6 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din        
16 iulie 2019, transmisă Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi cu adresa nr. PL-x 433/2018/2019 din 28 octombrie 2019, înregistrată sub 
nr. 4c-1/298/2018/2019, respectiv sub nr. 4c-2/614/2018/2019 și sub                                   
nr. 4c-13/688/2019 din 29 octombrie 2019, Camera Deputaţilor fiind                   
Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea supusă reexaminării face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
   PREŞEDINTE                          PREŞEDINTE                          PREŞEDINTE 
 
Gheorghe ȘIMON                        Sorin LAZĂR                          Nicușor HALICI                         
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                                                RAPORT COMUN 
asupra  

reexaminării Legii privind elaborarea şi actualizarea  
Strategiei naţionale pe termen lung ,,România 2040” 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
au fost sesizate cu reexaminarea Legii privind elaborarea şi actualizarea 
Strategiei naţionale pe termen lung ,,România 2040”, ca urmare a                             
Deciziei Curții Constituționale nr. 404 din 6  iunie 2019, publicată în                     
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 16 iulie 2019, transmisă cu 
adresa nr. PL-x 433/2018/2019 din 28 octombrie 2019, înregistrată                        
sub nr. 4c-1/298/2018/2019, respectiv sub nr. 4c-2/614/2018/2019 și                               
sub nr. 4c-13/688/2019 din 29 octombrie 2019. 

Procedura legislativă asupra prezentei legi a parcurs următoarele etape: 
● Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 27 iunie 2018, iar Camera Deputaţilor, în calitate de 
Cameră decizională, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 20 martie 2019. 

● Legea menţionată mai sus a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, şi transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României la data de                   
30 martie 2019. 

●   În conformitate cu dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României, 
republicată, și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea 
Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                       
Curtea Constituțională a fost sesizată cu obiecția de neconstituționalitate a                     
Legii privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung 
,,România 2040”, formulată de un număr de 80 de deputați aparținând grupurilor 
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parlamentare ale Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Partidului 
Mișcarea Populară și, respectiv, de Președintele României. 

● Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 404 din 6 iunie 2019,                            
a admis obiecţiile de neconstituţionalitate formulate de 80 de deputaţi aparţinând 
grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal, Uniunii Salvaţi România şi 
Partidului Mişcarea Populară şi, respectiv, de Preşedintele României şi a constatat 
că Legea privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung 
,,România 2040”este neconstituţională în ansamblul său.  

 În motivarea soluției, Curtea reține că,  din analiza comparată a 
documentelor privind iniţierea şi desfăşurarea procesului legislativ în cauză, 
respectiv a proiectului de lege depus de Guvern, a formei adoptate de Senat, ca 
primă Cameră sesizată, şi a celei adoptate de Camera Deputaţilor, în calitate de 
Cameră decizională, se constată că există deosebiri majore de conţinut, precum 
şi o configuraţie semnificativ diferită între forma iniţiatorului şi a primei 
Camere sesizate, pe de o parte, şi forma adoptată de cea de-a doua Cameră, 
pe de altă parte. 

 Astfel, Curtea constată încălcarea principiului bicameralismului,                     
cu consecinţa neconstituţionalităţii legii în ansamblul său. 

 De asemenea, Curtea constată că redactarea legii configurează un regim 
juridic confuz al naturii juridice/regimului juridic al Comisiei                        
,,România 2040”, al Strategiei ,,România 2040” şi, în ansamblu, al tuturor 
documentelor prevăzute de art. 8 din aceeaşi lege, respectiv în privinţa 
obligaţiilor autorităţilor publice faţă de aceste documente. 

 Curtea nu a mai analizat celelalte aspecte de neconstituţionalitate invocate, 
întrucât viciul de neconstituţionalitate care afectează legea în ansamblul său nu 
permite desluşirea exactă şi neechivocă a conţinutului legii supuse controlului 
de constituţionalitate. Analiza celorlalte critici de neconstituţionalitate intrinsecă 
ar fi presupus atribuirea unui înţeles normelor pe care legea le cuprinde, înţeles 
dificil de identificat în cazul unei reglementări lacunare şi confuze. 

Totodată, în conformitate cu Deciziile Curții Constituționale nr. 308/2012 
și nr. 619/2016, când o lege este declarată neconstituțională în ansamblul său 
înainte de promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ. Cu privire la efectele 
Deciziei nr. 619/2016 „Curtea reține că, în jurisprudența sa, a statuat că atunci 
când, în cadrul controlului a priori de constituționalitate, constată 
neconstituționalitatea unei legi în anasamblul său, pronunțarea unei astfel de 
decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecința fiind 
încetarea procesului legislativ în privin ța respectivei reglementări”. 

Procedura de reexaminare a legii  ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 404 din 6 iunie 2019, a fost declanşată de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată. 

În urma reexaminării, Senatul a respins Legea privind elaborarea                         
şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung ,,România 2040”, în ședința din         
22 octombrie 2019. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor trei Comisii au dezbătut legea supusă 
reexaminării ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 404 din 6 iunie 2019, 
în ședințe separate. Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat 
cererea de reexaminare în şedinţa din 27 noiembrie 2019. Membrii Comisiei 
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juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat cererea de reexaminare în                     
şedinţa din 17 decembrie 2019. Membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au analizat cererea de reexaminare menţionată mai sus şi 
documentele care o însoţesc în şedinţa din 25 februarie 2020.  

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
au participat la ședință 21 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi, deputaţii au participat la dezbateri, conform listei de 
prezenţă, iar din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 10 deputaţi.  

În  urma reexaminării şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor trei 
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului                       
Camerei Deputaţilor respingerea Legii privind elaborarea şi actualizarea 
Strategiei naţionale pe termen lung ,,România 2040”, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 404 din 6 iunie 2019, care a declarat legea neconstituțională 
în ansamblul său. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea supusă reexaminării face parte 
din categoria legilor ordinare.                                                                                                                                                                                       
 

  
 
         PREŞEDINTE                       PREŞEDINTE                        PREŞEDINTE 
 

Gheorghe ȘIMON                      Sorin LAZĂR                       Nicușor HALICI                         
 
   

 
                                                                                                             SECRETAR 
 
                                                                                               Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 
               Şef serviciu                                         Şef serviciu                                Consilier parlamentar 
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                                                          Vasilica POPA 
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