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Dosar nr.l02A/2022

NR.Biroul permanent al Senatului Domnului
Florin-Vasile CÎŢU " 

Preşedintele SenatuluiI.

Revenind la adresa nr.509/13.01.2022, în conformitate cu dispoziţiile 

art.l6 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, vă trimitem, alăturat, în copie, sesizarea formulată de 

Guvernul României, referitoare la neconstituţionalitatea Legii privind 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PL-x nr.66/2020).

Vă adresăm rugămintea de a ne comunica punctul dumneavoastră de 

vedere până la data de 18 ianuarie 2022 (inclusiv în format electronic, la 

adresa de e-mail ccr-pdv@ccr.ro), ţinând seama de faptul că dezbaterile Curţii 

Constituţionale vor avea loc la data de 19 ianuarie 2022.

Vă asigurăm, domnule Preşedinte, de deplina noastră consideraţie.

Pri

fi
Prof.univ.dr.' EANU
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BucureştiGuvernai României
Prim-ministru
Nr.5/8705/12.01.2022

teşedinte al Curţii Constituţionale a României 
Prof. univ. dr. Vaier DorneanuCURTEA CONSTIT

Dosar nr.
în temeiul att.146 lit.a) din Constituţia României, republicată, şi al art.lS din Legea 

nr.47/1992 privind organizarea şi fiincţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Guvernul României formulează prezenta sesizare in vederea 
exercitării controlului prealabil de constituţionalitate referitor la Legea privind 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l9S/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (Pl-x nr.66/2021).

tn ceea ce priveşte soluţia normativă preconizată la art.I pct.2 alin.(5), apreciem că, în 
vederea respectării principiului ierarhiei actelor normative, în conformitate cu dispoziţiile art.4 
din Legea nr.24/2000 şi art.l alin.(S) din Constituţie, este necesar ca normele privind autorizarea 
şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto în domeniul conducerii auto defensive, cele 
privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, precum şi 
procedura de examinare şi formare în acest domeniu să fie reglementate prin hotărâre a 
Guvernului, iar nu prin ordin de ministru.

Consacrarea la nivelul terţiar al legislaţiei a unor elemente precum cele de la art.l pct. 2 
alin.(S), va determina lipsirea legislaţiei vizate de orice calitate normativă, criteriu de 
constituţionalitate indispensabil conform art.l alin.(5) din Constituţie. Avem în vedere că este 
necesar ca nivelul primar al legislaţiei să asigure claritate şi precizie astfel încât drepturile 
subiectelor asupra cărora se vor aplica normele să fie garantate, legislaţia de nivel secundar trebuie 
să asigure cadrul pentru a organiza executarea legilor, iar normele de nivel terţiar trebuie 
să prevadă doar completările tehnice necesare care ar încărca inutil un text la nivel de lege sau la 
nivel de hotărâre a Guvernului. !n consecinţa, o trimitere direct la nivel de ordin pentru a organiza 
executarea legilor este contrară art. 108 alin.(2) din Constituţie.

in plus, învederăm şi faptul că, aşa cum a statuat şi instanţa de contencios constituţional în 
jurisprudenţa sa\ reglementările de nivel secundar trebuie emise numai pe baza şi în executarea 
legii. Astfel, aceste reglementări, fiind norme secundare, emise tn aplicarea şi executarea legii, 
trebuie să aibă caracter tehnic. De asemenea, este important de menţionat că relaţiile sociale sunt 
reglementate primar prin legi/ordonanţe de urgenţă/ordonanţe, în timp ce actele administrative cu 
caracter normativ pot organiza punerea în executare sau executarea acestora, după caz, fără ca ele 

. Jnsele să fie izvor primar de drept. Prin urmare, în situaţia de faţă se impune ca prin normele

20(? în acest sens Decizia nr.298 din 29 manie 2006, publicată în Monitorul Ofidal al Romanici. Partea l. nT.372 din 28 aprilie



primare să fîe stabilite reguli clare ce urmează ulterior a fî detaliate prin reglementări la nivel 
secundar

!n acest sens sunt şi considerentele din Decizia Curţii Constituţionale nr.498/2018^ prin 
care s*a statuai că '^reglementarea unor norme primare în corpul unui act de reglementare 
secundara reprezintă o contradicţie în termeni. Astfel, acest din urmă act trebuie să se limiteze 
strict la organizarea punerii în executare sau la executarea dispoziţiilor primare, si nu să 
reglementeze el însusi astfel de dispoziţii. De aceea, actele administrative cu caracter normativ, 
fie ele hotărâri ale Guvernului sau ordine ale miniştrilor, nu pot, prin conţinutul lor normativ, să 
excedeze domeniului organizării executării actelor de reglementare primară [artlOS alin.(2) din 
Constituţie], respectiv a executării acestora sau a hotărârilor Guvernului [art.77 din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.260 din 21 aprilie 2010], după caz, 
pentru că. printr-un atare procedeu, s-ar ajunge la modificarea/completarea însăşi a legii

Faţă de aspectele mai sus învederate, vă rugăm să admiteţl sesizarea de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x nr.66/2021).

Cu deosebită consideraţie,

^ PublicaiS în Monitonil Oficiai. Panea I nr.6$0din 26 iulie 2018
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