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Comisia juridica, de numiri, disciplind, 
imunitdti si validdri

Nr.XlX/ 68/26.05.2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea art229 din Legea 
nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, prin 
adresa nr.L90/2021 din 20.04.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m 
vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
si completarea art229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil, initiatori: deputati si senatori USR-Plus.

Propunerea legislativa are ca obiect modificarea si completarea art.229 din Legea 
nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu 
modificarile si completarile ulterioare, interventiile legislative fiind argumentate in cadrul 
Expunerii de motive prin faptul ca „este de datoria legiuitorului sa puna in acord cu 
prevederile Constitudei si textele de lege similare care, daca ar fi fost criticate in fata Curtii 
Constitutionale, ar fi beneficiat de aceeasi soarta."

Consiliul Legislativ a avizat negativ, motivand ca: "argumentele prezentate in 
considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr.795/2020 subzistd si in ceea ce priveste solatia 
legislativa preconizatd pentru art.229 alin.(2^), la pct.1 din prezenta propunere legislativa, 
avdnd in vedere faptul cd respectiva interventie legislativa este tot o norma tranzitorie, care 
preia expressis verbis continutul alineatului declarat neconstitutional si nu vizeazd 
reglementarea organizdrii si functiondrii instantei de tuteld prin legea privind organizarea 
judiciara, ceea ce contravine jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale. In acest sens, 
precizdm cd, intr-o situatie similard, de consacrare a unei solutii legislative identice celei 
declarate neconstitutionale, Curtea a precizat ce actele ulterioare nu pot pdstra contnutul 
normativ al unei norme legale neconstitutionale si sd se constituie astfel intr-o prelungire a 
existentei acesteia. De asemenea, in ipoteza preludrii integrate a continutului normei 
neconstitutionale, Curtea a retinut cd solatia in cauzd „pune in discutie comportamentul 
constitutional al emitentului criticat."

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil initiativa legislativa
Consiliul Superior al Magistraturii, prin punctul de vedere, a transmis ca inipativa a fost
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analizata in sedinta Comisiei nr.l comuna "Legislate si cooperare interinstitutionala" din data 
de 23 martie 2021, precizand ca transpunerea deciziilor Curtii Constitutionale [Decizia 
nr.601 din 16 iulie 2020, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 27 ianuarie 2021 si 
Decizia nr.795 din 4 noiembrie 2020, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1299 din 28 
decembrie 2020) presupune un "demers interinstitutional complex de analizd a mtregului 
cadru legal privind capacitatea civild a persoanei flzice si ocrotirea persoanei fizice, 
propundndu-se constituirea unuigrup de lucru format din reprezentanti ai Ministerului Justitiei, 
ai Autohtatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitdti, Copii si Adoptii si ai 
Consiliului Superior al Magistraturii, fiind sesizat in acestsens MinisterulJustitiei".

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte §i minorita^i a 
transmis un aviz favorabil.

In conformitate cu prevederile art.63, alin.fl], la dezbaterea proiectului in sedinta 
comisiei din data de 26 mai 2021, au participat domnul Mircea Ursula, secretar de stat din 
cadrul Ministerului Justitiei, care a mentionat ca la nivelul Guvernului este in curs de 
elaborare un proiect de lege cuprinzator care sa transpuna, in mod corespunzator, 
considerentele deciziilor Curtii Constitutionale.

In cadrul sedintei din 26 mai 2021, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari au analizat propunerea legislativa, observatiile si criticile din punctele 
de vedere transmise, precum si cele exprimate in cadrul dezbaterii, si au luat in considerare 
ca propunerea legislativa nu contine solutii legislative in acord cu criticile de 
neconstitutionalitate din deciziile Curtii Constitutionale, mentionate. In consecinta, Comisia a 
hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezen^i, sa adopte un raport de respingere.

In consecinfa, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi ^i validari supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere al propunerii legislative si 
propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. Raportul de respingere urmeaza a fi supus votului plenului Senatului, potrivit 
art.76 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata.

Potrivit dispozitiilor art.75 alin.[l) din Legea fundamentala §i ale art.92 alin.(7] pct.2 
din Regulamentul Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesizata.^ f\
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