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CCR: Sesizarea presedintelui referitoare la modificarea OUG privind circulatia pe
drumurile publice - discutata pe 10 iulie
Curtea Constitutionala a României urmeaza sa dezbata pe 10 iulie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis
asupra Legii pentru modificarea articolului 109 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
Şeful statului a transmis, miercuri, CCR sesizarea de neconstitutionalitate privind acest act normativ.
"Ţinând cont de faptul ca forma legii transmise la promulgare este una ulterioara procedurii de reexaminare, ca
urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 684/2018 (...) si având în vedere ca Parlamentul a adoptat o serie de
reglementari care sunt contrare si excedeaza limitelor deciziei mentionate, consideram ca Legea pentru
modificarea art. 109 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost adoptata cu încalcarea
dispozitiilor art. 147 alin. (2) si (4) din Constitutie", precizeaza seful statului în sesizare.
Unul dintre motivele invocate în sesizare este ca Parlamentul a modificat, la reexaminare, niste dispozitii care
fusesera declarate constitutionale.
"Parlamentul este tinut în procedura de punere de acord a legii cu decizia Curtii Constitutionale de limitele trasate
de aceasta, respectiv de modificarea, completarea ori eliminarea/abrogarea acelor norme declarate de Curtea
Constitutionala în mod expres ca fiind neconstitutionale în tot sau în parte. Punerea de acord a legii cu decizia
Curtii Constitutionale nu poate face abstractie de rolul si competentele Parlamentului care poate adopta oricare
dintre aceste solutii cu privire la textele declarate neconstitutionale, fara a depasi cele statuate expres prin
dispozitivul Curtii. Prin urmare, consideram ca modificarile operate de Parlament asupra alin. (3) al art. 109 din
Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 constituie o interventie legislativa ce determina depasirea de catre forul
legislativ a limitelor stabilite prin Decizia nr. 684/2018, ceea ce contravine art. 147 alin. (2) din Constitutie",
sustine Presedintia.
Presedintele mai arata ca din legea criticata lipsesc unele dispozitii cuprinse la articolul unic, astfel cum acestea
erau prevazute în legea adoptata în prima faza, anterior realizarii controlului de constitutionalitate. Întrucât
prevederile în cauza nu au facut nici obiectul sesizarii de neconstitutionalitate si nici al controlului de
constitutionalitate, eliminarea lor s-ar fi facut prin depasirea de catre Parlament a limitelor reexaminarii.
"În concluzie, observam faptul ca, în cazul de fata, în ceea ce priveste legea retrimisa la promulgare, instanta
constitutionala a solutionat obiectia de neconstitutionalitate cu o decizie de constatare a neconstitutionalitatii unora
dintre dispozitiile legii în raport cu criticile formulate, ceea ce a impus reluarea procedurii de dezbatere legislativa,
în conditiile si limitele fixate prin decizia instantei constitutionale (...). De aceea, subliniem ca este esential ca
instanta constitutionala sa procedeze la solutionarea definitiva a acestei situatii si sa constate neconstitutionalitatea
acestei legi în ansamblu, fara posibilitatea Parlamentului de a o mai reexamina", a mentionat presedintele Iohannis.
Pe 4 iunie, Parlamentul a transmis presedintelui aceasta lege la promulgare.
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