06 iulie 2012

Domnului Valer Dorneanu
Avocatul Poporului

Stimate domnule Avocat al Poporului,
Semnatarii prezentei petiții, ale căror date de identificare pot fi găsite în anexă, vă
solicită să vă exercitați dreptul de a ataca la Curtea Constituțională Ordonanța de
Urgență a Guvernului 38/4 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 445/4 iul. 2012. Pornind de la următoarele argumente:


Legea
nr.47/1992
privind
organizarea
și
funcționarea
Curții
Constituționale reglementează funcționarea CC, care este instituție fundamentală
a statului român, al cărui regim juridic nu poate fi modificat prin OUG conform
Constituției României – art. 115(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în
domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale
ale statului.



Expunerea de motive a OUG 38/2012 nu conține argumente solide care să
susțină invocarea urgenței în acest caz, cu atât mai mult cu cât o propunere
legislativă cu un conținut similar a fost deja aprobată în Parlamentul României și
se află chiar în aceste zile în fața Curții Constituționale care urmează să se
pronunțe cu privire la constituționalitatea respectivelor prevederi.

Curtea Constituțională a sancționat adesea, abuzurile diferitelor Guverne care au utilizat
instrumentul Ordonanței de Urgență acolo unde situația reglementată nu prezenta
urgență sau acolo unde nu era permisă de Constituție utilizarea instrumentului
Ordonantei de Urgență pe considerentul că acest tip de reglementare încalcă o valoare
constitutională esențială și anume aceea a respectării Constituției. Modificarea legii
Curții Constituționale prin intermediul OUG 38/2012 subminează practic rolul Curții
Constituționale de garant al supremației Constituției prevăzut de articolul 142 din
Constituția României.
În consecință, semnatarii acestei petiții vă solicită să interveniți pentru apărarea
drepturilor și a libertăților cetățenilor în sensul respectării Constituției atacând la Curtea
Constitutională OUG 38/2012 în cel mai scurt timp pentru ca instanța constitutională să
poată restabili ordinea constituțională.

