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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

  

I. În ziua de 16 decembrie 2020, Curtea Constituțională, a pronunţat 

următoarele decizii de admitere:  

- în cadrul controlului anterior promulgării 

Cu majoritate de voturi,  

A). A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele 

României şi a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.7 alin.(1) lit.e), 

introduse prin Articolul unic al Legii pentru modificarea art.7 din Legea educației 

naționale nr.1/2011; 

B). Cu majoritate de voturi în ceea ce privește dispozițiile art.I pct.1 și ale 

art.II și cu unanimitate de voturi în ceea ce privește celelalte dispoziții:  

1. A admis obiecția de neconstituţionalitate și a constatat că dispozițiile 

art.I pct.2 [cu referire la art.11 ind. 1], art.I pct.2 [cu referire la art.11 ind. 2 

alin.(5) și alin.(10] și ale art.II din Legea pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații sunt 

neconstituționale;  

2. A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a 

constatat că dispoziţiile art.I pct.1 [cu referire la art.11 alin.(2), (3) și (5)] din 



Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații sunt constituționale în raport cu criticile 

formulate. 

Cu unanimitate de voturi,  

C). A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele 

României şi a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind 

transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea 

Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județ 

Vrancea; 

D). A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României 

și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea pentru completarea 

Legii educației fizice și sportului nr.69/2000; 

E). A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României 

și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte 

normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru 

aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare. 

- în cadrul controlului posterior promulgării 

Cu majoritate de voturi, 

1. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este 

neconstituțională sintagma  „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării 

pedepsei” cuprinsă în dispozițiile art.87 alin.(3) din Legea nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare; 

Cu unanimitate de voturi, 

2. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt 

neconstituționale dispozițiile art.I pct.1, 2 și 4 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 



II. De asemenea, Curtea Constituțională, în cadrul controlului anterior 

promulgării, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de 

neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că Legea 

privind suplimentele alimentare este constituțională, în raport cu criticile formulate. 

 

  

 

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.  

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea 

Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

III.  În aceeași ședință, Curtea a dispus amânarea pronunțării pentru 26 

ianuarie 2021 cu privire la obiecția de neconstituționalitate formulată de 

Președintele României referitoare la Legea pentru completarea Legii nr.72/2016 

privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.  
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