Propuneri de modificare a Consitutiei Romaniei
d-na Purja Gabriella

art. 62, alin. 3
 Text actual: Numarul deputatilor si al senatorilor se stabileste prin legea
electorala, in raport de populatia tarii
 Propunere: Numarul deputatilor si senatorilor se stabileste prin legea electorala ,
in raport de populatia tarii, FARA A SE DEPASI UN NUMAR TOTAL DE 300
PARLAMENTARI.
 Justificare: exista deja un referendum prin care s-a validat aceasta cifra. Prin
stabilirea numarului maxim de parlamentari, se va evita ca prin legi electorale sa
se ajunga la un nr. nejustificat de mare de membrii ai Parlamentului, asa cum s-a
intamplat la ultimele alegeri.
art 84 ,alin 1
 Text actual: In timpul mandatului, Presedintele Romaniei nu poate fi membru al
unui partid si nu poate indeplini nici o alta functie publica sau privata.
 Propunere: De asemenea, in timpul mandatului, Presedintele Romaniei nu poate
desfasura activitati pro sau contra partidelor politice si nici sa-si exprime in public
sustinerea doctrinelor politice.
 Justificare: In calitate de mediator intre puterile statului, precum si intre stat si
societate, (art.80 ali.2 din C-tie) trebuie sa se pozitioneze echidistant fata de
toate entitatile din societate.
art 84, alin 2
 Text actual: Presedintele Romaniei se bucura de imunitate. Prevederile art. 72
alin. 1 se aplica in mod corespunzator.
 Propunere: Presedintele Romaniei se bucura de imunitate in conditiile prevazute
pentru deputati si senatori. de art. 72 alin 1 .
 Justificare: o imunitate deplina a Presedintelui pe durata mandatului contravine
principiilor legalitatii si bunelor moravuri, existand pericolul ca abia dupa
expirarea mandatului si reluarea cercetarilor penale sa se constate savarsirea
unor fapte penale grave de catre presedinte, de natura a-l face incompatibil cu
functia suprema in stat.
art. 96
 Text actual: Punerea sub acuzare
 Propunere: cele 4 aliniate ale acestui articol trebuie cuprinse ca noi aliniate in art.
84, fiind o prevedere speciala vizand raspunderea Presedintelui pentru inalta
tradare,
 Justificare: se va realiza o reglementare unitara - din punct de vedere tehnic
legislativ - a situatiilor de suspiciune a incalcarii legii penale de catre
presedinte.si a raspunderii acestuia.

art. 115 alin6
 Text actual- prevede situatiile in care Nu pot fi adoptate ordonante de urgenta.
 Propunere: sa se prevada SI LEGILE ORGANICE intre situatiile aratate de text.
 Justificare: intrucat prin legile organice sunt reglementate chestiuni importante
vizand organizarea statului si a organelor si functiilor sale si se adopta de
parlament in conditii de majoritate a membrilor sai,interventia Guvernului printr-o
ordonanta, poate fi interpretata ca o veritabila incalcare a separatiei puterilor in
stat.
art. 126 ,alin 2
 Text actual: Competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt
prevazute numai prin lege.
 Propunere: Competenta si procedura de judecata sunt prevazute prin LEGE
ORGANICA
 Justificare: Importanta normelor vizand functionarea instantelor impune o
stabilitate pe care o poate garanta numai reglementarea prin lege organica, ce
se adopta in conditii de majoritate a membrilor parlamentului.

art.133 alin 3
 Text actual: Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un
mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit, dintre magistratii prevazuti in alin 2 lit, a
).
 Propunere: Presedintele CSM este ales pentru un an, ce nu poate fi reinnoit,
numai din randul membrilor JUDECATORI.
 Justificare:CSM este garantul independentei justitiei(art 133 alin 1).Potrivit art.
124 judecatorii sunt independenti si se supun numai legii. In schimb,procurorii isi
desfasoara activitatea potrivit pricipiului controlului ierarhic, SUB AUTORITATEA
MINISTRULUI JUSTITIEI. Prin exercitarea conducerea CSM de catre un
procuror, exista pericolul ca acest organ, ce garanteaza independenta justitei sa
ajunga sub influienta ministrului justitiei si implicit, sub INFLUIENTA POLITICA
art.133 alin 4
 Text actual: Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
este de 6 ani.
 Propunere: Durata mandatului membrilor CSM sa fie DE 3ANI, existand
posibilitatea exercitarii a maxim DOUA MANDATE.
 Justificare: Avand in vedere faptul ca potrivit legii membrii CSM sunt scosi din
activitatea specifica de instanta sau parchet, se constata o ruptura intre
magistrati si "reprezentantii" lor, ceeace nu duce la o veritabila reprezentare. Pe
de alta parte, toate mandatele de conducere a instantelor si parchetelor
reglementate de Legea de organizare a instantelor sunt de 3 ani ,numarul
maxim fiind de doua mandate. S-ar asigura, de asemenea, si o mai mare
responsabilizare a membrilor alesi ai CSM.

