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Articolul 29 
[ Doctrine]  

(1) Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti 
sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei 
dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei 
în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia. 
(2) Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de 
judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi ridicată de procuror în faţa 

instanţei de judecată, în cauzele la care participă. 
(3) Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o 
decizie anterioară a Curţii Constituţionale. 
(4) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat 
excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale 
părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă 
excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, 

precum şi dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanţa de judecată va trimite 
Curţii Constituţionale şi numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru 
îndeplinirea procedurii de citare a acestora. 
(5) Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa 

respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea 
poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la 
pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile. 
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