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CCR discuta pe 27 octombrie conflictul pe
Legea educatiei
Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va dezbate miercuri, 27 octombrie,
sesizarea depusa de presedintele Senatului, Mircea Geoana, privind conflictul
dintre Parlament si Guvern pe Legea Educatiei, relateaza NewsIn. Conflictul
a aparut in urma deciziei Guvernului de a-si asuma raspunderea pe o lege
aflata in dezbaterea Parlamentului.
Mircea Geoana a anuntat ca va depune marti sesizarea la Curtea Constitutionala a Romaniei
(CCR) pe tema angajarii raspunderii pe Legea educatiei. El a acuzat un conflict constitutional
intre Guvern si Parlament.
"Astazi a avut loc o dezbatere destul de intensa cu privire la decizia Guvernului de a-si angaja
raspunderea pe Legea educatiei. Guvernul Boc, intr-o incarnatiune anterioara, a facut un lucru
similar in 2009. Dupa un an de zile, Guvernul actual decide sa faca acelasi lucru. (...) Impreuna
cu echipa de juristi a Senatului voi sesiza CCR privind solutionarea unui conflict juridic de natura
constitutionala intre Parlament si Guvern", a declarat Geoana.
Presedintele Senatului a spus ca, in cazul in care Guvernul decide sa intrerupa procedura de
legiferare practic desfiinteaza scopul Senatului. In acest fel si-a justificat Geoana sesizarea
depusa la CCR. Geoana a precizat ca face acest demers din functia de presedinte al Senatului.
Birourile Permanente reunite ale Parlamentului au decis luni ca Guvernul Boc sa-si angajeze
raspunderea pe Legea educatiei in data de 28 octombrie. Asta in cazul in care va ramane in
functie, dar fiind ca pe 27 octombrie este supusa la vot motiunea de cenzura la adresa
Cabinetului Boc.
La finele lunii septembrie, CCR s-a pronuntat asupra Legii pensiilor, in urma sesizarii de frauda la
vot, depusa de PNL. CCR a decis ca legea pensiilor este constitutionala, insa presedintele Traian
Basescu a decis sa o trimita totusi inapoi la Parlament.
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PSD lucreaza la o contestatie la CCR a Legii educatiei
ADRESA: http://crct.ro/n7x
Juristii PSD lucreaza la o contestatie a Legii educatiei, nu numai pe fond, ci si pe procedura de adoptare, prin
angajarea raspunderii Guvernului asupra actului normativ, a anuntat Lia Olguta Vasilescu, purtator de cuvant
al PSD, relateaza Newsin.
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