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TITLUL VIII

Dispoziţii finale şi tranzitorii
 

Intrarea în
vigoare

ARTICOLUL 153
Prezenta Constituţie intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum. La aceeaşi
dată, Constituţia din 21 august 1965 este şi rămâne în întregime abrogată.

 

Conflictul
temporal de

legi

ARTICOLUL 154
(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu
contravin prezentei Constituţii.

(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii sale
de organizare, va examina conformitatea legislaţiei cu prezenta Constituţie şi va face
Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.

 

Dispoziţii
tranzitorii

ARTICOLUL 155
(1) Proiectele de legi şi propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat şi se
adoptă potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare intrării în vigoare a legii de
revizuire.

(2) Instituţiile prevăzute de Constituţie, existente la data intrării în vigoare a legii de
revizuire, rămân în funcţiune până la constituirea celor noi.

(3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplică începând cu următorul
mandat prezidenţial.

(4) Dispoziţiile cu privire la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor fi aduse la
îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire.

(5) Judecătorii în funcţie ai Curţii Supreme de Justiţie şi consilierii de conturi numiţi
de Parlament îşi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au
fost numiţi. Pentru asigurarea înnoirii Curţii de Conturi din 3 în 3 ani, la expirarea
mandatului actualilor consilieri de conturi aceştia vor putea fi numiţi pentru încă un
mandat de 3 ani sau de 6 ani.

(6) Până la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate, litigiile rezultate din
activitatea Curţii de Conturi vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti
ordinare.

 

Republicarea
Constituţiei

ARTICOLUL 156
Legea de revizuire a Constituţiei se publică în Monitorul Oficial al României în termen
de 5 zile de la data adoptării. Constituţia, modificată şi completată, după aprobarea
prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu reactualizarea
denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.


