
 

 SENATUL ROMÂNIEI 

DIRECŢIA GENERALĂ LEGISLATIVĂ 

 

 

 

 

 

 

N O T Ă 

pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului 

de sesizare a Curţii Constituţionale 

 

 În conformitate cu prevederile  art. 15 alineatele (2) şi (3) din Legea 

nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au 

depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării de către 

senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale,  următoarele legi: 
 

1. Legea privind achiziţiile sectoriale - procedură de urgenţă; 

 

2. Legea privind achiziţiile publice  - procedură de urgenţă ; 

 

3. Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  - procedură de 

urgenţă; 

 

4. Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii                   

- procedură de urgenţă; 

 

5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 

privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 

nerambursabile - procedură de urgenţă; 

 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 

pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din 

domeniul transporturilor - procedură de urgenţă; 

 

7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020 - procedură de urgenţă ; 

 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2015 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării 

financiare a fondurilor europene - procedură de urgenţă; 

 

9. Legea pentru modificarea art.391 alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii;  
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10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de 

transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane 

între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov  - procedură de urgenţă; 

 

11. Legea pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului  nr.39/2005 

privind cinematografia;  

 

12. Legea pentru completarea art.51 din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice;  

 

13. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice                                                        

- procedură de urgenţă; 

 

    14. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;  

 

     15. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;              

                      

 16. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind 

unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru 

pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 

civilă - procedură de urgenţă ; 

 

    17. Legea privind incubatoarele de afaceri - procedură de urgenţă; 

 

    18. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2015 

pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală                                                 

- procedură de urgenţă; 

 

19. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2015 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri bugetare - procedură de urgenţă; 

 

20. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2015 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a 

art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor 

bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România - procedură de 

urgenţă - 

 

21. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2015 

pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice - procedură de urgenţă ; 
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22. Legea pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social 

nr.62/2011;                                  

 

23. Legea pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române;           

                         

 
 

 

 

          
 

         *)  Termenul pentru sesizare este de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de 

urgenţă şi de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii 

(astăzi,  11 mai 2016) 

 

       **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului de astăzi, 11 mai 2016 
 
 

 

 

 

 

 


