
 

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, 

republicată, s-au depus la secretarii generali ai Senatului şi Camerei 

Deputaţilor, în vederea exercitării de către senatori şi deputaţi a dreptului de 

sesizare a Curţii Constituţionale,  următoarele legi: 

      1)  Legea   pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic 

din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990              

 

      2) Legea pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002  

- procedură de urgenţă  

      3)  Legea pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim 

(MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune 

a Organizaţiei Internaţionale a Muncii precum şi a Amendamentelor din 2014 

la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în 

cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la 

Geneva, la 11 iunie 2014 - procedură de urgenţă  
 

     4) Legea  privind fondul de garantare a asiguraţilor - procedură de urgenţă  

     5)  Legea pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe - procedură de urgenţă  
                                                                  

     6) Legea   pentru modificarea şi completarea  Legii nr.248/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social                                          

                                                                           

     7) Legea  privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

pentru anumite categorii de persoane fizice   

 



 

 

 
 

*) 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,  30 iunie  

2015) 

 

**) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului de astăzi, 30 iunie  2015 

 

 

30 iunie 2015 

     8) Legea  privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor 

scoase din uz -  procedură de urgenţă                                                                                                       

 

     9) Legea  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru 

modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe   

  

    10) Legea  pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare nr.241/2006            

  

    11)  Legea pentru modificarea şi completarea art.36 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice  

 

    12)  Legea  privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile 

de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de 

Barcău 
                                                                                                                      

    13)  Legea privind pensiile militare de stat                                                                           

    14) Legea pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996  

-  procedură de urgenţă                                                                  

15) Legea  privind economia socială   

                                                                

    16) Legea  privind modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar    - procedură de urgenţă 

 

    17) Legea  privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului 

diplomatic şi consular al României - procedură de urgenţă  


