
 

 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 

unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative  - procedură de urgenţă; 

 

2. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea 

infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi 

desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile 

interioare;  

 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2016 

privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele 

obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, 

aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul 

de Afaceri - procedură de urgenţă; 

 

4. Legea privind parteneriatul public-privat;  

 

           5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2016 privind 

efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor; 

 

6. Legea privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 

potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;        

 

7. Legea privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 pentru 

aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa 

Europeană Permanentă de Probaţiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de 

plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea 

anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 

este parte - procedură de urgenţă; 
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8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de 

infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative - procedură de urgenţă; 

 

9. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 

pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 - procedură de urgenţă - 

 

10. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind 

cazierul judiciar;  

 

11. Legea pentru declararea lui Avram Iancu „Erou al Naţiunii Române”;   

                                                                             

12. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice;  

 

13. Legea pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 

înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 

publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 

Europene;  

 

14. Legea privind procedura interpretării actelor normative;   

                                                                         

15. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social - procedură de urgenţă; 

 

16. Legea pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996;   

                                                                               

17. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2016 

privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare 

nr.7/1996 - procedură de urgenţă; 

 

 

 
       
 

        *)  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, 8 

noiembrie 2016) 
 

       **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului de astăzi, 8 noiembrie 

2016 
 

 

 

 


