
  SENATUL ROMÂNIEI 
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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 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia 

infrastructurilor critice - procedură de urgență; 
 

 2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele 

măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru 

efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 

aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul 

Parlamentului”;   

 

 3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză                                                                                            

- procedură de urgență; 

 

 4. Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor 

petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere 

offshore;  

 

5. Legea privind Codul administrativ al României - procedură de urgență; 
 

 6. Legea pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de 

alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din 

Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) al 

art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;  
 

 7. Legea pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic;  
  

8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991;  

 

 



 

 9. Legea privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor 

misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor 

internaţionale acreditate în România;  
  

10. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;   

 

          11. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor - procedură de urgență; 

 

          12. Legea  pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative; 

   

        13. Legea pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali; 

 

 

 

 
    *) Termenele pentru sesizare sunt 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,         

10 iulie 2018) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului de astăzi, 10 iulie 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


