
Şedinţa publică din 15 septembrie 2015, ora 9 

 

 

1.  Dosar nr.65D/2015 
 

 

- ROM SELF S.R.L. Spătaru 
*** 

- Administrația Fondului pentru 
Mediu 
- Agenția Națională de 
Administrare Fiscală – 
Administrația Finanțelor Publice 
Buzău 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.4 lit.d) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule 

2.  Dosar nr.69D/2015 
 

 

- Molnar Zsolt 
*** 

- Agenția Națională de Integritate 
 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea 
funcțiilor și demnităților 
publice, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.144/2007 
privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea 
altor acte normative, în 
ansamblul său, precum și, în 
special, ale art.1 alin.(3), art.6 
lit.e), art.10, art.12 alin.(1) și 
(2) și art.20-26 din Legea 
nr.176/2010  
 

3.  Dosar nr.103D/2015 
 
 
 

- Belecciu Gilmar 
*** 

- Administrația Finanțelor Publice 
Constanța 
- Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați – 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Constanța 
- Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Constanța 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.16 lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru 

4.  Dosar nr.105D/2015 
(conexat cu  
Dosarele nr.106D/2015 
                și nr.146D/2015) 
 (repuse pe rol) 
 
  

- MEDIACOM ROMÂNIA 
S.R.L. București 
- MINDSHARE MEDIA 
S.R.L. București 
- MEDIAEDGECIA 
ROMÂNIA S.R.L. București 

*** 
- Consiliul Concurenței 
 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.III pct.5 și 6 din Ordonanța 
Guvernului nr.12/2014 pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr.11/1991 privind 
combaterea concurenței 
neloiale și a altor acte în 
domeniul protecției 
concurenței 



5.  Dosar nr.246D/2015 
 
 

- Filiala Hidroelectrica 
HIDROSIND, în numele și 
pentru membrul său, Lazăr 
Constantin 

*** 
- Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice  
în Hidrocentrale 
HIDROELECTRICA S.A.,  
prin administrator judiciar  
EURO INSOLV SPRL  
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.86 alin.(6) din Legea 
nr.85/2006 privind procedura 
insolvenței 

6.  Dosar nr.252D/2015 
 
 

- Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Călărași 

*** 
- Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice – 
Serviciul Soluționare Contestații 
Nereguli Fonduri Europene 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.2 alin.(4) lit.a) din 
Ordonanța Guvernului 
nr.14/2013 privind 
reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat 
a sumelor aferente corecțiilor 
financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea 
cu legislația din domeniul 
achizițiilor publice 
 

7.  Dosar nr.287D/2015 
 
 

- Filiala Hidroelectrica 
HIDROSIND, în numele și 
pentru membrul său, Știucă 
Ion Iancu 

*** 
- Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice  
în Hidrocentrale 
HIDROELECTRICA S.A.,  
prin administrator judiciar  
EURO INSOLV SPRL  
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.86 alin.(6) din Legea 
nr.85/2006 privind procedura 
insolvenței 

8.  Dosar nr.324D/2015  
  
 
  

- SAINT GOBAIN 
CONSTRUCTION 
PRODUCTS ROMANIA 
S.R.L. – Business Unit Rigips 
București 

*** 
- Gherlea Maria 
- Pasc Gheorghe 
- Comisia Județeană pentru 
Stabilirea Drepturilor de 
Proprietate asupta Terenurilor Cluj 
- Comisia Locală pentru Stabilirea 
Drepturilor de Proprietate asupta 
Terenurilor Mihai Viteazu 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.5 alin.(1) și (2) din Legea 
nr.17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și 
de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind 
privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în 
administrare terenuri 
proprietate publică și private a 
statului cu destinație agricolă 
și înființarea Agenției 
Domeniilor Statului 
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9.  Dosar nr.411D/2015 
 
 

- Gherman I. Armin-Marian, 
prin Sindicatul Polițiștilor din 
România „Diamantul”  

*** 
- Primul-ministru 
- Ministerul Administrației și 
Internelor 
- Inspectoratul General al Poliției 
Române 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.5, art.7 și art.8 din Legea 
nr.218/2002 privind 
organizarea și funcționarea 
Poliției Române, precum și ale 
art.18 din Legea nr.360/2002 
privind Statutul polițiștilor 

10.  Dosar nr.503D/2015 
 
 
  

- Sîrbu Marian,  
prin Asociația 
Revoluționarilor din 
Decembrie 1989 „Frăția 
Balconului Operei Timișoara” 

*** 
- Casa Națională de Pensii și 
Asigurări Sociale 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.8 și art.18 din Legea 
nr.283/2011 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.80/2010 pentru 
completarea art.11 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul 
bugetar, precum și pentru 
instituirea altor măsuri 
financiare în domeniul bugetar 
 

11.  Dosar nr.504D/2015 
 
  

- Ușurelu (Călin) Valerica,  
prin Asociația 
Revoluționarilor din 
Decembrie 1989 „Frăția 
Balconului Operei Timișoara” 

*** 
- Casa Națională de Pensii și 
Asigurări Sociale 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.8 și art.18 din Legea 
nr.283/2011 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.80/2010 pentru 
completarea art.11 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul 
bugetar, precum și pentru 
instituirea altor măsuri 
financiare în domeniul bugetar 
 

12.  Dosar nr.782D/2015 
 
 

- Matei Vasile 
*** 

- Casa Sectorială de Pensii a 
Ministerului Apărării Naționale 
 

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.8 și art.18 din Legea 
nr.283/2011 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.80/2010 pentru 
completarea art.11 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul 
bugetar, precum și pentru 
instituirea altor măsuri 
financiare în domeniul bugetar 

 
 

Grefier şef, 

                                                       Mihaela Matache 
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