
Şedinţa de plen din 23 septembrie 2020 

 
 
  

1.  Dosar nr.796A/2020 
 
 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a  Legii privind 
trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului și din administrarea Administrației 
Naționale „Apele Române” – Administrația 
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul 
public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul 
Tulcea, obiecție formulată de Președintele României 
 

2.  Dosar nr.850A/2020 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
obiecție formulată de deputați aparținând Grupurilor 
parlamentare ale Partidului National Liberal și  
Uniunii Salvați România 
 

3.  Dosar nr.851A/2020 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și 
funcționarea profesiei de avocat, obiecție formulată 
de Guvernul României 
 

4.  Dosar nr.854A/2020 
 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind 
unele măsurile de siguranță cu caracter medical și 
statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de 
siguranță, obiecție formulată de Guvernul României 
 

5.  Dosar nr.871A/2020 
 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
trecerea unui imobil din domeniul public al statului 
și din administrarea Instituției Prefectului – Județul 
Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și 
în administrarea Consiliului Județean Vrancea, 
obiecție formulată de Guvernul României 
 

6.  Dosar nr.872A/2020 
 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind 
adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor 
art.21 alin.(6)  din Legea 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 și instituirea unor măsuri tranzitorii, 
obiecție formulată de Guvernul României 
 

7.  Dosar nr.873A/2020 
 
  

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
trecerea unui imobil din domeniul public al statului 
și din administrarea Instituției Prefectului – Județul 
Vrancea, în domeniul public al Județului Vrancea și 
în administrarea Consiliului Județean Vrancea, 
obiecție formulată de Președintele României 
 

8.  Dosar nr.892A/2020 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii concurenței 
nr.21/1996, obiecție formulată de senatori aparținând 
Grupurilor parlamentare ale Partidului Național 
Liberal și Uniunii Salvați România 
 

9.  Dosar nr.906A/2020 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea și funcționarea Curții de Conturi, 
obiecție formulată de Guvernul României 
 

10.  Dosar nr.958A/2020 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea și funcționarea Curții de Conturi, 
obiecție formulată de Președintele României  
 

11.  Dosar nr.1091A/2020 
 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii concurenței 
nr.21/1996, obiecție formulată de Președintele 
României 
 

  
  
 

Grefier şef, 

Floriana-Dorela Sandu 

 



 

 

 

Ședinţa de plen din 23 septembrie 2020 

 

- Dosar în pronunţare – 

 
 

 

 

 

 

1.  Dosar nr.581A/2020 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii 
privind protecția consumatorilor împotriva 
dobânzilor excesive 
 
 
 

 
 

 

 

Grefier şef, 

 

Floriana-Dorela Sandu 

 

 

 

 


