
Şedinţa de plen  din  9 februarie  2022 

   
   
1.  Dosar nr.3454A/2021 

 
  
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii 
pentru modificarea și completarea Legii 
vânătorii și a protecției fondului cinegetic 
nr.407/2006, obiecție formulată de un număr 
de 23 de senatori și 51 de deputați  
aparținând Grupului parlamentar al  Uniunii 
Salvați România 
 

2.  Dosar nr.3504A/2021 
 
  
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri 
pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul 
penal, obiecție formulată de Avocatul 
Poporului  
 

3.  Dosar nr.3540A/2021 
 
  

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri 
pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul 
penal, obiecție formulată de deputați 
aparținând Grupului parlamentar al Alianței 
pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar 
al Partidului Social Democrat, Grupului 
Parlamentar al Partidului Național Liberal, 
deputați neafiliați și un deputat aparținând 
Grupului Minorităților Naționale 
 

4.  Dosar nr.3541A/2021 
 
  

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri 
pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul 
penal, obiecție formulată de Avocatul 
Poporului  
 



5.  Dosar nr.3954A/2021 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, obiecție formulată de 
Guvernul României 
 

6.  Dosar nr.43A/2022 
 
 

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii 
privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor 
și Infrastructurii și concesiunea Companiei 
Naționale de Căi Ferate C.F.R.  - S.A., în 
domeniul public al județului Mureș, obiecție 
formulată de Președintele României  

 
7.  Dosar nr.44A/2022 

 
  

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii 
privind transmiterea unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor 
și Infrastructurii și concesiunea Companiei 
Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A.  în 
domeniul public al municipiului Brad și al 
comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, 
Vălișoara și Băița, obiecție formulată de 
Președintele României   
 

8.  Dosar nr.52A/2022 
 
  

- Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, obiecție formulată de 
Președintele României 
 

9.   Dosar nr.158L2/2022 
 
 

- Sesizare referitoare la neconstituționalitatea 
Hotărârii Senatului nr.1/2022 privind validarea 
unui membru interimar al Consiliului Superior 
al Magistraturii,  hotărâre publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.50 din 17 
ianuarie 2022 sesizare formulată de Grupul 
Parlamentar al Partidului Uniunii Salvați 
România  din Senat 
 

Grefier şef, 

Floriana-Dorela Sandu 


