Şedinţa publică din 17 aprilie 2018, ora 9

1.

Dosar nr.1882D/2016

- Munteanu Aurel
- Sindicatul Polițiștilor din
România "Diamantul"
***
- Inspectoratul de Poliție
Județean Bacău

- Excepţia de neconst. a disp.
art.15 alin.(1) lit.c), art.22
alin.(7) și art.69 alin.(1) lit.b)
din
Legea
nr.360/2002
privind Statutul polițistului

2.

Dosar nr.2968D/2016

- Rob Maria Lăcrămioara
***
- Inspectoratul General al
Poliției Române
- Ministerul Finanțelor
Publice

- Excepţia de neconst. a disp.
art.30
din
Legea-cadru
nr.284/2010
privind
salarizarea
unitară
a
personalului plătit din fonduri
publice
prin
prisma
dispozițiilor art.193 din Codul
de procedură civilă

3.

Dosar nr.2996D/2016

- Bochiș Florin
***
- Inspectoratul General al
Poliției Române
- Inspectoratul de Poliție
Județean Timiș
- Ministerul Finanțelor
Publice
- Ministerul Afacerilor Interne

- Excepţia de neconst. a disp. art.12
din Legea nr.285/2010 privind
salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri
publice, art.II art.15 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.80/2010 pentru
completarea art. 11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, art.9 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.84/2012
privind
stabilirea
salariilor
personalului din sectorul bugetar în
anul 2013, prorogarea unor
termene din acte normative,
precum şi unele măsuri fiscalbugetare, art.5 alin.(2) din
Ordonanța Guvernului nr.29/2013
privind reglementarea unor măsuri
bugetare, art.8 alin.(5) din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din
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fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, precum și ale
art.10 alin.(4) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2015
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul
2016, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscalbugetare
4.

Dosar nr.3077D/2016

- Institutul Frații Golescu
pentru Relații cu Românii
din Străinătate
***
- Ministerul Afacerilor
Externe

- Excepţia de neconst. a disp. art.4,
art.5 alin.(1), (4), (5) și (6), raportate
la cele ale art.25, art.42 alin.(3) și (5)
și art.84 alin.(1) din Legea
nr.208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților,
precum și pentru organizarea și
funcționarea Autorității Electorale
Permanente, precum și ale Anexei
nr.1 la Legea nr.208/2015

5.

Dosar nr.3195D/2016

- Abăloaie Marinela
- Catană Cristinel
- Iovu Ștefan Eduard
- Macovei Constantin
***
- Poliția Locală Piatra Neamț

- Excepţia de neconst. a disp.
art.2 alin.(1) din Legea
nr.124/2014 privind unele
măsuri referitoare la veniturile
de natură salarială ale
personalului plătit din fonduri
publice

6.

Dosar nr.3252D/2016

- Dănciulescu Tania
Mădălina
***
- Ministerul Finanțelor
Publice
- Ministerul Afacerilor Interne
- Inspectoratul General al
Poliției Române
- Inspectoratul de Poliție
Județean Timiș

- Excepţia de neconst. a disp. Legii
nr.11/2010 a bugetului de stat pe
anul 2010, art.12 alin.(2) din Legea
nr.285/2010 privind salarizarea în
anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice, art.II art.15 alin.(2)
din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.80/2010 pentru
completarea art. 11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, art.9 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.84/2012
privind
stabilirea
salariilor
personalului din sectorul bugetar în
2

anul 2013, prorogarea unor
termene din acte normative,
precum şi unele măsuri fiscalbugetare, art.5 alin.(2) din
Ordonanța Guvernului nr.29/2013
privind reglementarea unor măsuri
bugetare, art.8 alin.(5) din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, precum și ale
art.10 alin.(4) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2015
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul
2016, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscalbugetare
7.

Dosar nr.3257D/2016

- Ciucă Claudiu Viorel
***
- Liceul Tehnologic
"Dimitrie Filișanu" din Filiași

- Excepţia de neconst. a disp. art.15
din (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.80/2010 pentru
completarea art. 11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, introdus prin Legea
nr.283/2011 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 80/2010 pentru
completarea art. 11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, ale art.9 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.84/2012
privind
stabilirea
salariilor
personalului din sectorul bugetar în
anul 2013, prorogarea unor
termene din acte normative,
precum şi unele măsuri fiscalbugetare, art.5 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.29/2013 privind
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stabilirea unor măsuri pentru plata
salariilor personalului din sistemul
bugetar aferente lunii aprilie 2013,
precum și ale art.8 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice
8.

Dosar nr.3258D/2016

- Popescu Costinel
Claudiu
***
- Liceul Tehnologic
"Dimitrie Filișanu" din Filiași

- Excepţia de neconst. a disp. art.15
din (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.80/2010 pentru
completarea art. 11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, art.9 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.84/2012
privind
stabilirea
salariilor
personalului din sectorul bugetar în
anul 2013, prorogarea unor
termene din acte normative,
precum şi unele măsuri fiscalbugetare, art.5 alin.(2) din
Ordonanța Guvernului nr.29/2013
privind reglementarea unor măsuri
bugetare, precum și ale art.8 alin.(2)
din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice

9.

Dosar nr.3355D/2016

- Reștea Vasile Virgil (decedat)
***
- Agenția Națională de
Integritate

- Excepţia de neconst. a disp.
art.87 alin.(1) lit.g) din Legea
nr.161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea
demnităților
publice,
a
funcțiilor publice și în mediul
de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției
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10.

Dosar nr.3403D/2016

- Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
"Barbu Știrbei" Călărași
***
- Comuna Jegălia, prin Primar

- Excepţia de neconst. a disp. art.30
alin.(4)1 din Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva
incendiilor, ale articolului unic
pct.2 din Legea nr.33/2016 privind
aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.52/2015 pentru
modificarea și completarea Legii
nr.307/2006 privind apărarea
impotriva incendiilor, precum și ale
articolului unic din Ordonanța
Guvernului nr.17/2016 pentru
prorogarea termenului prevăzut la
art. 30 alin. (41) din Legea nr.
307/2006
privind
apărarea
împotriva incendiilor

11.

Dosar nr.3517D/2016

- Ignatescu George
Aristide
***
- Ministerul Finanțelor
Publice
- Ministerul Sănătății
- Direcția de Sănătate Publică
Brașov

- Excepţia de neconst. a disp. art.5
alin.(10) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, precum și ale
art.1 alin.(2) și (13) din Legea
nr.293/2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.35/2015 pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, precum şi
pentru modificarea şi completarea
Legii
nr.152/1998
privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe

12.

Dosar nr.3553D/2016

- Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
"Barbu Știrbei" Călărași
***
- S.C. LILAX CRIS IMPEX
S.R.L. București

- Excepţia de neconst. a disp.
art.30 alin.(4)1 din Legea
nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor și ale
articolului unic pct.2 din Legea
nr.33/2016 privind aprobarea
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Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.52/2015 pentru
modificarea și completarea
Legii nr.307/2006 privind
apărarea impotriva incendiilor
13.

Dosar nr.3554D/2016

- Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
"Barbu Știrbei" Călărași
***
- Comuna Dor Mărunt,
reprezentată prin primar
Iacomi Ion

- Excepţia de neconst. a disp.
art.30 alin.(4)1 din Legea
nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor și ale
articolului unic pct.2 din Legea
nr.33/2016 privind aprobarea
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.52/2015 pentru
modificarea și completarea
Legii nr.307/2006 privind
apărarea impotriva incendiilor

14.

Dosar nr.3555D/2016

- Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
"Barbu Știrbei" Călărași
***
- Societatea PUBLI CO
S.R.L. Lehliu-Gară

- Excepţia de neconst. a disp.
art.30 alin.(4)1 din Legea
nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor și ale
articolului unic pct.2 din Legea
nr.33/2016 privind aprobarea
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.52/2015 pentru
modificarea și completarea
Legii nr.307/2006 privind
apărarea impotriva incendiilor

15.

Dosar nr.240D/2017

- Dumitru Rodica Maria
- Haritonovici Răzvan
Eugen
***
- Nicolăescu I.Teodor
- Alexe P.Corina
- Burghelea M.Lucian
- Săftescu Dan Dumitru
Marian
- Năforniță Constantin
- Tușa Veronica
- Alic Costel
- Hațeganu Constantin
Nicolae
- Societatea Asigurare –
Reasigurare ASTRA S.A.,

- Excepţia de neconst. a disp.
art.175 alin.(1) și (2) din Codul
penal, raportate la cele ale
art.295 și art.308 alin.(1) din
Codul penal, cu referire la art.2
alin.(2) și la art.117 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, ale art.3,
art.7 și art.8 din Legea
nr.255/2013 pentru punerea în
aplicare a Legii nr.135/2010
privind Codul de procedură
penală și pentru modificarea și
completarea
unor
acte
normative
care
cuprind
dispoziții procesual penale, ale
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prin lichidator judiciar KPMG
Restructuring SPRL București
- Compania Națională
POȘTA ROMÂNĂ S.A.
- Gâdea Clitemnestra
- Banca Română de Scont,
prin lichidator Fondul de
Garantare a Depozitelor în
Sistemul Bancar
- Achimescu Gulian Emil
- GELSOR ASSETS
MANAGEMENT S.A.
București
- GELSOR S.R.L.,
prin lichidator judiciar
ROMINSOL IPURL
- Ismail Iener, în calitate de
unic asociat al S.C. STILCO
IMPORT EXPORT S.R.L.
(radiată din 30 martie 2006)
- S.C. CUARȚ S.A. Uricani
- S.C. DELTA MIRAJ S.A.,
prin lichidatori judiciari
Pîrlog Viorel și S.C. ROVINOW S.R.L. Tulcea
- S.C. DRAMIRAL GROUP
S.A, prin lichidatori judiciari
Ardeleanu Cornelia,
Ardeleanu Ion și
Dumitru Vasile
- S.C. Fondul de Investiții
GELSOR S.A.
- S.C. IMOBILIAR
NETWORK 2002 S.A.
București
- S.C. PLASTEX S.A.,
prin lichidator "Dinu Urse și
Asociații" SPRL București
- S.C. ROMCUARȚ S.R.L.
Uricani
- S.C. SIVAMO S.A., prin
lichidator S.C. LIDER
EXPERT S.R.L. București

art.550 alin.(1), art.551 pct.4 și
art.552 din Codul de procedură
penală, precum și ale art.308
alin.(1) din Codul penal,
raportate la cele ale art.295 din
același act normativ
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16.

Dosar nr.607D/2017

- Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
"Barbu Știrbei" Călărași
***
- S.C. ECOAQUA S.A.
Călărași

- Excepţia de neconst. a disp.
art.30 alin.(4)1 din Legea
nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor și ale
articolului unic pct.2 din Legea
nr.33/2016 privind aprobarea
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.52/2015 pentru
modificarea și completarea
Legii nr.307/2006 privind
apărarea impotriva incendiilor

17.

Dosar nr.608D/2017

- Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
"Barbu Știrbei" Călărași
***
- S.C. ECOAQUA S.A.
Călărași

- Excepţia de neconst. a disp.
art.30 alin.(4)1 din Legea
nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor și ale
articolului unic pct.2 din Legea
nr.33/2016 privind aprobarea
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.52/2015 pentru
modificarea și completarea
Legii nr.307/2006 privind
apărarea impotriva incendiilor

18.

Dosar nr.1063D/2017

- Netotu Toma
***
- Direcția Generală a Poliției
Municipiului București –
Brigada Rutieră
- Dumitrescu Radu Victor

- Excepţia de neconst. a disp.
art.32
din
Ordonanța
Guvernului nr.2/2001 privind
regimul
juridic
al
contravențiilor

19.

Dosar nr.1133D/2017

- Luca Petru Adrian
***
- Guvernul României
- Statul român, prin
Ministerul Transporturilor,
prin Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. (fosta Compania
Națională de Autostrăzi și
Drumuri Naționale din
România S.A.)
- Statul roman, prin
Ministerul Transporturilor,
prin Compania Națională de
Investiții Rutiere S.A.

- Excepţia de neconst. a disp.
art.7 alin.(3) din Legea
nr.76/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr.134/2010
privind Codul de procedură
civilă, coroborate cu cele ale
art.54 pct.4 din Legea
nr.76/2012
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20.

Dosar nr.1431D/2017

- Judecătoria Timișoara,
din oficiu
***
- CARPATICA ASIG
S.A. Sibiu
- Dănilă Vasile
- Giuchin Marcel
- UNIQUA ASIGURĂRI
S.A. București
- Inspectoratul de Poliție
Județean Timiș

- Excepţia de neconst. a disp.
art.34 alin.(1) din Ordonanța
Guvernului nr.2/2001 privind
regimul
juridic
al
contravențiilor

21.

Dosar nr.1482D/2017

- Cîrstea Mugur
***
- Dodenciu Daniel Petre
- Agenția Națională de
Administrare Fiscală,
prin Direcția Regională a
Finanțelor Publice Timișoara
- S.C. ECORT S.R.L.,
prin lichidator judiciar,
Cabinet Individual de
Insolvență Bărbuleasa Ion

- Excepţia de neconst. a disp.
art.90 lit.b) din Codul de
procedură penală

22.

Dosar nr.1588D/2017

- Chera Ionuț

- Excepţia de neconst. a disp.
art.374 alin.(4), art.375 și
art.396 alin.(10) din Codul de
procedură penală

***
- Zamfir (fost Vladu) Adrian
Mihai)
- Mătușa (fost Ortopan)
Valentin Ionuț
- Balint Nicolae
- Olteanu (fost Cioacă) Ion
Daniel
- Simon Livissianos
- Mathew J.Macneill
- Claude Grenier
- Gordon L.Smith
- Hossein Fekri
- Nand Persaud
- Terry E.Wilthew
- Garie Mc Manus
- Gregory Lloyd Garner
- Gerald Suckow
- Clayton Duane Smith
- Thomas P.Madison
- Frank Macarilla
- Dennis M.Kozak
- John Meonard Holley
- Naip Krasnuqi
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23.

Dosar nr.1589D/2017

- Păuna Mihai Cosmin
***
- Agache Mario

- Excepţia de neconst. a disp.
art.396 alin.(10) din Codul de
procedură penală

24.

Dosar nr.1611D/2017

- Bud Andrei
- Labina Aurelia Lucica
***
- Universitatea "Transilvania"
Brașov

- Excepţia de neconst. a disp.
art.280,
art.281,
art.282,
art.344 alin.(2), art.345 alin.(1)
și art.421 pct.2 lit.b) din Codul
de procedură penală

25.

Dosar nr.1619D/2017

- Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
"Barbu Știrbei" Călărași
***
- I.I.Oncea AlexandruCristian, reprezentată de
Oncea Alexandru-Cristian

- Excepţia de neconst. a disp. art.30
alin.(4)1 din Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva
incendiilor, ale articolului unic
pct.2 din Legea nr.33/2016 privind
aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.52/2015 pentru
modificarea și completarea Legii
nr.307/2006 privind apărarea
impotriva incendiilor, precum și ale
articolului unic din Ordonanța
Guvernului nr.17/2016 pentru
prorogarea termenului prevăzut la
art. 30 alin. (41) din Legea nr.
307/2006
privind
apărarea
împotriva incendiilor

26.

Dosar nr.1659D/2017

- Cercasov Constantin
Ioachim
***
- RAIFFEISEN BANK S.A.

- Excepţia de neconst. a disp.
art.110, art.111 și art.123 din
Codul de procedură penală

27.

Dosar nr.2062D/2017

- Mavrodin Nicolae
***
- S.C. EUROMARKETING
SOLUTIONS S.R.L.
București
- Rădulescu Georgian
- Agenția Națională de
Administrare Fiscală,
prin Administrația Județeană
a Finanțelor Publice
Constanța
- Agenția Națională de
Administrare Fiscală, prin

- Excepţia de neconst. a disp.
art.308 alin.(1) din Codul
penal, raportate la cele ale
art.295 din același act
normativ
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Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Galați
- Fundația Națională pentru
Tineret
28.

Dosar nr.2480D/2017

- Lazăr Mihai
***
- Direcția Generală de Poliție
Municipiului București –
Brigada Rutieră
- Inspectoratul de Poliție
Județean Brăila – Serviciul
Rutier

- Excepţia de neconst. a disp.
art.32 alin.(1) din Ordonanța
Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor
și ale art.118 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.195/2002 privind
circulația pe drumurile publice

29.

Dosar nr.2611D/2017

- Lazăr Mihai
***
- Direcția Generală de Poliție
Municipiului București –
Brigada Rutieră
- Inspectoratul de Poliție
Județean Ialomița

- Excepţia de neconst. a disp.
art.32 alin.(1) din Ordonanța
Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor
și ale art.118 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.195/2002 privind
circulația pe drumurile publice

30.

Dosar nr.2667D/2017

- Braun Vasile
***
- Inspectoratul General al
Poliției Române
- Inspectoratul de Poliție
Județean Vrancea – Serviciul
Rutier

- Excepţia de neconst. a disp.
art.32 alin.(1) din Ordonanța
Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor
și ale art.118 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.195/2002 privind
circulația pe drumurile publice

Grefier şef,
Floriana – Dorela Sandu
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Ședinţa de plen din 17 aprilie 2018
- Dosare în pronunţare –
1. Dosar nr.1082D/2016

- Excepţia de neconst. a disp. art.19 alin.(1) și art.55
alin.(1) teza a doua din Legea concurenței nr.21/1996,
precum și ale art.III pct.1 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

2. Dosar nr.1874D/2016

- Excepţia de neconst. a disp. art.15
alin.(2) și art.56 alin.(1) din Legea
nr.185/2013 privind amplasarea şi
autorizarea mijloacelor de publicitate

3. Dosar nr.2668D/2016

- Excepţia de neconst. a disp. art.5 alin.(2)
din Legea nr.285/2010 privind salarizarea
în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice

4. Dosar nr.3288D/2016
(conexat cu
Dosarele nr.765D/2017,
nr.1201D/2017, nr.1510D/2017
și nr.2082D/2017)

- Excepţia de neconst. a disp. art.18 din
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare
de stat

Grefier şef,
Floriana-Dorela Sandu
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