
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 

 

 

L I S T A 
 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 

 

 

1.  Legea privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş (PLx.408/2017) 

                                                                          - procedură de drept comun - 
 

2. Legea pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006       

(PLx.406/2017)                                                        - procedură de drept comun - 
 

3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind 

regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau 

acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 

reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a 

sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru 

această activitate  (PLx.331/2017) 

                                                                          - procedură de drept comun - 
 

4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind 

prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea 

şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx.321/2017) 

                                                                          - procedură de drept comun - 
 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2017 pentru 

modificarea Ordonanţei  Guvernului nr.107/1999 privind  activitatea  de  

comercializare  a  pachetelor de servicii turistice (PLx.356/2017) 

                                                                          - procedură de drept comun - 
 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2017 pentru 

completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia  

(PLx.381/2017)                                                        - procedură de drept comun - 
 

7. Legea prevenirii (PLx.423/2017)                         - procedură de urgență - 
   

8. Legea pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 

privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a 

reziduurilor mărfii   (PLx.341/2017)                               - procedură de urgență - 
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9. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(PLx.370/2017)                                                                - procedură de urgență - 
 

10. Legea privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de 

compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din 

distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum și în 

timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină (PLx.273/2017) 

                                                                                  - procedură de urgență - 
 

11. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2017 

pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) şi d) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii  (PLx.340/2017) 

                                                                                  - procedură de urgență - 
 

12. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune  (Plx.38/2016)                                       - procedură de drept comun - 

    

 

 

 
 

      *) 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, 

4 decembrie 2017) 
 

      **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi,                    

4 decembrie 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 decembrie 2017 
 


