
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 

 
 

L I S T A 
 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 
 

 

 

1. Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul 

de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, 

semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016  (PLx.269/2017) 

             - procedură de drept comun - 

 

2. Legea pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 

1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble 

transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, 

precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 

1963(PLx.284/2017)                                                - procedură de drept comun - 

   

3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 

cooperarea judiciară internaţională în materie penală (PLx.307/2017) 

                                                                                  - procedură de urgență - 

 

4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2014 

privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru 

modificarea unor acte normative  (PLx.71/2015)            - procedură de urgență - 

 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2017 

pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării 

unor categorii de persoane în sistemul public de pensii  (PLx.215/2017) 

                                                                                  - procedură de urgență - 

 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2017 

pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare        

(PLx.312/2017)                                                                - procedură de urgență - 
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7. Legea privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 

timbrul de mediu pentru autovehicule (PLx.630/2015) 

                                                                          - procedură de drept comun - 

 

8. Legea pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea şi 

funcţionarea parcurilor industriale (PLx.436/2016) 

                                                                          - procedură de drept comun - 

 

9. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2017 pentru 

modificarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular 

(PLx.320/2017)                                                       - procedură de drept comun - 

 

10. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2017 

privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de 

infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru 

completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul" Cooperare 

Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 

modificarea şi completarea unor acte normative  (PLx.344/2017) 

                                                                                 - procedură de urgență - 

    
 

 

      *) 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, 

13 noiembrie 2017) 
 

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

13 noiembrie 2017) 
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