
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 

 

 

 

L I S T A 

 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 
 

 

1. Legea pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de 

muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior  (PLx.186/2017)           - procedură de urgență - 
 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 

privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

(PLx.126/2017)                                                             - procedură de urgență - 
 

3. Legea pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 

de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PLx.356/2016) 

                                                                        - procedură de drept comun - 
 

4. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea 

infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi 

desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile 

interioare  (Plx.413/2016)                                               - procedură de urgență - 

 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor 

(PLx.113/2017)                                                             - procedură de urgență - 

 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2017 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de 

familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea 

art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de 

gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la 

dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul 

operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  (PLx.179/2017) 

                                                                              - procedură de urgență - 
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7. Legea privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională                

a produselor agroalimentare româneşti  (PLx.187/2017) 

                                                                        - procedură de drept comun - 
 

8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind 

instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 

dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale  (PLx.97/2013) 

                                                                        - procedură de drept comun - 
 

9. Legea pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor  

(Plx.220/2015)                                                         - procedură de drept comun - 

 

10. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PLx.11/2017)                                                                 - procedură de urgență - 

 
 

 

 

 

      *)  Termenul pentru sesizare este 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, 20  iunie 2017) 
 

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

20  iunie 2017) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 iunie 2017 


