
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 
 

L I S T A 
 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  
 a Curţii Constituţionale 

 
 
 

       1. Legea pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 
2016,  de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan 
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 
(PLx.19/2017) 

                                                                          - procedură de drept comun - 
 

        2.  Legea pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica 
Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la 
Bucureşti la 4 iulie 2016 (PLx.18/2017)                - procedură de drept comun - 

  

       3. Legea pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat 
dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015  
(PLx.17/2017)                                                         - procedură de drept comun - 

 

      4. Legea  pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la 
Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 
10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 
(PLx.15/2017)                                                     - procedură de drept comun - 

 

 5.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 
privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat  
(PL.x117/2017)                                                          - procedură de urgență - 

 

 6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2016 
pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a 
fondurilor structurale şi de investiţii europene (PLx.478/2016) 

                                                                                 - procedură de urgență - 
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 7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2016 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind 
cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei 
financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic 
European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 
2009-2014 (PLx.479/2016)                                 - procedură de urgență - 

 

 8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind 
unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria 
de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PLx.159/2017)                                              - procedură de urgență - 

 

 9. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 
pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii 
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război (PLx.124/2017)                                               - procedură de urgență - 

 

 10. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură  (PLx.165/2017) 

                                                                           - procedură de urgență - 
 

 11. Legea pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 
(PLx.73/2017)                                                     - procedură de drept comun - 

 
 
      *)  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, 18 aprilie 2017) 

 
      **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi,           
18 aprilie 2017) 

 
 
 

18 aprilie 2017 


