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L I S T A 

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

 
 
 
 

1. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 
privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx.157/2017) 

                                                                              - procedură de urgenţă - 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2016 
privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea 
ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din 
data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România                    
(PLx.138/2017)                                                          - procedură de urgenţă -                

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

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 privind 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza 
cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul 
Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii 
licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a 
programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de 
atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată 
(PLx.144/2017)                                                              - procedură de urgenţă - 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii 
(PLx.164/2017)                                                             - procedură de urgenţă - 
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5. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (PLx.556/2015)     - procedură de drept comun - 

 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor              
(PLx.526/2016)                                                   - procedură de drept comun - 

 

7. Legea pentru modificarea  Legii nr.286/2009 privind Codul penal  
  (PLx.333/2015)                                                 - procedură de drept comun - 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind 
unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în 
cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma 
sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PLx.141/2017)                                                             - procedură de urgenţă - 

 

 
 
 
 
      *)  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, 2 mai 2017) 

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

 
 
 
 
 

2 mai 2017 
 
 


