
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 

 

 
 

L I S T A 

 

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

 

 

 

1. Legea pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea 

şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre 

ale Uniunii Europene (PLx.322/2016)                            - procedură de urgenţă - 

 

2. Legea privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii 

şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor 

specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 

noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite 

(PLx.306/2016)                                                             - procedură de drept comun - 

 

3. Legea pentru modificarea art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, precum şi pentru completarea art.77 din Legea nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali  (Plx.140/2016)            - procedură de drept comun - 

 

4. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2015 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PLx.474/2015) 

                                                                            - procedură de urgenţă - 
 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2013 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PLx.264/2013) 

                                                                             - procedură de urgenţă - 
 

  6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2016 

pentru modificarea art.1¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind 

executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe 

teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului 

de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale (PLx.416/2016)                                                 - procedură de urgenţă - 
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 7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2016 

pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a 

unor acte normative conexe  (PLx.128/2016)                 - procedură de urgenţă - 
 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2016 

pentru modificarea alin.(4) al art.24¹ din Legea nr.38/2003 privind transportul în 

regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului 

(CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 

2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1.191/69 şi nr.1.107/70 ale Consiliului                

(PLx.311/2016)                                                                - procedură de urgenţă - 
 

 9. Legea privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi           

(PLx.423/2016)                                                               - procedură de drept comun - 
 

10. Legea privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor      

(PLx.396/2016)                                                              - procedură de drept comun - 

 

11. Legea privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 

transnaţionale (PLx.421/2016)                                      - procedură de urgenţă - 

 

12. Legea privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă      

(PLx.422/2016)                                                             - procedură de urgenţă - 

 

13. Legea pentru modificarea  şi completarea Legii nr.289/2002 privind 

perdelele forestiere de protecţie  (PLx.176/2015)       - procedură de drept comun - 

 

14. Legea pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 

forme de asociere în agricultură (PLx.673/2015)       - procedură de drept comun - 

 

15. Legea privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (PLx.327/2016)        - procedură de drept comun - 

 

16. Legea pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi al muniţiilor  (PLx.159/2016)      - procedură de drept comun - 

 

17. Legea privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar 

naţional  (PLx.810/2015)                                           - procedură de urgenţă - 
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18. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2016 

pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal  (PLx.420/2016) 

                                                                                    - procedură de urgenţă - 
 

19. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital  (PLx.30/2017) 

                                                                                   - procedură de urgenţă - 
 

20. Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.10/2016 

privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru 

achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în 

categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil  (PLx.303/2016) 

                                                                                 - procedură de urgenţă - 
 

21. Legea  privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.19/2016 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea 

măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea 

unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul 

patrimoniului cultural naţional mobil (PLx.415/2016) 

                                                                               - 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,               

6 martie 2017) 
 

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

6  martie 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 martie 2017 


