
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 

 
 

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. 

76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de 

Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne (PLx.9/2017)  

                                                                              - procedură de urgență - 
 

2.  Legea pentru modificarea art.128 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001 şi pentru modificarea art.55 din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali   (Plx.205/2016)              - procedură de drept comun - 
 

3.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006  (PLx.134/2017) 

                                                                              - procedură de urgență - 
 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2016 

pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2013 

privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială 

acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 

planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri (PLx.324/2016) 

                                                                              - procedură de urgență – 

 

5. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 

privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca 

urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale                   

(PLx.239/2014)                                                          - procedură de urgență - 
 

6. Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate 

în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 

motive etnice (PLx.175/2017)                                - procedură de urgență - 
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7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2016 

pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale  (PLx.418/2016)         - procedură de urgență - 
 

8. Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru 

prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 

măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului                            

(PLx.337/2013)                                                           - procedură de urgență - 
 

9. Legea pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din 

temniţele comuniste (PLx.532/2016) 

                                                                      - procedură de drept comun - 
 

10. Legea pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele 

româneşti (PLx.178/2017)                                - procedură de drept comun - 
 

11. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PLx.162/2014) 

                                                                              - procedură de urgență - 
 

12. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx.142/2017) 

                                                                              - procedură de urgență - 
 

13. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei  (PLx.387/2016)                                  - 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, 22 mai 2017) 
 

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

22 mai 2017) 
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