
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 
 
 
 

1. Legea pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru 
mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016 (PLx.13/2017) 

                                                                       - procedură de urgență - 
 

2. Legea pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru 
creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016 (PLx.14/2017) 

                          - procedură de urgență - 
 

3. Legea pentru completarea art.12 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 (Plx.222/2016)                                   - procedură de drept comun- 

 

4. Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții (PLx.146/2017) 

                                                                       - procedură de urgență - 
 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
financiar-fiscal (PLx.133/2017)                                - procedură de urgență - 
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6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice 
centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 
privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  (PLx.122/2017)                                      - procedură de urgență - 

 
7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 

privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor 
economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020  
(PLx.156/2017)                                                         - procedură de urgență - 

 
8. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  (PLx.716/2015)                                       - procedură de urgență - 

 
9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016 privind 

amenajarea spaţiului maritim  (PLx.460/2016) 
                                                                - procedură de drept comun - 
 
10. Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției                   
(PLx.547/2015)                                                 - procedură de drept comun - 

 
11. Legea pentru completarea art.9 al Titlului XI - Renta viageră agricolă 

din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente  (PLx.896/2015) 

                                                                - procedură de drept comun - 
 
12. Legea pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind 

arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor 
cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice  (PLx.330/2016) 

                                                                - procedură de drept comun - 
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13. Legea pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale       

nr.292/2011 şi pentru completarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială  (PLx.230/2016) 

                                                                - 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, 10 aprilie 2017) 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 aprilie 2017 


