
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 
 

  1. Legea pentru completarea art.352 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011  (Plx.127/2016)                                             - procedură de drept comun - 

   
 2. Legea privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru 

Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington                 
la 14 aprilie 2016  (PLx.447/2016)              - procedură de urgenţă - 

 
  3. Legea pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 

decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016  
(PLx.493/2016)                                             - procedură de drept comun - 

 
4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PLx.452/2016)       - procedură de urgenţă - 

 
 5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii  (PLx.503/2016)       - procedură de urgenţă - 

 
 6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2016 

privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative  (PLx.508/2016)    - procedură de urgenţă - 

 
 7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2016 

privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară  (PLx.109/2017) 
- procedură de urgenţă - 

 
 
 



 2

 
 8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 

privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual 
pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. (PLx.111/2017) 

- procedură de urgenţă - 
 
 9. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 

privind registrul agricol  (PLx.99/2015)            - procedură de drept comun - 
 
 10. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală                  
(PLx.462/2016)                                                          - procedură de drept comun - 

 
 11. Legea pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu 

România ca zi de sărbătoare naţională  (PLx.695/2015) 
                                                                          - procedură de drept comun - 

 
 12. Legea pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice (PLx.519/2016) 
                                                                          - 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,               
20 martie 2017) 

 

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