
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 

1. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în 
cadrul prestării de servicii transnaţionale (PLx.667/2015) 

- procedură de urgenţă - 
 
2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 

privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea 
ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din 
Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi 
studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România 
(PLx.120/2017)                                                               - procedură de urgenţă - 

 
3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020  (PLx.121/2017)                                            - procedură de urgenţă - 

 
4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2016 

privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a 
blocului situat în municipiul Bistriţa, str.Arţarilor nr.20, ca urmare a exploziei 
produse în data de 19 octombrie 2016 (PLx.118/2017)           

                                                   - procedură de urgenţă - 
5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2016 pentru 

aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - 
Olanda  (PLx.433/2016)                                                - procedură de drept comun - 

 
6. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2016 pentru 

modificarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele 
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din 
industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare  (PLx.59/2017) 

                                                                         - procedură de drept comun - 
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7. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect (PLx.144/2016)                        - procedură de drept comun - 

 
8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind 

înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie  (PLx.432/2016) 
                                                                       - procedură de drept comun - 
 
9. Legea pentru completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului 

de cercetare-dezvoltare  (Plx.489/2016)                   - procedură de drept comun - 
 
10. Legea pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei şi vinului în 

sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015 (PLx.437/2016) 
                                                                     - 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,               
13 martie 2017) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 martie 2017 


