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1.  Legea privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea 
împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi 
creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016 
(PLx.154/2017)                                                           - procedură de urgență - 

 
 

2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor 
beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
pentru acestea în anul 2016 (PLx.125/2017)              - procedură de urgență - 

  
3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind 
participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului 
român (PLx.169/2017)                                              - procedură de urgență - 

 
4. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri              
(PLx.518/2016)                                                   - procedură de drept comun - 

 
5. Legea pentru modificarea alin. (2) al art.800 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății  (Pl-x 341/2016) 
                                                                  - procedură de drept comun - 
 
6. Legea pentru modificarea art. 465 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal  (Pl-x 353/2016)                                           - procedură de drept comun - 
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7.  Legea privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe 

teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a 
lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene  (PLx.166/2017) 

                                                                  - procedură de drept comun - 
 
8.  Legea pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 

dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate 
să funcţioneze provizoriu sau acreditate (PLx.620/2009) 

                                                                     - procedură de drept comun - 
 
9.  Legea pentru modificarea art.456 alin.(1) lit. d) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal (PLx.349/2016)                 - 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, 24 aprilie 2017) 

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