
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 
 

1. Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului 
(1916-1918) şi Centenarul Marii Uniri  (Plx.466/2016) 

                                                                   - procedură de drept comun  - 
 
2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului  (PLx.476/2016)                     - procedură de urgență  - 

 
3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (PLx.112/2017) 

                            - procedură de urgență  - 
 
4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental 
pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de 
Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb  (PLx.152/2017) 

                                                                           - procedură de urgență  - 
 
5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2016 pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară  
(PLx.495/2016)                                                       - procedură de urgență  - 
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6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2016 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat  (PLx.496/2016) 

                                                                           - procedură de urgență  - 
 
7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative  (PLx.116/2017) 

                                                                           - procedură de urgență  - 
 
8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil  (PLx.317/2016) 
                                                                   - procedură de drept comun  - 
 
9. Legea privind aprobarea participării României ca membru asociat la 

Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat 
de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi 
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte  (PLx.174/2017) 

                                                                   - 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, 8 mai 2017) 

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