
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
1. Legea privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie 

ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 
septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a 
Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de 
România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite 
a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970  (PLx.270/2017) 

                                                                               - procedură de drept comun - 
 

2. Legea pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale 
în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile 
internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale 
echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001  
(PLx.250/2017)                                                                - procedură de drept comun - 

 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernulului nr.50/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx.249/2017) 

                                                                                         - procedură de urgență - 
 

4. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (PLx.556/2015)                             - procedură de drept comun - 

 

5. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare (Plx.413/2016) 

                                                                                         - procedură de urgență - 
 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice (PLx.153/2017) 

                                                                                         - procedură de urgență - 

 
 

      *) Termenele pentru sesizare sunt 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  noiembrie 2017) 

 

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