
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.42/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală (PLx.296/2017)                                                            - procedură de urgență - 

 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 
privind înfiinţarea  Gărzilor forestiere  (PLx.717/2015)          - procedură de urgență - 

 

3. 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 - 

 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 
pentru completarea art.44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind 
frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art.26 din 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PLx.172/2017) 

                                                                                          - procedură de urgență - 
 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PLx.158/2017) 

                                                                                          - procedură de urgență - 
 

6. Legea pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice  (PLx.315/2017) 

                                                                                   - procedură de drept comun - 
 

7. Legea privind externarea  persoanelor   decedate   de   religie  mozaică din 
unităţile sanitare  (PLx.384/2017)                                    - procedură de drept comun - 

 

8. Legea pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România              
(PLx.405/2017)                                                                - procedură de drept comun - 

 

9. Legea privind realizarea  Monumentului Marii Uniri  de la 1 Decembrie 1918 - 
Alba Iulia  (PLx.193/2015)                                              - procedură de drept comun - 

 

10. Legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, 
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază     
(PLx.238/2017)                                                                        - procedură de urgență - 
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11. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor (PLx.369/2017)                            - procedură de urgență - 
 

12. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 
privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele 
tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de 
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (PLx.308/2017) 

                                                                                         - procedură de urgență - 
 

13. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx.309/2017) 

                                                                                       - procedură de urgență - 
 

14. Legea pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 
2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 
30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la 
Gothenburg  la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului 
Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 
noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998  
(PLx.231/2017)                                                              - procedură de drept comun - 

 
 
 
      *) 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,            
27  noiembrie 2017) 

 

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