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

 
 

 
 
1. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2017 

pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010 (PLx.467/2017) 
                                                                                   - procedură de urgență - 
 
2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2017 

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind 
reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern  (PLx.234/2017) 

                                                                                   - procedură de urgență-  
 
 3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2016 

privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 
Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 privind 
votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente  (PL-x 453/2016) 

                                                                                   - procedură de urgență-  
 
4. Legea privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx.342/2017)               - procedură de urgență- 
                                                                              
 5. Legea privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii 

Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)  
(PLx.473/2017)                                                            - procedură de drept comun- 

 
 6. Legea pentru modificarea şi completarea Legea nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar  (Plx.282/2016)      - procedură de drept comun- 
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7. Legea pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (PLx.396/2017) 
                                                                            - procedură de drept comun- 
 
8. Legea pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 

nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua 
de drumuri naţionale din România (PLx.438/2016)  

                                                                            - procedură de drept comun- 
 
9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene  
(PLx.378/2017)                                                         - procedură de drept comun- 

 
10. Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi 

din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în 
administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba (PLx.374/2017) 

                                                                            - procedură de drept comun- 
 
11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 privind 

stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu 
privire la Centenarul României  (PLx.401/2017)         - procedură de drept comun- 

 
12. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2017 pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale 
(PLx.402/2017)                                                            - procedură de drept comun- 

 
13. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională (PLx.474/2017) 

                                                                            - procedură de drept comun- 
 
14. Legea pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind 

derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în 
Securitate  (PLx.475/2017)                                        - procedură de drept comun- 

 
 
 
 
 



3 
 

 
15. Legea privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei 
Maliuc, judeţul Tulcea  (PLx.426/2017)                 - procedură de drept comun- 

 
16. Legea privind combaterea buruienii ambrozia  (PLx.407/2017) 
                                                                            - procedură de drept comun- 

 
17. Legea pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákόczi 

Ferenc  (Plx.464/2017)                                                        - 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, 12 februarie 2018) 

 

      **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi,                    
12 februarie 2018) 
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