
DEPARTAMENTUL  LEGISLATIV 
 
 
 

L I S T A 
 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 
 

 

 

        1. Legea privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna 

Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari  (Plx.212/2017)  

                                                                                  - procedură de drept comun - 
 

        2. Legea pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind 

standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a 

serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la     

7 iulie 1995  (PLx.251/2017)                                  - procedură de drept comun - 
 

3. Legea pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al 

Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la 

amendarea art.56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate  

şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016 (PLx.271/2017) 

                                                                          - procedură de drept comun - 
 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat 

a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 

conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 

operaţional sectorial Mediu 2007 - 2013  (PLx.259/2017) 

   - procedură de urgență - 
 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2017 

pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din 

Legea nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic     

şi Social  (PLx.185/2017)                                                - procedură de urgență - 
 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 

pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român         

(PLx.298/2017)                                                               - procedură de urgență - 
 

7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 

protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate  (PLx.60/2015) 

                                                                          - procedură de drept comun - 
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8. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 pentru 

prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind 

procedura insolvenţei persoanelor fizice  (PLx.319/2017) 

                                                                          - procedură de drept comun - 
 

9. Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru 

acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele 

şcolare internaţionale (PLx.242/2017)                    - procedură de drept comun - 
 

10. Legea privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.14/2015 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice  (PLx.838/2015)     - procedură de drept comun - 
 

11. Legea privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica 

(PLx.236/2017)                                                       - procedură de drept comun - 
 

12. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe  (PLx.380/2014)                                        - procedură de drept comun - 
 

13. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii  (PLx.45/2017)                          - procedură de drept comun - 
 

14. Legea  pentru modificarea  şi completarea  Legii  nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  (PLx.67/2017) 

                                                                          - 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, 6 noiembrie 2017) 
 

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

6 noiembrie 2017) 
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