
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 
 

L I S T A 
 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 
 

 

1. Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul         

fiscal-bugetar pe anul 2018 (PLx.579/2017)                             - procedură de urgență - 
 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata 

defalcată a TVA (PLx.435/2017)                                       - procedură de drept comun - 
 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind 

modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

(PLx.274/2017)                                                                          - procedură de urgență - 
  

4. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2017 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar (PLx.450/2017)                         - procedură de urgență - 
 

5. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de 

mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei 

intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei (PLx.504/2017) 

                                                                                            - procedură de urgență - 
 

      6. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2017 privind 

completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare  

(PLx.371/2017)                                                                          - procedură de urgență - 
             

      7. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru 

prorogarea unui termen şi pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 

privind industria națională de apărare, precum  și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative (PLx.343/2017)                                                 - 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, 18 decembrie 

2017) 
 

      **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi,  18 decembrie 

2017) 
 

 

 

 

 

 18 decembrie 2017 
 


