
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 
 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 
 
 

1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative  (PLx.346/2018)                                    - procedură de drept comun - 
 

2. Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, 
în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional 
şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia 
Prefectului, judeţul Olt (PLx.617/2018)                     - procedură de drept comun - 
 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România (PLx.544/2018) 

                                                                                   - procedură de urgență - 
 

4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 
privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii  (PLx.416/2018)                  - procedură de urgență - 
 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2018 
privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru 
închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi 
privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” ,precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PLx.452/2018)                                                  - procedură de urgență - 
 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2018 
pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă 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.535/2018)                                               - procedură de urgență - 
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7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 
privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui 
termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 
privind datoria publică (PLx.418/2018)                            - procedură de urgență - 
 

8. Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru 
întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PLx.35/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun - 

 
9. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx.203/2016) 
                                                                                - procedură de drept comun - 
 

10. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2015 privind cazierul fiscal (PLx.34/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun - 

 
11. Legea  pentru  completarea  art.24 din  Legea drepturilor pacientului 

nr.46/2003  (Plx.164/2016)                                        - procedură de drept comun - 
 

12. Legea privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului 
(Plx.135/2018)                                                        - procedură de drept comun - 
 

13. Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului              
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice  (PLx.555/2017) 
                                                                                    - procedură de drept comun - 
 

14. Legea privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Naţională             
a constructorului  (PLx.538/2018)                             - procedură de drept comun - 
 

15. Legea privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale                    
a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate  (PLx.293/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun - 

 
16. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă               

a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice                    
(PLx.327/2018)                                                           - procedură de drept comun - 
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17. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor             
şi garanţiile asociate acestora  (PLx.213/2016)          - procedură de drept comun - 
 

18. Legea pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal  (PLx.429/2018)                                    - procedură de drept comun - 
 

19. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal                   
(PLx.348/2017)                                                          - procedură de drept comun - 
 

20. Legea privind instituirea Zilei dăruirii (PLx.477/2018)  
                                                                           - procedură de drept comun - 

 
21. Legea privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul 

radiocomunicaţiilor  (PLx.432/2018)                       - procedură de drept comun - 
 

22. Legea pentru  instituirea  anului  2019 ca Anul Cărții în România      
(PLx.523/2018)                                                        - procedură de drept comun - 
 

23. Legea pentru completarea art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.29/1997 
privind Codul aerian civil (PLx.357/2016)                - procedură de drept comun - 

 
24. Legea  pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind  reforma în domeniul 

sănătăţii  (PLx.540/2018)                                            - procedură de drept comun - 
 

25. Legea privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie (PLx.570/2018)                    - procedură de drept comun - 
 

26. Legea pentru declararea municipiului Iaşi „Capitală istorică” a României 
şi a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri” a României  (PLx.571/2018) 
                                                                                   - procedură de drept comun - 
 

27.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, 
cercetării, formării profesionale şi sănătăţii  (PLx.12/2017) 

                                                                                   - procedură de urgență - 
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28. Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 
îmbunătăţirea managementului riscului de dezastre) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 
2018  (PLx.543/2018)                                                         - procedură de urgență - 
 

29. Legea pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei 
pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea 
evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, 
semnat la Bucureşti, la 18 octombrie 2017 (PLx.393/2018)   

                                                                           - 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,         
3 decembrie 2018) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 3 decembrie 
2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 decembrie 2018 
 


