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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.68/2017 

pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind 

restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, 

taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule  (PLx.449/2017) 

                                                                                   - procedură de urgență - 
 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 

privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 

autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante 

provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule                  

(PLx.311/2017)                                                                     - procedură de urgență - 
 

3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2018 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 

agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul 

Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada 

de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul garantării (PLx.303/2018)                             - procedură de urgență - 
 

4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea 

unor acte normative  (PLx.321/2018)                                   - procedură de urgență - 
 

                                                                          

    5. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului (Plx.1/2018)  

                                                                                       - procedură de urgență - 
   

 6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 

pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii  (PLx.183/2017)                   - procedură de urgență - 
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7. Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia 

Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu 

Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 

(2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017  (PLx.448/2018)       

                                                                               - procedură de drept comun - 
 

8. Legea pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi 

Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017 

(PLx.231/2018)                                                           - procedură de drept comun - 
 

 

9. Legea pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Republica 

Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017  (PLx.312/2018)  

                                                                               - procedură de drept comun - 
 

 

10. Legea pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi 

cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, 

şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016                   

(PLx.230/2018)                                                            - 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,                             

22 octombrie 2018) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 22 octombrie 2018) 
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