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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.15/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative  (PLx.252/2018) 

           - procedură de urgență - 

   

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2017 

privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  (PLx.161/2018)             - procedură de urgență - 

 

3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2018 

pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 

publice  (PLx.282/2018)                                                     - procedură de urgență - 

 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2018 

pentru completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative (PLx.388/2018) 

                                                                                             - procedură de urgență - 

 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 

privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 

seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene  (PLx.377/2018) 

                                                                                             - procedură de urgență - 

 

6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 

privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale  (PLx.592/2010) 

                                                                                             - procedură de urgență - 
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7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2018 

pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea 

Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - 

TAROM" - S.A.  (PLx.376/2018)                                       - procedură de urgență - 

 

8. Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx.483/2018)                                                                   - procedură de urgență - 

 

9. Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor 

petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere 

offshore  (PLx.33/2018)                                              - procedură de drept comun - 

 

10. Legea pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea 

celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 

programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 

nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii 

Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010  (PLx.300/2018) 

                                                                                     - procedură de drept comun - 

 

11. Legea pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi 

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

şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen,                   la 

18 februarie 2017(PLx.311/2018)                           - 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,         29 

octombrie 2018) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 29 octombrie 

2018) 
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