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L I S T A 
 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 
 

 

 

  

     1. Legea pentru modificarea alin.(1) al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PLx.104/2018) 

                                                                                     - procedură de drept comun - 

 

     2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  (PLx.216/2018)   

                                                                        - procedură de urgență - 

     3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2017 

pentru modificarea şi 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.51/2018) 

                                                                        - procedură de urgență - 

 

     4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2017 

pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului (PLx.96/2018) 

                                                                        - procedură de urgență - 

 

     5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2018 

privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii 

(PLx.143/2018)                                                                   - procedură de urgență - 
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     6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2018 

pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente 

bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea 

poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al 

tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, 

prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor 

grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, 

implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (PLx.142/2018) 

                                                                        - procedură de urgență - 

 

     7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2017 

pentru modificarea art.20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 

privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 

beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 

măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi (PLx.100/2018) 

                                                                        - procedură de urgență - 

 

     8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2018 

privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea 

"Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare 

esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)” (PL-x 140/2018) 

                                                                        - procedură de urgență - 

 

     9. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 

nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale (PLx.93/2018)                                      - procedură de urgență - 

 

     10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PLx.135/2017) 

                                                                        - procedură de urgență - 

 

     11. Legea privind precursorii de droguri (PLx.118/2018) 

                                                                        - procedură de urgență - 

 

     12. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2017 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PLx.391/2017) 

                                                                                             - procedură de urgență - 
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     13. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale 

(PLx.95/2018)                                                                     - procedură de urgență - 

 

     14. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 

privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (PLx.267/2018)                                  - procedură de urgență - 

 

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

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 

pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada      

2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură  (PLx.200/2018) 

                                                                        - procedură de urgență - 

 

     16. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

(PLx.358/2017)                                                           - procedură de drept comun - 

 

     17. Legea privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 

abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru 

autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii 

Reale Mobiliare (PLx.493/2017)                                - procedură de drept comun - 

 

     18. Legea pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul 

României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii 

gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 (PLx.168/2018)  

                                                                                      - procedură de drept comun - 

 

     19. Legea manualului şcolar  (PLx.86/2018)                  - procedură de urgență - 

 

     20. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/2018 pentru aprobarea 

unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea unor acte normative  (PLx.12/2018)                - procedură de urgență - 

 

     21. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii             

nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  (PLx.181/2018)   

                                                                                              - procedură de urgență - 
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     22. 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.183/2018)                   - procedură de urgență - 

 

     23. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale  (Plx.594/2018)    

                                                                                      - 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 mai 2018) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 29 mai 2018) 
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