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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 şi completarea art.V din Ordonanţa Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
completarea unor acte normative (PLx.689/2018)      - procedură de drept comun - 
 
 2. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente  (PLx.11/2019)                                             - procedură de drept comun - 
 
 3. Legea privind exonerarea de la plată a unor obligaţii  (PLx.639/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun - 
  
 4. Legea pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal         
(Plx.605/2018)                                                             - procedură de drept comun - 
 
 5. Legea pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la 
Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea 
anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte  (PLx.646/2018)                                                 - procedură de drept comun - 
 
 6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2018 privind 
aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru 
Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor 
măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte  (PLx.582/2018)                                                 - procedură de drept comun - 
 
 7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură                    
(PLx.576/2018)                                                           - procedură de drept comun - 
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 8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale  (PLx.551/2018)  
                                                                                     - procedură de drept comun - 
 
 9. Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 
pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și 
menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere  
(PLx.15/2018)                                                                     - procedură de urgență - 
 
 10. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie 
internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European             
(PLx.743/2018)                                                           - procedură de drept comun - 
 
 11. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea      
art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  (PLx.37/2019) 
                                                                                     - procedură de drept comun - 
  
 12. Legea pentru declararea zilei de 30 octombrie ca ”Ziua pacientului cu 
arsuri” (PLx.754/2018)                                               - procedură de drept comun - 
 
 13. Legea privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al 
Holocaustului din România  (PLx.356/2019)                     - 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,             
16 septembrie 2019) 

 

       *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi,                   
16 septembrie 2019) 
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