
 
 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 

 1. Legea pentru modificarea și completarea art.75 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx.690/2018)  
                                                                                     - procedură de drept comun - 
 

 2. Legea pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul 
public al judeţului Bacău (PLx.71/2019)                    - procedură de drept comun - 
 

 3. Legea privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor 
contaminate (PLx.574/2018)                                     - procedură de drept comun - 
 

 4. Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991                  
(PLx.235/2018)                                                          - procedură de drept comun - 
 

 5.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2018 
privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE” 
(PLx.474/2018)                                                            - procedură de urgență - 
 

 6. Legea privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor 
Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, 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.645/2018)                           - procedură de drept comun - 
 

 7.  Legea pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice (PLx.577/2018)           - procedură de drept comun - 
 

 8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2018 privind 
prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier  (PLx.586/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun - 
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 9. Legea privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului 
românesc  (PLx.439/2018)                                          - procedură de drept comun - 
 

 10. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020 (PLx.578/2018)                                            - procedură de drept comun - 
  

 11. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind 
datoria publică (PLx.588/2018)                                 - procedură de drept comun - 
 

 12. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2018 privind 
gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul 
financiar multianual 2014 - 2020, domeniul Afaceri interne  (PLx.585/2018)   
                                                                                     - procedură de drept comun - 
 

 13. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2018 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  (PLx.583/2018)   
                                                                                    - procedură de drept comun - 
 

 14. Legea pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de 
produse agricole vegetale pe drumurile publice (PLx.383/2018) 
                                                                                    - procedură de drept comun - 
 

 15. Legea privind societățile mutuale de asigurare şi pentru modificarea și 
completarea unor acte normative  (PLx.503/2018)           - procedură de urgență - 
  
 16. Legea pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art. 66 din Ordonanța Guvernului 
nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor  (Plx.555/2018)                                         - procedură de drept comun - 
 
 17. Legea pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 
2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018  (PLx.731/2018) 
                                                                                             - 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,             
1 aprilie 2019) 

 

       *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 1 aprilie 
2019) 
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