
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 
 
 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 
 
 

1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000  privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice  (PLx.661/2018)                                          - procedură de drept comun - 

 
 2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2017 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul 
achiziţiilor publice (PLx.160/2018)                                    - procedură de urgență - 
 
 3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2018 
privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din 
cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost 
afectată de virusul pestei porcine africane (PLx.612/2018) 
                                                                                             - procedură de urgență - 
  

4.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2018 
pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru 
creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului 
naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PLx.537/2018) 
                                                                                             - procedură de urgență - 
 
 5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 
pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice  (PLx.245/2009)   - procedură de urgență - 
 
 6.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2018 
privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene       
(PLx.473/2018)                                                                   - procedură de urgență - 
  
 7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2018 
privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel 
judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de 
contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018  
(PLx.558/2018)                                                              - procedură de urgență - 
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 8.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 
pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din 
fonduri publice (PLx.613/2018)                                        - procedură de urgență - 
 
 9.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului  (PLx.504/2018)  - procedură de urgență - 
 
 10. Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 
reţelelor şi sistemelor informatice  (PLx.280/2018)           - procedură de urgență - 
 
 11.  Legea pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice şi a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat  (PLx.624/2018)                                 - procedură de drept comun - 
 
 12.  Legea privind instituirea Zilei Limbii Romani  (PLx.599/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun - 
 
 13. Legea pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004 (PLx.539/2018)                                       - procedură de drept comun - 
 
 14.  Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local  (PLx.520/2018)     - procedură de drept comun - 
 
 15. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 pentru 
completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene (PLx.589/2018)                   - procedură de drept comun - 
 
 16. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018 (PLx.656/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun - 
 
 17.  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului  nr. 10/2018 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare 
a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune            
(PLx.584/2018)                                                           - procedură de drept comun - 
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 18.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  (PLx.708/2018)                                                 - procedură de urgență - 
 
 19. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează 
în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”  
(Plx.456/2018)                                                             - procedură de drept comun -   
 
 20.  Legea pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar 
aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele 
Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până               
în anul 2020  (PLx.565/2018)                                             - procedură de urgență - 
 
 21. Legea privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea 
resurselor umane din administraţia publică (PLx.567/2018) 
                                                                                             - procedură de urgență - 
 
 22. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe  (PLx.686/2018)                    - procedură de urgență - 
 
 23. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul ordinii şi siguranţei publice  (PLx.405/2018)     - procedură de urgență - 
 
 24. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2017 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (PLx.539/2017) 
                                                                                             - procedură de urgență - 
 
 25.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2018 
pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor   
PLx.655/2018)                                                                    - procedură de urgență - 
 
 26.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii  (PLx.91/2018)                                                   - procedură de urgență - 
 
 27.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei  
(PLx.614/2018)                                                                 - procedură de urgență - 
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 28.  Legea privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat 
în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, aflată în subordinea Ministerului Mediului, în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale (PLx.625/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun -   
 
 29.  Legea privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din 
sectorul pescuitului şi acvaculturii  (PLx.145/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun -   
 

30. Legea pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind 
scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la 
Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe 
şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956  (PLx.412/2018) 
                                                                                  - procedură de drept comun - 

 
31. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2018 

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2001                
(PLx.491/2018)                                                                   - procedură de urgență - 
 

32. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 
privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie  (PLx.533/2018)                          - 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,         
17 decembrie 2018) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 17 decembrie 
2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 decembrie 2018 
 


