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       1. Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi 

sistemelor informatice (PLx.280/2018)                                     - procedură de urgență - 
 

       2. Legea privind pieţele de instrumente financiare  (PLx.253/2018) 

                                                                                                    - procedură de urgență - 

      

        3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea 

şi combaterea terorismului  (PLx.111/2018)                      - procedură de drept comun - 
 

       4. Legea pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 

funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 

funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din 

Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 

surse regenerabile de energie (PLx.234/2018)                  - procedură de drept comun - 
 

       5. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PLx.242/2018) 

                                                                                            - procedură de drept comun - 

        

       6. Legea pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PLx.175/2018)                                    - procedură de drept comun - 
 

        7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006  (PLx.58/2018)                                    - procedură de drept comun - 
 

       8. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul 

navigant  (PLx.488/2017)                                                           - procedură de urgență - 
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       9. Legea privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 

administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul 

privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul 

Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului 

şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş şi în administrarea Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

municipiul Timişoara, judeţul Timiş  (Plx.428/2017)        - 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, 22 mai 

2018) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 22 mai 2018) 
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