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L I S T A 
 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 

 

 

 1. Legea privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie 

în sectorul de creştere a bubalinelor  (PLx.133/2018)       - procedură de drept comun - 
 

 2. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 

deșeurilor  (Plx.69/2018)                                                   - procedură de drept comun - 
 

 3. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului                

nr.43/1997 privind regimul drumurilor  (PLx.726/2018)  - procedură de drept comun - 
 

 4. Legea privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului şi 

culturii armene  (PLx.397/2019)                                               - procedură de urgență - 
 

 5. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2017 

pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea şi 

menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere  (PLx.14/2018) 

                                                                                                  - procedură de urgență - 
 

 6. Legea  pentru completarea Legii educaţiei educației naționale nr.1/2011  

(Plx.463/2017)                                                                   - procedură de drept comun - 
 

 7. Legea pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi  

(Plx.387/2018)                                                                 - procedură de drept comun - 
 

  8. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei  (Plx.15/2019)                              - procedură de drept comun - 
 

  9. Legea pentru completarea art.2 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Minsterului 

Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia  (Plx.46/2019) 

                                                                                         - 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,                      

2 octombrie 2019) 
 

       *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 2 octombrie 

2019) 
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