
 
 

 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 

 

 

 

 

L I S T A 
 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 

 

 

 

1. Legea pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor 

utilizate în scopuri ştiinţifice (PLx.184/2019)                    - procedură de drept comun - 

2. Legea pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 

(Plx.164/2019)                                                                    - procedură de drept comun - 

3. Legea pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul (PLx 84/2019)                                                 - procedură de drept comun - 

4. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol 

(PLx.81/2019)                                                                            - procedură de urgență - 

5. Legea privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România      

(Plx.582/2015)                                                                    - procedură de drept comun - 

6. Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea 

şi exercitarea profesiei de avocat (PLx.290/2019)                     - procedură de urgență - 
                                                                                       

7. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2018 pentru 

modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 

(PLx.547/2018)                                                                          - procedură de urgență - 

8. Legea privind statutul poliţiştilor de penitenciare (PLx.723/2018) 

                                                                                            - procedură de urgență - 
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9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.83/2016 

privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de 

transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx.128/2017)                     - procedură de urgență - 

10. Legea pentru modificarea şi completare a Legii nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local (PLx.289/2019)                     - procedură de urgență - 

11. Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor  acte normative 

(PLx.483/2018/2019)                                                                 - procedură de urgență - 

12. Legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în 

concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. 

Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate (PLx.104/2019) 

                                                                                       - procedură de drept comu - 

13. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice (PLx.23/2017)                                        - procedură de urgență - 

14.  Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului 

nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 

înregistrate în România   (PLx.37/2015)                            - procedură de drept comun- 

15. Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în 

domeniul public al judeţului Giurgiu (PLx.162/2018)  

                                                                                    - procedură de drept comun - 

16. Legea pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii                      

fiscal-bugetare nr.69/2010 (PLx.243/2019)                               - procedură de urgență - 

17. Legea pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii 

(PLx.125/2019)                                                                  - procedură de drept comun - 

18. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.77/2016 privind darea în 

plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite 

(PLx.10/2019)                                                                     - procedură de drept comun - 
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19. Legea pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal (PLx.395/2017)                                             - procedură de drept comun - 

20. Legea privind sistemul public de pensii (PLx.725/2018)  

                                                                                           - procedură de urgență - 

 

      21.  Legea pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea 

cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 

la Washington D.C.  (PLx.47/2019)                               - procedură de drept comun - 

 

     22. Legea pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate  ori 

constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate 

în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la  6 martie 1945 din motive 

etnice  (PLx.225/2019)                                                   - 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,                  1 

iulie 2019) 
 

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