
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 
 

1. Legea pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene  
(PL-x 274/2018)                                                          - procedură de drept comun -  

 

 2. Legea pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene (PL-x 308/2018) 
                                                                                     - procedură de drept comun -  
 

 3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare nr.241/2006 şi abrogarea alin.(2) al art.III din Legea 
nr.224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr.241/2006  (PL-x 244/2018)    - procedură de drept comun - 
 
 

 4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 
ROMÂNIA (PL-x 128/2018)                                             - procedură de urgență -  
 
 5. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 privind 
stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic 
(PL-x 342/2018)                                                    - procedură de drept comun -  
 
 6. Legea privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
(Pl-x 136/2018)                                                           - procedură de drept comun - 
 

 7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 188/2018)  
                                                                                      - procedură de urgență - 
 

 8. Legea pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier naţional (PL-x 494/2017)               - procedură de drept comun - 
  
 

 9. Legea privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând 
ajutoare de urgenţă (PL-x 396/2018)                          - procedură de drept comun - 
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 10. Legea pentru detaşarea personalului prevăzut la art.24¹ alin.(1)  şi (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de la Ministerul 
Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor  
(PL-x 335/2018)                                                                  - procedură de urgență - 
  

11. Legea privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din         
grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a              
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale    
(PL-x 125/2018)                                                     - procedură de drept comun - 
 

 12. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 245/2017)       - procedură de drept comun - 
  
 

13. Legea pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (PL-x 340/2018)  
                                                                              - procedură de drept comun - 

 

14. Legea pentru modificarea Legii 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 (PL-x 219/2018)                               - procedură de drept comun - 

 
15. Legea pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 şi a altor acte normative (Pl-x 76/2018) 
                                                                            - procedură de urgență - 
 

16. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție (PL-x 406/2018)            - procedură de urgență - 
 

17. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 388/2017)      

                                                                       - procedură de drept comun - 
 
 
 

         *)  Termenul pentru sesizare este 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, 4 iulie 2018) 
 

        **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 4 iulie 2018) 
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