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L I S T A 
 

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

 
 

 1. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2019 
privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de 
personal din sistemul justiţiei  (PLx.110/2019)                  - procedură de urgență - 
 
 2.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2018 
privind prorogarea unor termene (PLx.54/2019)                - procedură de urgență - 
 
 3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2019 
privind modificarea şi completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
(PLx.223/2019)                                                                   - procedură de urgență - 
 
 4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2019 
pentru prorogarea unor termene  (PLx.216/2019)              - procedură de urgență - 
 
 5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind 
reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi 
ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a 
carcaselor şi ale animalelor vii  (PLx.111/2019)                - procedură de urgență - 
 
 6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2019 
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei 
cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic 
pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi  (PLx.122/2019)                                                - procedură de urgență - 
 
 7. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice  (PLx.89/2019) 
                                                                                     - procedură de drept comun - 
 
 8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2019 
privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto 
(PLx.406/2019)                                                                   - procedură de urgență - 
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 9. Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011  (Plx.316/2018)                                           - procedură de drept comun - 
 
 10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei  (PLx.521/2011)        - procedură de urgență - 
 

 11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2018 
privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul 
de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei  
(PLx.386/2018)                                                                   - procedură de urgență - 
  

 12. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2019 
pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, instituirea unor derogări şi 
prorogarea unor termene  (PLx.229/2019)                          - procedură de urgență - 
 
 13. Legea pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor)  (PLx.4/2019)        - procedură de drept comun - 
 
 14. Legea pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre 
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, 
pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018  (PLx.261/2019) 
                                                                                     - 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,             
4 noiembrie 2019) 

 

       *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 4 noiembrie 
2019) 
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