
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 

 

 

 

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.3/2018 

privind unele măsuri fiscal-bugetare (PLx.139/2018)         - procedură de urgență - 

 

 2.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2018 

pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

şi pentru prorogarea unor termene (PLx.453/2018)            - procedură de urgență - 

 

 3.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2018 

pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor 

europene  (PLx.417/2018)                                                   - procedură de urgență - 

 

 4. Legea pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin (PLx.451/2018)  

                                                                                              - procedură de urgență - 

 

 5.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 

privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx.717/2015)        - procedură de urgență - 

 

 6. Legea pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii 

Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative                   

(PLx.475/2018)                                                                    - procedură de urgență - 

 

 7.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2018 

privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea 

Ministerului Transporturilor (PLx.455/2018)                      - procedură de urgență - 

  

8.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2018 

privind prorogarea termenului reglementat de alin.(4) al art.II din Ordonanţa 

Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de 

ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil (PLx.476/2018) 

                                                                                              - procedură de urgență - 
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 9.  Legea privind aprobarea  Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.40/2018 

pentru modificarea şi completarea  Legii nr.232/2016 privind   industria naţională  

de  apărare,  precum  şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, şi 

pentru completarea art. 2 alin.(2)  din  Legea  nr.59/2016  privind controlul  asupra  

pericolelor  de  accident  major  în  care  sunt implicate substanţe periculoase  

(PLx.395/2018)                                                                    - procedură de urgență - 

 

 10.  Legea pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal  (PLx.272/2018)                                       - procedură de drept comun - 

 

 11. Legea pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din                  

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

(PLx.458/2018)                                                            - procedură de drept comun - 

 

 12. Legea pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx.323/2018)    

                                                                                      - procedură de drept comun - 

 

 13.  Legea privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din 

transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a 

infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi 

înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale (PLx.484/2018) 

                                                                                              - procedură de urgență - 

 

 14. Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative 

(Plx.448/2017)                                                             - procedură de drept comun - 

 

 15. Legea  pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx.75/2018)                                                                - 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,                  

5 noiembrie 2018) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 5 noiembrie 

2018) 
 

 

 

 

 

 

5 noiembrie 2018 


