
 
 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 
 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 
 
 

      1.  Legea pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de 
transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 
precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice (PLx.595/2018)                                       - procedură de drept comun - 
 

      2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura  (PLx.132/2017)                 - procedură de urgență -
 

     3.  Legea privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate 
în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale 
de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei 
Sâncraiu şi comunei Călăţele  (PLx.63/2019)               - procedură de drept comun -
 

      4.  Legea pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor 
din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora (PLx.16/2019)  
                                                                                   - procedură de drept comun - 
 

      5.  Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (PLx.741/2018)                                                      - procedură de urgență - 
 

      6. Legea privind instituirea zilei de 11 martie ca ”Ziua Naţională a Meseriilor” 
(PLx.496/2018)                                                          - procedură de drept comun - 
 

      7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului (PLx.111/2018)                  - procedură de drept comun -
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      8.  Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
(PLx.242/2018)                                                         - procedură de drept comun - 
  

       9.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice (PLx.422/2018)   - procedură de urgență - 
 

      10. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice (PLx.590/2018)                                            - procedură de drept comun - 
 

      11. Legea privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung 
„România 2040” (PLx.433/2018)                             - procedură de drept comun - 
 

      12. Legea privind activitatea consulară (PLx.739/2018) 
                                                                                           - procedură de urgență - 
 

      13. Legea pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor 
decedate de religie mozaică din unităţile sanitare  (PLx.69/2019) 
                                                                                   - 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,          
25 martie 2019) 

 

       *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 25 martie 
2019) 
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