DEPARTAMENTUL LEGISLATIV

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

1. Legea pentru modificarea lit.k) a art.64 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PLx.126/2019)
- procedură de drept comun 2. Legea pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului
nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța
alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (Plx.148/2019)
- procedură de drept comun 3. Legea privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (PLx.95/2019)
- procedură de urgență 4. Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2016
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse
terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie (PLx.24/2017)
- procedură de urgență 5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2019
privind transmiterea obiectivului de investiţii „Canal magistral Siret-Bărăgan” din
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele
Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (PLx.121/2019)
- procedură de urgență 6. Legea privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între
statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie
suplimentară (PLx.143/2019)
- procedură de urgență
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7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2018
privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri
în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia
internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei
aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor
obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii
Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană (PLx.454/2018)
- procedură de urgență -

*) 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,
12 iunie 2019)
*) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 12 iunie 2019)
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