
        

 

       Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, 
 
 
 

Vă informez că, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) şi (3) din Legea 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, 
astăzi, 13 februarie  2019, s-au depus la secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori a dreptului de sesizare 
a Curţii Constituţionale, următoarele legi adoptate de ambele Camere ale 
Parlamentului: 
 
 

1. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor (PLx.561/2018)            - procedură de urgență - 

 
2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii  (PLx.593/2018)                        - procedură de drept comun - 
 
3. Legea privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat  (PLx.688/2018) 
                                                                           - procedură de drept comun - 
 
4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2018 

privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte 
culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative       
(PLx.266/2018)                                                                   - procedură de urgență - 

 
5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2018 

privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele 
beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru 
prorogarea unui termen (PLx.545/2018)                             - procedură de urgență - 

 
6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2018 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea 
în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a 
Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu 
finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (PLx.517/2018) 

                                                                                   - procedură de urgență - 
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7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2018 
privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx.694/2018) 

                                                                                   - procedură de urgență - 
 
8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2018 

pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene                 
(PLx.735/2018)                                                                   - procedură de urgență - 

 
9. Legea privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 
aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu 
cardul  (PLx.740/2018)                                                       - procedură de urgență - 

 
         10. Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul 
fiscal-bugetar pe anul 2019 (PLx.45/2019)                        - 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,         
13 februarie 2019) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 13 februarie 
2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 februarie 2019 


