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L I S T A 
 

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

 
 

 
 

1. Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PLx.361/2018) 
                                                                                                     - procedură de urgență - 
 

 2. Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
şi administrarea condominiilor  (PLx.472/2017)               - procedură de drept comun - 
  

3. Legea muntelui (PLx.80/2018)                             - procedură de drept comun - 
 

 4. Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012 (PLx.341/2018)                                 - procedură de drept comun - 
  

 5. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 
privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea 
unor acte normative  (PLx.198/2017)                                        - procedură de urgență - 
 

6. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator (PLx.483/2016)            - procedură de drept comun - 
 

 7. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2018 
privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 (PLx.375/2018)                                                       - procedură de urgență - 
 

 8. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
asigurării pentru accidente de muncă (PLx.189/2018)       - procedură de drept comun - 
 

 9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 
privind  funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-
cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor 
de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii (PLx.94/2018)   
                                                                                                 - procedură de urgență - 
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 10.  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale  (PLx.214/2018) - procedură de urgență - 
 

 11. Legea privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la 
instalaţii medii de ardere (PLx.334/2018)                             - procedură de urgență - 
 

 12. Lege privind  măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale 
(PLx.554/2015)                                                                   - procedură de drept comun - 
 

 13. Legea privind instituirea Zilei Limbii Elene  (PLx.355/2018) 
                                                                                             - procedură de drept comun - 
  

14. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (PLx.391/2018) 
                                                                                             - procedură de drept comun - 
  

15. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare (PLx.573/2017)                   - procedură de drept comun - 

 

 16. Legea privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel 
local, a tinerilor dezavantajaţi (PLx.102/2018)                         - procedură de urgență - 
 
 17. Legea privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului”, 
proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Plx.365/2018) 

                                                                                                                        - procedură de drept comun -  
 

 18. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale  (Plx.147/2017)   
                                                                                             - procedură de drept comun - 

  

           19. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind  
Consiliul Superior al Magistraturii  (Plx.419/2017)                   - procedură de urgență - 

 
             20. Legea pentru completarea unor acte normative (Plx46/2018) 
                                                                                                   - procedură de drept comun -  
 

             21. Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011  
    (Plx169/2018)                                                                       - procedură de drept comun -  
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            22. Legea 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/EC (Regulamentul 
general privind protecţia datelor)  (Plx167/2018)                       - procedură de urgență -  
 

          23. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
educaţiei  (Plx4/2018)                                                    - procedură de drept comun -  

 
 
 
 
         *)  Termenul pentru sesizare este 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, 27 iunie 2018) 
 

        **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 27 iunie 2018) 
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