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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.108/2017 

privind prorogarea unui termen  (PLx.54/2018)                    - procedură de urgență - 

 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2017 

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat               

(PLx.53/2018)                                                                        - procedură de urgență - 

 

3. Legea privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine 

pentru activitatea de reproducţie  (PLx.471/2017)        - procedură de drept comun - 

 

4. Legea privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de 

reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (PLx.470/2017) 

                                                                                   - procedură de drept comun - 

 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2017 pentru 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene 

(PLx.353/2017)                                                               - procedură de drept comun - 

 

6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii (PLx.377/2017) 

                                                                                   - procedură de drept comun - 

 

7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PLx.361/2017)                                                     - procedură de drept comun - 

 

8. Legea pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 

procesului penal (PLx.589/2017)                                    - procedură de drept comun - 

 

9. Legea pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (PLx.409/2017)                                             - procedură de drept comun - 
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10. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2017 pentru 

modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea 

termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern (PLx.434/2017) 

                                                                                   - procedură de drept comun - 

 

11. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 pentru 

modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru 

constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat”  (PLx.433/2017)     - procedură de drept comun - 

 

12. Legea pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic          

(PLx.74/2018)                                                                 - procedură de drept comun - 

 

13. Legea privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor 

de colectare și/sau prelucrare a laptelui  în zona montană  (PLx.79/2018) 

                                                                                   - procedură de drept comun - 

 

14. Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor 

rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 

(PLx.330/2017)                                                               - 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,                      

23 aprilie 2018) 
 

     **) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 23 aprilie 

2018) 
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