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

 
 
 

  
 

1.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 
pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative (PLx.10/2017)                                    - procedură de urgență - 

 
2.  Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

educaţiei  (PLx.73/2018)                                            - procedură de drept comun - 
 
3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011 (PLx.566/2017)                                                  - procedură de drept comun - 
 

4.  Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
(PLx.447/2017)                                                              - procedură de drept comun - 
 

 5. Legea pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri 
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.261/2017)                                                              - procedură de drept comun - 
 
 6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2016 
privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii 
de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub 
autoritatea Ministerului Economiei (PLx.130/2018)          - procedură de urgență - 
 
 7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale  (Plx.359/2016) 
                                                                                        - procedură de drept comun - 
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  8. Legea privind participarea României la majorarea de capital a Băncii 
Internaţionale de Investiţii  (PLx.36/2018)                    - procedură de drept comun - 
 
 9. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2017 
pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor 
de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu 
domiciliul stabil în Ucraina (PLx.50/2018)                         - 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,         
14 mai 2018) 

 

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