
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
 
 
 
 

L I S T A 
 

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

 
 
 
 
 

1. Legea pentru completarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere (PLx.149/2018)                                - procedură de drept comun - 

 
2. Legea pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor                

(PLx.85/2017)                                                             - procedură de drept comun - 
 
3. Legea privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, 
măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date  
(PLx.424/2018)                                                                        - procedură de urgență - 

 
4. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România (PLx.423/2018)                                     - procedură de urgență - 
 
5. Legea pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri (PLx.421/2018) 
                                                                                          - procedură de urgență - 
  
6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare       
a Planului naţional de adoptare a monedei euro (PLx.271/2018) 

                                                                                          - procedură de urgență - 
 
7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind 

suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor 
forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  
(PLx.203/2018)                                                                  - procedură de drept comun - 
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8. Legea pentru completarea art 421 din Legea audiovizualului nr.504/2002  

(Plx.89/2018)                                                                     - procedură de drept comun - 
 
9. Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la            
4 decembrie 2017  (PLx.251/2018)                                - procedură de drept comun - 

 
10. Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 
noiembrie 2017  (PLx.229/2018)                                      - procedură de drept comun - 

 
11. Legea pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat 

dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele 
membre  ale  acestora, pe de o parte,  şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles, la 24 noiembrie 2017  (PLx.331/2018)            - 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,         
15 octombrie 2018) 
 

 *) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi, 15 octombrie 
2018) 
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