
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

L I S T A 

    legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 

 

1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor și pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară (Pl-x 125/2021)                                  - procedură de urgență - 

2.  Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere 

la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor 

şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul 

şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la 

concursul de admitere în magistratură (Pl-x567/2020)         - procedură de urgență - 

3.  Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind 

înfiinţarea  Inspectoratului de Stat în  Construcţii - I.S.C (PL-x 244/2021) 

                                                                                   - procedură de urgență - 

4.  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 

privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației 

(PL-x 142/2021)                                                                   - procedură de urgență - 

5.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2021 

privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile 

transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti, la 12 octombrie 2011          

(PL-x 227/2021)                                                                         - procedură de urgență- 
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6.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.208/2020 

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile 

de protecție socială în perioada sezonului rece (PL-x 87/2021) 

                                                                                   - procedură de urgență - 

7.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2021 

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind 

organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în 

anul 2021 (PL-x 270/2021)                                                   - procedură de urgență - 

8.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.187/2020 

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele 

măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în 

condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului școlar/universitar 

2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2                  

(PL-x 26/2021)                                                                      - procedură de urgență - 

9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2020 

privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al 

fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România       

(PL-x 507/2020)                                                                    - procedură de urgență - 

10.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2020 

privind măsuri în domeniul registrului comerțului (PL-x 34/2021) 

                                                                                   - procedură de urgență - 

11.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind 

instituirea unor facilităţi fiscale (PL-x 533/2019)        - procedură de drept comun - 
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12.  Legea pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de 

alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din 

Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin.(3) al 

art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008)             

                                                                           - procedură de drept comun - 

13.  Legea pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 privind 

transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea 

Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul 

Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în 

domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Brașov, județul Brașov (PL-x 266/2021) 

                                                                           - procedură de drept comun - 

14.  Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române       

(PL-x 464/2019)                                                            - procedură de drept comun - 

15.  Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind 

prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad 

mare de risc (PL-x 436/2018)                                       - procedură de drept comun - 

16.  Legea pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 276/2021)  

                                                                          - procedură de drept comun - 
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17.  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei 

(UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 

combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar 

și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (PL-x 162/2021) 

                                                                                   - procedură de urgență - 

18. Legea pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 214/2021)  

                                                                           - procedură de drept comun - 

19. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2021 

privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice 

calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică 

calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de 

muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative   (PL-x 263/2021) 

                                                                                   - 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,              

29  iunie 2021) 

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

29 iunie 2021) 
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