
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

 

L I S T A 

    legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

a Curţii Constituţionale 

 

1. Legea pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind 

salarizarea și alte drepturi ale personalului de probațiune (PL-x 166/2021) 

                                                                                  -procedură de drept comun- 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2020 

privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru 

organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 10/2021) 

                                                                                         -procedură de urgență- 

3. Legea pentru modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 

europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 

urgenţă (PL-x 605/2020)                                                        -procedură de urgență- 

4. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2019 

privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

îmbunătăţirilor funciare (PL-x 392/2019)                               -procedură de urgență- 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere 

şi înmatriculare a vehiculelor (PL-x 115/2020)                 -procedură de drept comun- 
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6. Legea pentru instituirea zilelor colindului din România (PL-x 224/2020) 

                                                                                  -procedură de drept comun- 

7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2020 

pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 

persoane în sistemul public de pensii (PL-x 666/2020)             -procedură de urgență- 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2021 pentru 

completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 112/2021) 

                                                                                         -procedură de urgență- 

 

*) 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,              

2 iunie 2021) 

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

2 iuniei 2021) 
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