
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

L I S T A 

    legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

a Curţii Constituţionale 

1. Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.186/2003 privind susținerea 

și promovarea culturii scrise (PL-x 220/2020)                  -procedură de drept comun- 

2. Legea privind alăptarea în spaţiile publice (PL-x 257/2018) 

                                                                                -procedură de drept comun-  

3. Legea privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte 

„Gheorghe Cristea” din Bucureşti (PL-x 593/2020)         -procedură de drept comun- 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.218/2020 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte 

normative (PL-x 93/2021)                                                          -procedură de urgență-  

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.221/2020 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind 

stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele 

și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare 

a activității acestora (PL-x 113/2021)                                        -procedură de urgență-  

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2021 

pentru completarea art.25 indice 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, 

precum și a altor acte normative  (PL-x 121/2021)                -procedură de urgență-  
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7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2020 

pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui 

României nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în 

contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 (PL-x 280/2020) 

                                                                                       -procedură de urgență- 

8. Legea privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea 

şi exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018)           -procedură de drept comun- 

9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2020 

privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul 

nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul 

crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 (PL-x 349/2020)  

                                                                                       -procedură de urgență-  

10. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea 

europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la 

servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013                           

(PL-x 492/2019)                                                                         -procedură de urgență-  

11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2020 

privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care 

beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic 

pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și 

unele măsuri de distribuire a acestora (PL-x 574/2020)            -procedură de urgență-  

12. Legea pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 359/2020) 

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

penal (PL-x 153/2021)                                                       -procedură de drept comun- 

14. Legea pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 

Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 (PL-x 180/2021)    -procedură de urgență- 

15. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2020 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru 

reglementarea unor măsuri de protecție socială (PL-x 282/2020) 

                                                                                       -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,              

7 iunie 2021) 

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

7 iuniei 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 iunie 2021 


