
     DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

 

 

L I S T A 

    legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

a Curţii Constituţionale 

 

 

1. Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe                                    

(PL-x 265/2021)                                                             - procedură de urgenţă -  

2.  Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2016 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2008 privind 

acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 

(PL-x 25/2017)                                                              - procedură de urgenţă - 

3.  Legea pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de 

control a Ministerului Finanţelor şi modificarea şi completarea unor acte 

normative (PL-x 482/2019)                                   - procedură de drept comun - 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.194/2002 privind regimul străinilor în România  (PL-x 138/2021)  

                                                                                - procedură de urgenţă - 

5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.188/2020 

privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător 

al compartimentului financiar - contabil din administrația publică centrală (PL-x 

27/2021)                                                   - procedură de urgenţă - 

6.   Legea pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului 

nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar (PL-x 627/2020) 

                                                                         - procedură de drept comun – 
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7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2019 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 23/2020) 

                                                                                - procedură de urgenţă -  

8.  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2020 

pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 

în România și instituirea unor măsuri tranzitorii  (PL-x 353/2020) 

                                                                               - procedură de urgenţă - 

9.  Legea pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui 

teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și 

Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul 

Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului 

Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul 

proiectului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț”            

(PL-x 168/2021)                                                     - procedură de drept comun - 

10.   Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 

privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de 

la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

(PL-x 26/2020)                                                                - procedură de urgenţă -   

11.   Legea pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal (PL-x 134/2021)                                                    - procedură de urgenţă - 
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12.   Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri 

de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

(PL-x 284/2020)                                                             - procedură de urgenţă - 

13.    Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă              

(Pl-x 213/2018)                                                       - procedură de drept comun - 

14.   Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

1/2011 (Pl-x 215/2021)                                                    -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, 30  iunie 2021) 

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

30 iunie 2021) 
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