
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

L I S T A 

    legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

a Curţii Constituţionale 

 

1. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei 

mediului şi al regimului străinilor (PL-x 561/2018/2019)       -procedură de urgență- 

2. Legea privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea 

calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019        

(PL-x 127/2021)                                                             -procedură de drept comun- 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 

privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din 

domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, 

a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei  de COVID-19, precum și 

privind unele măsuri fiscale (PL-x 114/2021)                       -procedură de urgență- 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 

privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din 

domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, 

a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și 

privind unele măsuri fiscale (PL-x 135/2021)                        -procedură de urgență- 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2020 

pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind 

acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea 

copiilor în practicarea sportului de performanță (PL-x 16/2021)  

                                                                                       -procedură de urgență- 

6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.197/2020 

privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 36/2021)  

                                                                                       -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,              

25 mai 2021) 

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

25 mai 2021) 
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