
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

L I S T A 

  legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale  

1. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activităţii unor aeroporturi 

regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 și 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de 

stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM” - 

S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor 

economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 (PL-x 667/2020)  

                                                                                 -procedură de urgență- 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii   

de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2                       

(PL-x 542/2021)                                                                    -procedură de urgență- 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în 

domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 

(PL-x 18/2020/2021)                                                             -procedură de urgență- 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor 

de Urgență (PL-x 406/2021)                                                 -procedură de urgență- 

5. Legea pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a 

metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora (PL-x 473/2021) 

                                                                         -procedură de drept comun- 

6. Legea pentru completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x 110/2022)                                           -procedură de drept comun- 

7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind 

constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale (PL-x 250/2014)  

                                                                         -procedură de drept comun- 
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8. Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanța Guvernului 

nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute 

ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale                       

(PL-x 199/2017)                                                                    -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, 9 mai 2022) 

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

9 mai 2022) 
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