
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

 

L I S T A 

  legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 

 

1. Legea pentru completarea art.3 din Legea educației fizice și sportului 

nr.69/2000 (PL-x 469/2021)                                        -procedură de dreprt comun- 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2021 

privind modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea 

meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva    

COVID-19 (PL-x 556/2021)                                                 -procedură de urgență- 

3. Legea pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca Ziua educaţiei financiare  

(PL-x 87/2022)                                                         -procedură de dreprt comun- 

4. Legea pentru modificarea art.5 alin. (8)-(9²) din Ordonanţa Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice (PL-x 560/2021)  

                                                                         -procedură de dreprt comun- 

5. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x 232/2018)  

                                                                                   -procedură de urgență- 

6. Legea privind reglementarea activității prestatorului casnic                         

(PL-x 130/2022)                                                                    -procedură de urgență- 

7. Legea pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri                   

(PL-x 580/2021)                                                        -procedură de dreprt comun- 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și 

pentru prorogarea unui termen (PL-x 124/2022)                  -procedură de urgență- 

9. Legea pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 170/2021)      -procedură de dreprt comun- 

10. Legea pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de 

Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la 

Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021                 

(PL-x 15/2022)                                                                      -procedură de urgență- 
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11. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare 

şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la              

26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021 (PL-x 1/2022)     

                                                                                   -procedură de urgență- 

12. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011                  

(PL-x 226/2021)                                                                    -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, 4 aprilie 2022) 

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

4 aprilie 2022) 
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