DEPARTAMENTUL LEGISLATIV

LISTA
legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare
a Curţii Constituţionale
1. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2021
privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de
dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor
finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la
Programul național de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte
normative (PL-x 418/2021)
-procedură de urgenţă2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2020
privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță,
în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID – 19
(PL-x 156/2020)
-procedură de urgenţă3. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 pentru
modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum
și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a
răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu
HIV sau bolnave de SIDA (PL-x 485/2021)
-procedură de drept comun4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și
pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare
și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
(PL-x 42/2022)
-procedură de urgenţă5. Legea privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul
public (PL-x 17/2022)
-procedură de urgenţă*) 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, 23 mai 2022)
**) Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului (data de astăzi,
23 mai 2022)
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