
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

L I S T A 

  legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 

1. Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale                             

(PL-x 449/2021)                                                      - procedură de drept comun - 

2. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 

judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării 

de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru 

Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a 

Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (PL-x 505/2021)   - procedură de urgență - 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2020 privind 

modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi 

termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în 

contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului 

privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, 

ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (PL-x 166/2020)                          - procedură de drept comun- 

4. Legea pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2000 privind 

declararea Complexului ”Memorialul Revoluției – Decembrie 1989” din 

municipiul Timișoara ansamblu de interes național (PL-x 33/2022)  

                                                                                 - procedură de urgență - 

5. Legea pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.218/2002 

privind organizarea și funcționarea Poliției Române (PL-x 334/2021) 

                                                                                 - procedură de urgență - 

6. Legea pentru modificarea art.12 alin.(8¹) din Legea educației naționale 

nr.1/2011 (PL-x 317/2019)                                          - procedură de drept comun- 

7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2021 

privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei 

mobilități cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr.37/2018 privind 

promovarea transportului ecologic (PL-x 408/2021)      - procedură de urgență - 
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8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2021 

pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind 

beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

(PL-x 296/2021)                                                              - procedură de urgență - 

9. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată       

(PL-x 447/2021)                                                           - procedură de drept comun- 

10. Legea privind transmiterea unei părţi dintr-un teren situat în oraşul 

Teiuş, din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului 

Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în proprietatea privată a oraşului Teiuş și 

pentru modificarea Legii nr.54/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 

concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ˮC.F.R.ˮ- S.A., în domeniul 

public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, 

judeţul Alba  (PL-x 247/2021)                                    - procedură de drept comun- 

 
         *) 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, 11 aprilie 2022) 

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

11 aprilie 2022) 
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