
 

 

 

 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 

 

Vă informez că, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) şi 

(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, republicată, astăzi, 17 noiembrie 2020, s-au depus la 

secretarul general al Camerei Deputaţilor, în vederea exercitării de 

către deputaţi a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, 

următoarele legi:  

 

1. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări 

fiscal-bugetare (PL-x 379/2020)                      -procedură de urgență- 

 

2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative  (PL-x 440/2020)                             -procedură de urgență- 
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3. Legea privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispoziţiilor 

art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 627/2019) 

                                                           -procedură de drept comun- 

4. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 

care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 

modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 

alte forme de asociere în agricultură (PL-x 551/2019)  

                                                           -procedură de drept comun- 

 

5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PL-x 552/2020) 

                                                                   -procedură de urgență- 

 

6. Legea privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea 

altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind 

combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale 

Uniunii prin mijloace de drept penal (PL-x 404/2019) 

                                                                   -procedură de urgență- 
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7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală (PL-x 472/2019)  

                                                                   -procedură de urgență- 

 

8. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării 

activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active 

ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide                        

(PL-x 346/2019)                                               -procedură de urgență- 

 

9. Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 

privind finantele publice locale (Pl-x 626/2020)  

                                                                   -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, 17 noiembrie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 noiembrie 2020 


