
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.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de 

depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale          

(PL-x 29/2021)                                                                    -procedură de urgență- 

2. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 pentru 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile 

și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 483/2021)  

                                                                   -procedură de drept comun- 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investiţiilor 

pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înființarea 

sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților şi pentru 

modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice 

nr.51/2006 (PL-x 424/2019)                                         -procedură de urgență- 

4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului               

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (PL-x 668/2020/2021) 

                                                                          -procedură de urgență- 

5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

stat Societății „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM” 

S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor 

economice suferite în contextul pandemiei COVID-19 (PL-x 577/2020)  

                                                                          -procedură de urgență- 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în 

procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul 

sănătății (PL-x 122/2021)                                                      -procedură de urgență- 
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7. Legea pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor în construcții (Pl-x 483/2020)                       -procedură de drept comun- 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2021 

pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 

împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății                     

(PL-x 218/2021)                                                                    -procedură de urgență- 

9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 

privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul 

de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 

(PL-x 117/2021)                                                                    -procedură de urgență- 

10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2021 

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 

împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății                     

(PL-x 71/2022)                                                                      -procedură de urgență- 

11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2021 privind 

completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea 

programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor                    

(PL-x 443/2021)                                                            -procedură de drept comun- 

12. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 

privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică 

județene și a municipiului Bucuresti, autorităţilor publice locale a necesarului de 

măşti de protecţie pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților 

administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului 

Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2020 (PL-x 366/2020)                  -procedură de urgență- 

13. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 

privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de 

furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu 

furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022 (PL-x 354/2021)  

                                                                                     -procedură de urgență- 

14. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2013 privind 

utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în 

perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor 

(PL-x 387/2020)                                                                    -procedură de urgență- 
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15. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 

privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 465/2021)  

                                                                                     -procedură de urgență- 

16. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.138/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 72/2022)  

                                                                                    -procedură de urgență- 

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

sistemul unitar de pensii publice (PL-x 111/2022)      -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, 3 mai 2022) 

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

3 mai 2022) 
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