
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

L I S T A 

  legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 

1. Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative                  

(PL-x 35/2022)                                                           -procedură de drept comun- 

2. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății (PL-x 204/2021)            -procedură de drept comun- 

3. Legea privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de 

asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din 

administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, 

precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 

privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență 

sanitar-veterinară (PL-x 643/2020)                                       -procedură de urgență- 

4. Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 34/2022)                    

                                                                           -procedură de drept comun- 

5. Legea pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare 

nr.138/2004 și pentru modificarea art. III alin. (1), (1¹) și (3) din Legea                             

nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele 

măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 76/2021)  

                                                                           -procedură de drept comun- 

6. Legea privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 

potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 

(PL-x 96/2019)                                                            -procedură de drept comun- 

7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului și a publicității 

imobiliare nr.7/1996 (Pl-x 101/2022)                           -procedură de drept comun- 

8. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind 

protecţia animalelor (PL-x 513/2016)                           -procedură de drept comun- 

9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2020 

privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de 

servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în 

managementul situaţiilor de urgenţă (PL-x 271/2020)        -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, 19 aprilie 2022) 

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

19 aprilie 2022) 

19 aprilie 2022 


