
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 
L I S T A 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 
 

1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România                                          

(PL-x 532/2020)                                                               -procedură de drept comun- 

2. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii    (PL-x 59/2019)                                                      -procedură de urgenţă- 
 

3. Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției 

fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 372/2020)                   -procedură de urgenţă- 

4. Legea privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 

piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală  (PL-x 183/2020)  

                                                                        -procedură de drept comun- 

5. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru 

organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (PL-x 446/2020)  

                                                                               -procedură de urgenţă- 

6. Legea pentru modificarea art.1 alin.(2) din Legea nr.218/2015 privind 

protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive 

provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău (Pl-x 526/2017) 

                                                                        -procedură de drept comun- 
 

7. Legea pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei 

împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția 

consumatorilor (PL-x 531/2020)                                   -procedură de drept comun- 

8. Legea pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi 

sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr.31/1990 

(PL-x 599/2020)                                                             -procedură de drept comun- 

9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare 

a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor 

naturale  (PL-x 498/2020)                                                 -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, 6 octombrie  2020. 

 

6 octombrie 2020 
 


