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L I S T A 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

a Curţii Constituţionale 

 

 

 

1. Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind 

parteneriatul public-privat (PL-x 137/2018)                            -procedură de urgenţă- 

2. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

apărării naţionale (PL-x 160/2020)                                          -procedură de urgenţă- 

3. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2019 pentru 

modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja 

şi presta servicii (PL-x 436/2019)                                     -procedură de drept comun- 

4. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv  

(PL-x 673/2018)                                                               -procedură de drept comun- 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea 

şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, 

pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada  2014-2020               

(PL-x 538/2019)                                                                -procedură de drept comun- 
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6. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 pentru 

prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea 

tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi 

implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional                                                       

(PL-x 532/2019)                                                               -procedură de drept comun- 

7. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind 

serviciile poștale  (PL-x 548/2019)                                    -procedură de drept comun- 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind 

proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și 

pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor 

uzate urbane  (PL-x 12/2021)                                                 -procedură de urgenţă- 

9. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru 

modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea 

Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PL-x 542/2019)           -procedură de drept comun- 

10. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității 

producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19 (PL-x 84/2021)                                     -procedură de urgenţă- 
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11. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

(PL-x 107/2020)                                                                      -procedură de urgenţă- 

12. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.216/2020 privind prorogarea unui termen                                                                              

(PL-x 92/2021)                                                                         -procedură de urgenţă- 

13. Legea pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004 (PL-x 515/2020)                                               -procedură de urgenţă- 

14. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi 

biologic, a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor 

măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale                                                              

(PL-x 20/2021)                                                                        -procedură de urgenţă- 

15. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală  

(PL-x 491/2019)                                                                       -procedură de urgenţă- 

16. Legea pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 

(PL-x 354/2019)                                                                -procedură de drept comun- 
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17. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii 

infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2                                                                     

(PL-x 81/2021)                                                                          -procedură de urgenţă- 

18. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii 

de urgenţă (PL-x 103/2021)                                                       -procedură de urgenţă- 

 

*) Termenul pentru sesizare este 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 2021) 

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

19 aprilie 2021) 
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