
     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.155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență                          

(PL-x 639/2020)                                                              - procedură de urgenţă - 

2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare 

și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență                      

(PL-x 190/2021)                                                              - procedură de urgenţă - 

3. Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind 

înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de 

eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 

măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (PL-x 140/2021)                     - procedură de drept comun - 

4. Legea pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și 

desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 467/2018)    - procedură de drept comun - 

5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2020 

privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (PL-x 638/2020) 

                                                                                - procedură de urgenţă - 
 

6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2019 

privind completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 

pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a 

Drumurilor din România” (PL-x 21/2020)                     - procedură de urgenţă - 

7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 

în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale 

nr.1/2011, precum și a altor acte normative   (PL-x 163/2021)  

                                                                                - procedură de urgenţă - 
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8. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru 

reglementarea unor măsuri fiscal bugetare (PL-x 539/2019)  

                                                                         - procedură de drept comun - 

9. Legea pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru 

victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004                           

(PL-x 192/2021)                                                      - procedură de drept comun - 

10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2021 

pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului 

de garantare pentru plata creanțelor salariale (PL-x 133/2021)  

                                                                                 - procedură de urgenţă - 

11. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea 

nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 

IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19 (PL-x 427/2020)                          - procedură de urgenţă - 

12. Legea privind modificarea art.1 alin. (3) din Legea nr.406/2001 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român 

(PL-x 58/2021)                                                        - procedură de drept comun - 

13. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.42/2020 (PL-x 580/2020)                                           - procedură de urgenţă - 

14. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 

pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 

disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat 

acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 

necompetitive în perioada 2019-2024  (PL-x 24/2020)  - procedură de urgenţă - 

15. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei 

(PL-x 614/2018/2019)                                                     - procedură de urgenţă - 
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16. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă            

(PL-x 602/2017)                                                      - procedură de drept comun - 

17. Legea privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie (PL-x 210/2021)    - 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, 14 septembrie 2021) 

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

14 septembrie 2021) 
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