
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

L I S T A 

  legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale  

  1. Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 169/2019) 

                                                                                          -procedură de drept comun- 
 

  2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2020 

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PL-x 8/2021)                                                    -procedură de urgență- 
 

  3.  Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 

privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene (PL-x 115/2021)        -procedură de urgență- 
 

  4. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2021 pentru 

modificarea și 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 480/2021)                                                              -procedură de drept comun- 
 

  5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2021 

privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2016 pentru 

aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 414/2021) 

                                                                                                  -procedură de urgență- 
 

  6. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2021 

pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii                                

(PL-x 264/2021)                                                                      -procedură de urgență- 
 

  7. Legea pentru modificarea art.281 alin.(1) lit.f) din Legea nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală (PL-x 552/2017)                  -procedură de drept comun- 
 

  8. Legea pentru modificarea art.39 alin.(2) din Legea nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă                                     

(PL-x 449/2020)                                                                    -procedură de urgență- 

  9. Legea pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011                                  

(Pl-x 138/2022)                                                               -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,                                 

12 septembrie 2022) 

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

12 septembrie 2022) 

12 septembrie 2022 


