
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 unor acte normative din domeniul 

apărării naţionale (PL-x 522/2020)                                            -procedură de urgență- 

2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2019 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor 

europene (PL-x 19/2020)                                                          -procedură de urgență- 

3. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea 

cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru 

Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for 

Countering Hybrid  Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 116/2020)   

                                                                                -procedură de drept comun- 
 

4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2020 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității 

crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia 

de COVID-19 (PL-x 635/2020)                                              -procedură de urgență- 

5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2020 

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor 

din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 

(PL-x 636/2020)                                                                        -procedură de urgență- 

6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.151/2020 

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor 

din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 

(PL-x 637/2020)                                                                        -procedură de urgență- 

7. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2019 

pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din 

Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative              

(PL-x 300/2019)                                                                          -procedură de urgență-  

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2020 

privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului      

SARS-CoV-2 (PL-x 508/2020)                                                  -procedură de urgență- 
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9. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 

privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă                 

„RO-ALERT”(PL-x 403/2019)                                                    -procedură de urgență- 

10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2020 

pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind 

stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 

(PL-x 279/2020)                                                                          -procedură de urgență- 

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

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat                      

(PL-x 106/2020)                                                                       -procedură de urgență-  

12. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2020 

privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 308/2020)   -procedură de urgență- 

13. Legea pentru modificarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară 

(PL-x 455/2020)                                                                 -procedură de drept comun- 

14. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2020 

pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului 

operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD (PL-x 404/2020)  

                                                                                       -procedură de urgență-  
 

15. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2020 

pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice          

(PL-x 94/2020)                                                                         -procedură de urgență- 

16. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2020 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea 

unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României (PL-x 240/2020) 

                                                                                        -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,                

22 februarie 2021) 

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

22  februarie 2021) 
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