
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

L I S T A 

  legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale  

1. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2021 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în 

sistemul de sănătate (PL-x 479/2021)                      -procedură de drept comun- 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2022 privind 

interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea 

schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere     

(PL-x 98/2022)                                                                    -procedură de urgenţă-  

3. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și 

a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 

europeană”, în perioada 2014-2020 (PL-x 197/2022)          -procedură de urgenţă- 

4. Legea privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanța Guvernului 

nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București                      

(PL-x 220/2022)                                                               -procedură de urgenţă- 

5. Legea pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil 

constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România (PL-x 221/2022) 

                                                                                      -procedură de urgenţă- 

6. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.78/2018 privind 

exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 

reprezentând venituri de natură salarială(PL-x 606/2020/2022) 

                                                                                      -procedură de urgenţă- 

7. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2022 

pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării 

și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 128/2022) 

                                                                                      -procedură de urgenţă- 

8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii 

nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi 

a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor                           

(PL-x 342/2022)                                                                    -procedură de urgenţă- 
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9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 

privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze 

naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 193/2022) 

                                                                                      -procedură de urgenţă- 

10. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind 

autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru 

modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări (PL-x 233/2022) 

                                                                                      -procedură de urgenţă- 

11. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protectia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) 

                                                                                      -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, 21 iunie 2022) 

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

21 iunie 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 iunie 2022 


