
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

 
       L I S T A 

 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 

 

       1. Legea privind adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2020 

pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 

în România si instituirea unor măsuri tranzitorii (PL-x 353/2020)  

                                                                                          -procedură de urgență- 

 

2. Legea pentru modificarea alin. (2) al art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri  (PL-x 225/2020)  

                                                                          -procedură de drept comun- 

 

3. Legea privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine 

din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție                        

(PL-x 640/2019)                                                    -procedură de drept comun-   

 

4. Legea privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea 

Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a 

sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și 

industriei alimentare (PL-x 493/2018)                         -procedură de drept comun- 

 

5. Legea privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-

Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public 

al judeţului Cluj (PL-x 145/2020)                              -procedură de drept comun- 

 

        6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 

privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 

europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării 

de urgență (PL-x 347/2020)                                              -procedură de urgență- 

 

        7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996         

(PL-x 245/2020)                                                          -procedură de drept comun-  

         



2 

 

 8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2020 

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății  

(PL-x 276/2020)                                                               -procedură de urgență- 

 

 9. Legea pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 335/2020)   

                                                                                   -procedură de drept comun- 

 

 10. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 478/2018)  

                                                                                   -procedură de drept comun-     

                                        

11. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind 

instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte 

normative  (PL-x 367/2020)                                             -procedură de urgență-  

   

12. Legea pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua națională de 

comemorare a Holocaustului împotriva romilor - Samudaripen                               

(PL-x 105/2019)                                                        -procedură de drept comun-  

  

13. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal (PL-x 286/2018)                                     -procedură de drept comun-   

 

14. Legea pentru declararea zilei de 18 iunie ca Ziua Victimelor Deportării 

în Timpul Regimului Comunist (PL-x 434/2019)       -procedură de drept comun- 

 

15. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal (PL-x 396/2019)                                            -procedură de urgență- 

 

16. Legea pentru modificarea articolului 7 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x 617/2019)                                           -procedură de drept comun-  

  

17. Legea pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative  (Pl-x 121/2020)                                        -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, 17 iunie 2020. 
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