
 
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

  

 

 

L I S T A 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 

 

 
 

1. Legea pentru modificarea art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal (Pl-x 482/2020)                                                    -procedură de drept comun-  
 

2. Legea privind suplimentele alimentare (PL-x 468/2012) 

                                                                         -procedură de drept comun-  
 

3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri 

pentru siguranța alimentării cu energie electrică (PL-x442/2020) 

                                                                                 -procedură de urgență- 
 

4. Legea privind prevenția și depistarea precoce a diabetului                        

(PL-x 250/2020)                                                         -procedură de drept comun- 

 

5. Legea pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (Pl-x 262/2017) 

                                                                         -procedură de drept comun-  
 

6. Legea privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării 

unor noi reglementări referitoare la profesii (PL-x 572/2020)  

                                                                                 -procedură de urgență-  
 

7. Legea privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului                            

(PL-x 310/2020)                                                                    -procedură de urgență- 
 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat 

producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de 

seceta pedologică (PL-x 634/2020)                                  -procedură de urgență- 
 

9. Legea privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării 

bicicletelor în spaţii publice (PL-x 644/2019)             -procedură de drept comun-  
 

10. Legea pentru modificarea art.361 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 201/2020)         

                                                                         -procedură de drept comun-  
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11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri 

externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate      

2014 - 2020, în contextul crizei provocate de  COVID-19, precum si alte măsuri 

în domeniul fondurilor europene  (PL-x 500/2020)              -procedură de urgență- 

 

12. Legea privind declararea orașului Dragomirești, județul Maramureș, 

”Oraș-martir” în lupta anticomunistă (PL-x 207/2020) 

                                                                         -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, 20 octombrie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 octombrie 2020 


