
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

  

 

L I S T A 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 

 

1. Legea pentru modificarea 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)                                                      -procedură de urgență- 

2. Legea privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din 

învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 590/2020)                 -procedură de urgență- 

3. Legea pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011                    

(PL-x 175/2020)                                                              -procedură de drept comun- 

4. Legea pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (PL-x 668/2018) 

                                                                              -procedură de drept comun- 
 

 5. Legea pentru modificarea și completarea Decretului-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 615/2020) -procedură de drept comun- 

6. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 

protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate (PL-x 557/2020)  

                                                                                     -procedură de urgență-  

7. Legea pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PL-x 453/2020) 

                                                                              -procedură de drept comun- 

18. Legea pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind 

Codul penal (PL-x 103/2018)                                         -procedură de drept comun- 

9. Legea pentru completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de 

stat (PL-x 522/2019)                                                      -procedură de drept comun- 

10. Legea pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice   (PL-x 657/2018)          -procedură de drept comun-    
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11. Legea pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează 

produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură (PL-x 447/2019) 

                                                                              -procedură de drept comun- 

12. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene          

(PL-x 537/2017)                                                                   -procedură de urgență- 

13. Legea pentru modificarea art.27 alin.(23) lit.a) din Legea fondului funciar 

nr.18/1991 (Pl-x 351/2019)                                            -procedură de drept comun- 

14. Legea pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilității 

nr.82/1991 (PL-x 598/2020)                                            -procedură de drept comun- 

15. Legea pentru completarea articolului 38 din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 371/2020)  

                                                                                     -procedură de urgență- 

16. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor și al munițiilor  (PL-x 410/2020)                     -procedură de urgență- 

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

fiscal (PL-x 198/2019)                                                   -procedură de drept comun- 

18. Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi 

din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului 

Odobeşti, judeţul Vrancea  (PL-x 612/2020)                     -procedură de drept comun- 

19. Legea pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 

Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru 

completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaționale interguvernamentale la care România 

este parte (PL-x 338/2019)                                                -procedură de drept comun- 

20. Legea pentru modificarea art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal (PL-x 600/2020)                                                     -procedură de drept comun- 

21. Legea pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a 

căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de              

30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București                      

(PL-x 11/2020)                                                              -procedură de drept comun- 
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22. Legea pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal           

(PL-x 625/2020)                                                                          -procedură de urgență- 

23. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru 

protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (PL-x 624/2020)  

                                                                                     -procedură de urgență- 

24. Legea pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.52/2011 

privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri         

(PL-x 431/2020)                                                                -procedură de drept comun- 
 

25. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 579/2018) 

                                                                              -procedură de drept comun- 

26. Legea pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 428/2018)  

                                                                              -procedură de drept comun- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 octombrie 2020 


