
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

  

 

L I S T A 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 

 

1. Legea privind completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 

(PL-x 432/2020)                                                         -procedură de drept comun- 

 

2. Legea pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003          

(PL-x 438/2019)                                                        -procedură de drept comun- 

 

3. Legea pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr.491/2003 privind 

plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului și pentru 

modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal                        

(PL-x 540/2020)                                                           -procedură de drept comun- 

 

4. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 

autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau 

înregistrării acestora în România  (PL-x 622/2019)  

                                                                           -procedură de drept comun-  

 

5. Legea pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 503/2019)  

                                                                           -procedură de drept comun- 
 

6. Legea pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul 

fiscal (PL-x 218/2020)                                              -procedură de drept comun- 

 

7. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing                          

(PL-x 465/2019)                                                           -procedură de drept comun- 

 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile (PL-x 438/2020) 

                                                                                   -procedură de urgență- 
 

9. Legea pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană 

de prevenire a criminalităţii - EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru 

completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 

la care România este parte (PL-x 531/2019)                 -procedură de drept comun- 
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10. Legea  pentru aprobarea obiectivului de investiţii „Autostrada Nordului” 

(PL-x 167/2019)                                                       -procedură de drept comun- 

 

11. Legea  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru 

modificarea şi completarea art.15 din Legea concurenţei nr.21/1996                    

(PL-x 104/2020)                                                                -procedură de urgență- 

 

12. Legea  pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole 

nr.566/2004 (PL-x 459/2019)                                     -procedură de drept comun- 

 

13. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă 

electronica în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism (PL-x 578/2020)  

                                                                                   -procedură de urgență- 
 

14. Legea  pentru ratificarea  Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător 

(CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, 

pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 (PL-x 444/2017)  

                                                                           -procedură de drept comun- 
 

15. Legea pentru completarea anexelor nr.1 și 2 din Legea nr.92/1996 

privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale      

(PL-x 419/2020)                                                        -procedură de drept comun- 

 

16. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 

pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011                  

(PL-x 306/2020)                                                                -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, 27 octombrie 2020. 

 

 

 

 

 

27 octombrie 2020 


