
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

L I S T A 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 

 

1. Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 

privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 

infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din 

fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020           

(PL-x 323/2021)                                                         -procedură de drept comun- 

 

2. Legea pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii (PL-x 154/2021) -procedură de drept comun- 

 

3. Legea pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor  (PL-x 239/2021)  

                                                                           -procedură de drept comun- 

 

4. Legea pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal  (PL-x 436/2021)                               -procedură de urgență- 

 

5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2021 

privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice  (PL-x 209/2021)                                    -procedură de urgență- 

 

6. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2021 

pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale              

(PL-x 256/2021)                                                                 -procedură de urgență- 

 

7. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice  (PL-x 534/2019)                 -procedură de drept comun- 

 

8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.207/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar  (PL-x 86/2021) 

                                                                                   -procedură de urgență- 

 

9. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19          

(PL-x 271/2021)                                                                 -procedură de urgență- 

 



2 

 

10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 

români care lucrează în străinătate  (PL-x 230/2021)        -procedură de urgență- 

 

11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 

privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere 

tehnică dispuse în procesul penal  (PL-x 250/2016)             -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, 22 noiembrie 2021) 

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

22 noiembrie 2021) 
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