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L I S T A 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare  

 a Curţii Constituţionale 

 

 
 

1. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012 (PL-x 480/2016)                                  -procedură de urgență- 

2. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea 

de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (PL-x 482/2016)    

                                                                                 -procedură de urgență- 

3. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL-x 132/2017/2019)  

                                                                                 -procedură de urgență- 

4. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (PL-x 

277/2020)  

                                                                                 -procedură de urgență- 

5. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 126/2018/2019)  

                                                                                 -procedură de urgență- 

6. Legea pentru abrogarea lit.f) a art.21 alin.(1) din Legea educației fizice 

și sportului nr.69/2000 (PL-x 299/2020)                           -procedură de drept comun- 
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7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 

privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 

capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea 

nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și 

reasigurare (PL-x 466/2020)                                                      -procedură de urgență- 

 

8. Legea privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru 

prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 461/2020)  

                                                                                 -procedură de urgență- 

 

 

*) Termenul pentru sesizare este 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,              

6 aprilie 2021) 

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

6 aprilie 2021) 
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