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L I S T A 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 

1. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului 

decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în 

România  (PL-x 507/2020/2021)                                             -procedură de urgenţă- 

2. Legea pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de 

noroc și pentru completarea art.202 alin.(3) din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (PL-x 401/2021)                                         -procedură de drept comun- 

3. Legea pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal (PL-x 439/2021                                        -procedură de drept comun- 

4. Legea pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal (Pl-x 8/2018)                                -procedură de drept comun- 

5. Legea pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 

cinegetic nr.407/2006 (PL-x 369/2021)                        -procedură de drept comun- 

6. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2011 privind 

regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării 

Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României (PL-x 467/2021) 

                                                                                            -procedură de urgenţă-                                                                                                                               

7. Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 212/2020) 

                                                                           -procedură de drept comun-  

8. Legea pentru declararea zilei de 15 mai ca Ziua naţională a pictorului 

Nicolae Grigorescu (PL-x 211/2021)                            -procedură de drept comun- 
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9. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2021 

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Internaţională a 

Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei 

Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, 

România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva la 30 iunie 2021 

(PL-x 306/2021)                                                                   -procedură de urgență- 

         10. Legea pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la                      

10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei 

pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 

personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 (PL-x 175/2021) 

                                                                                     -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, 15 noiembrie 2021) 

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

15 noiembrie 2021) 
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