
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

        
L I S T A 

 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 

 

 

1. Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 (PLx.251/2020)                            - procedură de urgență - 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 

privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în 

perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, 

precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PLx.243/2020)                                                - procedură de urgență - 

3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere 

părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților 

de învățământ (PLx.158/2020)                                               - procedură de urgență - 
 

4. Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon   

(PLx.521/2019)                                                              - procedură de drept comun - 

 5. Legea privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile 

agricole constituite de unitățile de cult (PLx.178/2020)  

                                                                                      - procedură de drept comun - 
 

 6. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru 

modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi 

serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale 

neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar (PLx.536/2019)  

                                                                                      - procedură de drept comun - 
 

 7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul 

soldaţilor şi gradaţilor profesionişti  (PLx.144/2019) 

                                                                                      - procedură de drept comun - 
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 8. Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției 

fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 C la Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PLx.642/2019)   

                                                                                      - procedură de drept comun - 
 

9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 

privind siguranţa feroviară (PLx.22/2020)                            - procedură de urgență - 
 

10. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi pentru modificarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (Plx.455/2019)  

                                                                              - 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, 13 mai 2020. 
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