
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 

 
       L I S T A 

 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 

 

 1. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 

privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi  (Pl-x 467/2019) 

                                                         -procedură de drept comun- 
 

2. Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989 (PL-x 15/2020)                     -procedură de urgență- 
 

         3. Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect 

privind îmbunătățirea rezilienței şi a răspunsului la situații de urgenţă) 

dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019  (PL-x 137/2020)  

                                                                   -procedură de drept comun- 
 

4. Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la Bucureşti   

(PL-x  125/2020)                                     -procedură de drept comun- 

 

5. Legea pentru ratificarea Protocolului privind agricultura 

durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat Lillafured, la 12 octombrie 2017 

și semnat de România la aceeași dată, la Convenţia-cadru privind 

protecția şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 

2003 (PL-x 139/2020)                               -procedură de drept comun- 

 

 6. Legea privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-

a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale 

privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la 

Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind 

transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV),      

F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980                      

(PL-x 16/2020)                                              -procedură de drept comun- 
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 7. Legea pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, 

semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa 

Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la      

26 septembrie 1998 (PL-x 8/2020)               -procedură de drept comun- 
 

 8. Legea pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic 

dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, 

şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 

10 iunie 2016 (PL-x 91/2020)                  -procedură de drept comun- 
 

9. Legea pentru ratificarea Acordului privind protecţia 

investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, 

pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la 

Bruxelles, la 19 octombrie 2018 (PL-x 93/2020) 

                                                        -procedură de drept comun- 

 

10. Legea pentru completarea Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară (Pl-x 138/2020)     -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 iunie 2020. 
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