
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 

 
       L I S T A 

 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 

 

1. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura 

electronică (PL-x 241/2020)                            -procedură de urgență- 

 

2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale 

(PL-x 351/2020)                                               -procedură de urgență- 

 

3. Legea privind transmiterea unui teren aflat în administrarea 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor şi în 

concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., din 

domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului 

București (PL-x 294/2020)                       -procedură de drept comun- 

 

4. Legea pentru completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind 

expropriereapentru cauză de utilitate publică (PL-x 244/2019) 

                                                           -procedură de drept comun- 

 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenţei şi a altor acte normative  (PL-x 721/2018) 

                                                                   -procedură de urgență- 

 

6. Legea pentru completarea art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 

şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri                           

(PL-x 632/2019)                                       -procedură de drept comun- 

 

7. Legea privind meșteșugarii tradiționali din România                   

(PL-x 209/2020)                                       -procedură de drept comun- 
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8. Legea pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii 

nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 315/2020) 

                                                           -procedură de drept comun- 

 

9. Legea privind trecerea unor terenuri din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi   

Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public 

al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Slatina (PL-x 414/2019)     -procedură de drept comun- 

 

10. Legea pentru declararea zilei de 16 August ca Ziua naţională 

pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a 

violenţelor  împotriva creştinilor (PL-x 605/2019)  

                                                           -procedură de drept comun- 

 

11. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de 

investiții pentru perioada de programare 2014-2020 precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora  (PL-x 348/2020)  

                                                                   -procedură de urgență- 

 

12. Legea pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea 

buruienii ambrozia (PL-x 313/2020)                  -procedură de urgență- 

 

13. Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor 

regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea 

Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru  

(PL-x 3/2020)                                              -procedură de drept comun- 

 

14. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a 

sistemului de învăţământ (PL-x 239/2020)      -procedură de urgență- 
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15. Legea pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (Pl-x 671/2019)                         -procedură de drept comun- 
 

16. Legea pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

(Pl-x 126/2020)                                         -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, 24 iunie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 iunie 2020 

 


