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L I S T A 

 

legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare 

a Curţii Constituţionale 
 

 

 

1. Legea pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 

privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate      

(PL-x 312/2020)                                               -procedură de urgență- 

 

2. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, precum și pentru completarea art.6 din       

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi (Pl-x 356/2018) 

                                                            -procedură de drept comun- 

 

3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de 

informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19 (PL-x 328/2020)        -procedură de urgență- 

 

4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr.86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor 

campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 406/2020) 

                                                                   -procedură de urgență- 

 

5. Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative 

care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de 

identitate ale cetățenilor români  (PL-x 575/2017)   

                                                           -procedură de drept comun- 
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6. Legea pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general 

privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o 

securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a 

Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a 

Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012                         

(PL-x 345/2020)                                               -procedură de urgență- 

 

7. Legea pentru recunoașterea meritelor personalului participant la 

acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului 

statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și 

urmașilor celui decedat (PL-x 264/2019) 

                                                           -procedură de drept comun- 

 

8. Legea pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 31/2020)  

                                                           -procedură de drept comun- 

 

9. Legea privind majorarea capitalului autorizat, deţinut de 

România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în 

conformitate cu Rezoluţia nr.663/2018 privind „Majorarea generală de 

capital 2018” şi Rezoluţia nr.664/2018 privind „Majorarea selectivă de 

capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii 

Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 1 octombrie 2018 

(PL-x 643/2019)                                         -procedură de drept comun- 

 

10. Legea privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 și care au fost 

condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanță de judecată 

nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova        

(PL-x 783/2015)                                       -procedură de drept comun- 
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11. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru 

personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor 

vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără 

dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate 

preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă                      

(PL-x 383/2020)                                               -procedură de urgență- 

 

 

 

 

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, 14 iulie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 iulie 2020 


