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Nr.

Doamnei,

IZABELA CHENCIAN 
Secretar general a! Senatului

In conformitate cu prevederile art. 15 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea §i functionarea Cur^ii Constitutionale, republicata, va inaintam 
alaturat, urni^d a proceda in consecin^, urmatoarele legi:

1- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea si functionarea Curtii de Conturi (Pl-x 467/2019)

-procedurd de drept comun-
2. Legea pentru respingerea Ordonan^ei de urgent a Guvemului 

nr.91/2019 privind desfiintarea Institutului Revoluliei Romane din Decembrie
•procedurd de urgentd-1989 (PL-x 15/2020)

Legea pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind 
imbunatatirea rezilientei §i a raspunsului la situatii de urgen^a) dintre Romania §i 
Banca Intema^ionala pentru Reconstructie §i Dezvoltare, semnat la Bucure§ti la

-procedurd de drept comun-10 iulie 2019 (PL-x 137/2020)

6?>lS 10XO 4. Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvemul Romaniei §i 
Guvemul Republicii Bulgaria privind cooperarea in domeniul situaliilor de 
urgenla, semnat la 29 martie 2019, la Bucure§ti (PL-x 125/2020)

•procedurd de drept comun-

5. Legea pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabila 5i 
dezvoltarea rurala, incheiat Lillafured, la 12 octombrie 2017 si semnat de 
Romania la aceeasi data, la Convenfia-cadru privind protectia §i dezvoltarea 
durabila a Carpafilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003 (PL-x 139/2020)

-procedurd de drept comun-
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Legea privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a 
sesiune a Adunmi Generale a Organizatiei Interguvemamentale privind 
transporturile Internationale feroviare (OTIF), desfa§urata la Berna in perioada 
29-30 septembrie 2015, la Conventia privind transporturile internationale 
feroviare (COTIF) §i anexele D (CUV), F (APTU) §i G (ATMF), semnata la

-procedura de drept comun-Berna, la 9 mai 1980 (PL-x 16/2020)

7. Legea pentru ratificarea celui de-al §aselea Protocol aditional, semnat la 
Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind For^a Multinationals de Pace din 
Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 (PL-x 8/2020)

“procedurd de drept comun-

8, Legea pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic dintre 
Uniunea Europeans §i statele membre ale acesteia, pe de o parte, §i statele parti 
la APE din SADC, pe de alia parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016
(PL-x 91/2020) -procedurd de drept comun-

LJ2JtSf2x>Z0
9. Legea pentru ratificarea Acordului privind protectia investitiilor dintre 

Uniunea Europeans §i statele membre ale acesteia, pe de o parte, §i Republica 
Singapore, pe de alta parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018

-procedurd de drept comun-(PL-x 93/2020)

judiciara (Pl-x 138/2020)
. Legea pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea

-procedurd de drept comun-

Cu consideratie,

SECRETAR GENERAL 

Silvia - Claudia
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