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Camera ćDeputaţi(or 

Cabinet Secretar General 

Doamnei, 

IZABELA CHENCIAN 
Secretar general al Senatului 

Bucureşti, 29 aprilie 2020 
Nr. PLx.134,PLx.IO,PLx.81,PLx.589, 

P I x.202, P Lx.88, P L x.673, P I x.365 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, vă înaintăm alăturat, 

urmând a proceda în consecinţă, următoarele legi: 

G a 1. Legea privind aplicarea unor facilitaţi de la plata chiriei pentru perioada 
aferentă stării de urgenţă (PLx.134/2020) - procedură de urgenţă - 

ĺ , r U) Q12 2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.77/2016 privind darea în 
' ` y plată a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite 

(PLx.10/2019/2020) -procedură de drept comun - 

3. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere (PLx.81/2020) -procedură de urgenlă - 

I, n Î 4. Legea pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx.589/2019) 

- procedură de drept corn an - 

5. Legea pentru completarea alin.(3) al art.135 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (P1x.202/2019) - procedură de drept cornun - 



~ -2- 

6. Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 privind 
aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de 
dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvemamentale la care România este parte (PLx.88/2020) 

- procedură de drept comun - 

7. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2019 
privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene 
(PLx.673/2019) - procedură de urgenlă - 

~o ';" '  8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
~ •nr.1 /2011 (P1x.365/2019) - procedură de drept comun - 

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERAL; 

Silvia - Claudia MIHĂLtEĂ 
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