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parlamentul R'o, mâniei 
Camera neputaţiCor 

Cabinet Secretar General 

Doamnei, 

ROMANIA l 
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Bucureşti, 6 mai 2020 
Nr. PLx127,PLx141,PLx150,P1x651, 

PLx664, PLx386,PLx7,PLx237 

IZABELA CHENCIAN 
Secretar general al Senatului 

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: 

\''~p ~ 1. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 
~' pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea 1\

 unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
deterininată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.127/2020) 

procedură de urgenţă-

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2020 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor 
măsuri suplimentare de protecţie socială (PLx.141/2020) procedură de urgenţă-

3. Legea pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 
'5' (PLx.150/2020) procedură de urgenţă-

4. Legea pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 

~~°~ 
privind Codul fiscal (PIx.651/2018) procedură de drept comun-
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5. Legea privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive 
%- (PLx.664/2019) procedură de drept comun- 

~~~►~~ 6. Legea pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat (PLx.386/2019) procedură de drept comun- 

7. Legea pentru ratificarea Protocolului Adi(ional semnat la Bucureşti, la 27 
mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe 
Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către 

misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 
2011 (PLx.7/2020) procedură de drept comun-

8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgen(ă a Guvernului nr.21/2012 
privind modificarea şi completarea Legii educa(iei na(ionale nr.1/2011 
(PLx.237/2012) procedură de urgentă-

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERAL 

- Claudia MIHALCEA 
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