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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

PRE§EDINTE Bucure^ti, 9 martie 2020
Nr.LlO/2020, Lll/2020, L12/2020, 
L13/2020, L14/2020, L68/2020, 
L71/2020, L73/2020, L74/2020, 
L78/2020.

Domnului

LUDOVICORBAN

PRIM - MINISTRU

In conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitu^ia Romaniei, republicata, 
ale articolului 145 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, va 

facem cunoscut ca, in §edinfa din 9 martie 2020, Senatul a adoptat, in forma anexata, 
urmatoarele proiecte de lege:

- proiectui de lege privind aprobarea Ordonanpei Guvernului nr.3/2020 pentru 
modipcarea p completarea Ordonanpei Guvernului nr.83/2001 privind inpinparea, 
organizarea p pincpionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea p 
evidenpa pa^apoartelor simple $i serviciilor publice comunitare regim permise de 
conducere p inmatriculare a vehiculelor (LlO/2020);

• proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei Guvernului nr.4/2020 privind 
aprobarea cotizapiei anuale a Romaniei la bugetui Centrului European de Excelenpd 
pentru Combaterea Ameninpdrilor Hibride de la Helsinki - European Center of 
Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum p pentru completarea 
Ordonanpei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plapii cotizapiilor la 
organizapiile Internationale interguvernamentale la care Romania este parte 
(Lll/2020);

’ proiectui de lege privind aprobarea Ordonanpei Guvernului nr.5/2020 pentru 
modificarea $i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedurd fiscala
(112/2020);
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- proiectui de lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.6/2020 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru 
reglementarea unormdsuri fiscal-bugetare (L13/2020);

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei Guvernului nr.7/2020 privind 
modificarea ^i completarea Legii muzeelor ^i a colecpiilor publice nr.311/2003
(L14/2020);

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat 
individuate de salvare (L68/2020-procedura de urgenpa);

- proiectui de lege privind respingerea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.16/2020 pentru modificarea completarea Ordonanpei Guvernului nr.43/1997 
privind regimuljuridic al drumurilor (L71/2020-procedurd de urgenpa);

- proiectui de lege privind respingerea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative in domeniul transportului naval
(L73/2020-procedurd de urgenpa);

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea ^i desfasurarea recensamdntului populapiei si 
locuintelor din Romania in anul2021 [L74/2020-procedura de urgenpa);

- proiectui de lege privind respingerea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra 
sistemului achizipiilor publice (L78/2020-procedurd de urgenpa).

Totodata, va facem cunoscut ca proiectele de lege men^ionate au fost maintate, spre 
dezbatere p adoptare, Camerei Deputa^ilor care, potrivit articolului 75 alineatele (1) (3)
din Constitu^ia Romaniei, republicata, va decide definitiv.

p. PREJEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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