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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

PRESEDINTE Bucuresti, 2 martie 2020
Nr.L60/2020, L63/2020, L66/2020, L70/2020, 
L76/2020, L77/2020

Domnului

lON-MARCEL CIOLACU 

PRE5EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

In conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i 
ale articolului 145 din Regulamehtul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, va 
trimitem, alaturat, spre dezbatere^i adoptare, urmatoarele proiecte de lege:

- proiectul de lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.7/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat si pentru stabilirea unor masuri 
privind investitiile publice (L60/2020-procedurd de urgenta);

- proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice [L63/2020-procedurd de urgenta);

- proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.3/2020 pentru completarea art284 din Legea educatiei nationale nr.1/2011
(L66/2020-procedurd de urgenta);

- proiectul de lege privind respingerea Ordonantei de urgenpa a Guvernului 
nr.14/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea pldtii cotizatiilor la organizatiile Internationale interguvernamentale la 
care Romania este parte, precum si pentru aprobarea pldtii cotizatiei anuale in 
vederea participdrii Institutului National de Statisticd in calitate de asociat in cadrul 
Comitetului de Statisticd si Guvernantd in Statisticd al OCDE (L70/2020-procedurd de 
urgenta);
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- proiectui de lege privind respingerea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.21/2020 pentru modificarea Ordonanpei Guvernului nr.19/2002 privind unele 
mdsuri pentru constituirea ^i utilizarea fondului locativ de protocol ^i bunuri mobile 
din domeniul public al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome 
"Administrapia Patrimoniului Protocolului de Stat" [L76/2020-procedura de urgenpa);

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.22/2020 privind recensamdntul general agricol din Romania runda 2020
(L77/2020-procedurd de urgenpa).

Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat, in §edini:a din 2 martie 2020. 
Totodata, va facem cunoscut ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) §i (3) din 

Constitu^ia Romaniei, republicata, cu privire la proiectele de lege men^iionate, Camera 
Deputa^ilor este Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc


