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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti,ll august 2020 
Nr.L413/2020, L444/2020, L445/2020, 
L446/2020, L491/2020. 

ION-MARCEL CIOLACU 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

În conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitu$ia României, republicată, şi 

ale articolului 145 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă trimitem, alăturat, spre dezbatere şi ado ptare, următoarele proiecte de lege: 

- proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,proiectelor 
şi acţiunilor culturale (L413/2020); 

- proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea 
şf combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, pentru completarea art218 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, precum şi pentru completarea art 12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind 
autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (L444/2020- 
procedură de urgenţă); 

- proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2020 pentru , modificarea art2 din Legea nr.114/2007 privind sprifinul 
financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu", de la Muntele 
Athos, Grecia (L445/ 2020-procedură de urgenţă); 
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- proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în 
domeniul achiziţiilor publice (L446/2020-procedură de urgenţă); 

- proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii (L491/2020-procedură de urgenţă). 

Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat în şedinxa din 11 august 2020. 
Totodată, vă facem cunoscut că, potrivit articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată, cu privire la proiectele de lege menţionate, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


