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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

Bucure^ti, 21 septembrie 2020
Nr.L489/2020, L490/2020, L549/2020, 
L550/2020, L551/2020, L552/2020, 
L553/2020, L554/2020.

PRE§EDINTE

Domnului
lON-MARCEL CIOLACU 

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

in conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitufia Romaniei, republicata, 
ale articolului 145 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, va trimitem, alaturat, spre dezbatere adoptare, urmatoarele proiecte de lege:

- proiectui de lege privind desflinfarea Universitdfii Romdne de $tiinfe Arte 
„Gheorghe Cristea’’din Bucurefti (L489/2020);

■ proiectui de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civila, precum si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului 
nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor 
persoanelor fizice (L490/2020);

- proiectui de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.l42/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente 
prevazute in sarcina asociatiilor ^i fundatiilor (L549/2020-procedura de urgenta);

- proiectui de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.143/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de sustinere a intreprinderilor mid si mijiocii s/ a intreprinderilor 
mid cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru 
modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitdtii 
IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobatd 
prin artlldin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.42/2020 [L550/2020-procedurd de 
urgenta);
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- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.144/2020 privind unele masuri pentru alocarea defonduri externe nerambursabile 
necesare desfasurarii tn conditii de preventie a activitdtilor didactice aferente anului 
scalar 2020/2021 in contextui riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2
(L551/2020-procedurd de urgenta);

- proiectui de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.145/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediiie si indemnizatiile de asigurdri sociale de sdnatate, pentru abrogarea unor 
prevederi legale, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii 
(L552/2020-procedura de urgenta);

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR ■ Produs de garantare a 
creditului comercial si a Schemei de ajutor de stat asociatd acestuia (1553/2020- 
procedurd de urgenta);

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru pdrinpi in vederea 
supravegherii copiilor, in situapia limitdrii sau suspenddrii activitdpilor didactice care 
presupun prezenpa efectivd a copiilor in unitdpile de invdpdmdnt si in unitdpile 
de educapie timpurie anteprescolard, ca urmare a rdspdndirii coronavirusului 
SARS-COV-2 (L554/2020-procedurd de urgenta).

Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat in §edin^a din 21 septembrie 2020. 
Totodata, va facem cunoscut ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) (3) din

ConstituJ:ia Romaniei, republicata, cu privire la proiectele de lege menfionate. Camera 
DeputaJ:ilor este Camera decizionala.

p. PRE§ED1NTELE SENATULUI
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