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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

PRESEDINTE Bucuresti, 7 octombrie 2020 
Nr.L591/2020, L594/2020, L595/2020,
L596/2020, L616/2020

Domnului

ION-MARCEL CIOLACU 

PRE5EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

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

- protect de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.160/2020 pentru modificarea si completarea Ordonanpei Guvernului nr.22/1999 
privind administrarea porturilor si a cdilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparpindnd domeniului public, precum si desfasurarea activitapilor de 
transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, precum si pentru 
completarea art25 alin.(l) din Legea concurenpei nr.21/1996 [L591/2020-procedurd de 
urgentd);

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru 
incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanpa (L594/2020- 
procedurd de urgentd);

- proiectui de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de flnanpare „Fondul de acpiune in 
domeniul managementului energiei durabile" (L595/2020- procedurd de urgentd);
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- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.159/2020 privind flnantarea intreprinderilor mid si mijiodi si domeniului HORECA 
pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie 
electricd cu o putere instalatd cuprinsd intre 27 kWp si 100 kWp necesard consumului 
propriu si livrarea surplusului in Sistemul energetic national, precum si a statiilor de 
reincdrcare de 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, prin 
Programul de finantare ..ELECTRIC UP" (L596/2020-procedura de urgenta);

- proiectul de lege privind respingerea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.166/2020 pentru modiflcarea Legii nr.173/2020 privind unele mdsuri pentru 
protejarea intereselor napionale in activitatea economicd (L616/2020-procedurd de 
urgenta).

Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat, in 5edint;a din 7 octombrie 2020. 
Totodata, va facem cunoscut ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) (3) din

Constitu^ia Romaniei, republicata, cu privire la proiectele de lege men5:ionate, Camera 
Deputa^ilor este Camera decizionald.
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