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In conformitate cu prevederile art. 15 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea §i funclionarea Cuitii Constitulionale, republicata, va inaintam alaturat, 
urmand a proceda m consecinla, urmatoarele legi:
1^0 1. Legea pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.82/2019 privind 
prorogarea termenului prevazut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea §i 
completarea Ordonan^ei Guvernului nr.26/2011 privind infiinlarea Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (PL-x 20/2020) - procedura de urgenta -

X03-O Legea privind aprobarea Ordonan^ei de urgenta a Guvernului nr. 184/2020 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica

- procedura de urgenta -
Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea 

si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea 
si completarea unor acte normative (PL-x 463/2021)

3^^ Legea pentru aprobarea Ordonanlei de urgenta a Guvernului nr.91/2021 privind
aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat

- procedura de urgenta -
Legea pentru modificarea art. 3 alin.(3) din Legea coopera(iei agricole

- procedura de drept comun -

(PL-x 17/2021)

- procedura de urgenta -

(PL-x 416/2021)

nr.566/2004 (Pl-x 364/2021)
Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internalionale 
interguvernamentale la care Romania este parte (PL-x 365/2021)

- procedura de drept comun -
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7. Legea pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul
- procedura de drept comun -penal (PL-x 337/2021)

8. Legea privind prevenirea si combaterea dopajului in sport (PL-x 514/2021)
- procedura de urgentd -

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 
interes national, judefean §i local (PL-x 646/2020)

10. Legea pentru modificarea si completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru 
punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (Pl-x 252/2021)

- procedura de drept comun-

5103^^ 11. Legea pentru ratificarea Tratatului dintre Romania §i Regatul Thailandei 
privind transferarea persoanelor condamnate §i cooperarea in executarea pedepselor, 
semnat la New York la 25 septembrie 2019 (PL-x 312/2021)

- procedura de urgenta -
L-to/,mi

- procedura de drept comun -

12. Legea pentru ratificarea Acordului privind incetarea tratatelor bilaterale de 
investifii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai

- procedura de drept comun -
JOJLK- 13. Legea privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 

2010, la New York, la 14 decembrie 2017 §i la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 
8 al Statutului Curfii Penale Intemafionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998

- procedura de drept comun -

2020 (PL-X 313/2021)

(PL-X 174/2021)
tWf 1^* Legea pentru ratificarea Protocolului semnat la lerusalim, la 3 noiembrie 2020,

de modificare a Convenfiei dintre Guvemul Romaniei §i Guvemul Statului Israel 
pentru evitarea dublei impuneri §i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele 
pe venit, semnata la lerusalim la 15 iunie 1997 (PL-x 311/2021)

- procedura de drept comun - 
15.Legea pentra ratificarea Convenfiei multilaterale pentru implementarea in

cadrul tratatelor fiscale a masurilor legate de prevenirea erodarii bazei impozabile §i a 
transferului profiturilor, deschisa spre semnare §i semnata de Romania la Paris, la

- procedura de drept comun -7 iunie 2017 (PL-x 343/2021)
16. Legea privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr.96/2016 

pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniile educatiei, 
cercetarii, formarii profesionale §i sanatafii (PL-xl2/2017)

- procedura de urgenta -
. 17.Legea pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr.79/2019 privind 

unele masuri in domeniul educafiei §i pentm prorogarea unor termene
- procedura de urgenta -(PL-X 673/2019)
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IS.Legea pentra modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale 
nr. 1/2011 (Pl-x 172/2021) - procedura de drept comun -

JLOXL 19'Legea pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educatiei nationale
- procedura de drept comun -nr. 1/2011 (Pl-x 229/2021)

Cu consideratie,

SECRETAR
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