PARLAMENTUL ROMANIEJ
SEN AT

PRE§EDINTE

Bucure^ti, 2 septembrie 2020
Nr.L492/2020, L493/2020, L495/2020,
L496/2020, L497/2020, L498/2020,
L543/2020.
Domnului
ION-MARCEL CIOLACU
PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

In conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i
ale articolului 145 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile
ulterioare, va trimitem, alaturat, spre dezbatere p adoptare, urmatoarele proiecte de lege:
- proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr.124/2020 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.23/1998 privind
finantarea si din alte surse decat bugetui de stat a unor activitdti speciflce de
administrare a rezervelor de stat (L492/2020-procedurd de urgentd);
- proiectul de lege pentru respingerea Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr.125/2020 privind stabilirea unor mdsuri in domeniul cercetdrii-dezvoltdrii-inovdrii
si pentru modiflcarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.66/2017
privind stabilirea unor mdsuri in domeniul cercetdrii-dezvoltdrii-inovdrii si producerii
de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, in vederea asigurdrii
protectiei intereselor esentiale ale sigurantei stdrii de sdndtate a populapiei
[L493/2020-procedurd de urgentd);
- proiectul de lege privind respingerea Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr.127/2020 pentru modiflcarea fl completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea
flincpionarea Bdncii de Export-Import a Romaniei EximBank - S.A. (L495/2020procedurd de urgentd);
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- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.128/2020 privind unele mdsuri pentru instituirea Programului national de
racordare a populatiei si clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distributie a
gazelor naturale (L496/2020-procedurd de urgenta);
- proiectul de lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.129/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2009
privind unele mdsuri in vederea implementdrii programului „0 familie, o casd"
(L497/2020-procedurd de urgenta);
- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului
nr.130/2020 privind unele mdsuri pentru acordarea de sprijin financiar din
fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operafional Competitivitate
2014 - 2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte mdsuri in
domeniul fondurilor europene (L498/2020-procedura de urgenta);
- proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind
unele mdsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVlD-19
(L543/2020).
Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat in 5edin^;a din 2 septembrie 2020.
Totodata, va facem cunoscut ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) ?! (3] din
Constitu^;ia Romaniei, republicata, cu privire la proiectele de lege men^ionate, Camera
Deputafilor este Camera decizionald.
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