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ROMANIA 

Cabinet 5ecretar General Bucureşti, 13 mai 2020 
Nr. PLx243,PLx158,PLx521, 

PLx178,PLx536,PLx144,PLx642, 
PLx22,P1x455 

Doamnei, 

IZABELA CHENCIAN 
Secretar general al Senatului 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind 

organizarea şi func(ionarea Curlii Constitu(ionale, republicată, vă înaintăm 
alăturat, urmând a proceda în consecinţă, următoarele legi: 

f-,~~ 1. Legea pentru aprobarea Ordonan(ei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 
~t~jY' privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 

în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 
2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ (PLx.243/2020) - proeedură de urgenţă - 

2. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile 
libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a 
unităţilor de învăţământ (PLx.158/2020) - procedură de urgenţă - 

Sp) ~`~ 3. Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziva Tratatului de la Trianon 
~" ~ (PLx.521/2019) - procedură de drept comun - 

4. Legea privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile 
\ agricole constituite de unităţile de cult (PLx.178/2020) 

- procedură de drept comun - 
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~(39' \ 5. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru 
modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi 
serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale 
neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar (PLx.536/2019) 

- procedură de drept comun - 

~ 6. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind 
statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti (PLx.144/2019) 

- procedură de drept comun - 

7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
C fondului cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 C la Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protej ate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PLx.642/2019) 

- procedură de drept comun - 
g 

8. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 
privind siguranţa feroviară (PLx.22/2020) - procedură de urgenţă - 

9. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PIx.455/2019) 

- procedură de drept comun - 

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERAL 

Silvia - Claudia MIl tËy 
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