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PARLAMENTUL ROMAnIEI

SENAT

Bucuresti, 15 februarie 2021
Nr. L3/2021, L9/2021, LlO/2021, L15/2021,
L17/2021

PRESEDINTE

Domnului

LUDOVIC ORBAN
PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

in conformitate cu prevederile articolului 75 din Constituj;ia Romaniei, republicata, §i 
ale articolului 147 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile 
ulterioare, va trimitem, alaturat, spre dezbatere adoptare, urmatoarele proiecte de lege;

- proiectui de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 
nr.217/2020 pentru modiflcarea art9 din Ordonanta Guvernului nr.88/2001 privind 
infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii 
de urgentd (L3/2021-procedurd de urgentd];

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 
nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevdzut la artlll din Legea nr.352/2015 
pentru modiflcarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2011 privind 
infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in TransportuI Rutier (L9/2021- 
procedura de urgentd);

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 
nr.223/2020 privind aprobarea preludrii de cdtre Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de platd a cotizatiei 
anuale de membra al Organizatiei de Colaborare a Cdilor Ferate (OCCF) (LlO/2021- 
procedurd de urgentd);
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- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.1/2021 privind stabilirea cadrului institutional si adoptarea unor masuri necesare 
pentru inflintarea Punctului National de Acres, conform regulamentelor delegate de 
completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 
7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente 
in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport 
[L15/2021-procedura de urgenpd];

- proiectul de lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la 
Repeaua Europeana a Consiliilor Europene de Media Dezvoltare Durabila (EEAC) ^i 
aprobarea plapii cotizapiei anuale de participare a Secretariatului General al 
Guvernului, precum ^i completarea Ordonanpei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plapii cotizapiilor la organizapiile internapionale interguvernamentale la 
care Romania este parte (LI 7/2021-procedurd de urgenpd].

Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat, in 5edini;a din 15 februarie 2021. 
Totodata, va facem cunoscut ca, potrivit articolului 75 alineatele (1] §i [3) din 

Constitul;ia Romaniei, republicata, cu privire la proiectele de lege men^ionate. Camera 
Deputai:ilor este Camerd decizionald.
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