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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

Bucure^ti, 27 septembrie 2021
Nr. L273/2021, L276/2021, L280/2021 
L285/2021, L305/2021, L306/2021.

PRE§EDINTE

Domnului
LUDOVIC ORBAN

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

In conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitujia Romaniei, republicata, §i 
ale articolului 149 din Regulamentul Senatului, republicat, va trimitem alaturat, spre 
dezbatere adoptare, urmatoarele proiecte de lege:

- proiectiil de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenpd a Guvernului 
nr.63/2021 pentru modiflcarea artlS aUn.(4) din Legea nr.136/2020 privind 
instituirea unor masuri in domeniul sdndtdtii publice in situapii de rise epidemiologic 
si biologic, precum si pentru completarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situapiilor de Urgenpa 
[L273/2021-procedurd de urgenpa);

- proiectui de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.66/2021 pentru modiflcarea si completarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.126/2003 privind operarea, funepionarea si flnanparea asistenpei de urgenpd 
acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenpd pentru 
simpliflearea procedurilor de desemnare ale unitdpilor sanitare ca operatori medicali, 
precum pentru abrogarea unor acte normative (1276/2021-procedurd de urgenpd);

- proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, in 
sprijinul unei mobilitdpi cu emisii sedzute, pentru abrogarea Ordonantei de urgenpd a 
Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante si efleiente din punct de vedere energetic si a Legii nr.37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic (L280/2021-procedurd de urgenpd);
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- proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 
nr.76/2021 pentru modiflcarea si completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
politistului (L285/2021-procedurd de urgenta);

- proiectul de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgentd a Guvernului 
nr.82/2021 pentru completarea Legii cetgteniei romdne nr.21/1991 (L305/2021- 
procedurd de urgenta);

- proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenpd a Guvernului 
nr.83/2021 pentru unele mdsuri flscahbugetare privind acordarea iinor imprumuturi 
din Trezoreria Statului [L306/2021-procedura de urgenpd).

Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat, in §edin^a din 27 septembrie 
2021, in conditiile articoiului 115 alineatul [5] teza a Ill-a din Constitujia Romaniei, 
republicata.

Totodata, va facem cunoscut ca, potrivit articoiului 75 alineatele (1) §\ [3) din 
Constitulia Romaniei, republicata, cu privire la proiectele de lege menJ:ionate, Camera 
Deputa^ilor este Camerd decizionald.
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