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ťľarlamentuC fl(omâniei 
Camera ®eputaţilor 

Cabinet Secretar General 

Doamnei, 

ROMANIA 

Bucureşti, 3 iunie 2020 
Nr. PLx336,PLx38,P1x263,PLx525, 

P1x399,PLx281,PLx527,PLx562, 
PLx10,PLx457,PLx184,PLx305, 
PLx46,PLx103, PLx5,PLx69 

IZABELA CHENCIAN 
Secretar general al Senatului 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi func(ionarea Cur(ii Constituţionale, republicată, vă înaintăm alăturat, 

urmând a proceda in consecin(ă, următoarele legi: 

1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind uncle 
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate in 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societă(ilor 

comerciale ce de(in in administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destina(ie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PLx.336/2018) L' ,

-procedură de drept comun - 
2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind 

aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproduc(ie, incubaţie şi de - 
creştere in sectorul avicol (PLx.38/2020) - procedură de drept comun - L~9 a I 2p iO 

3. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonan(ei de urgen(ă a 
Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar 
(P1x.263/2018) -procedură de drept comun - 

4. Legea privind stabilirea coeficienţilor minimali de ierarhizare privind 
salarizarea personalului la nivel naţional (PLx.525/2019) 

- procedură de drept comun - 
5. Legea pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii (P1x.399/2018) - procedură de drept comun - L2SL 1%al L 
6. Legea pentru aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului nr.48/2020 

privind uncle măsuri financiar-fiscale (PLx.281/2020) - procedură de urgenţă - L'U?' ţ 1a'~y 
7. Legea privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului 

şi din administrarea Administra(iei Naponale „Apele Române" - Administra(ia 
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral in domeniul public al comunelor Ceatalcbioi şi 

Crişan, jude(ul Tulcea (PLx.527/2019) - procedură de drept comun -



8. Legea pentru completarea Legii nr.82/1992 privind 'Yc~žervele de stat 
(PLx.562/2019) - procedură de drept comun - Llj p I 2a~ 

9. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2020 
pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.l din Legea nr.14/2020 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şj pentru 
modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap (PLx.10/2020) - procedură de urgenţă - 

10. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx.457/2019) 

- procedură de urgenţă - Lt' & 2.D' A 

11. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind 
regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al statului on al unităţilor administrativ-teritoriale 
(PLx.184/2020) -procedură de drept comun - 

12. Legeaprivind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

adnunistraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx.305/2020) ~~yip~

-procedură de urgenţă - ~ 
13. Legea pentru modificarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi 

funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (PLx.46/2020) 
- procedură de drept comun - 

14. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 
(PLx.103/2020) - procedură de urgenţă - 

15. Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut (Project pnvind 
îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) djntre România şi 

Banca Internaţjonală pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 
julie 2019 (PLx.5/2020) -procedură de urgenţă - 

16. Legea pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea 
infrastructurii judjciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la 
Paris la 2 septembrie 2019 (PLx.69/2020) - procedură de urgenţă - 1»`~~~

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENE 

Silvia - Claudia M 
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