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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

PRE§EDINTE Bucure^ti, 23 iunie 2020
Nr. L488/2017, L47/2018, L506/2018,- 
L752/2018, L78/2019, L179/2020,
L181/2020

Domnului
rON-MARCEL CIOLACU 

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

In temeiul prevederilor articolului 147 alineatul [2) din Constitulia Romaniei, 
republicata, ?! ale articolului 150 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, va facem cunoscut ca Senatul, in §edinla din 23 iunie 2020, a 
respins, urmatoarele legi:

- Legea pentru modificarea artl09 din Ordonanpa de urgenpd a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulapia pe drumuhle publice (L488/2017 - reexaminare ca 
urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr.439/2019);

‘ Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ^i din 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institupia Prefectului - Judepul Giurgiu 
in domeniul public al Judepului Giurgiu (L47/2018 - reexaminare ca urmare a Deciziei 
Curpii Constitupionale nr.538/2019);

- Legea pentru modificarea si completarea Legibcadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice (L506/2018 - reexaminare ca urmare 
a Deciziei Curpii Constitupionale nr.56/2020);

- Legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din 
domeniul public al statului yi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate in 
concesiunea Companiei Napionaie "Administrapia Porturilor Dundrii Fluviale” - S.A. 
Giurgiu in domeniul public al comunei Cetate [L752/2018 • reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curpii Constitupionale nr.537/2019);
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■ Legea pentru completarea art 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului pldtit dinfonduri publice [L78/201Q - reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curpii Constitupionale nr.58/2020);

- Legea pentru acordarea unor facilitdp pentru contribuabilii operatori
economic! pe teritoriul Romaniei [1179/2020 - reexaminare ca urmare a Deciziei Curpii 
Constitupionale nr.154/2020);

- Legea pentru suspendarea rambursarii creditelor (L181/2020 - reexaminare ca 
urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr.155/2020).

Intrucat legile men^ionate au fost respinse de Senat, in calitate de prima Camera 
sesizatd, Camera Deputajilor urmeaza sa se pronunje in calitate de Camera decizionald.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI 
Robert-Marius Cazanciuc
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