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ROMANIA 

fParlamentul fí(omâniei 
Camera íDeputaţilor 

Cabinet Secretar General 

Doamnei, 

Bucureşti, 27 mai 2020 
Nt. PLx192,PLx288,PLx293, 

PLx177,PLx223,PLx196, 
PLx257,PIx120,P1x751 

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 Constitu(ionale, republicată, vă înaintăm 
alăturat, urmâlld a proceda în consecin(ă, următoarele legi: 

1. Legea privind modificarea şi completarea Ordonanjei de urgen(ă a 
Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiin(ării de noi întreprinderi mici şi 

mijlocii (PLx.192/2020) - procedură de drept comun - 

2. Legea privind insfituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de 
despăgubiri producătorilor agricoli afecta(i de fenomene meteorologice 
nefavorabile (PLx.288/2020) - procedură de urgenţă - 

3. Legea pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor 
diplomatice pentru încheierea unui acord Cu Republica Ungaria privind descbiderea 
punctului interna(ional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza 
(Ungaria) (PLx.293/2020) - procedură de drept comun - 

4. Legea privind aprobarea obiectivului de investiţii Spitalul Militar 
Regional „Carol I" (PLx.177/2020) - procedură de drept comun - 

5. Legea pentru modificarea art.l alin (1) din Legea nr.239/2007 privind 
reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor 

de cult (PLx.223/2020) - procedură de drept comun - 



6. Legea pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile 

oficiale (PLx.196/2020) - procedură de drept comun - 

~ 

7. Legea privind aprobarea Ordonan(ei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 

' p pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 
yl~ a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

(PLx.257/2020) - procedură de urgenţă - 

8. Legea pentru modificarea art.260 din Legea educa(iei na(ionale nr.1/2011 
(PIx.120/2020) - procedură de urgenţă - 

9. Legea privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului 
angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în 
acordarea primului-ajutor calificat, aflate în fman(area autorită(ilor administra(iei 
publice locale (PIx.751/2018) -procedură de drept comun - 

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERAL 

Silvia - Claudia M 
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