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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 3 iunie 2020 
Nr.L262/2020, L303/2020, L304/2020, 
L305/2020, L306/2020, L307/2020, 
L309/2020,L310/2020,L320/2020. 

ION-MARCEL CIOLACU 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

În conformitate cu prevederile articolului 75 din Constituxia României, republicată, şi - 
ale articolului 145 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă trimitem, alăturat, spre dezbatere şi adoptare, următoarele proiecte de lege: 

- proiectul de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere iri aplicare a 
Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 
decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a 
unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de 
modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a 
Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012 (1262/2020); 

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ (L303/2020-procedură de urgenţă); 

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanjei de urgenfă a Guvernului 
nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă (L304/2020-procedură de urgenţă); 
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- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi 

gestion are a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de 
programare 2014-2020 (L305/2020-procedură de urgenţă); 

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2020 privind modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin 
Decretul nr.195/2020, a condiiiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în 
contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 (L306/2020-procedură de 
urgenţă); 

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene 
(L307/2020-procedură de urgeniă); 

- proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (L309/2020-procedură de urgenţă); 

- proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţet de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum 
şf a altor acte normative (L310/2020-procedură de urgenţă); 

- profectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate In mod abuziv In perioada regimului 
comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii (L320/2020-procedură de 
urgenţă). 

Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat în şedinxa din 3 iunie 2020. 
Totodată, vă facem cunoscut că, potrivit articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituxia României, republicată, cu privire la proiectele de lege menxionate, Camera 
Deputasilor este Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


