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Domnule Preşedinte, 

Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi 
adoptării, potrivit art.75 alin.(1) din Constitujia Kornâniei, urn. 'tuarele propuneri 

legislative: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a a4in.(2; al ar1.39 din Legea 
nr.7672002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stiniularca ocupării 4orlei de muncă 
(BPI 31572020) 

- ini([atori: doamna deputat Csep E,va-Andrea, domnul deputal Benedek Zacharie, Grupul 

parlamentar U.D.M.R.: 

- procedură de urgentă solieitată de ini(iatori; 
- prima (ameră sesi:ulă: Senatul. potririt art. 75 ulin.(I) teza a Il-a şi ort.7.3 olin.t3i /itp) din 

( ons7ilu(iu Rornlr'riei: 

- Cumera <lecizională: Camera Depntu(dor. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.269 
din 16 ianic 3004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizilionării de 
culculat'iare (BE! 31672020,) 

- ini(iatori: doamna deputat lurişni(i Cr[stina Ior.cla, domnir deputa[i Răduleseu Dan-Răzvan, 
Arsu Alin lonuj, Bole: Mihai-Cătălin. Duruş Vlad Emanuel, 1'one.vcu iJicr,ale Daniel. Stancitt-Viziteu 

Lucian Daniel, Luprx u Dumitru, (irupui parlurnentcir US.]?.: 

- procedurn de urgentă solieitată de ini(iatari; 

- prir.ra C'amerr'~ sesizată: Senatul, potrivit art 75 alin. (1) tezcr a 11-u din Constitu(ia României: 

- Camera decrzională: Camero Depuiu(r:or. 

3. Propunerea legislalivă privind completarca Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pielei produselor din sectorul agriccl (BP1317/2020) 

- ini(ialori: domn/i deputaji AndtvŞcă Dăna(. Iancit Jul/an, Solomon Adrian, Rotary Alexandru. 

C'itea Vasile, [on/ache Florin. Grupul par.irrmentur f'.CD.: 

- procedură de urgentă solicitată de iniţiatori: 
- prima Canteră sesi:ată: :S'cnanui, noDnvil art. 75 ali=: 11 i teza a 11-u din Constilu(ia României; 

- i_umera deei:;nnUlă: CLUtretl( Dc";Jiir(%(rtor. 

A. Propuncrea legislativă privind Inodiricarcx r» nr.3172007 privind reorganizarca şi 
funclionarca Academiei Oamenilor <3e $tiinţ~: din Rnmăn»; ,'BPI 3I8/2020) 

- ini(iatori: doamna deputut lurişni(i Crts!Ir"; 1'melu :k;mnii deptdu(i Bttlui lulian, Dehelean 

,S'7lviy, Duruş Vlud EmantteL Sekl/er C r.iiaA Q~1-;i_°l. Ungureanu Emanuel Dumitru, 

Zuinea Cornel, Sianciu-Viziteu Lacian Daniel Grupul nurlamer.tar US.R.: 
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- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin. (1) teza a 11-a din Constitulia României; 
- Camera decizională: Camera Deputalilor. 

5. Propunerea legislativă pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 (BPI 319/2020) 

- iniliatori: doamna deputat Rădul Violeta, domnii deputali Steriu Valeriu-Andrei, Stănescu 

Alexandru, Nilă Nicu, Vişan George-Gabriel, Ursu Răzvan-Ion, Iordache Florin, Păle Dănul, Grupul 
parlamentar P.S.D.; 

- procedură de urgenţă solicitată de iniţiatori; 

- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art 75 alin. (1) teza a II-a din Constitulia României; 
- Camera decizională: Camera Deputalilor. 

6. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice 
locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali (BPI 320/2020) 

- iniţiatori: domnul deputat Zisopol Dragoş Gabriel, Grupul parlamentar al minoritălilor 

nalionale, domnul deputat Mocioalcă Ion, Grupul parlamentar PRO Europa; 
- procedură de urgenţă solicitată de iniţiatori; 

- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin. (1) teza a 11-a şi art. 73 alin. (3) lit, a) din 
Constitulia României; 

- Camera decizională: Camera Deputalilor. 

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor care, în şedinţa din data de 6 mai 2020, a stabilit că domeniul 
reglementat de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor, 

Senatul fund prima Cameră sesizată. 

Cu stimă, 

PREŞEDI LE 
CAME ' I D ' ' UTA';cILOR 

Ion-Marcel CIOLACU 

Marius CAZANCIUC 
VICEPREŞEDINTELE SENATULUI 


