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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

Bucure§ti, 21 septembrie 2020
Nr.L494/2020, L510/2020, L545/2020, 
L546/2020, L547/2020, L548/2020.

PRE§EDINTE

Domnului
ION-MARCEL CIOLACU 

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

in conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i 
ale articolului 146 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile 
ulterioare, va trimitem alaturat, spre dezbatere p adoptare, urmatoarele proiecte de lege:

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenfd a Guvernului 
nr.126/2020 pentru modiflcarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile p indemnizapiile de asigurari sociale de sdndtate p instituirea 
unor mdsuri privind indemnizapiile de asigurdri sociale de sdndtate (L494/2020- 
procedurd de urgenpa);

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.133/2020 privind unele mdsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizapi care beneficiazd de sprijin educapional pe bazd de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educapional acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum si unele mdsuri de distribuire a acestora [L510/2020- 
procedura de urgenpa);

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.137/2020 privind acumularea in vederea constituirii ca stoc rezervd de stat a 
unei cantitdpi degrdu pentru panificapie (L545/2020-procedurd de urgenpd);
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- proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenpd a Guvernului 
nr.138/2020 pentru modificarea si completarea Ordonanfei de urgenta a 
Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a 
intreprinderilor mid si mijiodi JMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"
[L546/2020-procedura de urgenta);

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de 
stat Societafii „Compania nafionala de transporturi aeriene romdne - TAROM"- S.A. 
si Societafii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice 
suferite in contextui pandemiei de COVID-19 [L547/2020-procedurd de urgenta);

- proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
nr.140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma 
electronica in domeniile construcfii, arhitectura si urbanism (L548/2020-procedurd 
de urgenta).

Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat, in §edin^a din 21 septembrie 
2020, in condi^iile articolului 115 alineatul (5) teza a lll-a din Constitu^iia Romaniei, 
republicata.

Totodata, va facem cunoscut ca, potrivit articolului 75 alineatele [1) §i [3] din 
Constitu^ia Romaniei, republicata, cu privire la proiectele de lege menfionate. Camera 
Deputafilor este Camera decizionald.

p. PRE§ED1NTELE SENATULUI
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