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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

Bucure^ti, 20 septembrie 2021
Nr.L270/2021, L272/2021, L275/2021, 
L277/2021, L282/2021. L283/2021, 
L284/2021, L303/2021, L307/2021.

PRE$EDINTE

Domnului
LUDOVIC ORBAN

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

In conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitu^a Romaniei, republicata, §i 
ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, republicat, va trimitem, alaturat, spre . 
dezbatere adoptare, urmatoarele proiecte de lege:

' proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenta Guvernului 
nr.60/2021 privind modificarea completarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.69/2019 pentru aplicarea unor mdsuri de protecpie sociala acordatd persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate fn baza planurilor de disponibilizare 
din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de 
stat pentru facilitarea tnchiderii minelor de carbune necompetitive fn perioada 2019- 
2024, precum $i pentru completarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului institutional $i autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanpelor Publice, de a scoate la licitapie certiflcatele de emisii de gaze cu efect de sera 
atribuite Romdniei la nivelul Uniunii Europene (1270/2021 • procedurd de urgenpa);

- proiectui de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.l la Ordonanpa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea pidpii cotizapiilor la organizapUe inter^Mvernamenta/e la care 
Romania este parte, precum p pentru aprobarea pIdpii primei trance din cotizapa 
Romdniei la bugetui instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru 
Pace (EPF)", aferente anului 2021 (L272/2021-procedura de urgenpd);
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- proiectul de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.65/2021 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea ^i desfasurarea activitatii de turism in Romania si a altor acte normative
(L275/2021-proceduradeurgentd);

- proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenpd Guvernului 
nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de suspinere a intreprinderilor mid si mijlocii $i a intreprinderilor 
mid cu capitalizare de piapd medie - IMM INVEST ROMANIA, a Schemei de ajutor de stat 
pentru suspinerea activitdpii IMM-urilor in contextui crizei economice generate de 
pandemia COVlD-19, aprobatd prin artll din Ordonanpa de urgenpd a Guvernului 
nr.42/2020, si a Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea 
^i completarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.110/2017 privind Programul 
de suspinere a intreprinderilor mid ^i mijlocii si a intreprinderilor mid cu capitalizare 
de piapd medie - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru modificarea $i completarea 
Schemei de ajutor de stat pentru suspinerea activitdpii IMM-urilor in contextui crizei 
economice generate de pandemia C0VID’19, aprobatd prin artll din Ordonanpa de 
urgenpd a Guvernului nr.42/2020 (1277/2021-procedurd de urgenpd);

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.73/2021 privind unele mdsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de 
uraniu din stocul de siguranpd si consum, constituit in perioada 2009-2011, aflat in 
proprietatea privatd a statului si in administrarea Companiei Napionale a Uraniului - 
S.A., precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.193/2018 pentru 
reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei napionale a Romdniei 
referitoare la menpinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime 
pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcpiondrii unitdpilor de la 
Centrala Nuclearoelectricd de la Cernavodd (L282/2021-procedurd de urgenpd);

- proiectul de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului
nr.74/2021 pentru modificarea si completarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile si indemnizapiile de asigurdri sociale de sdndtate, 
pentru modificarea art299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul 
sdndtdtii, precum $i pentru stabilirea unor mdsuri cu privire la acordarea concediilor 
medicale (L283/2021-procedurd de urgenpd); -■

- proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie yi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul Romdniei ^i executarea serviciilor de digitizare ^i 
actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul 
Agriculturii ^i Dezvoltdrii Rurale in perioada 2021-2030 [L284/2021-procedurd de 
urgenpd);
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- proiectui de lege pentru aprobarea pidpi contributiei flnanciare pentru 
participarea Centrului Naponal al Cinematografiei la Asociatia Directorilor Agenpei 
Europene de Film - EFAD, precum p pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanta 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plapii cotizapilor la organizapiile 
internapionale interguvernamentale la care Romania este parte (L303/2021-procedura 
de urgentd);

’ proiectui de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.84/2021 pentru abrogarea art72 alin.(l) din Ordonanpa de urgenpa a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor masurt incepdnd cu data de IS mai 2020, in 
contextul situapiei epidemiologice determinate de raspdndirea coronavirusului SARS- 
CoV‘2, pentru prelungirea unor termene, pentru modiflcarea p completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educapei naponale nr.1/2011, precum p a 
altor acte normative (L307/2021-procedura de urgenpa).

Aceste proiecte de lege au fost adoptate de Senat in jedin^a din 20 septembrie 2021. 
Totodata, va facem cunoscut ca, potriyit articolului 75 alineatele (1) (3) din

Constitu^ia Romaniei, republicata, cu privire la proiectele de lege menjionate. Camera 
Deputafilor este Camera decizionald.

PRE§EDINTELE SENATULUI 
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