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Către: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
În atenția: Dl. Nicolae Şerban, Președinte al Comisiei juridice, de
numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Email: com.juridica@senat.ro
București, 30. 03. 2020
Stimate Domnule Președinte,

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. c din Legea nr. 184/2001 privind
organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Vă transmitem anexat punctul de vedere al Ordinului Arhitecților din
România cu privire la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã nr. 29/2020 a Guvernului privind unele măsuri economice
și fiscal-bugetare (înregistrat la Senat sub nr. L143/2020).
De asemenea, avem rugămintea să distribuiți prezentul material
către toți senatorii membri ai comisiei, pentru a fi avut în vedere la
ședința din 31.03.2020
Cu deosebită considerație,
Ordinului Arhitecților din România
Preşedinte,
Arh. Lucian-Alexandru Găvozdea
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Către: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
În atenția: Dl. Viorel Arcaș, Președinte al Comisiei pentru buget, finanţe,
activitate bancară şi piaţă de capital
Email: comisiabuget@senat.ro
București, 30. 03. 2020
Stimate Domnule Președinte,

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și
exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Vă transmitem anexat punctul de vedere al Ordinului Arhitecților din România
cu privire la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
(înregistrat la Senat sub nr. L143/2020) și Proiectul de lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (înregistrat la Senat cu nr.
L144/2020).
De asemenea, avem rugămintea să distribuiți prezentul material către toți
senatorii membri ai comisiei, pentru a fi avut în vedere la ședința din
31.03.2020
Cu deosebită considerație,
Arh. Lucian-Alexandru Găvozdea
Preşedinte al Ordinului Arhitecților din România
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Către: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
În atenția: Dl. Ion Rotaru, Președinte al Comisiei pentru muncă,
familie şi protecţie socială
Email: cmun@senat.ro
București, 30 martie 2020
Stimate Domnule Președinte,

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. c din Legea nr. 184/2001 privind
organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Vă transmitem anexat punctul de vedere al Ordinului Arhitecților din
România cu privire la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației
epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2 (înregistrat la Senat cu nr. L144/2020).
De asemenea, rugămintea să distribuiți prezentul material către
toți senatorii membri ai comisiei, pentru a fi avut în vedere la
ședința din 31.03.2020
Cu deosebită considerație,
Ordinului Arhitecților din România
Preşedinte,
Arh. Lucian-Alexandru Găvozdea
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