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DRAGO§ ILIESCU

Pre$edintele Consiliului Legislativ

in conformitate cu prevederile art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993 pentru 
infiin^rea, organizarea §i func^ionarea Consiliului Legislativ, republicata ^i ale art.29 pctll 
lita) din Regulamentul de organizare §i func^ionare a Consiliului Legislativ, republicat, va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarele propuneri legislative:

1. Propunere legislativa pentru modiflcarea completarea articolului 63 din 
Legea nr.36/1995 notarilor public! $i a activita|:ii notariale (bl7/03.02.2020)

2. Propunere legislativa privind sistemul de pensii $i alte drepturi de asigurari 
sociale al notarilor public! din Romania (bl8/03.02.2020)

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicita ca 
avizele Consiliului Legislativ sa fie inaintate pana la data de 9 februarie 2020.

Men^ionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerile legislative men^ionate comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerafie,
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lACOB BACIU

Pre^edintele Consiliului Economic §i Social

In conformitate cu prevederile art.5 lita) din Legea nr.248/2013 privind organizarea §i 
func^ionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, va trimitem, alaturat, spre avizare, in termen de 5 zile de la data sesizarii, 
urmatoarele prppuneri legislative:

1. Propunere legislativa pentru modificarea completarea aiticolului 63 din 
Legea nr.36/1995 notarilor pubiici ji a activita):ii notariale (bl7/03.02.2020)

2. Propunere legislativa privind sistemul de pensii ^i alte drepturi de asigurari 
sociale al notarilor pubiici din Romania (bl8/03.02.2020)

Menfionam ca, dupa primirea avizelor, solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerile legislative menjionate comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerable,

SECRET AR GENERAL

IZABELACHENCIAN
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Secretarul General al Guvernului

In temeiul prevederilor art.25 lit(b) din Ordonan^ de urgenja a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codur administrativ, 51 ca urmare a hotararii Biroului permanent al 
Senatului din sedinfa din data de' 4 februarie 2020, va transmitem, alSturat, urmatoarele 
propuneri legislative mregistrate la Senat;

1. Propunere legislativa pentru modificarea completarea articolului 63 din 
Legea nr.36/1995 notarilor publici 51 a activitafiii notariale (517/03.02.2020}

2. Propunere legislativa privind sistemul de pensii $i alte drepturi de asiguran 
sociale al notarilor publici din Romania (518/03.02.2020)

In §edinia din data de 4 februarie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 9 februarie 2020.

Menfionam ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului §i a avizelor 
solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerile legislative 
menfionate comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerable,
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LUDOVIC ORBAN

Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art.111 din Constitujiia Romaniei, republicata, va 
transmitem, alaturat, urmatoarele propuneri legislative pentru a ne comunica punctui de 
vedere.al Guvernului asupra implica^iilor bugetare generate de acestea:

1. Propunere legislativa pentru modificarea completarea articolului 63 din 
Legea nr.36/1995 notarilor publici $1 a activita):ii notariale fbl7/03.02.2020)

2. Propunere legislativa privind sistemul de pensii ji alte drepturi de asigurari 
sociale al notarilor publici din Romania (bl8/03.02.2020)

Aceste propuneri legislative se supun spre dezbatere ^i adoptare Senatului ca prima 
Camera sesizata, Camera Deputa^ilor bind Camera decizionala.

Cu considera^iei

p. PRE§EDINTELE SENATULUI
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