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SENATUL BOMANIEI 
ERALSECRETAR 

NR. XXXV__ ji£j.!t-

Domnului

DRAGO§ ILIESCU

Pre^edintele Consiliului Legislativ

in conformitate cu prevederile art.2 alin.[l] lit.a) din Legea nr.73/1993 pentru 
infiin^area, organizarea §i funcfionarea Consiliului Legislativ, republicata §i ale art.29 pct.II 
lita) din Regulamentul de organizare §i func^ionare a Consiliului Legislativ, republican va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ (b73/19.02.2020)

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicits ca 
avizele Consiliului Legislativ sa fie maintate pana la data de 28 februarie 2020.

Men^iionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerea legislativS menfionatS comisiilor permanente de specialitate, m 
vederea elaborSrii avizului §i raportului.

Cu considerafie,

SECRETAR GENERAL

IZABELACjHENCIAN
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[ SEKATOL RO^‘'?A?'^SEI
SSCRETAR G|Js^'S RAL 

NR. X.XXV _ ________

Domnului

lACOB BACIU
Pre^edintele Consiliului Economical Social

in conformitate cu prevederile art.5 lita) din Legea nr.248/2013 privind organizarea §i 
funcJ:ionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, va trimitem, alaturat, spre avizare, m termen de 5 zile de la data sesizarii, 
urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ (b73/19.02.2020)

Men^iionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerea legislativa menjiionata comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului ^i raportului.

Cu considerafie,

SECRETAR GENERAL

IZABEIA CHENCIAN



I SEf^ATUL "ROiVlANiEI
SECRETAR

MR. XXXV 
DATA 'O2'2olo -

Domnului
antoneltAnase

Secretarul General al Guvernului

in temeiul prevederilor art.25 lit.(b) din Ordonan^a de urgenfa a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, §i ca urmare a hotararii Biroului permanent al 
Senatului din §edinta din data de 24 februarie 2020, va transmitem, alaturat, urmatoarea 
propunere legislative mregistrata la Senat:

1. Propunere legislative pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ (b73/19.02.2020)

in ^edinfa din data de 24 februarie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 28 februarie 2020.

Men^ionam ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului §i a avizelor 
solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerea legislative 
men^ionate comisiilor permanente de specialitate, m vederea elaborerii avizului §i raportului.

Cu considerable,
SECRETAR GENERAL

IZABELA GHENCIAN
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Domnului

LUDOVIC ORBAN

Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art.111 din Constitufia Romaniei, republicata, va 
transmitem, alaturat, urmatoarele propuneri legislative pentru a ne comunica punctul de 
vedere al Guvernului asupra implicafiilor bugetare generate de acestea:

1. Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.16/1991 
pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, 
a ordinii si linistii publice (b66/18.02.2020)

2. Propunere legislativa pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 
privind Codul de procedure civila (b67/18.02.2020)

3. Propunere legislativa privind transmiterea unor terenuri din domeniul public
al statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea 
Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R.-S.A., in domeniul public al statului, 
respectiv al Consiliului Local Sector 5, si in administrarea Consiliului Local 
Sector 5 (b68/18.02.2Q20)

4. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2017 
privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale 
(b69/18.02.2020)

5. Propunere legislativa privind munca in domeniul pescuitului maritim 
(b70/18.02.2020)

6. Propunere legislativa pentru promovarea identitatii culturale a regiunilor 
istorice din Romania (b71/19.02.2020)



7. Propunere legislativa pentru mojlificarea pct.21 al Anexei nr.l din Legea 
nr.46/2008 privind Codul Silvic (b72/19.02.2020)

8. Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ (b73/19.02.2020)

9. Propunere legislativa privind preventia si depistarea precoce a diabetului 
[b74/20.p2.2020)

Aceste propuneri legislative se supun spre dezbatere §i adoptare Senatului ca prima 
Camera sesizata, Camera Deputafilor fiind Camera decizionala.

Cu considerable,
■- ;

p. PRE§ED1NTELE SENATULUI

TITUS CORLAXEAN


