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lACOB BACIU

Pre^edintele Consiliului Economic Social

In conformitate cu prevederile art.5 lit.a] din Legea nr.248/2013 privind organizarea 5i 
funcfionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile 51 completarile 
ulterioare, va trimitem, alaturat, spre avizare, pana la data de 15 mai 2020, urmatoarea 
propunere legislativa:

1 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea 
autorita^ilor administra^iei publice locale, pentru modificarea Legii administra^iei 
publice locale nr.215/2001, precum $i pentru modificarea completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul ale^ilor locali (b230/07.05.2020)

Menjionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerea legislativa men^ionata comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL

IZABEM CHENCIAN
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ANTONEL tANASE

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 11 mai 2020, va transmitem, alaturat, urmatoarea 
propunere legislative mregistrata la Senat:

1. Propunere legislative privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea 
autoritai:ilor administra^iei publice locale, pentru modificarea Legii 
administral;iei publice locale nr.215/2001, precum pentru modificarea ^i 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul ale§ilor locali 
(b230/07.05.2020)

in §edin^a din data de 11 mai 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 15 mai 2020.

Menjionam ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului ^i a avizelor 
solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerea legislative 
men^ionata comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborarii avizului ^i raportului.

Cu considerafie,
SECRETAR GENERAL
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DRAGO§ ILIESCU

Pre§edintele Consiliului Legislativ

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

1. Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea 
autoritanilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administratiei publice locale nr.215/2001, precum $1 pentru modificarea ^i 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul ale^ilor locali 
(b230/07.05.2020)

Potrivit art.3 alin.[2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicita ca 
avizul Consiliului Legislativ sa fie inaintat pana la data de 15 mai 2020.

Mentionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerea legislativa men^ionata comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerafie,

SECRETAR GENERAL

IZABEiA CHENCIAN
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Domnului

LUDOVIC ORBAN

Prim - ministru

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

1. Propunere legislativa privind completarea Legii Cadru nr.69/2000 
(b218/05.05.2020)

2. Propunere legislativa privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua nationala a 
medierii si mediatorilor (b219/05.05.2020)

3. Propunere legislativa pentru modibcarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 
privind sistemul asigurarilor pentru $omaj stimularea ocuparii forl;ei de 
munca (b222/06.05.2020)

4. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.292/2011 
privind legea asistentei sociale (b223/06.05.2020)

5. Propunere legislativa pentru modificarea lit.a) a alin. (2) al art.39 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru ^oma) ^i stimularea ocuparii 
for^ei de munca (b225/07.05.2020)

6. Propunere legislativa pentru modificarea $i completarea Legii nr.269 din 16 
iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii 
achizilionarii de calculatoare (b226/07.05.2020)

7. Propunere legislativa privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor masuri de reglementare a piejei produselor din sectorul agricol 
(b227/07.05.2020)



8. Propunere legislative privind modificarea Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea $i func^ionarea Academiei Oamenilor de $tiin^ din Romania 
(b228/07.05.2020)

9. Propunere legislativa pentru completarea art.66 din Legea imbunatafirilor 
funciare nr.138/2004 (b229/07.05.2020)

10. Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea
autoritafilor administra(iei publice locale, pentru modiRcarea Legii 
administrafiei publice locale nr.215/2001, precum ^i pentru modificarea $i 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul ale^ilor locali
(b230/07.05.2020)

11. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.62 din 15 
aprilie 2019 privind activitatea consulara (13237/08.05.2020)

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

Cu considerafie,

p. PRE§EDINTELE SENATULUI 

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC
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