
Domnului 

9t~cćCzmen~`~ 9o42ânaeŁ 

Cnat 

a.~xa,C 

IACOB BACIU 

SE'YP6TUe M RV,Ji~JÎÄNIGI 

uc EC>Yr4 x:âR EâEi"dE'i2AF. 
NR. XXXV  2/3 
DATA 

Preşedintele Consiliului Economic şi Social 

J(Ý. Ö6 D'2Ôao 

În conformitate Cu prevederile art.5 lit.a) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, Cu modificările şi completările 
ulterioare, vă trimitem, alăturat, spre avizare, până la data de 22 mai 2020, următoarea 
propunere legislativă: 

1. Propunere legislativă privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului şi Angâjament Social (b262/14.OS.2020) 

Menxionăm că, după primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmează 
să transmită propunerea legislativă menţionată comisiilor permanente de specialitate, în 
vederea elaborării avizului şi raportului. 

Cu considera#ie, 

SECRETAR GENERAL 

IZABE A HENCIAN 
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Preşedintele Consiliului Legislativ 

În conformitate Cu prevederile art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcxionarea Consiliului Legislativ, republicată şi ale art.29 pct.II 
lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, republicat, vă 
trimitem, alăturat, spre avizare, următoarea propunere ]egislativă: 

1. Propunere legislâtivă privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului şi Angâjament Social (b262/14.05.2020) 

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicită ca 
avizul Consiliului Legislativ să he înaintat până la data de 22 mai 2020. 

Menţionăm că, după primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmează 
să transmită propunerea legislativă menxionată comisiilor permanente de specialitate, în 
vederea elaborării avizului şi raportului. 

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERAL 

IZAB$"LA CHENCIAN 
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Secretarul General al Guvernului 

În temeiul prevederilor art.25 lit(b) din OrdonanÎa de urgenÎă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi ca urmare a hotărârii Biroului permanent al 
Senatului din şedinţa din data de 18 mai 2020, vă transmitem, alăturat, următoarea 
propunere legislativă înregistrată la Senat: 

1. Propunere legislativă privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului şi Angajament Social (b262/14.05.2020) 

În şedinţa din data de 18 mai 2020, Biroul permanent al Senatului a hotărât 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului până la data de 22 mai 2020. 

Menţionăm că, după primirea punctului de vedere al Guvernului şi a avizelor 
solicitate, Biroul permanent al Senatului urmează să transmită propunerea legislativă 

. menxionată comisiilor permanente de specialitate, în vederea elaborării avizului şi raportului. 

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERAL 

IZAB . A CHENCIAN 
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În conformitate Cu prevederile art.111 din Constituxia României, republicată, vă 

transmitem, alăturat, următoarele propuneri legislative pentru a ne comunica punctul de 
vedere al Guvernului asupra implicaxiilor bugetare generate de acestea: 

' 1. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor 
negative generate de situaţiile de pandemie (b240/12.05.2020) 

2. Propunere legislativă privind măsuri economice şi fiscal-bugetare 
(b241/12.05.2020) 

3. Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
sociale (b242/12.05.2020) . 

4. Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 8 ma! ca "Ziva Victoriei 
Coalitiei Naţiunilor Unite în eel de-al Doilea Război Mondial" 
(b249/14.05.2020) 

5. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11%2020 privind stocurile de urgenXă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 
februarie 2020 (b250/14.05.2020) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea 
unui sprijin financiar în vederea stimulării achizisionării de calculatoare 
(b251/14.05.2020) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 
privind organizarea şi funcţionarea poliliei judiciare (b252/14.05.2020) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul apărării naţionale (b253/14.05.2020) 



9. Propunere legislativă privind înfiinţarea Programului "Inovare şi Producţie 
pentru Criza Coronavirus" (b254/14.05.2020) 

10. Propunere legislativă privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea 
Drepturilor Omului şi Angajament Social (b262/ 14.05.2020) 

Aceste propuneri legislative se supun spre dezbatere şi adoptare Senatului ca primă 
Cameră sesizată, Camera Deputa#ilor fund Camera decizională. 

Cu consideraţie, 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC 
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