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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 alinierea la standardele europene a procesului 
de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe drumurile şi căile 

publice din România (b267/18.05.2020) 
2. Propunere legislativă privind unele măsuri administrative şi fiscale 

(b268/18.05.2020) 
3. Propunere legislativă privind obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice de 

a furniza informaţiile pe care le deţin în legătură cu persoana fizică care le 
solicită (b270/19.05.2020) 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind 
înfiinlarea şi func#ionarea Academiei de Ştiinle Tehnice din România şi a Legii 
nr.264/2004 privind organizarea şi funcţ:ionarea Academiei de Ştiinxe 

Medicale (b272/21.05.2020) 
5. Propunere legislativă privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul 

infec#iilor asociate asisten#ei medicale din unităţile medicale şi din centrele 
reziden#iale din România (b273/21.05.2020) 

6. Propunere legislativă privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 
(b274/21.05.2020) 

7. Propunere Eegislativă privind achiziţionarea produselor alimentare din 
producţie autohtonă (b275/21.05.2020) 



8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 din 
Legea nr.102/2015 privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional 

din România (b276/21.05.2020) 

Aceste propuneri legislative se supun spre dezbatere şi adoptare Senatului ca primă 

Cameră sesizată, Camera Deputa#ilor fiind Camera decizională. 

Cu consideraţie, 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC 
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ANTONEL TĂNASE 

Secretarul General al Guvernului 

În temeiul prevederilor art.25 lit.(b) din Ordonan#a de urgenÎă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi ca urmare a hotărârii Biroului permanent al 
Senatului din şedinţa din data de 26 mai 2020, vă transmitem, alăturat, următoarea 

propunere legislativă înregistrată la Senat: 

1. Propunere legislativă privind unele măsuri administrative şi fiscale 
(b268/18.05.2020) 

În şedinţa din data de 26 mai 2020, Biroul permanent al Senatului a hotărât 

transmiterea punctului de vedere al Guvernului până la data de 29 mai 2020. 
Menţionăm că, după primirea punctului de vedere al Guvernului şi a avizelor 

solicitate, Biroul permanent al Senatului urmează să transmită propunerea legislativă 

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

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERAL 

IZABIŞ'LA,JZHENCIAN 
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I IACOB BACIU 

Preşedintele Consiliului Economic şi Social 

În conformitate Cu prevederile art.5 lit.a) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi 

funcxionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă trimitem, alăturat, spre avizare, până la data de 29 mai 2020, următoarea 

propunere legislativă: 

1. Propunere legislativă privind unele măsuri administrative şi fiscale 
(b268/18.05.2020) 

Menţionăm că, după primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmează 

să transmită propunerea legislativă menionată comisiilor permanente de specialitate, în 
vederea elaborării avizului şi raportului. 

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERAL 

IZABEI/Ă,CHENCIAN 

~ 
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DRAGOŞ ILIESCU 

Preşedintele Consiliului Legislativ 

În conformitate Cu prevederile art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993 pentru 
înfiinÎarea, 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 legislativă: 

1. Propunere legislativă privind unele măsuri administrative 
(b268/18.05.2020) 

şi fiscale 

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicită ca 
avizul Consiliului Legislativ să fie înaintat până ]a data de 29 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 

IZABE~AHENCIAN 
n 


