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Domnului

DRAGO§ ILIESCU

Pre§edintele Consiliului Legislativ

in conformitate cu prevederile art2 alin.[l] lita] din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiinfarea, organizarea §i func^ionarea Consiliului Legislativ, republicata 5i ale arL29 pct.II 
lit.a) din Regulamentul de organizare §i funcfionare a Consiliului Legislativ, republican va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa privind transferal, cu titlu gratuit, al pachetului integral 
de ac^iuni definut de stat la Societatea Na|:ionala "Aeroportul International 
Timi^oara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privata a statului din 
administrarea Ministerului Transporturilor in proprietatea privata $i in 
administrarea Consiliului lude^ean Timi§ ^i, respectiv, in proprietatea privata 
$i in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
Cb347/24.06.2020)

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 3 iulie 2020.

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

Cu considerafie,

SECRETAR GENERAL

IZABEL NCIAN'
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SENATUL ROMANIEI
SECRETAR GENERAL

NR. XXXV 2GS7 

DATA 19^ OCn. imn

Domnului
ANTONEL tANASE

Secretarul General alGuvernului

In temeiul prevederilor art.25 lit(b} din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ?i ca urmare a hotararii Biroului permanent al 
Senatului din sedinta din data de 29 iunie 2020, va transmitem, alaturat, urmatoarea 
propunere legislative mregistrata la Senat:

1. Propunere legislative privind transferal, cu titlu gratuit, al pachetului integral 
de ac^iuni de^inut de stat la Societatea Na^ionala “Aeroportul International 
Timi^oara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea private a statului §i din 
administrarea Ministerului Transporturilor in proprietatea private 51 in 
admiriistrarea Consiliului Jude^ean Timi^ $i, respectiv, in proprietatea private 
$i in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
Cb347/24.06.2020)

In §edinta din data de 29 iunie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 3 iulie 2020.

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

Cu considerafie,
SECRETAR GENERAL

IZABELA^ENCIAN
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SEr^ATUL ROMANIEI
SECRETAR GENERAL

fv'R. XXXV
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Domnului

lACOB BACIU

Pre^edintele Consiliului Economic Social

In conformitate cu prevederile art.5 lit.a) 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, pana la data de 3 iulie 2020, urmatoarea 
propunere legislativa:

1. Propunere legislativa privind transferal, cu titiu gratuit, al pachetului integral 
de acl:iuni de^iiiut de stat la Societatea Na|;ionala “Aeroportul International 
Timi^oara-Traian Vuia"- S.A. din proprietatea privata a statului yi din 
administrarea Ministerului Transporturilor in proprietatea privata ^i in 
administrarea Consiliului Jude^ean Timi? ji, respectiv, in proprietatea privata 
5i in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
(b347/24.06.2020)

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

Cu consideratie,

SECRETAR GENERAL

IZABEIACHENCIAN
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PRESEDINTE

Nr.

Domnului

LUDOVIC ORBAN

Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art.111 si artl38 alin.(5] din Constitu^ia Romaniei, 
republicata, va transmitem, alaturat, urmatoarele propuneri legislative pentru a ne comunica 
punctul de vedere al Guvernului asupra implicatiilor bugetare generate de acestea:

1. Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal (b345/23.06.2020)

2. Propunere legislativa pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua 
Na(ionala a Martiriului Romanesc (b346/24.06.2020)

3. Propunere legislativa privind transferal, cu titlu gratuit, al pachetului integral 
de ac^iuni definut de stat la Societatea Na^ionala "Aeroportul International 
Timi^oara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privata a statului $i din 
administrarea Ministerului Transporturilor in proprietatea privata $i in 
administrarea Consiliului Judefean Timi^ ^i, respectiv, in proprietatea privata 
$i in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
(b347/24.06.2020)

4. Propunere legislativa privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului aflate in administrarea Ministerului Transporturilor $i concesiunea 
Companiei Na^ionale de Cai Ferate „C-F.R." — S.A., in domeniul public al 
judetului Mure$ (b348/24.06.2020)

5. Propunere legislativa pentru sprijinirea productiei interne de autovehicule $i 
echipamente electrice $i electronice de uz casnic (b349/25.06.2020)

6. Propunere legislativa pentru modificarea ^i completarea Legii nr.156/2000 
privind protecfia cetafenilor romani care lucreaza in strainatate 
(b350/25.06.2020)



7. Propunere legislativa pentru completarea Legii 37/2018 privind promovarea 
transportului ecologic (b351/25.06.2020)
Propunere legislativa privind reintegrarea pe pia^ muncii a pensionarilor 
care i$i doresc sa i$i continue activitatea in domeniile in care au activat 
anterior pensionarii (b352/25.06.2020)

8.

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

Cu considera^ie,

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC


