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Domnului

DRAGO§ ILIESCU

Pre^edintele Consiliului Legislativ

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

1. Propunere legislativa pentru acordarea unui stimulent de rise pentru 
personalul din inva^amant pe intreaga durata a starii de alerta si urgenta, ca 
urmare a riscului raspandirii coronavirusului COVID-19 (b519/02,09.2020)

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicita ca 
avizul Consiliului Legislativ sa fie maintat pana la data de 11 septembrie 2020.

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

Cu considerafie,
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Domnului

lACOB BACIU

Pre^edintele Consiliului Economic Social

In coriformitate cu prevederile art.5 lit.a) din Legea nr.248/2013 privind organizarea §i 
func^ionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile $i completarile 
ulterioare, va trirhitem, alaturat, spre avizare, pana la data de 11 septembrie 2020, 
urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa pentru acordarea unui stimulent de rise pentru 
personalul din invatamant pe intreaga durata a starii de alerta si urgenta, ca 
urmare a riscului raspandirii coronavirusului COVID-19 (b519/02.09.2020)

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

Cu considerable,
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Domnului
ANTONELTAnASE

Secretarul General al Guvernului

In temeiul prevederilor art.25 lit.(b] din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, §i ca urmare a hotararii Biroului permanent al 
Senatului din sedinta din data de 7 septembrie 2020, va transmitem, alaturat, urmatoarea 
propunere legislativa inregistrata la Senat:

1. Propunere legislativa pentru acordarea unui stimulent de rise pentru 
personalul din inva^mant pe intreaga durata a starii de alerta si urgenta, ca 
urmare a riscului raspandirii coronavirusului COVID-19 (b519/02.09.2020)

in §edinfa din data de 7 septembrie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 11 septembrie 2020.

Menlionam. ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului §i a avizelor 
solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerea legislativa 
menJ:ionata comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborarii avizului ^i raportului.

Cu considerate,
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LUDOVIC ORBAN

Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art.111 si art.138 alin.(5) din ConstituJ:ia Romaniei, 
republicata, va transmitem, .alaturat, urmatoarele propuneri legislative pentru a ne comunica 
punctul de vedere al Guvernului asupra impliea^iilor bugetare generate de acestea:

1. Propunere legislativa privind modificarea completarea DECRETULUI-LEGE 
nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 
martie 1945, precum $i celor deportate in strainatate ori constituite in 
prizonieri (b510/02.09.2020)

2. Propunere legislativa pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 
privind aprobarea Programului de susfinere pentru activitatea de reproduc^ie, 
incubafie de cre^tere in sectorul avicol (b511/02.09.2020)

3. Propunere legislativa pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 
privind aprobarea Programului de susfinere a crescatorilor de suine pentru 
activitatea de reproducfie (b512/02.09.2020)

4. Propunere legislativa pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua nafionala 
a demnitafii cetafenilor romani, a luptei impotriva corupfiei, abuzurilor $i 
injustijiei [b513/02.09.2020)



5. Propunere legislativa pentru acordarea unui stimulent de rise pentru 
personalul din invatamdnt pe intreaga durata a starii de alerta si urgenta, ca 
urmare a riscului raspandirii coronavirusului COVID-19 (b519/02.09.2020)

Aceste propuneri legislative se supun spre dezbatere §i adoptare Senatului ca prima 
Camera sesizata, Camera Deputa^ilor fund Camera decizionala.

Cu considera|:ie,

p. PRE5EDINTELE SENATULUI

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC
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