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Domnului

lACGBBACIU

Pre§edmtele Consiliului Economic §i Social

In conformitate cu prevederile art.5 lita] din Legea nr.248/2013 privind organizarea 
funcfionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, va trimitem, alaturat, spre avizare, pana la data de 24 septembrie 2020, 
urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa pen^ru abrogarea articolului 1 din Ordonanta de urgent 
a Guyernului nr,26/20l2 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor 
publice si intarirea disciplinei flnanciare si de modiflcare si completare a unor 
acte normative (b530/08.09.2020)

Menjiionam 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 considera^ie,

SECRETAR GENERAL

IZAB^A CHENCIAN
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Domnului
ANTONEL TANASE

Secretarul General al Guvernului

In temeiul prevederilor art.25 lit(b) din Ordonanfa de urgen^a a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codiil administrativ, §i ca urmare a hotararii Biroului permanent al 
Senatului din sedinfa din data de 14 septembrie 2020, va transmitem, alaturat, urmatoarea 
propunere legislative inregistrata la Senat:

1. Propunere legislative pentru abrogarea articolului 1 din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor 
publice si intarirea disciplinei financiare si de modiflcare si completare a unor 
acte normative (b530/08.09.2020)

in ^edin^a din data de 14 septembrie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 24 septembrie 2020.

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

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL

IZABEEi^CHENCIAN



U

A

'Seot^edi/r

SE^IATilL, FiOMAf^lE! 
SECRETAR GENSR 4LbGoHU. XXXV

(£-:jQ3^Sx>kQ!>ATA

Domnului

DRAGO5ILIESCU

Pre§edintele Consiliului Legislativ

in conformitate cu prevederile art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiinfarea, organizarea §i func^:ionarea Consiliului Legislativ, republicata §i ale art.29 pct.ll 
lita] din Regulamentul de organizare §i functionate a Consiliului Legislativ, republican va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarea propunere legislative:

1. Propunere legislativa pentru abrogarea articolului I din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor 
publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor 
acte normative (b530/08.09.2020)

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 24 septembrie 2020.

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

Cu considera^ie,

SECRETAR GENERAL

IZABE HENCIAN
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LUDOVICORBAN
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In conformitate cu prevederile artlll si art.138 alin.[5) 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 pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 privind 
Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din 
Romania (b526/08.09.2020)

2. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 2015 
privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru 
organizarea 
(b529/08.09.2020)

3. Propunere legislativa pentru abrogarea articolului 1 din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor 
publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor 
acte normative (b530/08.09.2020)

4. Propunere legislativa pentru modificarea §i completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor 
obiective de interes national, jude^iean ^i local (b532/08.09.2020)

functionarea Autoritatii Electorale Permanentesi



I 5. Propunere legislativa pentru modificarea completarea Ordonan^ei 
Guvernului nr.21/2007 privind institu^iile §i companiile de spectacole sau 
concerte, precum 5! desfa^urarea activita^ii de impresariat artistic 
(b533/08.09.2020)

6. Propunere legislativa pentru modiflcarea §i completarea Legii nr.114/1996 
(republicata) privind locuin^ele (b534/08.09.2020)

7. Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea §i exploatarea jocurilor de noroc 
(b535/08.09.2020)

8. Propunere legislativa privind unele masuri de sprijin financiar pentru 
structurile sportive de interes general §i na^iional puternic afectate in contextul 
crizei COVlD-19, acordate de la administrafia publica centrala sau locala, 
fonduri nerambursabile $i din bugetul de stat (b536/08.09.2020)

9. Propunere legislativa priyind participarea salariafilor la profit, precum §i 
pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal 
(b538/08.09.2020)

10. Propunere legislativa privind unele masuri de imbunatatire a implicarii 
angajatilor in procesele decizionale la nivelul angajatorilor 
(b539/08.09.2020)

11. Propunere legislativa privind instituirea zilei de 10 lanuarie - Ziua 
matematicii, informaticii si stiintelor naturii (b540/08.09.2020)

12. Propunere legislativa pentru completarea alin.(l) al art.30 si pentru 
modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (b542/10.09.2020)

Aceste propuneri legislative se supun spre dezbatere §i adoptare Senatului ca prima 
Camera sesizata, Camera Deputa5:ilor fiind Camera decizionala.

Cu considerafie,

p. PRE§ED1NTELE SENATULUI

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC


