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PRESEDINTE Bucuresti

Nr.

Domnului

LUDOVIC ORBAN

Prim - ministru

in conformitate cu prevederile art.111 si art.138 alin.(5) din Constitui: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 modificarea si completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si instituirea 
unor masuri Hscal-bugetare (b545/15.09.2020)

2. Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polifistului cu modificarile^i completarile ulterioare (b546/15.09.2020)

3. Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgent a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulafia pe drumurile publice (b547/15.09.2020)

4. Propunere legislativa pentru ingrijirea §i educarea timpurie a copiilor din 
familiile active (b548/15.09.2020)

5. Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind 
infiinfarea Agen^iei Na^ionale pentru Locuin^e (b549/15.09.2020)

6. Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (b550/15.09.2020)

7. Propunere legislativa pentru sprijinirea persoanelor cu deficient:e de vedere 
prin tehnologii asistive $i de acces (b551/16.09.2020)



Propunere legislativa privind transmiterea unei parti din imobilul "Palatul 
Parlamentului", proprietate publica a statului, din administrarea Ministerul 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii $i Administratiei in administrarea Senatului, 
precum si pentru modificarea §i completarea unor acte normative 
(b553/17.09.20203

8.

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

Cu considerat;ie,

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC
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Se'yval

SENATUL ROrtflANIEI 
SECRETAR GENERAL

NR. XXXV ?,^P3___

DATA 03^30^0

Domnului
ANTONEL TANASE

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 21 septembrie 2020, va transmitem, alaturat, urmatoarele 
propuneri legislative mregistrate la Senat:

1. Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (b550/15.09.2020)

2. Propunere legislativa privind transmiterea unei parti din imobilul "Palatul 
Parlamentului", proprietate publica a statului, din administrarea Ministerul 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in administrarea Senatului, 
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 
(b553/17.09.2020)

In ^edinfa din data de 21 septembrie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 25 septembrie 2020.

Menfionam ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului §i a avizelor 
solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerile legislative 
men^ionate comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL

IZABELA/GHENCIAN
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SEiNSATUL ROftiAkfiE] |

SECRETAR GENERAL
NR. XXXV 
DATA

Domnului

DRAGO§ ILIESCU
Pre§edintele Consiliului Legislativ

In conformitate cu prevederile art.2 alin.(l] lit.a) din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiinfarea, organizarea §i funcfionarea Consiliului Legislativ, republicata §i ale art.29 pct.II 
lit.a) din Regulamentul de organizare ^i funcj:ionare a Consiliului Legislativ, republicat, va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarele propiineri legislative:

1. Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (b550/15.09.2020)

2. Propunere legislativa privind transmiterea unei parti din imobilul "Palatul 
Parlamentului", proprietate publica a statului, din administrarea Ministerul 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in administrarea Senatului, 
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 
(b553/17.09.2020)

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicita ca 
avizele Consiliului Legislativ sa fie maintate pana la data de 25 septembrie 2020.

Men^;ionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerile legislative men^ionate comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului ^i raportului.

Cu consideratiie,

SECRETAR GENERAL

IZABE ENCIAN
■t
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SEWATUL ROSViANjES 
SECRETAR GENERAL 

NR. XXXV 
DATA

'^6^1
c3U0^,

Domnului

lACOB BACIU

Pre^edintele Consiliului Economic §i Social

in conformitate cu prevederile art.5 lita) din Legea nr.248/2013 privind organizarea §1 
funcfionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare, va trimitem, alaturat, spre avizare, pana la data de 25 septembrie 2020, 
urmatoarele propuneri legislative:

1. Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
iir.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (b550/15.09.2020)

2. Propunere legislativa privind transmiterea unei parti din imobilul "Palatul 
Parlamentului", proprietate publica a statului, din administrarea Ministerul 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in administrarea Senatului, 
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 
(b553/17.09.2020)

Menj;ionam cl, dupa primirea ayizelor, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa 
transmita propunerile legislative menjiionate comisiilor permanente de specialitate; in 
vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerafie,

SECRETAR GENERAL

IZABELA^ENCIAN
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