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Secretarul General al Guvernului

in temeiul prevederilor art.25 lit.(b] din Ordonanfa 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 1 septembrie 2020, va transmitem, alaturat, urmatoarele 
propuneri legislative mregistrate la Senat:

1. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii viei si vinului 
in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr.164/2015 
(b488/20.08.2020)
Propunere legislativa pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 (b489/20.08.2020)
Propunere legislativa pentru abrogarea art.210 din Ordonan^a de urgenja a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b492/24.08.2020) 
Propunere legislativa pentru instituirea anului 2021 
Vladimirescu" si declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei 
Teodoroiu, drept eroi ai natiunii romane (b497/25.08.2020)

2.

3.

4. "Anul Tudor

In §edinj;a din data de 1 septembrie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 30 septembrie 2020.



Men5;ionam ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului a avizelor solicitate, 
Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerile legislative men^ionate 
comisiilor permanente de specialitate, m vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL

IZABELA GHBNCIAN
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Pre§edintele Consiliului Legislativ

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

Propunere legislative pentru modificarea si completarea Legii viei si vinului 
in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr.164/2015 
(b488/20.08.2020)
Propunere legislative pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 
privind unele mesuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 (b489/20.08.2020)
Propunere legislative pentru abrogarea art.210 din Ordonanf^a de urgen^e a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b492/24.08.2020) 
Propunere legislative pentru instituirea anului 2021 
Vladimirescu" si declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei 
Teodoroiu, drept eroi ai natiunii romane (b497/2 5.08.2020)

1.

2.

3.

4. "Anul Tudor

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicits ca 
avizele Consiliului Legislativ sa fie maintate pana la data de 30 septembrie 2020.



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

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL

IZABELA C
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Pre^edintele Consiliului Economic Social

In conformitate cu prevederile art.5 lit.a) si art.7 din Legea nr.248/2013 privind 
organizarea §i furicJ:ionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, va trimitem, alaturat, spre avizare, in termen de io zile lucratoare de 
la primirea solicitarii, urmatoarele propuneri legislative:

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii viei si vinului 
in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr.164/2015 
(b488/20.08.2020)
Propunere legislativa pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea ^i combaterea efectelor pandemiei 
deCOVID-19 (b489/20.08.2020)
Propunere legislativa pentru abrogarea art.210 din Ordonan^a de urgent a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b492/24.08.2020) 
Propunere legislativa pentru instituirea anului 2021 - "Anul Tudor 
Vladimirescu" si declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei 
Teodoroiu, drept eroi ai natiunii romane (b497/25.08.2020)
Propunere legislativa pentru modificarea articolului 2 din Legea 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, 
necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local 
(b501/26.08.2020)

1.

2.

3.

4.

5.



6. Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (b508/31.08.2020)

Men^ionam ca, dupa primirea avizelor solicitate sau dupa depasirea termenului de 
depunere a acestora, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerile 
legislative men^ionate comisiilor permanente de specialitate, m vederea elaborarii avizului §i 
raportului.

Cu considerat;ie,

SECRETAR GENERAL

izabela/chencian /



a -Oq /BoEoPRESEDINTE Bucuresti

(b W'+, (bSoi'.e.Scg

Domnului

LUDOVIC ORBAN

Prim - ministru

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

Propunere iegislativa pentru modificarea si completarea Legii viei si vinului 
in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr.164/2015 
(b488/20.08.2020)
Propunere Iegislativa pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 (b489/20.08.2020)
Propunere Iegislativa pentru abrogarea art.210 din Ordonan^a de urgen^a a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrate (b492/24.08.2020) 
Propunere iegislativa pentru insUtuirea anului 2021 
Vladimirescu" si declararea lui Tudor Vladimirescu si a Ecaterinei 
Teodoroiu, drept eroi ai natiunii romane (b497/2 5.08.2020)
Propunere Iegislativa pentru modificarea articolului 2 din Legea 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, 
necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local 
(b501/26.08.2020)

1.

2.

3.

4. ”Anul Tudor

5.



6. Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (b508/31.08.2020)

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

Cu considera|:ie,

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC


