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Domnului

DRAGO§ ILIESCU

Pre§edintele Consiliului Legislativ

In conformltate cu prevederile art.2 alin.{l) lita] din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiinfarea, organizarea §\ funcj^ionarea Consiliului Legislativ, republicata §i ale art.29 pct.II 
lit.a) din Regulamentul de organizare ji func^ionare a Consiliului Legislativ, republican va 
trimitem, alaturat, spre ayizare, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislatiVa privind stabilirea date! alegerilor pentru Senat si Camera 
Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, 
precum si a unor masuri pentru buna organizare a acestora 
(b562/02.10.2020)

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 4 noiembrie 2020.

Men^iionam 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 considerajie,

SECRETAR GENERAL

IZABmA CHENCIAN
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Domnului

lACOB BACIU

Pre^edintele Consiliului Economic §i Social

In conformitate cu prevederile art.5 lita) si art.7 din Legea nr.248/2013 privind 
organizarea §i func^ionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, va trimitem, alaturat, spre avizare, in termen de 10 zile lucratoare de 
la primirea solicitarii, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera 
Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, 
precum si a unor masuri pentru buna organizare a acestora 
Cb562/02.i0.2020)

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

Cu considerajie,

SECRETAR GENERAL

izabeiAchencian
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Domnului
ANTONEL TAnASE

Secretarul General al Guvernului

In temeiul prevederilor art.25 din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul adminiistrativ, ^i ca urmare a hotararii Biroului permanent al 
Senatului din sedinta din data de 5 octombrie 2020, va transmitem, alaturat, urmatoarea 
propunere legislativa inregistrata la Senat:

1. Propunere legislativa privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera 
Deputatilor; ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, 
precum si a unor masuri pentru buna organizare a acestora 
(b562/02.i0.2020)

In §edin^a din data de 5 octombrie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de yedere al Guvernului pana la data de 4 noiembrie 2020.

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

Cu consideral:ie,

SECRETAR GENERAL

\

IZABM CHENCIAN
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Domnului

LUDOVIC ORBAN

Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art.111 si art.138 alin.(5) din Constitu^ia Romaniei, 
republicata, va transmitem, alaturat, urmatoarea propunere legislativa pentru a ne comunica 
punctul de vedere al Guvernului asupra implica^iilor bugetare generate de aceasta:

1. Propunere legislativa privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera 
Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, 
precum si a , unor masuri pentru buna organizare a acestora 
(b562/02.10.2020)

Aceasta propunere legislativa se supune spre dezbatere §i adoptare Senatului ca prima 
Camera sesizata, Camera Deputafilor fiind Camera decizionala.

Cu considerai:ie,

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC
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