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Domnului

BOGDAN SIMION
Preşedintele Consiliului Economic şi Social

în conformitate cu prevederile art.5 lit.a) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă trimitem, alăturat, spre avizare, până la data de 26 februarie 2021, următoarea 
propunere,legislativă:

1. Propunere legislativă pentru completarea art23 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (b44/18.02.2021)

Menţionăm că, după primirea avizelor solicitate. Biroul permanent al Senatului urmează 
să transmită propunerea legislativă menţionată comisiilor permanente de specialitate, în 
vederea elaborării avizului şi raportului.

Cu consideraţie,

SEC RGENEBAL

u
CIPRIAN BUCUR
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Domnului
FLORIN lORDACHE

Preşedintele Consiliului Legislativ

în conformitate cu prevederile art2: alin.(l) lita] din Legea nr.73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată şi ale art29 pct.II 
lita] din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, republicat, vă 
trimitem, alăturat, spre avizare, următoarea propunere legislativă:

1. Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (b44/18.02.2021)

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993. Biroul permanent al Senatului solicită ca 
avizul Consiliului Legislativ să fie înaintat până la data de 26 februarie 2021.

Menţionăm că, după primirea avizelor solicitate. Biroul permanent al Senatului urmează 
să transmită propunerea legislativă menţionată comisiilor permanente de specialitate, în 
vederea elaborării avizului şi raportului.

Cu cdhsiderâţie,
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Domnului
TIBERIU HORAŢIU GORUN

Secretarul General al Guvernului

în temeiul prevederilor art.25. lit.[b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,. cu modificările şi completările ulterioare şi ca 
urmare a hotărârii Biroului permanent al Senatului din şedinţa din data de 22 februarie 2021, 
vă transmitem, alăturat, următoarea propunere legislativă înregistrată la Senat:

1. Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (b44/18.02.2021)

în şedinţa din data de 22 februarie 2021, Biroul permanent al Senatului a hotărât 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului până la data de 26 februarie 2021.

Menţionăm că, după primirea punctului de vedere al Guvernului şi a avizelor 
solicitate. Biroul permanent al Senatului urmează să transmită propunerea legislativă 
menţionată comisiilor permanente de specialitate, în vederea elaborării avizului şi raportului.

Cu considerare,

SEC RGENERAL
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Domnului

FLORIN-VASILE CÎŢU

Prim - ministru

în conformitate cu prevederile artlll şi art.138 alin.(5] din Constituţia României, 
republicată, vă transmitem, alăturat, următoarele propuneri legislative pentru a ne comunica 
punctul de. vedere al Guvernului asupra implicaţiilor bugetare generate de acestea. Totodată, 
pentru fiecare din propunerile le^slative anexate, vă rugăm să ne comunicaţi fişa financiară 
prevăzută la artlS din Legea, nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare: , , .

1. Propunere legislativă' privind . gestionarea gunoiului de grajd
[b35/16.02.2021)

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 
privind Legea Societăţilor [b36/16.02.2021)

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul Penal (b37/16.02.2021)

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 282/2010 privind transmiterea 
uniii teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr 
Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de 
transfer şi soitare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor în judeţul Neamţ" (b38/16.02.2021)

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum



şi a celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri 
Cb39/16.02.2021)

6. Propunere legislativă privind declararea municipiului Calafat "Oraş al 
Independenţei" (b43/18.02.2 021)

7. Propunere legislativă pentru completarea art23 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (b44/18.02.2021)

Aceste propuneri legislative se supun spre dezbatere şi adoptare Senatului ca primă 
Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind Camera decizională.

Cu consideraţie,

PREŞEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU
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