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PRESEDINTE Bucuresti

Nr.

Domnului

FLORIN-VASILE CijU

Prim - ministru

in conformitate cu prevederile art.111 si art.138 alin.fS] din Constitu^;ia Romaniei, 
republicata, va transmitem, alaturat, urmatoarea propunere legislativa pentru a ne comunica 
punctul de vedere al Guvernului asupra implicafiilor bugetare generate de aceasta. Totodata, 
pentru propunerea legislativa anexata, va rugam sa ne comunicat:i fi§a financiara prevazuta la 
art.l5 din Legea nr.500/2002 privind finan^ele publice, cu modificarile §i completarile 
ulterioare:

1. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedura penala (bl80/28.04.2021)

Aceasta propunere legislativa se supune spre dezbatere §i adoptare Senatului ca prima 
Camera sesizata. Camera Deputa^ilor fiind Camera decizionala.
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SENATUL ROSV5AIS88E!
SECR.ETAR 

NR. XXXV 
D.NTA____ 1^^^ii2qZL

Domnului
TIBERIU HORATIU GORUN

A

Secretarul General al Guvernului

In temeiul prevederilor art.25 lit.(b) din Ordonan^a de urgen^ia a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, §i ca 
urmare a hotararii Biroului permanent al Senatului din sedinta din data de 28 aprilie 2021, va 
transmitem, alaturat, urmatoarea propunere legislativa inregistrata la Senat:

1. Propunere legislatiVa pentru modificarea si completarea Legii nr.135/201® 
privind Codul de procedura penala (bl80/28.04.2021}

in §edinfa din data de 28 aprilie 2021, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului in termen de 24 de ore.

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

BOGDAN SIMION

Pre§edintele Consiliului Economic §i Social

In conformitate cu prevederile art.5 lit.a) 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 24 de ore, urmatoarea propunere 
legislativa:

1. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedura penala (bl80/28.04.2021)

Men^ionam ca, dupa primirea ayizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerea legislativa men^ionata comisiilor permanente de specialitate, m 
vederea elaborarii avizului §i raportului.
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. SECRETAR GENERAL
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Dommlui

FLORIN lORDACHE

Pre^edintele Consiliului Legislativ

In conformitate cu prevederile art.2 alin.[13 lita) din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiinfarea, organizarea funcfionarea Consiliului Legislativ, republicata §i ale art.29 pct.II 
lita] din RegulamentuI de organizare §i funcfionare a Consiliului Legislativ, republicat va 
trimitem, alaturat spre avizare, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.135/201® 
privind Codul de procedura penala (bl80/28.04.2021)

Potrivit arL3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului sdlicita ca 
avisul Consiliului Legislativ sa fie inaintat m 24 de ore.

Men^iicnam ca, dupa primirea ‘avizelor solicitatb,<Birou! permanent al Senatului urmear:a 
sa transmita propiinerea legislativa menl;ionata comisiilor permanente de speciaiitate, fn 
vederea elaborarii avizului §i rapdrtului. ‘ i ■
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DATA

Domnului
Judecator MSHAI-BOGDAN MATEESCU 

Pre^ediRtele Consiliului Superior alMagistratorii

In conformitate cu prevederile art.38 alin.fS) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii, cu modificarile §i completarile ulterioare, va trimitem, alaturat, spre 
avizare, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa pentru modiflcarea si completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedura penala (bl80/28.04.2021)

Biroul permanent al Senatului solicita ca avizul Consiliului Superior al Magistraturii sa 
fie inaintat m termen de 24 de ore.

Menjiionam ca, dupa primirea avizului, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa 
transmita propunerea legislativa menjiionata comisiilor permariente de specialitate, in 
vedersa elaborarii avizului $i raportului.
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