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SENATUL RO{\^AM5Ej
SECRETAR GENERAL 

nr. XXXV _ J^j?/
Qj)!]___

Domnului

FLORIN lORDACHE
Pre§edmtele Consiliului Legislativ

in conformitate cu prevederile art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993 pentru 
infiinfarea, organizarea ji func^ionarea Consiliului Legislativ, republicata ^i ale art.29 pctll 
lit.a) din Regulamentul de organizare §i func^;ionare a Consiliului Legislativ, republican va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.l37 din 2011 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea 
Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul 
National de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov in 
domeniul public al municipiului Brasov $i in administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Brasov, judetul Brasov (bl92/07.05.2021)

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 20 mai 2021.

Meni;ionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent.al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerea legislativa men^ionata comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului §i raportului. _ 4 ___
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TIBERIU HORATIU GORUN

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, cu modificarile si completarile ulterioare, ^i ca 
urmare a hdtararii Biroului permanent al Senatului din sedinta din data de 10 mai 2021, va 
transmitem, alaturat, urmatoarea propunere legislative inregistrata la Senat:

1. Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.l37 din 2011 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din 
administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu- 
Sisesti" - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de 
Zahar Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov (bl92/07.05.2021)

in §edin^a din data de 10 mai 2021, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 20 mai 2021.

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

Cu considerat;ie,
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BOGDAN SIMION

Pre^edihtele Consiliului Economic 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, m termen de 10 zile lucratoare de 
la primirea solicitarii, urmatoarele propuneri legislative:

1. Propunere legislativa pentru modifiicarea si completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie si a altor acte normative (bl85/05.05.2021)

2. Propunere legislativa pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si 
completarile ulterioare (bl86/06,05.2021)

3. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
(bl87/06.05.2021)

4. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind'~ Cbdul administrativ 
(bl88/06.05.2021)

5. Propunere legislativa pentru modificarea art.lil alin.(2) din Ordonanta de 
urgenta nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare (bl89/06.05.2021)



6. Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.l37 din 2011 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din 
administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe 
lonescu-^i^esti” - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof §i 
Sfecla de Zahar Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov 
(bl92/07.05.2p2i)

Menfionam ca, dupa primirea avizelor solicitate sau dupa depasirea termenului de 
depunere a acestora, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerile 
legislative menfionate comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborarii avizului §i 
raportului.

Cu considerafie,

SECRETAR GENE
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Nr.

Domnului

FLORIN-VASILE CijU

Prim - ministru

In conformitate ,cu prevederile art.111 si ,art.l38 alin.(5) din ConstituJ;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. Totodata, 
pentru fiecare din propunerile legislative anexate, va rugam sa ne comunica5;i fi§a financiara 
prevazuta la art.l5 din Legea nr.500/2002 privind finanfele publice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare:

1. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie si a alter acte normative (bl85/05.05.2021)

2. Propunere legislativa pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si 
completarile ulterioare (bl86/06.05.2021)

3. Propunere legislativa pentru modiUcarea si completarea art. 109 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

— (bl87/06.05.2021) -----
4. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de

Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
(bl88/06.05.2021)

5. Propunere legislativa pentru modificarea art.111 alin.(2) din Ordonanta de 
urgent nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare (bl89/06.05.2021)



6. Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.l37 din 2011 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din 
administrarea Academici de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe 
lonescu-Sisesti" - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof si 
Sfecla de Zahar Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, jude^l Brasov 
(bl92/07.05.2021)

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

Cu considerafie,

PRE§ED1NTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU
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