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Pre^edintele Consiliului Economic Social

In conformitate cu prevederile art.5 lita) si art.7 din Legea nr.248/2013 privind 
organizarea §i funcfionarea 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, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa "Legea acvaculturii" (b280/23.06.2021)

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

Cu considerafie,
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Pre^edintele Consiliului Legislativ

In conformitate cu prevederile art.2 alin;(l) lit.a) din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiinfarea, organizarea §i func^ionarea Consiliului Legislativ, republicata §i ale arL29 pct.II 
lit.a) din Regulamentul de organizare §i func^:ionare a Consiliului Legislativ, republican va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa "Legea acvaculturii" (b280/23.06.2021)

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicits ca 
avizul Consiliului Legislativ sa fie inaintat pana la data de 8 iulie 2021.

Men^ionam ca, dupa primirea avizelor splicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerea legislativS menfionatS comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborSrii avizului §i raportului.

Cu considerable,

SECRET4R GENERAL
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Secretarul General al Guvernului

in temeiul prevederilor art25 lit.(b) din Ordonanfa de urgenja 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 24 iunie 2021, va 
transmitem, alaturat, urmatoarea propunere legislativa inregistrata la Senat:

1. Propunere legislativa "Legea acvaculturii" (b280/23.06.2021)

in ^edinfa din data de 24 iunie 2021, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 8 iulie 2021.

Menfionam 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 considerable,
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Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art.111 si art.138 alin.(5) din Constitut:ia Romaniei, 
republicata, va transmitem, alaturat, urmatoarea propunere legislative pentru a ne comunica 
punctul de vedere al Guvernului asupra implicaj;iilor bugetare generate de aceasta. Totodata, 
pentru propunerea legislative anexate, ve rugem se ne cornunica^i fi§a financiare prevezute la 
art.l5 din Legea nr.500/2002 privind finan^;ele publice, cu modificerile §i completerile 
ulterioare:

1. Propunere legislative "Legea acvaculturii" (b280/23.06.2021)

Aceaste propunere legislative se supune spre dezbatere §i adoptare Senatului ca prime 
Camere sesizate, Camera Deputa^ilor fiind Camera decizionaie

Cu considerafie,

PRE§EDINTJSLE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU


