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Domnului

BOGDAN SIMION

Preşedintele Consiliului Economic şi Social

în conformitate cu prevederile art.5 lita) şi art7 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 19 octombrie 
2021, următoarea propunere legislativă;

1. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 
perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private (b482/14.10.2021)

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

Cu consideraţie,
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SECRETAR GENERAL

NR. XXXV 
DATA

Domnului

FLORIN lORDACHE

Preşedintele Consiliului Legislativ

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(l] lita) din Legea nr.73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată şi ale art.29 pct.II 
Iit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, republicat, vă 
trimitem, alăturat, spre avizare, următoarea propunere legislativă:

1. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 
perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private (b482/14.10.2021)

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 19 octombrie 2021.

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

Cu consideraţie,
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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 
. hr.57/2019 privind Codul administrativ, şi ca urmare a hotărârii Biroului permanent al 

Senatului din şedinţa din data de 18 octombrie 2021, vă transmitem, alăturat, următoarea 
propunere legislativă înregistrată la Senat:

1. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 
perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private (b482/14.10.2021]

în şedinţa din data de 18 octombrie 2021, Biroul permanent al Senatului a hotărât 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului până la data de 19 octombrie 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 consideraţie,
SECRETAR GENE
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PREŞEDINTE Bucureşti

Nr.

Domnului

FLORIN-VASILE CÎŢU

Prim - ministru

Ca urmare a hotărârii Biroului permanent al Senatului din şedinţa din data de 
18 octombrie 2021, vă rugăm să ne comunicaţi;

- Punctul de vedere al Guvernului şi informarea Guvernului asupra implicaţiilor 
bugetare, în conformitate cu prevederile art.lll alin.fl] din Constituţia României şi 
ale Legii nr.314/2003 pentru modificarea art.l5 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi

- Fişa financiaro, în conformitate cu prevederile artlS din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, şi ale art.l5 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru fiecare dintre următoarele propuneri legislative, înregistrate ia Senat în perioada 
11 -18 octombrie 2021:

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.287/2009 
privind Codul civil şi a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 
Cb473/12.10.2021)

2. _ Propunej^e legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor
româneşti de creşterile de preţuri la energie el^trică si gaze naturale 
(b474/12.10.2021)

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul 
Revoluţiei - Decembrie 1989” din municipiul Timişoara ansamblu de interes 
naţional [b476/13.10.2021)



4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.92 din Legea 
nr.18/1991 privind fondul funciar (b477/13.10.2021)

5. Propunere legislativă privind modihcarea şi completarea legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal (b478/13.10.2021)

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(l) al art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, cu modifîcările şi 
completările ulterioare (b479/14.10.2021)

7. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 
şi a unor măsuri fîscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene şi pentru completarea art.60 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal (b480/14.10.2021)

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
Cb481/14.10.2021)

9. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 
perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice si 
private (b482/14.10.2021)

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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