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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 ait.29 pctll 
lita) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, republicat, cu 
modificările ulterioare, vă trimitem, alăturat, spre avizare, următoarea propunere legislativă:

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea-Legii-nr.121/2014 
privind eficienţa energetică (b521/08.11.2021)

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 noiembrie 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,—

SECRETAR GEN

RIAN BUCUR
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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 15 noiembrie 
2021, vă transmitem, alăturat, următoarea propunere legislativă înregistrată la Senat:

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea-Legii-nr.121/2014 
privind eficienţa energetică (b521/08.11.2021)

în şedinţa din data de 15 noiembrie 2021, Biroul permanent al Senatului a hotărât 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului până la data de 19 noiembrie 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,

SKRETAR GEN

IAN BUOUR
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Domnului

BOGDAN MARIUS CHIRIŢOIU 

Preşedintele Consiliului Concurenţei

în conformitate cu prevederile art.25 alin.[l] lit.l) din Legea concurenţei nr.21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art94 aUn.(13 litx] din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, vă trimitem, alăturat, spre 
avizare, următoarea propunere legislativă;

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea-Legii-nr.121/2014 
privind eficienţa energetică (b521/08.11.2021)

Biroul permanent al Senatului solicită ca avizul Consiliului Concurenţei să fie înaintat 
până la data de 19 noiembrie 2021.

Menţionăm că, după primirea avizelor. 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

BOGDAN SIMION
Preşedintele Consiliului Economic şi Social

în conformitate cu prevederile art5 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 19 noiembrie 2021, următoarea 
propunere legislativă:

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea-Legii-nr.121/2014 
privind eficienţa energetică (b521/08.11.2021)

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,

SECRETAR GENE

CUi
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Domnului

FLORIN-VASILE CÎŢU

Prim - ministru

Ca urmare a hotărârii Biroului permanent al Senatului din şedinţa din data de 
15 noiembrie 2021, vă rugăm să ne comunicaţi:

- Punctul de vedere al Guvernului şi informarea Guvernului asupra implicaţiilor 
bugetare, în conformitate cu prevederile artlll 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 financiară, în conformitate cu prevederile art.l5 din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, şi ale art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru fiecare dintre următoarele propuneri legislative, înregistrate la Senat în perioada 
8-15 noiembrie 2021:

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi compIetarea-Legii-nr.121/2014 
privind eficienţa energetică (b521/08.11.2021)

2. Propunere legislativă privind stabilirea anumitor prevederi referitoare la 
certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate în vederea înmatriculării

__ acestora în România (b522/08.11.2021)
3. Propunere legislativă privind îmbunătăţirea si^ranţei rutiere prin limitarea 

circulaţiei pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în România care au postul de conducere situat pe partea dreaptă în 
raport cu planul median longitudinal al autovehiculului (b523/08.11.2021)

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii, republicată (b524/08.11.2021)



5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hlegii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării" (b525/08.11.2021)

6. Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.VlII familia ocupaţionalâ 
de funcţii bugetare "administraţie" din Legea-cadru nr.l53 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
(b526/10.11.2021)

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii (b527/10.11.2021)

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată şi pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 
(b528/10.11.2021)

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr.652 din 
data de 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.ll4 din 28 decembrie 
2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 
nr.lll6 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările 
ulterioare (b531/10.11.2021)

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată (b532/10.11.2021)

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat 
{b533/10.11.2021)

12. Propunere legislativă privind registrul comerţului (b534/12.11.2021)
13. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
0535/12.11.2021)

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

Cu consideraţie,

PREŞEDINTELE SENATULUI
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ANCA DANA DRAGU
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