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BOGDAN MARNS CHIRIŢOIU 

Preşedintele Consiliului Concurenţei 
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În conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) lit.l) din Legea concurenţei nr.21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.94 alin.(1) lit.c) din 
Regulamentul Senatului, republicat, vă trimitem, alăturat, spre avizare, următoarea propunere 
legislativă: - - - 

1.. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
(b490/19.10.2021) 

Biroul permanent al Senatului solicită ca avizul Consiliului Concurenţei să fie înaintat 
până la data de 25 noiembrie 2021. 

Menţionăm că, după primirea avizului, 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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DANIEL DĂIANU 

Preşedintele Consiliului Fiscal 
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În conformitate Cu prevederile art.53 alin.(2) lit.e) din Legea nr.69/2010 a 
responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată, vă trimitem, alăturat, în vederea analizării şi 

' emiterii unei opinii, în termen de 30 zile de la data sesizării, următoarea propunere 
" , legislativă: ' 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă• a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în dorneniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
(b490/19.10.2021) 

Menţionăm că, după primirea opiniei, Biroul permanent al Senatului urmează să 
transmită propunerea legislativă menţionată comisiilor permanente de specialitate, în 

' vederea elaborării avizului şi raportului. 

Cu consideraYie, 

SE~i' :TAR GENE 
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Domnului 

BOGDAN SIMION 

Preşedintele Consiliului Economic şi Social 

Tn  conformitate Cu prevederile art.5 lit.a) şi art.7 din Legea nr.248/2013 privind 
- , organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, vă trimitem, alăturat, spre avizare, în termen de 10 zile lucrătoare de 
. la primirea solicitării, următoarele propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
(b490/19.10.2021) 

2. Propunere legislativă privind darea în folosinţă cu titlu gratuit unor bunuri 
imobile din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului, în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Rugby 
(b49'6/19.10.2021) 

3. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (b497/19.10.2021) 



Menţionăm că, după primirea avizelor solicitate sau după depăşirea termenului de 
depunere a acestora, Biroul permanent al Senatului urmează să transmită propunerile 

. legislative menţionate comisiilor permanente de specialitate, în vederea elaborării avizului şi 

raportului. 

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERAL 
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FLORIN IORDACHE 

Preşedintele Consiliului Legislativ 

• În conformitate Cu prevederile art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată şi ale art.29 pct.II 
lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, republicat, vă 

trimitem, alăturat, spre avizare, următoarele propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
(b490/19.1O.2 021) 

2. Propunere legislativă privind darea în folosinţă cu titlu gratuit unor bunuri 
imobile din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului, în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Rugby 
(b496/19.10.2021) 

3. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (b497/19.10.2021) 

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicită ca 
avizele Consiliului Legislativ să fie înaintate până la data de 25 noiembrie 2021. 



Menţionăm că, după primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmează 
să transmită propunerile legislative menţionate comisiilor permanente de specialitate, în 
vederea elaborării avizului şi raportului. 

Cu consideraţie, 

SECRETAR GENERA 
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FLORIN-VASILE CÎŢU 

Prim - ministru 

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

- Punctul de vedere al Guvernului şi informarea Guvernului asupra implicaţiilor 

bugetare, în con,formitate cu prevederile art.111 alin.(1) din Constituţia României şi 

ale Legii nr.314/2003 pentru modificarea art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

- Fişa fnanciară, în conformitate cu prevederile art.15 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 
18 - 25 octombrie 2021: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
(b490/19.10.2021) 

2. Propunere legislativă privind darea în folosinţă cu titlu gratuit unor bunuri 
imobile din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului, în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Rugby 
(b496/19.10.2021) 



. 3. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2 011 (b497/19.1O.202 1) 

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

Cu consideraţie, 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU 
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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 

. ur.mare a hotărârii Biroului permanent al Senatului din şedinţa din data de 25 octombrie 
, . ' 2021, vă transmitem, alăturat, următoarele propuneri legislative înregistrate la Senat: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
(b490/19.10.2021) 

2. Propunere legislativă privind darea în folosinţă cu titlu gratuit unor bunuri 
imobile din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului, în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Rugby 
(b496/19.10.202 1) 

3. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2 011 (b497/19.10.202 1) 

. În şedinţa din data de 25 octombrie 2021, Biroul permanent al Senatului a hotărât 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului în termen de 30 de zile de la data solicitării. 



Menţionăm că, după primirea punctului de vedere al Guvernului şi a avizelor solicitate, 
Biroul permanent al Şenatului urmează să transmită propunerile legislative menţionate 
comisiilor permanente de specialitate, în vederea elaborării avizului şi raportului. 

Cu consideraţie, 

SECR~7'AR GENERA 

UR 
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