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Domnului

BOGDAN MARIUS CHIRITOIU 

Pre§edintele Consiliului Concuren^ei

in conformitate cu prevederile art.25 alin.(l) lit.l) din Legea concurenfei nr.21/1996, 
republicata cu modificarile §i completarile ulterioare §i ale art.94 alin.(l) litc) din 
Regulamentul Senatiilui, republicat cu modificarile §i completarile ulterioare, va trimitem, 
alaturat, spre avizare, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
precum si a Legii nr.61/1991 pentru sanc^ionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convietuire sociala (b66/03.03.2021)

Biroul permanent al Senatului solicita ca avizul Consiliului Concurenjiei sa fie inaintat 
pana la data de 8 aprilie 2021.

Menfionam ca, dupa primirea avizului, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa 
transmits propunerea legislativa menponata comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului §i raportului.
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BOGDAN SIMION

Pre^edintele Consiliului Economic Social

in conformitate cu prevederile art.5 lita) si art7 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 privind declararea zilei de 15 mai - "Ziua pictorului 
national Nicolae Grigorescu" (b65/03.03.2021)

2. Propunere legislativa pentru modificarea §i completarea Legii nr.349/2002 
pentni prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
precum si a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de mcalcare a unor 
norme de conviefuire sociala (b66/03.03.2021)

3. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurata in data de 6 martie 1945, precum §i 
celor deportate in strainatate, ori constituite in prizonieri 
(b67/03.03.2021)

4. Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.l98 din 9 iulie 2015 privind 
aprobarea Ordonantei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
(b68/03.03.2021)

5. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.81/2018 
privind reglementarea activitatii de telemunca (b69/03.03.2021)



6. Propunere legislativa privind completarea Legii iir.211/2011 privind regimul 
deseurilor, republicatS in 2014 (b70/03.03.2021)

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

Cu considerate,
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Domnului
TIBERIU HORATIU GORUN

Secretarul General al Guvernului

In temeiul prevederilor arL25 lit[b) din Ordonanfa de urgent a Guvernului 
nr.57/201^ privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, §i ca 
urmare a hotararii Biroului permanent al Senatului din ^edinfa din data de 8 martie 2021, va 
transmitem, alaturat, urmatoarele propuneri legislative inregistrate la Senat:

1. Propunere legislativa privind declararea zilei de 15 mai - "Ziua pictorului 
national Nicolae Grigorescu" (b65/03.03.2021)

2. Propunere legislativa pentru modificarea $i completarea Legii nr.349/2002 
peiitru prevenirea si cOmbaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
precum $i a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convie^uire sociala (b66/03.03.2021)

3. Propunere legislativa pentru modificarea $i completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurata in data de 6 martie 1945, precum si 
celor deportate in strainatate; ori constituite in prizonieri 
(b67/03.03.2021)

4. Propunere legislativa pentru modiflcarea Legii nr.l98 din 9 iulie 2015 privind 
aprobarea Ordonanfei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea $i 
completarea Ordonanliei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
Cb68/03.03.2021)

5. Propunere legislativa pentru moditicarea $i completarea Legii nr.81/2018 
privind reglementarea activita^ii de telemunca (b69/03.03.2021)



6. Propunere legislativa privind completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 
deseurilor, republicata in 2014 (b70/03.03.2021)

In §edin^a din data de 8 martie 2021, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 8 aprilie 2021.

Menjiidnam ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului §i a avizelor solicitate, 
Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerile legislative men^ionate 
comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerate,
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Domnului

FLORIN lORDACHE

Pre§edintele Consiliului Legislativ

in conformitate cu prevederile art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiin^rea, organizarea §i ftincfionarea Consiliului Legislativ, republicata §i ale art.29 pct.II 
lit.a) din Regulamentul de organizare §i funcjionare a Consiliului Legislativ, republicat, va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarele propuneri legislative:

1. Propunere legislativa privind declararea zilei de 15 mai - "Ziua pictorului 
national Nicolae Grigorescu" (b65/03.03.2021)

2. Prbpunere legislativa pentru modificarea §i completarea Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
precum si a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convietuire sociala (b66/03.03.2021)

3. Propunere legislativa pentru moditicarea si completarea Decretului-Iege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurata in data de 6 martie 1945, precum si 
celor deportate in strainatate, ori constituite in prizonieri 
(b67/03.03.2021)

4. Propunere legislativa pentru moditicarea Legii nr.l98 din 9 iulie 2015 privind 
aprobarea Ordonantei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
(b68/03.03.2021)

5. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.81/2018 
privind reglementarea activitatii de telemunca (b69/03.03.2021)



6. Propunere legislativa privind completarea Legii iir.211/2011 privind regimul 
de§eurilor,republicat:ain2014 (b70/03.03.2021)

Potrivit art.3 alin.(2] din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solidta ca 
avizele Consiliului Legislativ sa fieinaintate pana la data de 8 aprilie 2021.

Menfioham ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerile legislative menj;ionate comisiilor permanente de specialitate, m 
vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerafie,
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FLORIN-VASILE CijU

Prim - ministru

in conformitate cu prevederile art.111 si art.138 alin.(5) din Constitufia Romaniei, 
repubiicata, va transmitem, alaturat, urmatoarele propuneri legislative pentru a ne comunica 
punctul de vedere al Guvernului asupra implicafiilor bugetare generate de acestea. Totodata, 
pentru fiecare din propunerile legislative anexate, va rugam sa ne comunicafi fi§a financiara 
prevazuta la art.l5 din Legea nn500/2002 privind finanjele publice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare:

1. Propunere legislativa privind declararea zilei de 15 mai - "Ziua pictorului 
national Nicolae Grigprescu" (b65/03.03.2021)

2. Propunere legislativa pentru modiflcarea §i completarea Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
precum §i a Legii nr.61/i991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
nOrme de conviejuire sociala (b66/03.03.2021)

3. Propunere legislativa pentru modiflcarea si completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurata in data de 6 martie 1945, precum si 
celor deportate in strainatate, ori constituite in prizonieri 
(b67/03.03.2021)

4. Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.l98 din 9 iulie 2015 privind 
aprobarea Ordonantei Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea §i 
completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 
(b68/03.03.2021)



5. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.81/2018 
privind reglementarea activita^ii de telemunca (b69/03.03.2021)

6. Propunere legislativa privind completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 
deseurilor, republicata in 2014 (b70/03.03.2021)

Aceste propuneri legislative se supun spre dezbatere §i adoptare Senatului ca prima 
Camera sesizata, Camera Deputafilor bind Camera decizionala.

Cu considerafie,

PRE§EDINTELE SENATULUI

ANCA DANADRAGU
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