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SENATUL ROMANIEI"
. SECRSTAR GENERAL
NR. XXXV ^462,

^b OG^ MrODATA

Domnului
ANTONEL TAnASE

Secretarul General al Guvernului

In temeiul prevederilor art.25 lit.(b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, §i ca urmare a hotararii Birouiui permanent al 
Senatului din sedinta din data de 15 iunie 2020, va transmitem, alaturat, urmatoarea 
propunere legislative inregistrata la Senat:

1. Propunere legislative privind instituirea unor masuri pentru stimularea 
activita^ii 51 reducerea efectelor crizei sanitare in sectorul de turism 
(b335/15.06.2020)

In §edin^a din data de 15 iunie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 19 iunie 2020.

Men^ionam ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului §i a avizelor 
solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmita propunerea legislative 
men^ionata comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborerii avizului 51 raportului.

Cu considerafie,
SECRETAR GENERAL

IZABELA ENCIAN
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Domnului

lACOB BACIU

Pre^edintele Consiliului Economic Social

In conformitate cu prevederile art.5 lita] din Legea nr.248/2013 privind organizarea .5i 
funcfionarea Consiliului Economic 51 Social, republicata, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare, va trimitem, alaturat, spre avizare, pana la data de 19 iunie 2020, urmatoarea 
propunere legislativa:

1. Propunere legislativa privind instituirea unor masuri pentru stimularea 
activita^ii §i reducerea efectelor crizei sanitare in sectorul de turism 
(b335/15.06.2020)

Menl:ionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerea legislativa men^ionata comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului 51 raportului.

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL

IZABELA CHENCIAN
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SENATUL ROMAnIEI
SECRETAR GENERAL

NR. XXXV _____________
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Domnului

DRAGO§ ILIESCU

Pre§edintele Consiliului Legislativ

In conformitate cu prevederile art2 aUn.[l] lit.a] din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiinjarea, organizarea §i funcfionarea Consiliului Legislativ, republicata ale art.29 pct.ll 
lit.a) din Regulamentul de organizare 5! funcJ:ionare a Consiliului Legislativ, republicat, va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarea propunere legislativa:

1. Propunere legislativa privind instituirea unor masuri pentru stimularea 
activita^ii ^i reducerea efectelor crizei sanitare in sectorul de turism 
(b335/15.06.2020)

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicita ca 
avizul Consiliului Legislativ sa fie maintat pana la data de 19 iunie 2020.

Men^ionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerea legislativa men^ionata comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului 51 raportului.

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL

IZABELA/CHENCIAN
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LUDOVIC ORBAN

Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art 111 din Constitu^ia Romaniei, republicata, va 
transmitem, alaturat, urmatoarele propuneri legislative pentru a ne comunica punctui de 
vedere al Guvernului asupra implica^iilor bugetare generate de acestea:

Propunere legislativa pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea 
nr.82/1993 privind constituirea Rezerva^iei Biosferei "Delta Dunarii" 
(b321/10.06.2020)
Propunere legislativa privind uneie masuri de trecere a frontierei de stat a 
Romaniei ^i de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontalieri 
(b323/11.06.2020)
Propunere legislativa privind transportului ecologic (b324/11.06.2020) 
Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 
{b325/11.06.2020)
Propunere legislativa pentru modificarea §i completarea Legii nr.75/1994 
privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului nal;ional folosirea 
sigiliilor cu sterna Romaniei de catre autoritafile ^i in5titul:iile publice 
(b326/11.06.2020)
Propunere legislativa privind acordarea indemniza^iei de scurta durata 
(b327/11.06.2020)
Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind 
suspendarea serviciului public cu speciflc silvic pentru proprietarii terenurilor 
forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la artlll alin.(l] 
din Legea nr.169/1997 pentru modificarea ^i completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 (b330/12.06.2020)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.



8. Propunere legislativa pentru modificarea Ordonan^ei Guvernului nr.26/2000 
cu privire la asocial;!! 5! funda^!!, pubUcata in Monitorul Oficial al Romanic!, 
Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari ^i completar! prin 
Legea nr.246/2005, cu modificarile 5! completarile ulterioare 
(b331/12.06.2020)

9. Propunere legislativa privind instituirea unor masuri pentru stimularea 
activitafii 5! reducerea efectelor crizei sanitare in sectorul de turism 
(b335/15.06.2020)

Aceste propuneri legislative se supun spre dezbatere §i adoptare Senatului ca prima 
Camera sesizata. Camera Deputa^ilor fiind Camera decizionala.

Cu considerafie,

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC
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