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Pre^edintele Consiliului Economic $i Social

In conformitate cu prevederile art.5 lit.a) 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, pana la data de 26 iunie 2020, urmatoarele 
propuneri legislative:

1. Propunere legislativa privind modificarea si completarea unor acte normative 
(b338/16.06.20203

2. Propunere legislativa privind stabilirea date! alegerilor pentru autoritatile
administratieipublice locale din anul 2020 (b344/22.06.2020)

Menfionam ca, dupa primirea avizelor solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza 
sa transmits propunerile legislative menfionate comisiilor permanente de specialitate, in 
vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL
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Secretarul General al Guvernului

In temeiui prevederilor art25 Ut.(b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, §i ca urmare a hotararii Biroului permanent al 
Senatului din sedinta din data de 22 iunie 2020, vS transmitem, alaturat, urmatoarele 
propuneri legislative inregistrate la Senat:

1. Propunere legislativa privind modificarea si completarea unor acte normative 
(b338/16.06.2020)

2. Propunere legislativa privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile
administratiei publice locale din anul 2020 (b344/22.06.2020)

In ^edinfa din data de 22 iunie 2020, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 26 iunie 2020.

Men^onam ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului ^i a avizelor 
solicitate, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerile legislative 
men5:ionate comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborarii avizului ^i raportului.

Cu considerafie,
SECRETAR GENERAL

IZABELA/CHENCIAN
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Pre$edintele Consiliului Legislativ

In conformitate cu prevederile art.2 alin.(l) lita] din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiin^area, organizarea §i funcjiionarea Consiliului Legislativ, republicata §i ale art.29 pct.Il 
lita] din Regulamentul de organizare §i functionate a Consiliului Legislativ, republicat, va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarele propuneri legislative:

1. Propunere legislativa privind modiflcarea si completarea unor acte normative 
[b338/16.06.2020)

2. Propunere legislativa privind stabilirea date! alegerilor pentru autoritatile
administratiei publice locale din anul 2020 (b344/22.06.2020)

Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.73/1993, Biroul permanent al Senatului solicita ca 
avizele Consiliului Legislativ sa fie inaintate pana la data de 26 iunie 2020.

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

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL

IZABM4,CHENCIAN
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Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art.111 si art.138 alin.fS) din Constitufia Romaniei, 
republicata, va transmitem, aiaturat, urmatoarele propuneri legislative pentru a ne comunica 
punctul de vedere al Guvernului asupra implicajiilor bugetare generate de acestea:

1. Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Guvern nr.81/2003 
privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul 
institutiilor publice, aprobata prin Legea nr.493/2003 (b336/15.06.2020)

2. Propunere legislativa privind modificarea si completarea unor acte normative 
(b338/16.06.2020)

3. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative 
privind acordarea de facilita^i conducatorilor auto care si desfasoara 
activitatea in domeniile transport de calatori si transport de marfa 
[b339/17.06.2020)

4. Propunere legislativa pentru modificarea art.456 alln.(l) lith) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal (b341/18.06.2020)

5. Propunere legislativa privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile
administratiei publice locale din anul 2020 (b344/22.06.2020])



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

Cu considerable,

p. PRE$EDINTELE SENATULUI

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC
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