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PRESEDINTE Bucuresti

/

Domnului

FLORIN-VASILE CIJU

Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art.111 si art.138 alin.(5] din Constitujiia Romaniei, 
republicatS, va transmitem, alaturat, urmatoarele propuneri legislative pentru a ne comunica 
punctul de vedere al Guvernului asupra implicajiilbr bugetare generate de acestea. Totodata, 
pentru fiecare din propunerile legislative anexate, va rugam sa ne comunicalji fi§a financiara 
prevazuta la art;.15 din Legea nr.5,00/2002 privind finanfele publice, cu modificarile ^i 
completarile iilferioare: ,

1. Propunere legislativa privind transmiterea unui teren aflat in administrarea 
Ministerului TransportUrilor, Infrastructurii si Comunica^iilor si in concesiunea 
Companiei Nafionale de Cai Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului in 
domeniul public al Miinicipiului Campina (b3/12.01.2021)

2. Propunere legislativa priyind aprobarea obiectivului de investifii privind 
dezvoltarea infrastructurii nitiere "Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca- 
Pascani-Bacau-Focsani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti" Cb6/19.01.2021)

3. Propunere legislativa privind practicile coiherciale neloiale dintre intreprinderi 
in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar (b7/25.01.2021)

4. Propunere legislativa pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii (b8/02.02.2021)



5. Propunere legislativa pentru modificarea completarea Legii nr.341 din 12 
iulie 2004 a recuno^tinfei pentru victoria Revolu^iei Romane din Decembrie 
1989, pentru revolta miincitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 
1987 pentru revolta mtincitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - 
august 1977 (b9/02!02.2021)

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

Cu considerable.
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(Se/yvat
SENATUL ROMANIEI

SECRETAR GENERAL
NR. XXXV 
DATA

(Se<ymld^ ^ene^mi

Domnului
TIBERIU HORATIU GORUN

Secretarul General al Guvernului

..1

in temeiul prevederiior, art25 din Ordonanfa de urgen]4 a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, §i ca urmare a hotararii Biroului permanent al 
Senatului din sedinta:, din data de 3 februarie 2021, va transmitem, alaturat, urmatoarele 
propuneri legislative inregistrate la Senat:

1. Propunere legislativa privind transmiterea unui teren aflat in administrarea 
Ministerului Transpo^rilor, Infrastmcturii §i Comunicatiilor si in concesiunea 
Cpmpaniei Nafionale de Cai Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului in 
domeniul public al Municipiului Campina (b3/12.01.2021)

2. Propunere legislativa privind aprobarea obiectivului de invest^ii privind 
dezvoltarea infrastructurii rutiere ’’Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca- 
Pa$cani-Bacau-Foc§ani-Buzau-Ploiesti-Bucure§ti" (b6/19.01.2021)

3. Propunere legislative privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi 
in cadrul lantului de aproviziionare agricol si alimentar (b7/25.01.2021)

4. Propuriere legislativa pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii (b8/02.02.202l)



!

5. Prbpunere legislativa pentru modiflcarea completarea Legii nr.341 din 12 
iulie 2004 a recuno$tin^ei pentru victoria Revolu^iei Romane din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 
1987 $i pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - 
august 1977 (b9/O2.O2.2021)

i

in §edin^a din data de 3 februarie 2021, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmitereapanctului de yedere al Guvernului pana ladata^deSTnartie 2021r~~------—”

I,,i

MenJ;ionam ca, dupa primirea punctului de vedere al Guvernului §i a avizelor solicitate, 
Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmita propunerile legislative menfionate 
comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considerable,

SECRETAR GENERAL
'
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Sec^fedi'fi SENATUL ROfVlANgES 
SECRETAR GENERAL

NR. XXXV 
DATA 0^.€Z^'a)2/

Domnuiui
FLORIN IORDACHE 

Pre^edintele Consiliului Legislativ

In Gonformitate cu prevederile art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993 pentru 
infiin^rea, organizarea §i funcfionarea Consiliului Legislativ, republiGata §i ale art29 pGt.II 
lita) din Regulamentul de organizare §i funGfionare a Consiliului Legislativ, republioat, va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarele propuneri legislative:

1. Propynere legislativa privind transmitbrea unui teren aflat in administrarea 
Mini^terului Transpoiturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si in concesiunea 
Companiei Na^ionale de Cai Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului in 
domeniul public al Municipiului Campina (b3/12.01.2021)

2. Prppunere legislativa privind aprobarea obiectivului de inyestitii privind 
dezypltarea infrastructurii rutiere "Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca- 
Pasciani-pacau-Focsani-Buzau-Ploiesti-Bucure^ti" (b6/19.01.2021)

3. Prppunere legislatiya privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi 
in cadrul lantului de apiroyizipnare agricpl si alimentar (b7/25.01.2021)

4. Propunere legislativa pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii (b8/02.02.2021)



5. Propunere legislativa pentru modiilcarea completarea Legii nr.341 din 12 
iulie 2004 a recuno^tin^ei pentru victoria Revolufiei Romane din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 
1987 §i pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - 
august 1977 (b9/02.02.2021)

Potrivit art.3 alin.(2} din Legea nr.73/i993, Biroul permanent al Senatului solicita ca 
avizele Consiliului Legislativ sa fie maintate pana la data de 5 martie 2021.

; •
..1

Men^ionam 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 considerafie,

SECRETAR GENERAL

CIPRIAN BUCUR
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SENATUL ROMANIEI

SECRETAR GENERAL
NR. XXXV 
DATA

^en0r<U

fPl.OZZoVi

Domnului

BOGDAN SIMION

Pre^edintele Consiliului Economic Social

in conformitate cu preyedenle art.5 lita) §i art.7 din Legea nr.248/2013 privind 
organizarea §i funcfionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, v§ trimitem, alStufat, spre avizare, m termen de 10 zile lucratoare de 
la primirea solicitarii, urmatoarele propuneri legislative:

1. Propmiere legislativa privind transmiterea unui teren aflat in administrarea 
Ministerului Transpoi^urilor, Infrastriicturii §i Comunicafiilor si in concesiunea 
Companiei Nafionale de Gai Ferate C.F.R, - S.A., din dbmeniul public al statului in 
domeniul public al Municipiului Campina (b3/12.01.2021)

2. Propunere legislativa privind aprobarea obiectivului de investijii privind 
dezvdltarea infrastructUrii rutiere "Autostrada A7-SiretTSuceava-Dolhasca- 
Pa$cani-Bacau-Foc$ani-Bu^U‘Ploiesti-Bucure$ti" (b6/19.01.2021)

3. Propunere legislativa privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi 
in cadrul lan^ului de aproVizionare agricol si alimentar (b7/25.01.2021)

4. Propunere legislativa pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii Cb8/02.02.202ll



5. Propunere legislativa pentru mPdifitarea completarea Legii nr.341 din 12 
iulie 2004 a recuno^tinfei, pentru victoria Revolufiei Romane din Decembrie 
1989, pentru revblta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 
1987 §i pentru revolta. muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - 
augustl977 (b9/02.02.202iy

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

Cu considerafie,

SEGRETAR GENERAL

CIPRIANBUCUR
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