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Pre§edintele Consiliului Economic Social

In conforriiitate cu prevederile artS lita) §i art.7 din Legea nr.248/2013 privind 
organizarea §i funcfionarea Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioarfi, va trimitem, alaturat, spre avizare, in termen de 10 zile lucratoare de 
la primirea solicitarii, urmatoarele propuneri legislative:

1. Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind 
raporturile de niunca (b72/08.03.2021)

2. Propunere legislativa privind transmiterea unei parti dintr-un teren situat in 
ora^ul Teius, din proprietatea publica a orasului Teiu§ si din administrarea 
Consiliului Local al Orasului Teiu$, judepil Alba in proprietatea privata a 
orasului Teiu§ privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului 
si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea 
Companiei NaUonale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., in domeniul public al orasului 
Teiu§ §i in administrarea Consiliului Local al Orasului Teiu§, judetul Alba 
(b73/08.03.2021)

3. Propunere legislativa pentru modificarea §i completarea Legii nr.17/2014 
privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in 
extravilan §i de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societatilor ce depn in administrare terenuri proprietate publica si privata a 
statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului 
(b75/09.03.2021)



4. Propunere legislativa pentru completarea art.4 din Legea serviciului de
iluminat public nr.230/2006 (b76/10.03.2021)

5. Propunere legislativa jirivind interzicerea instrainarii activelor statului pe 
perioada pandemiei iCovid-19 si o perioada determinata post-pandemie 
(b77/10.03.2021)

6. Propunere legislativa privind anularea unor obligatii accesorii 
(b78/10.03.2021)

7. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat si a legii nr.196/2016 privind venitul minim de 
incluziune (b79/11.03.2021)

8. 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 sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convietuire sociala (b82/15.03.2021)

Menjiionam ca, diipa primirea avizelor solicitate sau dupa depasirea termenului de 
depunere a acestora, Biroul permanent al Senatului urmeaza sa transmits propunerile 
legislative menfionate comisiilor permanente de specialitate, in vederea elaborarii avizului §i 
raportului.
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Domnului
TIBERIU HORATIU GORUN

Secretarul General al Guvernului

In temeiul prevederilor art25 lit(b) din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i ca 
urmare a hotararii Biroului permanent al Senatului din sedinta din data de 16 martie 2021, va 
transmitem, alaturat, urmatoarele propuneri legislative inregistrate la Senat:

1. Propunere legislative pentru modificarea unor acte normative privind 
raporturile de munca |[b72/08.03.2021)

2. Propunere legislative privind transmiterea unei perti dintr-un teren situat in 
orasul Teius, din proprietatea publice a orasului Teius si din administrarea 
Consiliului Local al Orasului Teius, judetiil Alba in proprietatea private a 
orasului Teiu§ privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului 
§i din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea 
Companiei Nationale de cei Ferate "C.F.R." - S.A., in domeniul public al orasului 
Teius si in administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba 
(b73/08.03.2021)

3. Propunere legislative pentru modiflcarea si completarea Legii nr.17/2014 
privind unele mesuri de reglementare a vanzerii terenurilor agricole situate in 
extravilan §i de modiflcare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societetilor ce detin in administrare terenuri proprietate publice §i private a 
statului cU destinatie agricoie si inflinmrea Agentiei Domeniilor Statului 
(b75/09.03.2021)



4. Propunere legislativa pentru completarea art.4 din Legea serviciului de
iluminat public nr.23d/2006 (b76/10.03.2021)

5. Propunere legislativa privind interzicerea instrainarii activelor statului pe 
perioada pandemiei Covid-19 si o perioada determinata post-pandemie 
(b77/10.03.2021)

6. Propunere legislativa privind anularea unor obligatii accesorii 
(b78/10.03.2021)

7. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat si a legii nr.196/2016 privind venitul minim de 
incluziune (b79/11.03.2021)'

8. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
preciim si a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convietuire sociala (b82/15.03.2021)

In ^edinja din data de. 16 martie 2021, Biroul permanent al Senatului a hotarat 
transmiterea punctului de vedere al Guvernului pana la data de 15 aprilie 2021.

Menfionam ca, diipa 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, m vederea elaborarii avizului §i raportului.

Cu considera^iie,
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Pre$edintele Consiliului Legisiativ

In conformitate cu prevederile art;2 alin.[l) lit.a} din Legea nr.73/1993 pentru 
mfiinjiarea, organizarea funcjiionarea Consiliului Legisiativ, republicata §i ale art.29 pct.ll 
lita) din Regulamentul de organizare §i fiinc^ionare a Consiliului Legisiativ, republican va 
trimitem, alaturat, spre avizare, urmatoarele propuneri legislative:

1. Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind 
raporturile de munca (b72/08.03.2021)

2. Propunere legislativa privind transmiterea unei par^i dintr-un teren situat in 
orasul Teius, din proprietatea publica a orasului Teiu§ §i din administrarea 
Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba in proprietatea privata a 
orasului Teiu§ privind transmiterea unui tereii din domeniul public al statului 
si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea 
Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., in domeniul public al orasului 
Teiu§ fi in administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba 
0)73/08.03.2021)

3. Propunere legislativa pentru modiflcarea §i completarea Legii nr.17/2014 
privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in 
extravilan §i de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societatilor ce detin in administrate terenuri proprietate publica si privata a 
statului cu destinatie agricola si inflintarea Agentiei Domeniilor Statului 
0)75/09.03.2021)



4. Propunere legislativa pentru completarea art.4 din Legea serviciului de
iluminat public nr.230/2006 (b76/10.03.2021)

5. Propunere legislativa privind interzicerea instrainarii activelor statului pe 
perioada pandemiei Covid-19 si o perioada determinata post-pandemie 
(b77/10.03.2021)

6. Propunere legislativa privind anularea unor obligatii accesorii 
(b78/10.03.2021)

7. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat si a legii nr.196/2016 privind venitul minim de 
incluziune (b79/11.03.2021)

8. Propunere legislativa pentru modiflcarea si 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 coiivietuire sociala (b82/15.03.2021)

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 15 aprilie 2021.

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,
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Prim - ministru

In conformitate cu prevederile art.111 §i artl38 alin.(5) din Constitujia Romaniei, 
republicata, va transmitem, alaturat, urmatoarele propuneri legislative pentru a ne comunica 
punctui de vedere al Guvernului asupra implicatiilor bugetare generate de acestea. Totodata, 
pentru fiecare din propunerile legislative anexate, va rugam sa ne comunicafi fi^a fmanciara 
prevazuta la art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanjele publice, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare:

1. Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative privind 
raporturile de munca (b72/08.03.2021)

2. Propunere legislativa privind transitiiterea unei parti dintr-un teren situat in 
ora§ul Teius, din proprietatea publica a orasului Teius si din administrarea 
Consiliului Local al Ora§ului Teius, judeUil Alba in proprietatea privata a 
orasului Teius privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului 
si , din administrarea' Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea 
Companiei Nationale de Cai Ferdte "C.F.R." - S.A., in domeniul public al orasului 
Teius si in administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, |udetul Alba 
(b73/08.03.2021)

3. Propunere legislativa pentru modiflcarea si completarea Legii nr.17/2014 
privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in 
extravilan §i de modiflcare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societatilor ce detin in administrate terenuri proprietate publica si privata a 
statului cu destinatie agricola §i inflintarea Agentiei Domeniilor Statului 
Cb75/09.03.2021)



4. Propunere l^gislativa pentru completarea art.4 din Legea serviciului de
iluminat public nr.230/2006 (b76/10.03.2021)

5. Propunere legislativa privind interzicerea instrainarii activelor statului pe 
perioada pandemiei Covid-19 si o perioada determinata post-pandemie 
(b77/10.03.2p21)

6. Propunere legislativa privind anularea unor obligatii accesorii 
(b78/10.03.2021)

7. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat si a legii nr.196/2016 privind venitul minim de 
incluziune (b79/11.03.2021)

8. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea §i combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
precum si a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convietuire sociala (b82/15.03.2021)

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

■ Cu considerat:ie,
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