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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 06.04.2021 

Nr. L90/2020
PRE§EDINTE

Domnului

Senator NEA GU NICOLAE

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 06.04.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru modiflcarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative in domeniul justifiei, precum §i pentru modiflcarea 
Ordonanlei de urgenfa a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele 
masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National 
al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor $i 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, 
stagiul §;i examenul de capacitate al judecatorilor $i procurorilor stagiari, 
precum §i pentru modificarea §i completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecatorilor §i procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciara §i Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

PRE^EDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

legislativ
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 06.04.2021 

Nr. L90/2020

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat ANDRONACHE GABRIEL

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 06.04.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa initiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru modiHcarea Ordonanfei de urgen^^a a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative in domeniul just^iei, precum §>i pentru modificarea 
Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele 
masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National 
al Magistraturii, formarea profesionala inifiala a judecatorilor §i 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, 
stagiul §i examenul de capacitate al judecatorilor §i procurorilor stagiari, 
precum §i pentru modificarea $i completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecatorilor §i procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciara §i Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

PRE^EDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

legislativ
Rectangle



Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 06.04.2021 

Nr. L90/2020

PRE§EDINTE

Doamnei

Senator GORGHIUALINA-§TEFANIA

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 06.04.2021, Senatul a respins 

urmMoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenja a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea §\ completarea 
unor acte normative in domeniul justifiei, precum |i pentru modificarea 
Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele 
masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Nafional 
al Magistraturii, formarea profesionala inifiala a judecatorilor §i 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Nafional al Magistraturii, 
stagiul §;i examenul de capacitate al judecatorilor procurorilor stagiari, 
precum §i pentru modiflcarea §i completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecatorilor §i procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciara §i Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

PRE§EDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU
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Parlamentiil Romaniei 

Senat

Bucure?ti, 06.04.2021 

Nr. L90/2020

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat ARDELEAN BEN-ONI

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 06.04.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa iniliata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea $i completarea 
unor acte normative in domeniul justifiei, precum §i pentru modificarea 
Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele 
masuri temporare referitoare la concursul de admitere la InstitutuI National 
al Magistraturii, formarea profesionala inifiala a judecatorilor §i 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, 
stagiul §i examenul de capacitate al judecatorilor §i procurorilor stagiari, 
precum §i pentru modiHcarea §i completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutui judecatorilor §i procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciara §i Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

PRE§EDINTELE SENATULUI
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 06.04.2021 

Nr. L90/2020

Domnului

Senator OROS NECHITA-ADRIAN

Va facem cunoscut ca, m ^edin^a din 06.04.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inifiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru modificarea Ordonan|ei de urgenfa a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative in domeniul justifiei, precum §i pentru modificarea 
Ordonanlei de urgenfa a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele 
masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National 
al Magistraturii, formarea profesionala iniliala a judecatorilor §\ 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, 
stagiul §i examenul de capacitate al judecatorilor §i procurorilor stagiari, 
precum §i pentru modificarea $i completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecatorilor §i procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciara §i Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

PRE§EDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

legislativ
Rectangle



Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 06.04.2021 

Nr. L90/2020

Domnului

Senator FENECHIU CATALIN-DANIEL

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 06.04.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru modiHcarea Ordonan^ei de urgen^a a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative in domeniul justi^iei, precum §i pentru modiflcarea 
Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele 
masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National 
al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor ;ii 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, 
stagiul $i examenul de capacitate al judecatorilor ;ii procurorilor stagiari, 
precum §i pentru modificarea §i completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecatorilor §i procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciara §i Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

PRE^EDINTELE SENATULUI
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 06.04.2021 

Nr. L90/2020

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat CUP§A WAN

Va facem cunoscut ca, in §edinia din 06.04.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastre:
-Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative m domeniul justifiei, precum §i pentru modificarea 
Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele 
masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National 
al Magistraturii, formarea profesionala inifiala a judecatorilor $i 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, 
stagiul §i examenul de capacitate al judecatorilor §i procurorilor stagiari, 
precum §i pentru modificarea §i completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecatorilor §i procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciara §i Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

PRE^EDINTELE SENATULUI
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 06.04.2021 

Nr. L90/2020

Domnului

Deputat HUJUCA BOGDAN-IULIAN

Va facem cunoscut ca, in §edinia din 06.04.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa iniliata de dunmeavoastra:
-Propunere legislativa pentru modiflcarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modiflcarea §i completarea 
unor acte normative in domeniul justiliei, precum §i pentru modiHcarea 
Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele 
masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National 
al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor $i 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, 
stagiul $i examenul de capacitate al judecatorilor §i procurorilor stagiari, 
precum §i pentru modiflcarea §i completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecatorilor §i procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciara §i Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

PRE§EDINTELE SENATULUI
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