
Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatPOP RARE§-TUDOR

Va facem cunoscut ca, in §edin{a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflintarea Sectiei pentru investigarea 

infractiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie ^i Justifie

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitujia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este deflnitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiinfarea Secfiei pentru investigarea

A

infrac|iunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie §i Justifie
A

Intrucat propunerea legislativa men^ionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr.L417/2020

Domnului

Deputation STELlAN-CRlSTlAn

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflintarea Secjiei pentru investigarea 

infractiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casatie §i Justice

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatBULAI lULIAN

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflintarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie §i Justi^ie
A

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitujia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modiflcarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa inipata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discutia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure?ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatDURUS VLAD-EMANUEL

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, SenatuI a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiinfarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justifie

Intrucat propunerea legislativa men^ionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat STANCIU-VIZITEU LUCIAN-DANIEL

Va facem cunoscut ca, in 5edin|a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:
“Propunere legislativa pentru desfiinfarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justifie

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discupa 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat DRULA CAT ALIN

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflinfarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casatie $i Justifie

Intrucat propunerea legislativa menfionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitufia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa inijiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discujia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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ParlamentuI Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatDEHELEAN SILVIU

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa initiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desOintarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie $i Justi^ie

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDEsfTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatVLAD SERGIU COSMIN

Va facem cunoscut ca, in ^edinta din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa in4iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiintarea Sec^iei pentru investigarea 

infrac^iunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie $i Justifie
A

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat LUPESCU DUMITRU

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislative pentru desflintarea Secfiei pentru investigarea 

infrac|iunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casatie $i Justifie

A

Intrucat propunerea legislative men^ionate a fost respinse de Senat, in 

calitate de Camere decizionaie, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicate, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificerile ulterioare, aceaste respingere este definitive, iar 

propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readuse in discufia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat MO^TEANU LIVIU-IONUT

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflinfarea Secfiei pentru investigarea 

infrac|iunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie Justi^ie
Intrucat propunerea legislativa menjionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatBARNA ILIEDAN

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa in4iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiintarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casa^ie §i Justi^ie

A

Intrucat propunerea legislativa menjionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa inipata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discupa 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020
PRE§EDINTE

Doamnei

Deputat BJRCHALL ANA

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiin^area Secfiei pentru investigarea

A

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie §i Justifie
A

Intrucat propunerea legislativa menponata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat POPESCU NICOLAE-DANIEL

Va facem cunoscut ca, m ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative inijiata de dumneavoastra:
-Propunere legislative pentru desflintarea Secfiei pentru investigarea 

infrac^iunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casatie §i Justi|ie

Intrucat propunerea legislative men^ionate a fost respinse de Senat, in 

calitate de Camere decizionaie, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 
Romaniei, republicate, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificerile ulterioare, aceaste respingere este definitive, iar 

propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fl readuse in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

■ Nr. L417/2020

Domnului

Senator WIENER ADRIAN

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiinfarea Secfiei pentru investigarea

A

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie $i Justifie
A

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Biicure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Doamnei

Senator PRESADA FLORINA-RALUCA

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflinfarea Secfiei pentru investigarea

A

mfrac|iunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casa^ie $i Justifie
Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Senator MIHAIL RADU-MIHAI

Va facem cunoscut ca, in §edin{a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflinfarea Sec^iei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casatie Justifie

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa in4iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Senator MARUSSIGEORGE-NICOLAE

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa initiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflintarea Sec^iei pentru investigarea 

infractiuniior din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justifie

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa inifiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PI^§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Senator LUNGU DAN

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini|iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiinfarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa !nalta Curte de 
Casa^ie ^i Justifie

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discujia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Senator GOJIU REMUS MIHAI

Va facem cunoscut ca, in §edin{a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiinfarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie $i Justifie

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dunmeavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Senator GHICA CRISTIAN

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiin^area Sectiei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casa^ie $i Justifie

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Senator FALCOINICU

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflinfarea Secfiei pentru investigarea

A

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justi^ie

A

Intrucat propunerea legislativa men^ionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa inijiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

SenatorDIRCA GEORGE-EDWARD

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislative pentru desflinfarea Secfiei pentru investigarea 

infrac|iunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justi^ie

Intrucat propunerea legislative mentionate a fost respinse de Senat, in 

calitate de Camere decizionaie, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicate, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificerile ulterioare, aceaste respingere este definitive, iar 

propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readuse in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Doamnei

Senator DINU NICOLETA-RAMONA

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiin^area Secfiei pentru investigarea 

infracfiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justifie

Intrucat propunerea legislativa men^ionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Doamnei

Senator DINICA SILVIA-MONICA

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 21,07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative inijiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desOintarea Secfiei pentru investigarea 

infracfiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie Justifie
Intrucat propunerea legislativa men^ionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modiflcarile ulterioare, aceasta respingere este definitive, iar 

propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readuse in discu{ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Senator COLIBAN ALLEN

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiintarea Secfiei pentru investigarea 

infracfiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justi^ie

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa inijiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure^ti, 21.07.2020 

Nr.L417/2020

Domnului

Senator ALEXANDRESCU VLAD-TUDOR

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiintarea Secfiei pentru investigarea 

infracfiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie $i Justi^ie

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitujia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatBENGA TUDOR-VLAD

Va facem cunoscut ca, in ^edinja din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desOintarea Secfiei pentru investigarea

A

infracfiuniior din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie §i Justi^ie
Intrucat propunerea legislativa men^ionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitive, iar 

propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readuse in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatBOTEZ MIHAI-CATALIN

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislative pentru desfiintarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justi^ie

A

Intrucat propunerea legislative mentionate a fost respinse de Senat, in 

calitate de Camere decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 

Romaniei, republicate, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificerile ulterioare, aceaste respingere este definitive, iar 

propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fl readuse in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatNASUI CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
•Propunere legislativa pentru desflinfarea Sec^iei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justifie

Intrucat propunerea legislativa men^ionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Doamnei

DeputatPRUNA CRISTINA-MADALINA

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiin^area Sec^iei pentru investigarea

A

mfracpunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie §i Justifie
Intrucat propunerea legislativa menponata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini{iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat RODEANU BOGDAN-IONEL

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desiiinfarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casatie ^i Justitie

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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ParlamentuI Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatPRISNEL ADRIAN-CLAUDIU

Va facem cunoscut ca, in §edin{a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiin|area Secfiei pentru investigarea 

infrac^iunilor din justice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casa^ie $i Justifie

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu|ia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr.L417/2020

Doamnei

Deputat CHICHIRAU COSETTE-PAULA

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiinfarea Secfiei pentru investigarea 

infracfiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casatie $i Justifie

A

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa inijiata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu{ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislative pentru desflintarea Secfiei pentru investigarea 

infrac^iunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justi^ie

Intrucat propunerea legislative mentionate a fost respinse de Senat, in 

calitate de Camere decizionaie, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 
Romaniei, republicate, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificerile ulterioare, aceaste respingere este definitive, iar 

propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readuse in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. pre§;edintele senatului

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Rodi
Rectangle



Parlameiitul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Doamnei

Deputat COSMA (ABU-AMRA) LAVINIA-CORINA

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa initiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desHintarea Secfiei pentru investigarea 

infractiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justifie

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa inijiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu|ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat ZAINEA CORNEL

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inifiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desflinfarea Secfiei pentru investigarea 

infracliunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justi^ie

Intrucat propunerea legislativa menjionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitujia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa inijiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatRADULESCU DAN-RAZVAN

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini|iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru destlinfarea Secfiei pentru investigarea

A

infrac|iunilor dm justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justi^ie

A

Intrucat propunerea legislativa men^ionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa inijiata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Doamnei

Deputat IURI§NITI CRISTINA-IONELA

Va facem cunoscut ca, m §edinta din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislative pentru desHintarea Secjiei pentru investigarea 

infrac^iunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justifie

Intrucat propunerea legislative men(ionate a fost respinse de Senat, in 

calitate de Camere decizionale, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 

Romaniei, republicate, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificerile ulterioare, aceaste respingere este definitive, iar 

propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fl readuse in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

DeputatDAN NICU§0R DANIEL

Va facem cunoscut ca, in ^edinja din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desfiinfarea Sec^iei pentru investigarea 

infrac|iunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Ju$t4ie

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor artieolului 75 din Constitutia 

Romaniei, republicata, §i ale artieolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republieat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.07.2020 

Nr. L417/2020

Domnului

Deputat ARSUALIN-IONUT

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.07.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru desOinlarea Secfiei pentru investigarea

A

infracfiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casafie $i Justifie
Intrucat propunerea legislativa men^ionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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