
Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 21.10.2019 

Nr. L686/2015
PRE^EDINTE

Domnului

Senator VALECA §ERBAN-CONSTANTIN

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 21.10.2019, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind mvestirea personalului didactic de predare, de 
conducere, de indrumare $i de control cu exercitiul autoritatii publice pe 
timpul $i in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu

A

Intrucat propunerea legislativa menponata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitupa 
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.

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 21.10.2019 

Nr. L686/2015
PRE§EDINTE

Domnului

Senator STAN WAN

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 21.10.2019, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind investirea personalului didactic de predare, de 
conducere, de indrumare $i de control cu exercifiul autorita^ii publice pe 
timpul $i in legatura cu indeplinirea atribufiilor de serviciu

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

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU



Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE^EDINTE Bucure§ti, 21.10.2019 

Nr. L686/2015

Doamnei

Senator SILISTRU DOINA

Va facem cunoscut ca, m ^edin^a din 21.10.2019, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa iniliata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind investirea personalului didactic de predare, de 
conducere, de indrumare $i de control cu exerci^iul autoritafii publice pe 
timpul $i in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu

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

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU
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-Sena!

Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.10.2019 

Nr. L686/2015

Domnului

Deputat MOCANU ADRIAN

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 21.10.2019, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind mvestirea personalului didactic de predare, de 
conducere, de indrumare de control cu exercitiul autoritatii publice pe 
timpul $i in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu

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

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.10.2019 

Nr. L686/2015

Domnului

Deputat GAINA MIHAIJA

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 21.10.2019, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind investirea personalului didactic de predare, de 
conducere, de indrumare $i de control cu exercitiul autoritatii publice pe 
timpul in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu

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 iniliata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discupa 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 21.10.2019 

Nr. L686/2015

Domnului

Deputat NISTOR LA URENJIU

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 21.10.2019, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa iniliata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind investirea personalului didactic de predare, de 
conducere, de indrumare $i de control cu exercifiul autoritatii publice pe 
timpul $i in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu

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 definitiva, iar 
propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in disculia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU


