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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

Bucure§ti, 2 iunie 2021
Nr. L548/2019

PRE§EDINTE

Domnului
LUDOVIC ORBAN

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

In conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitu^;ia Romaniei, republicata, 

ale articolului 112 din Regulamentul Senatului, republican va trimitem, alaturat, Legea pentru 

completarea unor acte normative cu dispozipii privind instituirea interdicpiei de a 

beneflcia de pensie de serviciu pentru persoanele condamnate deflnitiv pentru infracpiuni 

de coruppie [L548/2019), adoptata de Senat in §edinta din 2 iunie 2021, in vederea examinarii 

de catre Camera Deputa^ilor, care va decide deflnitiv, in procedura de urgenta, asupra 

dispozifiilor art.IX, nou introdus la Senat.

Mentionam ca, in aplicarea dispozitiilor articolului 75 din Constitujia Romaniei, 

republicata, §i ale articolului 92 din Regulamentul Senatului, republican pentru prevederile 

art.V si artVII Senatul s-a pronuntat in calitate de Camera decizionala.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca/S>ana Dragu
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ROMANIA
PRE§EDINTE

Bucure$ti, 30 iunie 2020 
Nr. PLx.661/2019

Domnule Pre§edinte,

Va maintain, alaturat, in conformitate cu prevederile art.75 alin.(4) §i (5) din 

Constitu^ia Romaniei, in vederea dezbaterii §i adoptarii, proiectul de Lege pentru 

completarea unor acte normative cu dispozifii privind instituirea interdicfiei de a 

beneficia de pensie de serviciu pentru persoanele condamnate definitiv pentru 

infracfiuni de corupfie, adoptat de Camera Deputa^ilor in §edin{a din data de 

30 iunie 2020.
Potrivit prevederilor constitutionale, precum si ale art.91 alin.(8) din 

Regulamentul Camerei Deputatilor, asupra acestei legi, Camera Deputatilor s-a 

pronuntat in calitate de Camera decizionala.
Mentionam ca, pentru dispozitiile prevazute la art.V §i VII, Camera 

Deputatilor s-a pronuntat in calitate de prima Camera sesizata, acestea fiind de 

competenta decizionala a Senatului.

Cu considerate,

PRE§EDINTELE 
CAMEREI DEPUTATILOR

ION-MARCEL CIOLACU

Domnului ROBERT MARIUS CAZANCIUC 
VICEPRE^EDINTE AL SENATULUI
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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

Bucure^ti, 11 decembrie 2019
Nr. L548/2019

PRE§EDINTE

Domnului
ION-MARCEL CIOLACU

PRE5EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

In conformitate cu prevederile articolului 75 din Constitu^ia Romaniei, republicata, $i 
ale articolului 146 din RegulamentuI Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, va 

trimitem, alaturat, spre dezbatere adoptare, propunerea legislativa pentru modiflcarea 

completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdicpiei beneflciului la 

pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate 

definitiv pentru fapte de corupfie (1548/2019), adoptata de Senat, in ^edinja din 

9 decembrie 2019, in cond4iile articolului 75 alineatul (2) teza a lll-a din Constitu^ia 

Romaniei, republicata.
Totodata, va facem cunoscut ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 5i (3] din 

Constitujia Romaniei, republicata, cu privire la propunerea legislativa men^ionata, Camera 

Deputa^ilor este Camera decizionald.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius C^Sircrar
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