
Pariamentul României 
S:en:at 

PREŞEDINTE Bucureşti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Domnului 

Deputat DEHELEAN SIL VIU 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEDINTELE SENATULUI 

ANCAÍMANA DRAGU 



Parlamentul Românieî 
_Se na~t. 

PREŞEDINTE ' Bucureşti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Domnului 

Deputat DR ULĂ CĂTĂLIN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respires 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personaIului de specialtate juridică din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsâ de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este defrnitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEĐINTELE SENATULUI 



Parlamentu.I R.omân:iei 
Senat 

PREŞEDINTE 

Dornnului 

Bucureşti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Deputat BULAI IULIÁN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
urmâtoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
ssteir►ul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitaie de Camera decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificărle ulterioare, această respingere este defrnitivă, iar 
propunrea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEDINTELE SENATULUI 



Parlamentul Români .: 

Senat 

PREŞEDINTE Bucureşti, 22.03.2021 

Domnului 

Nr. L84/2020 

Deputat ION S TELIA N-CRIS TIA N 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de durnneavoastră:

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglemenzează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, aceast.ă respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEĐINTELE SENATULUI 



Pariamentul Homâniei 
Senat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Deputat SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respires 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusâ în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEĐINTELE SENATULUI 



Pariamentul Rcmâniei 
:enat 

PREŞEDINTE 

Đomnului 

Bucureşti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Deputat POP RAREŞ-TUĐOR 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEĐINTELE SENATULUI 

ANCAA I
, l am  U 



Park] ~~e ~~t~.I României 
Se  nat 

PREŞEDINTE Bucureşti, 22.03.2021 

Domnului 

Nr. L84/2020 

Deputat UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEĐINTELE SENATULUI 



Pariamentu.I F omâniei 
Senat 

PREŞEDINTE Bucureşti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Doamnei 

Deputat CHICHIRĂU COSETTE-PA ULA 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este defrnitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEĐINTELE SENATULUI 



ParlamentuJ. Rc'm:niei 
Sen:at 

PREŞEDINTE Bucureşti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Domnului 

Deputat RODEANU BOGDÁN-IONEL 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEĐINTELE SENATULUI 



Pariamentul Rcmân1ei 
Senat 

PREŞEDINTE 

Doamnei 

Bucuresti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Deputat PR UNĂ CRISTINÁ-MĂDĂLINÁ 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este defrnitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEDINTELE SENATULUI 

ANCAflÁ' ADRAGU 

r 



Pariamentul Româiiiei 
S:en:at 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Deputat NĂSUI CLA UDIU-IULIUS-GA VRIL 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere esţe definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEĐINT , LE SENATULUI 

ANCĄ(  3Gu 



Pariarnentul Români: 
Senat 

PREŞEDINTE 

Đomnului 

~ 
Bucureşti, 22.03.2021 

Nr. L84/2020 

Deputat BOTEZ MIHÁI-CĂTĂLIN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 22.03.2021, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridic din 
sistemul judiciar 

Intrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor artieolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, aceastâ respingere este defmitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

PREŞEDINTELE SENATULUI 


