
Parlarnentul României 
5enat 

PREŞEDINTE 

Born nului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Deputat GHERMANDUMITRU 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputalilor; în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

DeputatLUPASCU COSTEL 

Vă facem cunoscut că, in şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, in calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Donanului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Deputat CUCSA MARIAN-GHEORGHE 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

~ 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Doanznei 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Deputat FUL GEANU-MOA GHER LAURA-MIHAELA 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fast înaintată spre dezbatere Catnerei Deputaiilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Downului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

DeputatNICOLAE ANDREI 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constitulia României, republicată, propunerea legislativă menlionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

~ 
Robert-Marius Cazanciuc 
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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Bourn nei 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

DeputatPARASCHIV RODICA 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, in calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul Roniâniei 
Senat 

PREŞEDINTE 

Doninului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Deputat ,4IMON GHEORGHE 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere Iegislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Parlainentul României 
Se nat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Deputat MATEI CĂLIN-YASILE ANDREI 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Dornnului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Ni. L200/2020 

Senator OPREA STEFAN--RAD U 

Vă facem cunoscut că, in şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propuncre legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirca şi sancţionarea contravenţiilor silvicc 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
5enat 

PREŞEDINTE 

Dofnnului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Deputat BOGDAN GHEORGHE-DĂNUŢ 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţ=ilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Dozzanului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Deputat BĂLŞANU,Ş'TEFAN-ALEXANDR U 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarca Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
5enat 

PREŞEDINTE 

born nului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Deputat ROMANIOAN SORIN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a r^espins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlainentul României 
5enat 

PREŞEDINTE 

Doamnei 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Deputat GAVRILESCU GRAŢ7ELA LEOCADL4 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Leg!! nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, in calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

~ 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Dofnnului 

Bucurcşti, 19.05.2020 

Nr. L200/2020 

Senator NICOLAE ŞERBAN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniliată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


