
Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Donznului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L239/2020 

Deputat POP RAREŞ-TUDOR 

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 art.131 şi art.287 
din Legea Educaliei Nalionale nr.1/2011 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fast respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
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. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 
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Robert-Marius Cazanciuc 
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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L239/2020 

Deputat SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL 

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 art.131 şi art.287 
din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

Întrucât propunerea legislativă menjionată 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. 

p.PREŞEDINTELESENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Donenului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L239/2020 

DeputatlON STELIAN-CRISTIAN 

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

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.131 şi art.287 
din Legea Educaţiei Nationale nr.1/2011 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fast 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 in discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlainentul României 
5enat 

PREŞEDINTE 

Doannului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L239/2020 

Deputat B ULAI IULIAN 

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

-Propunere Iegislativă pentru modificarea şi completarea art.131 şi art.287 
din Legea Educaţiei Nationale nr.1/2011 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fast 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, jar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
Se nat 

PREŞEDINTE 

Born nului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L239/2020 

DeputatLUPESCU DUMITRU 

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 art.131 şi art.287 
din Legea Educaţiei Nafionale nr.1/2011 

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 definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

—. 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
5enat 

PREŞEDINTE 

Dorn nului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L239/2020 

Deputat BARNA ILIE DAN 

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

-Propunere lcgislativă pentru modificarca şi completarea art.131 şi art.287 
din Legea Edncaţiei Nalionale nr.1/2011 

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 definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 

Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


