
Parlamentul României 
Se nat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L269/2020 

Deputat NICOLICEA EUGEN 

Vă facem cunoscut că, în şedinla din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 
privind Polifia Locală 

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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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Dornnului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L269/2020 

Deputat IORDACHE FLORIN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propnnere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 
privind Poliţia Locală 

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 

Domnului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L269/2020 

Deputat BICHINEŢ CORNELIU 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 
privind Poliţia Locală 

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 
Se nat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L269/2020 

Deputat MOVILĂ PETR U 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 
privind Poliţia Locală . 

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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Parlamentul R+amâniei 
Se nat 

PREŞEDINTE 

Dofnnului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L269/2020 

Deputat MOCANUADRIAN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a Yespins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 
privind Polilia Locală 

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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Parlamentul Ron►âniei 

Senat 

PREŞEDINTE 

Dontnului 

Deputat CUPĂ ION 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L269/2020 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 
privind Poliţia Locală 

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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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L269/2020 

Deputat PA,,SCANEMIL -MA RIUS 

Vă facem cunoscut că, în şedinja din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 
privind Poliţia Locală 

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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Parlamentul României 
Se nat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L269/2020 

Deputat TODORAN ADRIAN-MIHĂIŢĂ 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 
privind Polilia Locală 

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, 03.06.2020 

Nr. L269/2020 

Deputat CODREANU CONS TANTIN 

. Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 
privind Politia Locală 

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 


