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ParlamentuI Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 30.06.2020 

Nr. L286/2020

Doamnei

DeputatPOPESCU MARIANA-VENERA

Va facem cunoscut ca, m §edinta din 30.06.2020, Senatul a respins
urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastre:
-Propunere legislativa pentru modificarea completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 
pentru ratificarea Acordului dintre Romania §i Agenda Spatiala Europeana (ESA) privind 
aderarea Romaniei la Convenda pentru infiintarea Agendei Spadale Europene $i termenii 
$i condidile aferente, semnat la Bucure^d la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la 
Convenda pentru infiintarea Agendei Spadale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea Romaniei la acordul dintre statele parti la Convenda pentru infiintarea 
Agendei Spadale Europene $i Agenda Spatiala Europeana privind protectia schimbul de 
informatii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 
propunerea legislativa initiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discutia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazancmc
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 30.06.2020 

Nr. L286/2020

PRE§EDINTE

Domnului

DeputatPOPESCU PAVEL

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 30.06.2020, Senatul a respins
urmatoarea propunere legislativa initiata de dumneavoastra:
'Propunere legislativa pentru modiUcarea $i completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 
pentru ratificarea Acordului dintre Romania §i Agenda Spatiala Europeana (ESA) privind 
aderarea Romaniei la Convenda pentru inflintarea Agendei Spadale Europene $i termenii 
$i conditiile aferente, semnat la Bucure^ti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la 
Convenda pentru inflintarea Agendei Spadale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea Romaniei la acordul dintre statele parti la Convenda pentru inflintarea 
Agendei Spadale Europene $i Agenda Spatiala Europeana privind protectia $i schimbul de 
informatii clasidcate, semnat la Paris, la 19 august 2002

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor artieolului 75 din Constitutia 

Romaniei, republicata, §i ale artieolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa initiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discutia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure^ti, 30.06.2020 

Nr. L286/2020

Domnului

Deputat SOCOTAR GHEORGHE-DINU

' Va facem cunoscut ca, in §edinta din 30.06.2020, Senatul a respins
urmatoarea propunere legislativa initiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru modiflcarea $i completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 
pentru ratificarea Acordului dintre Romania $i Agenda Spatiala Europeana (ESA) privind 
aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene §i termenii 
$i conditiile aferente, semnat la Bucure^ti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la 
Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea Romaniei la acordul dintre statele parti la Conventia pentru infiintarea 
Agentiei Spatiale Europene $i Agenda Spatiala Europeana privind protectia ^i schimbul de 
informatii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa initiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discutia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 30.06.2020 

Nr. L286/2020

Domnului

DeputatAPJOK NORBERT

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 30.06.2020, Senatul a respins
urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastre:
-Propunere legislative pentru modiUcarea §i completarea Legii decembrie 2011
pentru ratificarea Acordului dintre Romania Agenda Spatiala Europeana (ESA) privind 
aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene $i termenii 
$i conditiile aferente, semnat la Bucure§ti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la 
Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea Romaniei la acordul dintre statele parti la Conventia pentru infiintarea 
Agentiei Spatiale Europene ^i Agenda Spatiala Europeana privind protecda $i schimbul de 
informatii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002

A

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 

Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 

propunerea legislativa initiata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discutia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc

Rodi
Rectangle



Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucurejti, 30.06.2020 

Nr. L286/2020

Domnului

Deputat ANTON ANTON

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 30.06.2020, Senatul a respins
urmatoarea propunere legislativa initiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru modificarea $i completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 
pentru ratificarea Acordului dintre Romania $i Agentia Spatiala Europeana (ESA) privind 
aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene §i termenii 
$i conditiile aferente, semnat la Bucure$ti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la 
Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea Romaniei la acordul dintre statele parti la Conventia pentru infiintarea 
Agentiei Spatiale Europene ^i Agentia Spatiala Europeana privind protectia $i schimbul de 
informatii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 
Romaniei, republicata, ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 

propunerea legislativa initiata de dumneavoastra nu mai poate fl readusa in discutia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 30.06.2020 

Nr. L286/2020

Doamnei

Deputat HARATAU ELENA

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 30.06.2020, Senatul a respins
urmatoarea propunere legislativa initiata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa pentru modificarea $i completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 
pentru ratificarea Acordului dintre Romania $i Agenda Spatiala Europeana (ESA) privind 
aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene $i termenii 
$i conditiile aferente, semnat la Bucure^ti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la 
Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, 
pentru aderarea Romaniei la acordul dintre statele parti la Conventia pentru infiintarea 
Agentiei Spatiale Europene $i Agenda Spatiala Europeana privind protectia $i schimbul de 
informatii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002

Intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 

calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitutia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 
propunerea legislativa initiata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discutia 

Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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