
«Ot*AAf/.

Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 16.06.2020 

Nr. L338/2020
PRE§EDINTE

Domnului

DeputatLUPESCU DUMITRU

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 16.06.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr.l 1/2020 privind stocurile de urgenfa medicala, precum $i unele 
masuri aferente instituirii carantinei, publicata in Monitorul Oficial nr.l02 
din 4 februarie 2020

Totodata, va aducem la cuno§tinla ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Cbnstitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menlionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Senat

Bucure§ti, 16.06.2020 

Nr. L338/2020
PRE§EDINTE

Domnului

DeputatBENGA TUDOR-VLAD

Va facem cunoscut ca, m §edin^a din 16.06.2020, SenatuI a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Fropunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr.l 1/2020 privind stocurile de urgenfa medicala, precum $i unele 
masuri aferente instituirii carantinei, publicata in Monitorul Oficial nr.l02 
din 4 februarie 2020

Totodata, va aducem la cuno§tinJa ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitulia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menlionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p, PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 16.06.2020 

Nr. L338/2020
PRE^EDINTE

Doamnei

Deputat COSMA (ABV-AMRA) LAVINIA-CORINA

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 16.06.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgen^a a 
Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenfa medicala, precum §i unele 
masuri aferente instituirii carantinei, publicata in Monitorul Oflcial nr.l02 
din 4 februarie 2020

Totodata, va aducem la cuno§tin|a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitulia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menlionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputajilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 16.06.2020 

Nr. L338/2020

PRE§EDINTE

Doamnei

Senator DINU NICOLETA-RAMONA

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 16.06.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini|iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr.l 1/2020 privind stocurile de urgenfa medicala, precum $i unele 
masuri aferente instituirii carantinei, publicata in Monitorul Oflcial nr.l 02 
din 4 februarie 2020

Totodata, va aducem la cuno§tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
(3) din Constitulia Romaniei, republicata, propunerea legislativa men|ionata a 

fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§ED1NTELE SENATULUl

Robert-Marius Cazanciuc

Rodi
Rectangle



Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 16.06.2020 

Nr. L338/2020

PRE§EDINTE

Doamnei

Senator DINICA SIL VIA-MONICA

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 16.06.2020, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr.l 1/2020 privind stocurile de urgenfa medicala, precum unele 
masuri aferente instituirii carantinei, publicata in Monitorul Oficial nr.l02 
din 4 februarie 2020

Totodata, va aducem la cuno§tinta ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menlionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 16.06.2020 

Nr. L338/2020
PRE§EDINTE

Domnului

Senator COLIBAN ALLEN

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 16.06.2020, Senatul a respihs 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Fropunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr.l 1/2020 privind stocurile de urgenfa medicala, precum $i unele 
masuri aferente instituirii carantinei, publicata in Monitorul Oficial nr.l02 
din 4 februarie 2020

Totodata, va aducem la cuno§tin|a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitulia Romaniei, republicata, propunerea legislativa mentionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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