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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Doafnnei 

Bucureşti, 11.08.2020 

Nr. L424/2020 

Deputat FĂDOR ANGELICA 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 11.08.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(2indicel) şi lit.b) a 
alin.(2ind1ce2) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de constructii 

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, 11.08.2020 

Nr. L424/2020 

DeputatRĂCUCl CLA UDIU- VASILE 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 11.08.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(2indicel) şi lit.b) a 
alin.(2ind1ce2) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de constructii 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă mentionată 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, 11.08.2020 

Nr. L424/2020 

DeputatROMAN FLORIN-CLAUDIU 

Vă facem cunoscut că, în şedin(a din 11.08.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă ini(iată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(2indicel) şi lit.b) a 
alin.(2indice2) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

Totodată, vă aducem la cunoştin(ă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă men(ionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputa(ilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 11.08.2020 

Nr. L424/2020 

DeputatLEOREANU LAURENŢIU--DAN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 11.08.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(2indicel) şi Iit.b) a 
alin.(21nd1ce2) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de constructii 

Totodată, vă aducem la cunoştin(ă 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 


