
Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 11.08.2020 

Nr. L425/2020 

DeputatDURUŞ VLAD-EMANUEL 

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

-Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

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 



~OMAN~4

Parlamerrtul României 
5enat 

PREŞEDINTE 

, Dornnului 

Bucureşti, 11.08.2020 

Nt. L425/2020 

DeputatSTANCIU-VIZITEU LUCIAN-DANIEL 

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

-Propunere legislativă pentru modilicarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

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 Deputalilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
5enat 

PREŞEDINTE 

Dosnnului 

Bucureşti, 11.08.2020 

Nr. L425/2020 

DeputatDRULĂ CĂTĂLIN 

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

-Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

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 

Dofnnului 

Bucureşti, 11.08.2020 

Nr. L425/2020 

DeputatDEHELEAN SILVIU 

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

-Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

Totodată, vă aducem la cunoştinlă 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 Rornâniei 
5enat 

PREŞEDINTE 

Dofnnului 

Bucureşti, 11.08.2020 

Nr. L425/2020 

Deputat VLAD SERGIUCOSMIN 

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

-Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

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 



~OMdN~4

Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Donanului 

Bucureşti, 11.08.2020 

Nr. L425/2020 

DeputatLUPESCU DUMITRU 

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

-Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

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, 11.08.2020 

Nr. L425/2020 

BeputatM0,,4TEANU LIVIU-IONUŢ 

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

-Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

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 

Donanului 

Bucureşti, 11.08.2020 

Nr. L425/2020 

Deputat BARNA ILIE DAN 

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

-Propunere Iegislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

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 


