
PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

Bucure^ti, 22 februarie 2021
Nr. L509/2010

PRE§EDINTE

Domnului

LUDOVIC ORBAN

PRE^EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

In temeiul prevederilor articolului 77 din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale 

articolului 15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea §i funcJ:ionarea Cur^ii
Constitu^ionale, republicata, va trimitem, alaturat, m vederea maintarii spre promulgare §i 
a indeplinirii procedurilor privind exercitarea dreptului de sesizare a Cur^ii
Constitufionale, anterior trimiterii spre promulgare, Legea privind aprobarea Ordonanpei 
de urgenpd a Guvernului nr, 74/2010 pentru modiflcarea unor acte normative din 

domeniul educapiei yi cercetarii [L.509/2010-procedura de urgenpd) (reexaminare la 

solicitarea Prepedintelui Romaniei), adoptata atdt de Camera Deputa^iilor, in §edinfa din
15 aprilie 2014, cat §i de Senat, in ^edinja din 22 februarie 2021, in calitate de Camera 

decizionald.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

An^Dana Dragu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat BUICU CORNELIU-FLORIN

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind completarea Ordonan^ei de Urgen^a nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ

intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 
propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE^EDINTELE SENATULUI
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

Domnului

Deputat COZMANCIUC CORNELIU-MUGUREL

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini|iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind completarea Ordonan(ei de Urgenfa nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ

A

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 
propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI
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Parlamentul Romamei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

Domnului

Deputat GHERA GIURECI-SLOBODAN

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative iniliata de dumneavoastra:
-Propunere legislative privind completarea Ordonan(ei de Urgen|;a iir.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ

Intrucat propunerea legislative menlionate a fost respinse de Senat, in 
calitate de Camere decizionaie, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicate, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificerile ulterioare, aceaste respingere este definitive, iar 
propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readusd in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE^EDINTELE SENATULUI
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat CUP§A WAN

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind completarea Ordonanfei de Urgenja nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ

intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 
propunerea legislativa iniliata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discutia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI
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Parlameiitiil Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat HOLBAN GEORGETA-CARMEN

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind completarea Ordonanlei de Urgenta nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ

intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitive, iar 
propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readuse in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI

ANCiODANA DRAGU
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

Domnului

DeputatROMAN FLORIN-CLAUDIU

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind completarea Ordonan^ei de Urgenja nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ

intrucat propunerea legislativa mentionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitive, iar 
propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readuse in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI

ANgMlANA DRAGU
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure?ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

PRE§EDINTE

Doamnei

Deputat FADOR ANGELICA

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra;
-Propunere legislativa privind completarea Ordonanfei de Urgenja nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrate

intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 
propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

PRE§EDINTE

Domnului

DeputatMACOVEI SILVIUNICU

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa iniliata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind completarea Ordonan(ei de Urgenja nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrate

intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 
propunerea legislativa iniliata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI

ANQAfllANA DRAGU
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

PRE§EDINTE

Domnului

DeputatLEOREANU LAURENJIU-DAN

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind completarea Ordonan^ei de Urgenfa nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ

intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitive, iar 
propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readuse in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE^EDINTELE SENATULUI

ANC^pANA DRAGU
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Parlamentul Romaiiiei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

Doamnei

Deputat OTE§ANU DANIELA

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dunmeavoastra:
-Propunere legislativa privind completarea Ordonantei de Urgen|:a nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ

Intmcat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este defmitiva, iar 
propunerea legislativa ini^iata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI
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Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure?ti, 22.02.2021 

Nr. L698/2020

Domnului

Deputat VEXLER SILVIU

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 22.02.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind completarea Ordonan^ei de Urgen^a nr.57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, aceasta respingere este definitiva, iar 
propunerea legislativa iniliata de dumneavoastra nu mai poate fi readusa in disculia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI
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