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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

Bucureşti, 21 noiembrie 2022
Nr.bll8/2022

PREŞEDINTE

Domnului
lON-MARCEL CIOLACU 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă aducem la cunoştinţă că plenul Senatului, în şedinţa din 21 noiembrie 2022, a 

hotărât că propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 

2011, cu modiflcările şi completările ulterioare (bll8/2022) este de competenţa 

decizională a Senatului.
Prin urmare, vă transmitem alăturat, în original, propunerea legislativă menţionată 

pe care, potrivit articolului 75 alineatul (1) din Constituţia României, republicată. Camera 

Deputaţilor urmează să o dezbată în calitate de primă Cameră sesizată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT
Bucureşti, 19 septembrie 2022
Nr.bll8/2022, b350/2022, b400/2022, 
b408/2022,b503/2022.

PREŞEDINTE

Domnului
lON-MARCEL CIOLACU 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă aducem la cunoştinţă că plenul Senatului, în şedinţa din 19 septembrie 2022, a 
hotărât că următoarele propuneri legislative sunt de competenţa decizională a Senatului:

- propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi conipletările ulterioare (bll8/2022);

- propunerea legislativă privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la 
plata unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes public (b350/2022];

■ propunerea legislativă pentru completarea alineatului 1 al articolului 123 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
(b400/2022);

- propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
[b408/2022];

- propunerea legislativă pentru modificarea artlSO alin.(l) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b503/2022).

Prin urmare, vă transmitem alăturat, în original, propunerile legislative menţionate, 
pe care, potrivit articolului 75 alineatul [1) din Constituţia României, republicată. Camera 
Deputaţilor urmează să le dezbată în calitate de primă Cameră sesizată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Birou! permanent al Senatului
4i2, , 9.o£Joju.Bp
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Vcmiem/

ROMAMA

PREŞEDINTE
Bucureşti, 27 iunie 2022 

Nr. Plx.392

Domnule Preşedinte,

Vă înaintăm, alăturat, în original, în conformitate cu prevederile art.75 din 

Constituţia României, în vederea dezbaterii şi adoptării, în calitate de primă Cameră 

sesizată. Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.l8, din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 39212022),

Menţionăm că, în şedinţa din data de 27 iunie 2022, având în vedere adresa 

Comisiei pentru învăţământ şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Biroul 

permanent al Camerei Deputaţilor a constatat că, în privinţa acestei iniţiative 

legislative, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Cu stimă.

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION - MARCEL CIOLACU

Domnului FLORIN-VASILE CÎŢU 
PREŞEDINTELE SENATULUI





Biroul permanent al Senatului
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ROMANlA

Bucureşti, 25 mai 2022 
Nr. Plx.158PREŞEDINTE

Domnule Preşedinte,

Văînaintăm, alăturat, în original, în conformitate cu prevederile art.75 din 

Constituţia României, în vederea dezbaterii şi adoptării, în calitate de primă Cameră 

sesizată, Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr, 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.18, din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (PUx 158/2022)

Menţionăm că, în şedinţa din data de 25 mai 2022, având în vedere adresa 

Comisiei pentru învăţământ şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Biroul 

permanent al Camerei Deputaţilor a constatat că, în privinţa acestei iniţiative 

legislative, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Cu stimă.

PREŞEDINTELE^ 
CAMEREI Dg^yr^ŢILOR

ION - MARCEL CIOLACU

Domnului FLORIN-VASILE CÎŢU 
PREŞEDINTELE SENATULUI
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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

Bucuresti, 28 martie 2022
Nr.b22/2022,bll8/2022.

PRE^EDINTE

Domnului
ION-MARCEL CIOLACU . 

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

Va aducem la cuno§tin^a ca plenul Senatului, m ^edinja din 28 martie 2022, a 
hotarat ca urmatoarele propuneri legislative sunt de competen^a decizionala a Senatului:

- propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
urgentd a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea 
Securitatii [b22/2022];

- propunerea legislativd privind modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, 
publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr.l8 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificdrile$i completdrile ulterioare (bll8/2022).

Prin urmare, va transmitem alaturat, in original, propunerile legislative men^ionate, 
pe care, potrivit articolului 75 alineatul (1) din Constitu^ia Romaniei, republicata. Camera 
Deputa^ilor urmeaza sa le dezbatain calitate de prima Camera sesizata.
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Biroul permanent al Senatului
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ROMAN IA

PREŞEDINTE
Bucureşti, 7 martie 2022 

Nr. PIx.5, Plx.6

Domnule Preşedinte,

Vă înaintăm, alăturat, în original, în conformitate cu prevederile art.75 din 

Constituţia României, în vederea dezbaterii şi adoptării, în calitate de primă Cameră 

sesizată, următoarele iniţiative legislative:

- Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nrJ8, din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioar (PIx.5/2022);
Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nrJ8, din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (Plx.6/2022).

ăoaa,.

Menţionăm că, în şedinţa din data de 7 martie 2022, având în vedere adresele 

comune ale Comisiei pentru învăţământ şi ale Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a constatat că, în privinţa acestor 

iniţiative legislative. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Cu stimă,

P.PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR

VASILE [^^UCIU

Domnului FLORIN-VASILE CÎŢU 
PREŞEDINTELE SENATULUI

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle


	22b118de_7
	22b118de_initial6
	22b118am_de_6
	22b118de
	22b118de_5
	22b118de_initial4
	22b118de_3
	22b118de_initial2
	22b118de_2.pdf
	22b118de_1
	22b118de_initial1








