
Farlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 26.11.2019 

Nr. L76/2019

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat BICHINET CORNELIU

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 26.11.2019, Senatul a respins 

urmMoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea 
nr.231/2018 privind modificarea $i completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991

Totodata, va aducem la cuno§tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
(3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menponata a 

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

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU



Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 26.11.2019 

Nr. L76/2019

Domnului

Deputat PALAR lONEL

Va facem cunoscut ca, in ^edinja din 26.11.2019, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

‘Propunere legislativa pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea 
nr.231/2018 privind modificarea si completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991

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

PRE§EDINTELE SENATULUI

I

TEODOR VIOREL MELE§CANU



Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 26.11.2019 

Nr. L76/2019
PRE§EDINTE

Domnului

Deputat CALINION

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 26.11.2019, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea 
nr.231/2018 privind modificarea $i completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991

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

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU



Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 26.11.2019 

Nr. L76/2019

PRE§ED1NTE

Domnului

Deputat R OMAN JOAN SORIN

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 26.11.2019, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea 
nr.231/2018 privind modificarea $i completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991

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

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU



Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§tj, 26.11.2019 

Nr. L76/2019
PRE^EDINTE

Doamnei

Deputat RO§CA LUCREJIA

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 26.11.2019, Senatul a respins 

umiatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modiflcarea art.24, alin.(3) din Legea 
nr.231/2018 privind modificarea $i completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991

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

PRE§EDINTELE SENATULUI

TEODOR VIOREL MELE§CANU
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