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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 26.11.2019 

Nr. L531/2019
PRE^EDINTE

Domnului

Deputat MOCANV ADRIAN

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

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind protecfia operatorilor economici impotriva 
abuzurilor institutiilor statului

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 RegulamentuI 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

TEODOR VIOREL MELE§CANU



Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure^ti, 26.11.2019 

Nr. L531/2019
PRE§EDINTE

Domnului

Deputat BAI§ANU §TEFAN-ALEXANDR U

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

urmMoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:
-Propunere legislativa privind protecfia operatorilor economici impotriva 
abuzurilor institutiilor statului

Intrucat propunerea legislativa menlionata a fost respinsa de Senat, in 
calitate de Camera decizionala, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitu^ia 
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

TEODOR VIOREL MELE§CANU



Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 26.11.2019 

Nr. L531/2019
PRE^EDINTE

Domnului

Deputat OLTEANU DANIEL

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

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:
-Propunere legislative privind protecfia operatorilor economici impotriva 
abuzurilor institu|iilor statului

Intrucat propunerea legislative men{ionate a fost respmse de Senat, in 
calitate de Camere decizionaie, potrivit prevederilor articolului 75 din Constitulia 
Romaniei, republicata, §i ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificerile ulterioare, aceasta respingere este definitive, iar 
propunerea legislative initiate de dumneavoastre nu mai poate fi readusa in discu^ia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare.

PRE§EDINTELE SENATULUI
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TEODOR VIOREL MELE§CANU




