
Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Donznului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L241/2020 

Deputat BALANIOAN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniÎiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, jar 
propunerea legislativă iniÎiată de dumneavoastră nu mai poate f1 readusă în discuţia 
Senatului in cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Donauului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L241/2020 

Deputat B UICAN CRISTIAN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră. 

-Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritătii de Supraveghere 
Financiară 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 

României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este defmitivă, jar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 

Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p.PREŞEDINTELESENATULUI 

~ 
~ 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul Romârnei 
Senat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 19.05.2020 

It. L241/2020 

DeputatANDRONACHE GABRIEL 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniliată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanlei de Urgenlă 93/2012, 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritătii de Supraveghere 
Financiară 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulămentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propurierea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în disculia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Parlamentul României 
Se nat 

PREŞEDINTE 

Domnului 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L241/2020 

Senator OPREA MARIO-OVIDIU 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră riu mai poate fi readusă în discuţia 

Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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PREŞEDINTE 

Domnului 
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Parlamentul României 
Senat 

Bucureşti, 19.05.2020 

It. L241/2020 

Senator POPA CORNEL 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea OrdonanÎei de Urgenţă 93/2012, 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcÎionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este defmitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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PREŞEDINTE 

Doninuiui 
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Parlamentul României 
Senat 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. L241/2020 

Senator PERE,S ALEXANDR U 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 19.05.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru modificarea OrdonanÎei de Urgenlă 93/2012, 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităfii de Supraveghere 
Financiară 

Întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 

României, republicată, şi ale articolului 148 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este defmitivă, jar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


