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Nr. L260/2020 

Senator BADEA VIOREL RICEARD 

Vă facem cunoscut că, în şedinla din 03 06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE 

Dofnnului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L260/2020 

Senator FENECHIU CĂTĂLIN-DANIEL 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputalilor, în calitate de Cameră decizională. 

p.PREŞEDINTELESENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Parlainentul Roniâniei 
Se nat 

PREŞEDINTE 

Donznului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L260/2020 

Senator CRISTINA LOAN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: . 

-Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, in calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Damnului 

Bucureşti, 03.06.2020 

Nr. L260/2020 

DeputatVLAD SERGIUCOSMIN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fast înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Nr. L260/2020 

DeputatDURU,,4 VLAD-EMANUEL 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Nr. L260/2020 

Deputat B ULAI IULIAN 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 03.06.2020, Senatul a respins 
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră: 

-Propuncrc lcgislativă pentru completarea Lcgii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

Totodată, vă aducem la cunoştinlă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


